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Spoœród licznych i ró¿norodnych sztuk i nauk, budz¹cych w nas zami³owanie i bêd¹cych dla umys³ów ludzkich pokarmem, tym — wed³ug mego zdania — przede
wszystkim poœwiêcaæ siê nale¿y i te z najwiêkszym uprawiaæ zapa³em, które obracaj¹ siê w krêgu rzeczy najpiêkniejszych i najbardziej godnych poznania. Takimi
zaœ s¹ nauki, które zajmuj¹ siê cudownymi obrotami we
Wszechœwiecie i biegami gwiazd, ich rozmiarami i odleg³oœciami, ich wschodem i zachodem oraz przyczynami wszystkich innych zjawisk na niebie, a w koñcu wyjaœniaj¹ ca³y uk³ad œwiata…
Miko³aj Kopernik, De Revolutionibus
Wstêp do ksiêgi pierwszej
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S³owo wstêpne

Astronomowie Polscy zgromadzeni na Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Warszawie, w dniu 16 listopada 1952 r., po refleksji dotycz¹cej strat œrodowiska astronomicznego w czasie II wojny œwiatowej, podjêli
uchwa³ê zalecaj¹c¹ „wydaæ drukiem album-galeriê zawieraj¹cy portrety i krótkie
¿yciorysy wszystkich ¿yj¹cych cz³onków PTA oraz podobn¹ galeriê wybitniejszych
zmar³ych astronomów polskich”.
Ta idea leg³a u podstaw tworzenia galerii portretów astronomów polskich w Planetarium Œl¹skim w Chorzowie od samego pocz¹tku istnienia tej placówki. My,
jako zrzeszenie astronomów, nie mamy mo¿liwoœci utworzenia podobnej galerii
pêdzlem malowanej, ale, choæ czêœciowo spe³niaj¹c uchwa³ê sprzed przesz³o piêædziesiêciu lat, pragniemy „piórem” nakreœliæ sylwetki astronomów, którzy tworzyli fundamenty wspó³czesnej Polskiej Astronomii. Nie ukrywamy, ¿e chcemy przypomnieæ i ocaliæ od zapomnienia te pe³ne poœwiêcenia dla Ojczyzny, czasem nawet
heroiczne postacie, dzia³aj¹ce w Odrodzonej po latach niewoli Polsce. Wybór zamieszczonych tu Sylwetek opiera³ siê na ich przynale¿noœci do Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, niezale¿nie od etatowych powi¹zañ z placówkami astronomicznymi. Wszyscy aktywni astronomowie nale¿eli wówczas do PTA. Chcemy
w ten sposób uczciæ zbli¿aj¹cy siê jubileusz 85 lat istnienia tej organizacji.
Tradycyjnie tych z nas, którzy koñcz¹ ziemski ¿ywot i odchodz¹ do innego bytu,
¿egnamy wspomnieniem publikowanym w „Uranii”, Postêpach Astronomii”, lub
obecnie w „Uranii–Postêpach Astronomii”. Te wspomnienia pisane by³y z regu³y
przez bliskich wspó³pracowników, kolegów lub uczniów. Autorzy na ogó³ znali
osobiœcie wspominane osoby i w swych wspomnieniach oddaj¹ swój emocjonalny
stosunek do nich, a czasem i klimat badañ w omawianym okresie. Zebraliœmy te
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wspomnienia ze wskazanych wy¿ej czasopism astronomicznych, czasami uzupe³niaj¹c je wypowiedziami jeszcze ¿yj¹cych m³odszych kolegów, najczêœciej uczniów.
Czasem korzystaliœmy z innych Ÿróde³. W ten sposób powsta³ prezentowany zbiór
sylwetek, którego celem jest oddanie ho³du naszym starszym Kolegom, czasem
Mistrzom, a na pewno tym, których praca i osi¹gniêcia leg³y u podstaw dzisiejszego stanu Polskiej Astronomii. Jedni œwiecili na firmamencie Polskiej Astronomii
nies³ychanie wielkim blaskiem, inni byli mniej jasnymi i nawet trudno zauwa¿alnymi gwiazdami, czy wrêcz py³em kosmicznym, ale wszyscy stanowili przepiêkne
konstelacje na polskim niebie.
Parê miesiêcy temu ukaza³ siê zbiór wywiadów i innych wypowiedzi astronomów „starszej generacji” w publikacji pt. „Astronomem byæ…”. Mo¿emy przeœledziæ w tych wspomnieniach drogi, jakie doprowadzi³y poszczególnych badaczy
Kosmosu do astronomii i jakie by³y uwarunkowania badañ astronomicznych w Polsce w po³owie XX wieku. Prezentowane tu Sylwetki pog³êbiaj¹ i personifikuj¹ ten
obraz. Jesteœmy przekonani, ¿e stanowiæ te¿ bêd¹ wa¿ny dokument historii polskiej astronomii.
Andrzej Woszczyk
Prezes Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego

Toruñ, w czerwcu 2007 r.
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Tadeusz BANACHIEWICZ
1882—1954

Œmieræ prof. dr Tadeusza Banachiewicza, zmar³ego 17 listopada 1954 r. by³a ciê¿kim ciosem dla astronomii, szczególnie dla astronomii polskiej. Dotknê³a ona boleœnie zw³aszcza Polskie Towarzystwo Astronomiczne, którego zmar³y by³ d³ugoletnim
prezesem, jak równie¿ redakcjê „Postêpów Astronomii”, które straci³y w nim cz³onka
kolegium redakcyjnego. Odszed³ jeden z czo³owych przedstawicieli astronomii pierwszej po³owy XX w. Przez ca³e swe d³ugie ¿ycie Tadeusz Banachiewicz nale¿a³ do tych
nielicznych uczonych, którzy toruj¹ nowe drogi ku nowym, nieznanym horyzontom.
Mia³ przy tym odwagê iœæ zawsze w³asnymi œcie¿kami, mia³ w³asny pogl¹d i w³asne
podejœcie do zagadnieñ astronomicznych oraz w³asne i oryginalne rozwi¹zania wielu
problemów z astronomii i z nauk pokrewnych. ¯ycie Jego by³o tak silnie zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ naukow¹, ¿e stanowi z ni¹ nierozerwaln¹ ca³oœæ. Zdawaæ siê mog³o,
¿e doszczêtnie poch³oniêty problemami naukowymi nie zwraca³ uwagi na p³yn¹ce
mimo bujne ¿ycie, obojêtny na jego radoœci, smutki i bóle. Dopiero przy bli¿szym
zetkniêciu siê z Nim ujawnia³a siê Jego wra¿liwa natura i serce pe³ne wspó³czucia dla
ludzkiej niedoli. Okazywa³o siê wówczas, ¿e i tu mia³ On w³asne, oryginalne i przemyœlane pogl¹dy, ¿e nie obca Mu by³a sztuka, poezja i muzyka; d³ugie godziny potrafi³ spêdzaæ nieraz na s³uchaniu muzyki, lub deklamowaæ wiersze ulubionych poetów.
W towarzystwie cechowa³a go zawsze pewna rezerwa i nieœmia³oœæ, aczkolwiek w rozmowie potrafi³ byæ czaruj¹cy i dowcipny. Ale to by³y tylko rzadkie chwile, które On
uwa¿a³ za sprzeniewierzenie siê astronomii. Ca³e swe ¿ycie u³o¿y³ pod k¹tem s³u¿enia
tej nauce, od wczesnej m³odoœci postanowiwszy rozwijaæ w tym kierunku wrodzone
zdolnoœci. Ju¿ w dzieciêcych latach wyst¹pi³o Jego zami³owanie do rachunków, gdy
towarzysz¹c ojcu przy sprawdzaniu prac w polu, szybciej i sprawniej ni¿ starsi liczy³
snopy zbo¿a lub kopce ziemniaków. Zainteresowanie matematyk¹ i astronomi¹ prze-
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jawi³o siê w szkole œredniej, gdzie przekonano siê o Jego wybitnych zdolnoœciach.
Uniwersytet w Warszawie ukoñczy³ w r. 1904 ze stopniem kandydata nauk matematycznych i z³otym medalem za rozprawê konkursow¹ z dziedziny astronomii obserwacyjnej, w nastêpstwie czego zosta³ pozostawiony przy uniwersytecie jako aspirant
do katedry astronomii i geodezji wy¿szej. Po odbyciu specjalnych studiów na uniwersytecie w Getyndze u Schwarzschilda i praktyki w Obserwatorium w Pu³kowie zosta³
mianowany m³odszym astronomem przy Obserwatorium Astronomicznym w Warszawie. W latach 1909—1910 zda³ egzamin na stopieñ magistra astronomii w Moskwie, co otwiera³o przed nim szerokie mo¿liwoœci kariery naukowej na uniwersytetach rosyjskich.
Dzia³alnoœæ naukowa T. Banachiewicza obejmuje 4 etapy ¿yciowe: warszawski,
kazañski, dorpacki i krakowski. W Warszawie pracowa³ naukowo w latach 1908/
1909 — jako m³odszy asystent oraz w 1918 r. jako docent geodezji Politechniki Warszawskiej. Z Warszaw¹ równie¿ wi¹¿¹ Go pocz¹tki dzia³alnoœci dydaktycznej, gdy
znacznie wczeœniej, bo w 1905 r., wyk³ada³ tam astronomiê w Towarzystwie Kursów
Naukowych dla pierwszych studentek i studentów niezale¿nej uczelni polskiej. Piêæ
lat (1910—1915) spêdzi³ w Uniwersyteckim Obserwatorium im. Engelhardta pod
Kazaniem w charakterze asystenta, po czym przeniós³ siê do Dorpatu (Tartu), gdzie
piastowa³ kolejno stanowiska etatowego docenta, profesora nadzwyczajnego i dyrektora obserwatorium. Po powrocie do kraju w1918 r., po krótkim pobycie na politechnice w Warszawie, zosta³ mianowany profesorem zwyczajnym astronomii na Uniwersytecie Jagielloñskim i dyrektorem Obserwatorium w Krakowie. Od tej chwili
datuje siê obejmuj¹cy 35 lat (1919—1954) najp³odniejszy okres Jego ¿ycia. Intensywn¹ pracê w Krakowie przerwa³o wywiezienie w latach 1939—1940 do obozu
koncentracyjnego w Sachsenhausen. Banachiewicz znalaz³ siê tam w niezmiernie ciê¿kich warunkach fizycznych i moralnych wraz z innymi profesorami UJ, podstêpnie
zwabionymi do auli Uniwersytetu pod pozorem wyk³adu „o stosunku w³adz okupacyjnych do nauki polskiej” i wywiezionymi stamt¹d wprost do obozu. Postawa T. Banachiewicza w obozie, wed³ug s³ów wspó³towarzyszy niedoli, by³a pe³na godnoœci
i mog³a pos³u¿yæ za przyk³ad „stanowiska, jakie prawdziwy cz³owiek zajmuje w obliczu barbarzyñstwa, wroga i gro¿¹cej mu œmierci”*. Nawet w ciê¿kich warunkach
¿ycia obozowego nie przesta³ i tam pracowaæ naukowo nad sw¹ teori¹ krakowianów…
Tadeusz Banachiewicz piastowa³ w ci¹gu swego ¿ycia liczne godnoœci naukowe,
uzyskuj¹c dowody uznania tak w kraju, jak i za granic¹. Ju¿ w 1922 r. zosta³ cz³on*

Z listu prof. dr. Witolda Krzy¿anowskiego do pisz¹cego to wspomnienie.
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kiem-korespondentem, a póŸniej cz³onkiem rzeczywistym Akademii Umiejêtnoœci
w Krakowie, a tak¿e cz³onkiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. Dwa polskie uniwersytety — warszawski w 1928 r. i poznañski w 1930 r. — nadaj¹ mu doktorat honorowy, a po wojnie uzyskuje ten zaszczytny tytu³ od uniwersytetu w Sofii.
W latach 1924—1925 by³ wiceprezesem Ba³tyckiego Komitetu Geodezyjnego, w latach 1932—1938 wiceprezesem i cz³onkiem Komitetu Wykonawczego Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej; w roku 1938 zosta³ prezesem Komisji Ksiê¿ycowej Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej. By³ równie¿ cz³onkiem Akademii w Padwie,
Royal Astronomical Society w Londynie oraz Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³
Nauk. Wyrazem uznania, jakim cieszy³ siê poza granicami kraju, by³o nazwanie jednej z ma³ych planet nazwiskiem Banachiewicza.
Po zorganizowaniu Polskiej Akademii Nauk zosta³ mianowany jej cz³onkiem tytularnym oraz cz³onkiem Komitetu Astronomii PAN i Komitetu Geodezji PAN, a tak¿e
przewodnicz¹cym Komisji Wydzia³u III PAN do spraw Miêdzynarodowej Unii Geodezyjno-Geofizycznej.
Dowodem uznania rz¹du PRL dla zas³ug naukowych T. Banachiewicza by³o nadanie mu 15 marca 1954 r. orderu Sztandaru Pracy I klasy, po³¹czone z uroczystym
zebraniem Wydzia³u III PAN, poœwiêconym uczczeniu 50-lecia dzia³alnoœci naukowej. Dekoracji jubilata dokona³ prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr Jan Dembowski. T. Banachiewicz czêsto bywa³ za granic¹, b¹dŸ uczestnicz¹c w kongresach
astronomicznych i geodezyjnych, b¹dŸ udaj¹c siê tam w innych misjach naukowych.
Ostatnim Jego wyjazdem za granicê by³a podró¿ do Leningradu na uroczyste otwarcie Obserwatorium w Pu³kowie. W uroczystoœci tej nie móg³ ju¿ wzi¹æ udzia³u —
z powodu zas³abniêcia w podró¿y przewieziono go do szpitala im. Kujbyszewa w Leningradzie, gdzie zosta³ poddany zabiegowi chirurgicznemu. Pod troskliw¹ opiek¹
lekarzy radzieckich stan Jego zdrowia poprawi³ siê o tyle, ¿e móg³ 3 lipca wróciæ
o w³asnych si³ach do kraju. Po krótkim pobycie w Warszawie w Domu Ministerstwa
Zdrowia wyjecha³ do Krakowa, gdzie postanowi³ poddaæ siê operacji na oddziale
urologicznym Akademii Medycznej. Operacja zosta³a dokonana we wrzeœniu z dobrym wynikiem. Os³abiony organizm przestawa³ jednak stopniowo reagowaæ na leki.
Obustronne zapalenie p³uc, aczkolwiek opanowane, os³abi³o znacznie i tak ju¿ nadw¹tlone si³y. Œmieræ nast¹pi³a 17 listopada 1954 r.
Tadeusza Banachiewicza nie ma ju¿ wœród nas. Œmieræ po³o¿y³a kres wszystkiemu, co zwi¹zane jest z dynamik¹ ¿ycia, co stanowi o w³aœciwych cechach cz³owieka.
Umilk³y zwi¹zane z nim akordy osobiste, pozosta³o tylko wielkie dzie³o pracowitego
¿ycia, wielka spuœcizna naukowa. Bezstronna ocena tego dzie³a z biegiem czasu pozwoli na wydanie nale¿ytego s¹du o zas³ugach tego, który by³ jego twórc¹.
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Dzia³alnoœæ naukowa Tadeusza Banachiewicza obejmuje astronomiê, matematykê, mechanikê, geodezjê i geofizykê. Nadzwyczajny dar intuicji pozwala³ Mu znajdowaæ w³aœciwe podejœcie do interesuj¹cego go zagadnienia, a analiza by³a zawsze g³êboka i wyczerpuj¹ca. Prace Jego, pisane stylem jasnym, zwiêz³ym i matematycznie
ci¹g³ym, dotycz¹ przewa¿nie zagadnieñ trudnych i subtelnych i wymagaj¹ g³êbszej
znajomoœci ca³ego problemu. Czytelnika, pozbawionego znajomoœci t³a ogólnego,
jasnoœæ wyk³adu zwodziæ mo¿e pozorami ³atwoœci i prostoty omawianego zagadnienia, wskutek czego niedoœwiadczony czytelnik nie doceni w rozwi¹zaniu mistrzowskiego poci¹gniêcia.
Do najwiêkszych i najpiêkniejszych osi¹gniêæ T. Banachiewicza w astronomii teoretycznej nale¿y zaliczyæ uproszczenie i zmodyfikowanie metody Olbersa wyznaczania orbit parabolicznych, z przystosowaniem do rachunku arytmometrycznego. Metoda ta wyrugowa³a dawn¹ metodê Olbersa i wesz³a do podrêczników astronomii
teoretycznej. Równie¿ badania dotycz¹ce wielokrotnych rozwi¹zañ w zagadnieniu
wyznaczania orbity parabolicznej, jak i metody poprawiania orbit, nale¿¹ do klasycznych prac Banachiewicza. Wspomniane osi¹gniêcia stanowi¹ zarówno pod wzglêdem teoretycznym, jak i praktycznym pierwszy istotny postêp dokonany w tej dziedzinie w ci¹gu ostatniego stulecia.
Wprowadzenie nowych metod do astronomii teoretycznej wymaga³o nowego instrumentu matematycznego. Te nowe metody matematyczne i nowe schematy rachunkowe da³ T. Banachiewicz w swej teorii krakowianów. Przestarza³e jest mniemanie, jakoby krakowiany by³y zwyk³¹ odmian¹ macierzy Cayleyowskich; obecnie ró¿ni¹
siê one od nich nie tylko definicj¹ mno¿enia, ale ca³¹ rozbudowan¹ algebr¹ krakowianow¹. Teoria krakowianów umo¿liwi³a swemu autorowi rozwi¹zanie szeregu problemów nie tylko w dziedzinie astronomii, ale równie¿ w geodezji, mechanice i matematyce. Ujêcie krakowianowe nada³o metodzie najmniejszych kwadratów znaczne zalety
teoretyczne i najdalej posuniêt¹ ekonomiê rachunku efektywnego. Wyprowadzony
przez T. Banachiewicza ogólny wzór poligonometrii kulistej, w zastosowaniu do trygonometrii kulistej, wyœwietla subtelne a istotne osobliwoœci jej wzorów, które usz³y
uwagi uczonych tej miary, co Gauss, Euler, Monge i Delambre. Wzory poligonometryczne pozwalaj¹ rozwi¹zywaæ wielok¹ty kuliste bezpoœrednio, co ma istotne znaczenie w niektórych zagadnieniach astronomicznych; za przyk³ad s³u¿yæ mo¿e problem libracji Ksiê¿yca, który dziêki wzorom poligonometrii i krakowianowej metodzie
najmniejszych kwadratów zosta³ w³aœciwie ujêty i ruszy³ z martwego punktu, w jakim
tkwi³ od czasów Bessela. Zastosowany do geodezji rachunek krakowianowy da³ szereg piêknych wyników: wyrównanie sieci triangulacyjnych, obliczanie b³êdów pomiarów geodezyjnych, zagadnienia odwzorowania, obliczanie ³uku po³udnika, za-
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gadnienia Hansena i Pothenota oraz wiele innych. Z zastosowañ w matematyce wymienimy tu zagadnienia interpolacji, odwracanie szeregów, rozwi¹zywanie równañ
liniowych. Zalety krakowianów zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zapewni³y rozpowszechnienie siê rachunku krakowianowego w kraju i za granic¹ wœród astronomów, geodetów, statyków, in¿ynierów i architektów.
Tadeusz Banachiewicz by³ nie tylko teoretykiem, ale te¿ uzdolnionym i zami³owanym obserwatorem, umiejêtnie ³¹cz¹cym swe prace teoretyczne z obserwacj¹. Ju¿
jako student uniwersytetu œledzi³ pilnie zakrycia gwiazd przez Ksiê¿yc, œwiadom znaczenia tych obserwacji dla teorii ruchu Ksiê¿yca. Równie¿ i zakrycia gwiazd przez
planety i ich satelitów stanowi¹ przedmiot Jego zainteresowañ i badañ. Piêknym osi¹gniêciem obserwacyjnym jest piêcioletni szereg dostrze¿eñ nad libracj¹ Ksiê¿yca na
heliometrze kazañskim. Do programu Obserwatorium Krakowskiego wprowadza
obserwacje zmian blasku gwiazd zaæmieniowych i sam bierze udzia³ w tych obserwacjach. Zajmuje go te¿ zagadnienie œwiecenia planet, w szczególnoœci Wenus, nad któr¹
podejmuje obserwacje fotometryczne. W obserwacji kontaktów zaæmieñ S³oñca „odwraca kota ogonem” i wykorzystuje „per³y Baily’ego” do wyznaczenia dok³adnych
momentów kontaktów. S³u¿¹ca do tego celu metoda chronokinematograficzna jest
dziœ powszechnie stosowana przez ekspedycje na zaæmienie S³oñca. W astronomii
geodezyjnej wysun¹³ pomys³ wykorzystania biegu cienia Ksiê¿yca po powierzchni
Ziemi przy ca³kowitych zaæmieniach S³oñca do geodezyjnego nawi¹zywania oddalonych punktów ziemskich, innymi s³owy — do przerzucenia triangulacji poprzez oceany i kontynenty. Banachiewicz bra³ te¿ udzia³ w wyznaczaniu si³y ciê¿koœci, organizowa³ ekspedycje grawimetryczne i niwelacyjne. Z Jego to inicjatywy zosta³ zbudowany
i ustawiony na Stacji Obserwatorium Krakowskiego — Fort Ska³a, pierwszy w Polsce radioteleskop, zmontowany paralaktycznie, o œrednicy zwierciad³a 5 m, ogniskowej 2 m, d³ugoœci fali oko³o 1 m. Teleskopem tym obserwowano zaæmienie S³oñca
w dniu 30. 06. 1954 r.
Gdy mowa o dzia³alnoœci naukowej T. Banachiewicza, nie mo¿na nie wspomnieæ
o Jego pracach rachunkowych i krytycznych. Z licznych prac rachunkowych wymienimy tu tylko klasyczne obliczenie orbity Plutona, tablice precesji, obliczenie fikcyjnych przyk³adów w zagadnieniu wielokrotnych rozwi¹zañ w ruchu parabolicznym
oraz zagadnienie rozbie¿noœci szeregów w teorii Gylden-Brendela. Prace krytyczne
T. Banachiewicza ju¿ same przez siê stanowi¹ obszern¹ literaturê; na uwagê zas³uguje
w nich g³ównie element twórczy. Krytyka jest dla Niego czynnikiem stymuluj¹cym
— pod³o¿em, na którym powstaj¹ niezmiernie cenne i g³êbokie prace w³asne, np.
Ûber die Anwendbarkeit der Gylden-Brendelschen Störungs-theorie auf die Jupiter-
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nahen Planetoiden…, Sur un theoreme de Legendre relatif a la ditermination des orbites cometaires, Sur l’ellipticité’ de l’equateur terrestre i wiele innych.
Znaczne s¹ równie¿ zas³ugi Banachiewicza na polu organizacji i dydaktyki. Obserwatorium Krakowskie pod Jego kierownictwem wysz³o ze stanu upadku, w którym
znalaz³o siê po pierwszej wojnie œwiatowej, i w krótkim czasie sta³o siê jednym z najbardziej czynnych i znanych obserwatoriów Europy. Zorganizowane przez Banachiewicza systematyczne obserwacje gwiazd zaæmieniowych da³y obfity plon w postaci
przesz³o 100 000 obserwacji. Obserwatorium Krakowskie zosta³o zaliczone do œwiatowych oœrodków badania gwiazd zaæmieniowych. Za³o¿ona przez Banachiewicza
pierwsza polska górska stacja astronomiczna na Lubomirze (spalona przez Niemców
w 1944 r.) odznaczy³a siê obserwacjami gwiazd zmiennych i odkryciem w 1925 r.
pierwszej polskiej komety (kometa Orkisza). Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e wszystkie odkryte w Polsce komety, w liczbie 6, przypadaj¹ na oœrodek krakowski.
O talentach dydaktycznych Banachiewicza œwiadczy liczny poczet jego uczniów,
wœród których s¹ doktorzy, docenci, profesorowie. Nie sposób pomin¹æ w tym krótkim zestawieniu wydawniczej dzia³alnoœci Banachiewicza. Bêd¹c sam autorem ponad 230 prac naukowych i podrêczników z rachunków astronomicznych, rachunku
krakowianowego i teorii wyznaczania orbit, zna³ On dobrze trudnoœci i k³opoty wydawnicze, ale rozumia³ przy tym koniecznoœæ za³o¿enia polskiego pisma astronomicznego. Pismo takie „Acta Astronomica” zosta³o za³o¿one przez Niego w 1925 r., a za
¿ycia Banachiewicza wydano 10 tomów. Banachiewicz wyda³ równie¿ Cyrkularze
Obserwatorium Krakowskiego, 5 tomów Rocznika Astronomicznego Obserwatorium
Krakowskiego i 25 roczników Miêdzynarodowych Efemeryd Gwiazd Zaæmieniowych.
Podane tu krótkie zestawienie dzia³alnoœci naukowej Tadeusza Banachiewicza
œwiadczy wymownie o Jego pracowitym ¿yciu ca³kowicie poœwiêconym nauce. Do
Niego w pe³ni zastosowane byæ mog¹ s³owa Keplera:
Non frustra vixisse videtur.
Józef Witkowski
„Postêpy Astronomii”, z. 2/1955, s. 59—64.
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Maciej BIELICKI
1906—1988

Urodzi³ siê w Warszawie 18 wrzeœnia 1906 r. i ca³e doros³e ¿ycie by³ zwi¹zany
z Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zmar³ w Warszawie 27 listopada 1988 r. Od 1922 r. a¿ do œmierci, by³ przez 66 lat cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii.
Studia astronomiczne Maciej Bielicki rozpocz¹³ po zdaniu matury w 1925 r. Jako
student III roku, od wrzeœnia 1928 r. zacz¹³ pracowaæ w Obserwatorium jako asystent
wolontariusz, by nastêpnie awansowaæ na kolejne etatowe stanowiska — asystenta,
st. asystenta, wreszcie adiunkta i docenta. Jego opiekunem naukowym i kierownikiem
przed II wojn¹ œwiatow¹ by³ prof. Micha³ Kamieñski. On te¿ wyznaczy³ Jego orientacjê naukow¹ na prace instrumentalne i teoretyczno-rachunkowe. Ustawia³ i regulowa³
Maciej Bielicki ró¿ne narzêdzia i instrumenty, g³ównie astrometryczne, oraz zegary
i chronometry niezbêdne do ówczeœnie prowadzonych w Obserwatorium prac badawczych. Obserwowa³ zakrycia gwiazd przez Ksiê¿yc, zaæmienia S³oñca i Ksiê¿yca, wyznacza³ pozycje ró¿nych obiektów. Najwiêksze jednak znaczenie mia³y Jego
prace teoretyczne i rachunkowe. Uczestniczy³ w obliczeniach orbit i efemeryd wielu
komet — rezultaty publikowa³ g³ównie we wspó³pracy z prof. Kamieñskim. Prowadzi³ prace teoretyczne dotycz¹ce tzw. rachunku wyrównawczego. Po wojnie, w 1956
r., uzyskuje doktorat (wtedy nazywany na wzór sowiecki kandydatur¹ nauk) w dziedzinie mechaniki nieba, a w 1966 r. przeprowadza przewód habilitacyjny — wszystko na Uniwersytecie Warszawskim. Od tego momentu zostaje mianowany docentem
i na tym stanowisku pozostaje do przejœcia na emeryturê w 1976 r. Po uwolnieniu siê
od obowi¹zków w Uniwersytecie Warszawskim, przez kilka lat prowadzi wyk³ady
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie oraz jest konsultantem w Zak³adzie
Mechaniki Nieba Centrum Badañ Kosmicznych PAN w Warszawie.
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W roku 1957, po pojawieniu siê na niebie pierwszego sztucznego satelity, Maciej
Bielicki b³yskawicznie zorganizowa³ obserwacje pozycyjne tego obiektu (Stacja Obserwacji Sztucznych Satelitów Ziemi nr 1155, jest oceniana jako jedna z najlepszych
na œwiecie) i wokó³ niego, na dachu gmachu Obserwatorium, gromadzili siê m³odzi
obserwatorzy, którzy stali siê póŸniej zaczynem Sekcji Obserwacyjnej PTMA w Warszawie. W roku 1974/1975 Maciej Bielicki zorganizowa³ kampaniê obserwacyjn¹
planetoidy Eros, która w lutym 1975 r. zbi¿a³a sie do Ziemi na odleg³oœæ zaledwie 23
mln km.
Maciej Bielicki by³ sercem i dusz¹ ca³kowicie oddany astronomii. Porywa³ s³uchaczy, czy to studentów, czy uczestników jego wyk³adów popularnonaukowych, swoim
zaanga¿owaniem w wyk³adany przedmiot, choæby najbardziej nudny i niewdziêczny,
sw¹ opowieœci¹ i towarzysz¹cymi wyk³adowi komentarzami. Przez ca³e ¿ycie bardzo
aktywnie wspó³pracowa³ z mi³oœnikami astronomii, którzy licznie gromadzili siê wokó³
Niego, s³uchali Jego seminariów, pytali o rady. Znajdowa³ zawsze czas, aby ka¿dego
wys³uchaæ, z ka¿dym, kto przyszed³ do Niego ze swymi astronomicznymi w¹tpliwoœciami czy pytaniami, ¿yczliwie porozmawiaæ i poszukiwaæ z nim odpowiedzi na
postawiony problem. Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii
w 1979 r. zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W stulecie urodzin Macieja Bielickiego Oddzia³ Warszawski PTMA zorganizowa³
specjalne posiedzenie zwi¹zane z t¹ rocznic¹. Wspominano Docenta, przypominano
sobie, jak to dawniej w Jego pracowni bywa³o, s³uchano z archiwalnych taœm magnetofonowych jednego z Jego wyk³adów. Relacjê z tej uroczystoœci mo¿na znaleŸæ na
stronie http://www.astrojawil.pl. Wiêcej o ¿yciu i dzia³alnoœci doc. dr. hab. Macieja
Bielickiego mo¿na znaleŸæ w „Uranii” nr 10 z roku 1989, s. 299––306.
Toruñ, wrzesieñ 2006 r.
Andrzej Woszczyk

Wspomnienie Jego ucznia i wspó³pracownika
Docenta Macieja Bielickiego zna³em ponad 25 lat. Z Jego nazwiskiem zetkn¹³em
siê po raz pierwszy we wrzeœniowym numerze „Uranii” z 1956 r., który otrzyma³em
po wst¹pieniu do PTMA. Doc. M. Bielicki by³ bowiem przez wiele lat autorem kalendarzyka astronomicznego w „Uranii”. W przedwojennych numerach „Uranii” mo¿na
by³o przeczytaæ m.in. o wykonywanych przez Niego (a tak¿e prof. Eugeniusza Rybkê
i innych astronomów) obserwacjach zakryæ gwiazd przez Ksiê¿yc. Znalaz³em te¿
w „Uranii” z 1923 r. informacjê, ¿e wœród nowo przyjêtych cz³onków PTMA (wów-
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czas by³a inna nazwa Towarzystwa) jest Maciej Bielicki. Wst¹pi³ do PTMA w 1922 r.
— a wiêc w wieku 16 lat!
Koniec lat 50. i pocz¹tek 60. — to pocz¹tek ery lotów w Kosmos zarówno satelitów bezza³ogowych, jak i lotów cz³owieka. By³ to czas wielkiego zainteresowania
astronautyk¹ i astronomi¹, tak¿e w Polsce. Na odczyty, które w Warszawie oprócz
doc. Bielickiego wyg³aszali prof. W³odzimierz Zonn oraz prof. Jan Gadomski, przychodzi³y dos³ownie setki osób. Tak¿e pokazy nieba, organizowane przez Zarz¹d Oddzia³u Warszawskiego PTMA w pawilonie obserwacyjnym przy Obserwatorium Astronomicznym UW, a nazywanym „tymczasowym” Ludowym Obserwatorium
Astronomicznym, przyci¹ga³y dziesi¹tki, a nawet setki osób ka¿dego pogodnego wieczoru. Mia³em wówczas bli¿szy kontakt z doc. Bielickim na studiach astronomicznych.
Stopniowo zainteresowanie obserwacjami (i pokazami) w Oddziale PTMA w Warszawie zaczê³o maleæ, Sekcje Obserwacyjne Oddzia³u po odejœciu od nich znanych
astronomów przesta³y dzia³aæ, sytuacja samego Oddzia³u Warszawskiego by³a coraz
trudniejsza, a¿ wreszcie szczególnym wydarzeniem w Warszawie by³o „uczczenie”
500 rocznicy urodzin Miko³aja Kopernika przez… usuniêcie Oddzia³u Warszawskiego PTMA z Obserwatorium Astronomicznego UW, gdzie Oddzia³ mia³ siedzibê od
1950 r.
Niemal w tym samym czasie, gdy maszyny i narzêdzia bêd¹ce wyposa¿eniem
Sekcji Instrumentalnej PTMA znalaz³y siê przed Obserwatorium na dworze i œniegu,
dziêki pomocy doc. M. Bielickiego (oraz ¿yczliwoœci prof. W. Zonna) uda³o siê zorganizowaæ obserwacje zakrycia Saturna przez Ksiê¿yc w nocy 10/11 grudnia 1973 r.
Ta obserwacja zapocz¹tkowa³a nowy okres w dzia³alnoœci Sekcji Obserwacyjnej Oddzia³u. Wykonywanie obserwacji zakryæ gwiazd i planet przez Ksiê¿yc wymaga³o
odpowiedniego przystosowania do tego celu istniej¹cych teleskopów oraz zorganizowania od podstaw s³u¿by czasu. Dziêki radom doc. Bielickiego oraz pracy dwóch
cz³onków Oddzia³u, po kilku miesi¹cach mo¿na by³o prowadziæ obserwacje zakryciowe przez kilku obserwatorów jednoczeœnie i pomiarze czasu z dok³adnoœci¹ ok.
±0,03 s.
Pod koniec 1974 r. doc. M. Bielicki zwróci³ siê do mnie z propozycj¹ wziêcia
udzia³u w obserwacjach pozycyjnych planetoidy Eros, która w lutym 1975 r. mia³a siê
zbli¿yæ do Ziemi na odleg³oœæ zaledwie 23 mln km. Tak zaczê³a siê moja wieloletnia
wspó³praca obserwacyjna z doc. Bielickim.
Obserwacje pozycyjne Erosa by³y wielk¹ prób¹ — przede wszystkim sprzêtu.
Lucjan Newelski — wówczas kierownik Sekcji Instrumentalnej Oddzia³u Warszawskiego — zajmowa³ siê przygotowaniem sprzêtu do obserwacji; wykona³ tak¿e orygi-
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nalny mikrometr do obserwacji pozycyjnych wykonywanych przez doc. Bielickiego.
Aby wyniki mia³y wartoœæ naukow¹, obserwacje musia³y byæ wykonane z dok³adnoœci¹ lepsz¹ ni¿ 1”. Obserwacje by³y tak¿e prób¹ obserwatorów — oprócz autora artyku³u oraz L. Newelskiego, obserwacje wykonywali kol. P. Grzêdzielski, A. Królikowski i N. Wikliñski. Warunki, w jakich prowadziliœmy obserwacje, by³y trudne, zw³aszcza
podczas mrozów — bowiem obserwatorzy byli czêsto wypraszani z Obserwatorium,
gdzie chcieli siê ogrzaæ po kilku godzinach pobytu na mrozie. Wówczas korzystaliœmy z goœcinnoœci doc. Bielickiego i grzej¹c siê w Stacji Obserwacyjnej, s³uchaliœmy
wielu rad i wskazówek dotycz¹cych prowadzenia obserwacji oraz analiz b³êdów, pope³nianych przez obserwatorów. Doc. Bielicki poœwiêci³ nam wówczas wiele godzin
podczas takich seminariów, a czêœæ z nich by³a przez nas nagrywana jako materia³
szkoleniowy. Analizy pierwszych wyników obserwacji pozycyjnych Erosa wypad³y
pozytywnie, mo¿liwe wiêc by³o kontynuowanie tego typu obserwacji. Kolejn¹ propozycj¹ doc. Bielickiego by³o rozszerzenie dzia³alnoœci Sekcji na ca³e nasze Towarzystwo — w 1976 r. powsta³a Sekcja Obserwacji Pozycyjnych PTMA. Niestety, czêœæ
obserwatorów zrezygnowa³a z prowadzenia obserwacji i kiedy wiosn¹ 1976 r. Sekcja
otrzyma³a od doc. Bielickiego efemerydy komety Westa, by³em praktycznie jedyny,
który przez prawie trzy miesi¹ce wykonywa³ obserwacje tej wspania³ej komety. G³ównym utrudnieniem by³a pora obserwacji — krótko przed wschodem S³oñca. Aby wykonywaæ obserwacje, musia³em ka¿dorazowo umawiaæ siê z doc. Bielickim, który
o okreœlonej godzinie (np. o 3 w nocy) wychodzi³ z Obserwatorium, otwiera³ mi bramê wejœciow¹ do Obserwatorium, nastêpnie niezale¿nie ode mnie wykonywa³ tak¿e
obserwacje pozycyjne komety teleskopem Cassegraina PTMA (o œrednicy 150 mm),
na koniec ponownie otwiera³ bramê i umo¿liwia³ powrót do domu o œwicie.
Nastêpne obserwacje by³y wykonywane coraz wczeœniej i w po³owie maja 1976 r.
trzeba by³o przyje¿d¿aæ do Obserwatorium ju¿ wieczorem i spêdzaæ pó³ nocy na obserwacjach. Takich nocy obserwacyjnych by³o ponad 20. Mimo swojego wieku doc.
Bielicki potrafi³ wykonaæ w ci¹gu jednej nocy ponad 100 obserwacji pozycyjnych,
a wspania³y wzrok umo¿liwia³ Mu prowadzenie obserwacji teleskopem 150 mm nawet wtedy, gdy kometa by³a widoczna z trudem przez teleskop 350 mm, którym najczêœciej wykonywa³em obserwacje pozycyjne. W nastêpnych latach w PTMA w Warszawie wykonywano mniej obserwacji, a zwrot „czego?”, z jakim stykali siê cz³onkowie
PTMA, przychodz¹c do Obserwatorium Astronomicznego, ja traktowa³em jako uprzejmy, ale pozostali obserwatorzy naszego Oddzia³u zostali tym traktowaniem zniechêceni do astronomii.
Nowe mo¿liwoœci powsta³y pod koniec 1978 r. Po moim spotkaniu z dr. Markiem
Zawilskim, który koordynowa³ obserwacje zakryæ gwiazd przez Ksiê¿yc w PTMA
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oraz rozmowach z doc. Bielickim, powsta³a nowa Sekcja Obserwacyjna, a w³aœciwie
rozszerzono dzia³alnoœæ dotychczasowej o obserwacje zakryciowe.
W dniu 29 IV l979 r. w Warszawie oficjalnie utworzono Sekcjê Obserwacji Pozycji i Zakryæ PTMA z siedzib¹ przy Oddziale Warszawskim. Wspó³za³o¿ycielem oraz
kierownikiem naukowym Sekcji zosta³ doc. M. Bielicki. W latach 1978—1980 by³o
kilka wydarzeñ istotnych dla dzia³alnoœci SOPiZ w Warszawie: przeniesienie Oddzia³u
Warszawskiego PTMA do Centrum Astronomicznego PAN przy ul. Bartyckiej 18,
otwarcie wystawy astronomicznej w Muzeum Techniki NOT, której autorami byli
kierownicy Sekcji Obserwacyjnej i Sekcji Instrumentalnej Oddzia³u oraz otwarcie
nowego obserwatorium w Liceum PAX z wypo¿yczonym teleskopem Oddzia³u Warszawskiego o œrednicy 350 mm. Doc. Bielicki by³ konsultantem naukowym budowanego obserwatorium; kilkakrotnie wyg³asza³ tam prelekcje dla uczniów i nauczycieli.
Do 1984 r. obserwatorzy Oddzia³u Warszawskiego PTMA dzia³aj¹cy w SOPiZ
wykonywali prawie 40% wszystkich obserwacji zakryciowych w PTMA. Niestety
choroba, która by³a nastêpstwem wypadku, uniemo¿liwi³a póŸniej doc. Bielickiemu
prowadzenie obserwacji; sam nie ¿yczy³ sobie odwiedzin, a informacje o Jego zdrowiu przekazywa³ mi tylko dr Tomasz Kwast z Obserwatorium Astronomicznego UW.
Docent dr hab. Maciej Bielicki zmar³ w Warszawie 27 listopada 1988 r. Na pogrzebie, podczas ulewnego deszczu, ¿egnali Go g³ównie astronomowie zawodowi i cz³onkowie Oddzia³u PTMA w Warszawie. By³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii od 1922 r., a wiêc przez 66 lat. D³u¿ej cz³onkiem naszego
Towarzystwa by³ tylko prof. E. Rybka, zmar³y kilkanaœcie dni póŸniej po Macieju
Bielickim. Doc. M. Bielicki w rozmowach z nami czêsto podkreœla³, ¿e astronom
zawodowy powinien te¿ byæ Mi³oœnikiem Astronomii i nie wstydzi³ siê tego, ¿e bêd¹c
wybitnym astronomom by³ tak¿e cz³onkiem PTMA. Przez wiele lat by³ wiceprezesem Oddzia³u Warszawskiego PTMA oraz przewodnicz¹cym G³ównej Rady Naukowej PTMA. Poœwiêci³ dziesi¹tki godzin nam, obserwatorom Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryæ, aby nauczyæ nas wykonywania obserwacji astronomicznych o wartoœciach
naukowych. Sekcja Obserwacji Pozycji i Zakryæ PTMA straci³a w 1988 r. swojego
opiekuna naukowego. Dziœ jedynie 2 cz³onków PTMA, których szkoli³ 30 lat temu
w wykonywaniu obserwacji, nadal prowadzi obserwacje zakryciowe.
Docent M. Bielicki nie doczeka³ tytu³u profesora — zatem szczególn¹ wymowê
ma fakt przyznania Mu w 1979 r. Krzy¿a Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski,
w³aœnie na wniosek Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii.
Nasze spotkania szkoleniowe by³y nagrywane. Niedawno znalaz³em taœmy magnetofonowe z tymi nagraniami. Ma³y fragment innego, wyj¹tkowego nagrania, z 8
wrzeœnia 1976 r. (a wiêc 30 lat temu!), kiedy podczas Walnego Zebrania Oddzia³u
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PTMA w Warszawie doc. Maciej Bielicki wyg³osi³ (trwaj¹cy 40 minut) odczyt pt.
„Astronomiczne datowania wykopalisk Palmyry” (oraz wiêcej zdjêæ) zosta³y umieszczone na stronie internetowej Janusza Wilanda, w Kronice (http://www.astrojawil.pl/
bielicki.htm) Ca³e nagranie zosta³o odtworzone 18 wrzeœnia 2006 r. w Oddziale PTMA,
podczas specjalnego spotkania poœwiêconego doc. Maciejowi Bielickiemu.
Roman Fangor
Warszawa, wrzesieñ 2006 r.
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Ludos³aw CICHOWICZ
1922—1968

W czerwcu 1968 r. zmar³ w Warszawie po ciê¿kiej chorobie doc. dr Ludos³aw
Cichowicz, kierownik Dzia³u Geodezji Wy¿szej i Astronomii Geodezyjnej Zak³adu
Geofizyki PAN, by³y wieloletni pracownik Katedry Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej, wybitny uczony w zakresie astronomii i geodezji, niezrównany inspirator i organizator wielu przedsiêwziêæ i prac naukowo-badawczych, niezwykle lubiany i szanowany pedagog. Zmar³y pe³ni³ szereg funkcji w krajowych
i miêdzynarodowych organizacjach naukowych, wspó³pracowa³ z redakcjami kilku
czasopism naukowych i popularnonaukowych, by³ cz³onkiem Rady Redakcyjnej organu PTMA „Urania”.
Ludos³aw Cichowicz urodzi³ siê 9 maja 1922 r. Wiêkszoœæ ¿ycia spêdzi³ w Warszawie, gdzie mieszka³ i kszta³ci³ siê. Wybuch wojny zasta³ Go w ostatniej fazie nauki
w gimnazjum. Jako 17-letni ochotnik wst¹pi³ do Wojska Polskiego i uczestniczy³
w kampanii wrzeœniowej. Podczas okupacji dzia³a³ w organizacjach podziemnych,
pocz¹tkowo w Warszawie, a póŸniej we Lwowie. Równie¿ we Lwowie ukoñczy³
tajn¹ podchor¹¿ówkê, a w 1943 r. zosta³ aresztowany przez Gestapo. Czas do wyzwolenia spêdzi³ w wiêzieniu lwowskim oraz w obozach koncentracyjnych w Oœwiêcimiu i Buchenwaldzie. Po uwolnieniu pod koniec wojny wyjecha³ do Belgii jako rekonwalescent po przebytych chorobach obozowych. Tam te¿ podj¹³ studia
dziennikarskie.
Do kraju L. Cichowicz powróci³ w 1947 r. i rozpocz¹³ studia na Wydziale Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Dyplom magistra in¿yniera-geodety otrzyma³ w 1952 r. Wykazuj¹c w czasie studiów du¿e zdolnoœci i zami³owanie do pracy
naukowej zostaje po ich ukoñczeniu zaanga¿owany w Katedrze Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej. Prowadzi tam zajêcia dydaktyczne z zakresu trygo-
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nometrii sferycznej, astronomii sferycznej i astronomii geodezyjnej, wspó³pracuje w organizowaniu Obserwatorium Astronomicznego PW w Józefos³awiu, bierze udzia³
w pracach miêdzynarodowych s³u¿b czasu i szerokoœci, a tak¿e prowadzi w³asne prace naukowe. Dzia³a równie¿ niezwykle aktywnie poza terenem Politechniki Warszawskiej, prowadz¹c wyk³ady tak¿e na innych uczelniach krajowych oraz wspó³pracuj¹c
z Komisj¹ Miêdzynarodowego Roku Geofizycznego Polskiej Akademii Nauk.
Z ramienia tej Komisji dwukrotnie uczestniczy³ w wyprawach naukowych do Demokratycznej Republiki Wietnamu. Poza realizacj¹ naukowego programu tych wypraw zorganizowa³ tam astronomiczno-geodezyjn¹ s³u¿bê obserwacyjn¹ oraz szkoli³
m³od¹ kadrê obserwatorów na specjalnych kursach. W uznaniu tych prac w³adze wietnamskie udekorowa³y Go dwukrotnie wysokimi odznaczeniami. Druga wyprawa wietnamska koñczy siê jednak nieszczêœliwie — L. Cichowicz ulega wypadkowi samochodowemu i doznaje kontuzji. Nastêpuje pobyt w szpitalach w Hanoi i w Warszawie
oraz okres rekonwalescencji.
Natychmiast po odzyskaniu niezbêdnego minimum sprawnoœci fizycznej wznawia sw¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i organizacyjn¹. Komitet Miêdzynarodowej Wspó³pracy Geofizycznej PAN powierza L. Cichowiczowi zorganizowanie w kraju sieci stacji
obserwacyjnych sztucznych satelitów Ziemi, które by³yby zdolne dostarczaæ dostatecznie dok³adnych informacji o przelotach tych obiektów do miêdzynarodowego centrum KOSMOS. Prace te poch³aniaj¹ wiele wysi³ku, bowiem nale¿y nie tylko wyposa¿yæ powstaj¹ce stacje w niezbêdn¹ aparaturê pomiarow¹, tak¿e wyszkoliæ grupê
obserwatorów, zabezpieczyæ odpowiednie fundusze, pomieszczenia, zapewniæ œrodki
szybkiej ³¹cznoœci z centrum KOSMOS itp. Jednak L. Cichowicz nie poprzestaje na
samym zorganizowaniu i koordynacji prac s³u¿by obserwacyjnej. Doceniaj¹c znaczenie obserwacji satelitarnych dla badañ. geodezyjnych geofizycznych i astronomicznych inicjuje podjêcie tego typu prac badawczych w ró¿nych oœrodkach krajowych.
W Polskiej Akademii Nauk powstaje tzw. Grupa Wspó³dzia³ania do problemu „Badania naukowe za pomoc¹ obserwacji sztucznych satelitów Ziemi”, a jej przewodnicz¹cym zostaje powo³any L. Cichowicz Mimo nawa³u pracy zwi¹zanej z t¹ dzia³alnoœci¹
znajduje czas na przygotowanie rozprawy doktorskiej. W 1961 r. broni j¹ i uzyskuje
stopieñ doktora nauk technicznych.
Równie¿ na arenie miêdzynarodowej jest niezwykle aktywny. Bêd¹c cz³onkiem
Komisji Wielostronnej Wspó³pracy miêdzy Akademiami Nauk krajów socjalistycznych do problemu „Badania naukowe za pomoc¹ obserwacji sztucznych satelitów
Ziemi” inicjuje wespó³ z delegatami innych pañstw programy obserwacyjne dla konkretnych celów i wymagaj¹ce opracowania specjalnych metod obserwacji i teorii interpretacji. S¹ to: program INTEROBS — badanie górnych warstw atmosfery oraz
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program precyzyjnych obserwacji synchronicznych dla celów geodezyjnych (tzw. triangulacja satelitarna). Na forum organizacji COSPAR reprezentuje Polskê nie tylko w zakresie metodyki obserwacji pozycyjnych satelitów i ich wykorzystania dla celów geodezyjnych i geofizycznych, lecz tak¿e w zakresie ca³okszta³tu organizacji badañ
kosmicznych w Polsce. Z chwil¹ powstania, w ramach Miêdzynarodowej Asocjacji
Geodezji, Wschodnio-Europejskiej Podkomisji Satelitarnej dr L. Cichowicz zostaje
jej przewodnicz¹cym, a tak¿e przewodnicz¹cym Grupy Roboczej „Geodezja Satelitarna” w ramach Komisji Wielostronnej Wspó³pracy.
W wyniku usilnych starañ Komitetu Geodezji PAN, a w jego ³onie — przede wszystkim L. Cichowicza — powstaje w 1966 r. geodezyjna placówka naukowo-badawcza
w Polskiej Akademii Nauk. Niezast¹pionym twórc¹, organizatorem i kierownikiem
powstaj¹cego Dzia³u Geodezji Wy¿szej i Astronomii Geodezyjnej Zak³adu Geofizyki
PAN jest dr Cichowicz. W sprawê w³aœciwego ustawienia tematyki badawczej, doboru kadry i zorganizowania pracy wk³ada ca³¹ swoj¹ niespo¿yt¹ energiê, ustawiaj¹c od
razu ca³¹ dzia³alnoœæ naukow¹ na p³aszczyŸnie szerokiej wspó³pracy miêdzynarodowej. Powierzone Mu zostaj¹ równie¿ liczne funkcje w innych krajowych organizacjach naukowych, jak: sekretarza Komitetu d/s Badañ i Pokojowego Wykorzystania
Przestrzeni Kosmicznej przy Prezydium PAN, sekretarza Narodowego Komitetu Badania Przestrzeni Kosmicznej PAN, cz³onka Prezydium Komitetu Geodezji PAN,
Komitetu Astronomii PAN i Narodowego Komitetu Geodezji i Geofizyki PAN, a tak¿e cz³onka Rad Naukowych zak³adu Geofizyki PAN, Zak³adu Astronomii PAN i Instytutu Geodezji i Kartografii.
Mimo olbrzymiej pracy zwi¹zanej ze sprawowaniem tylu funkcji L Cichowicz nie
zaniedbuje dzia³alnoœci dydaktycznej i naukowej. Nadal prowadzi wyk³ady i æwiczenia na uczelniach krajowych, a ponadto wydaje kilka podrêczników.
W 1967 r. L. Cichowicz uzyska³ stopieñ naukowy docenta. Wkrótce potem zostaje
samodzielnym pracownikiem naukowym w Zak³adzie Geofizyki PAN. W uznaniu
osi¹gniêæ na polu organizacyjnym i naukowym Rada Pañstwa nada³a Mu Z³oty i Srebrny Krzy¿ Zas³ugi.
Dorobkiem tragicznie przerwanej dzia³alnoœci naukowej Docenta Cichowicza jest
ponad 40 prac og³oszonych drukiem, z czego wiele w wydawnictwach zagranicznych, a tak¿e szereg nie opublikowanych referatów i wyst¹pieñ na zjazdach, kongresach i konferencjach naukowych.
Docent L. Cichowicz inspirowa³ i patronowa³ dzia³alnoœci naukowej wielu m³odszych kolegów. By³ Cz³owiekiem wielkiej miary, niezwykle uczynnym i kole¿eñskim, pe³nym zapa³u i energii w swoich poczynaniach naukowych i organizacyjnych.
Jego zapa³ i energia udziela³y siê wszystkim, z którymi wspó³pracowa³. By³ jednocze-

Ludos³aw CICHOWICZ, 1922—1968

25

œnie niezwykle pracowity, dziêki czemu ¿adna ze sprawowanych przez Niego funkcji
nie by³a funkcj¹ formaln¹. Za ka¿d¹ z nich kry³a siê bowiem wielka energia, twórcza
inicjatywa i sumienna praca.
Docent dr Ludos³aw Cichowicz odszed³ w pe³ni si³ twórczych, przepe³niony ambitnymi planami dalszego rozwoju badañ geodezyjno-satelitarnych. Ambicj¹ Jego
kolegów i wspó³pracowników jest realizacja i kontynuacja tych planów i projektów.
W pamiêci naszej pozostanie On jako wzór szlachetnoœci i pracowitoœci, Cz³owiek
bez reszty oddany sprawie rozwoju polskiej myœli badawczej i kszta³cenia m³odych
kadr naukowców.
Czeœæ Jego Pamiêci!
Wojciech Pachelski
„Urania”, z. 9 /1968, s. 242—245.
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Jerzy DOBRZYCKI
1927—2004
Pierwszego dnia lutego 2004 r. zmar³ w Warszawie profesor Jerzy Dobrzycki, astronom, historyk astronomii o œwiatowej renomie, mi³oœnikom astronomii znany z trzech
wydañ swego Atlasu nieba gwiaŸdzistego.
Jerzy Dobrzycki urodzi³ siê w Poznaniu 8 kwietnia 1927 r. jako szóste, najm³odsze
dziecko Stanis³awa Dobrzyckiego, uznanego filologa i historyka literatur s³owiañskich, od 1919 a¿ do œmierci w 1931 r. profesora Uniwersytetu Poznañskiego, oraz
Marcjanny Dobrzyckiej, z domu Œwierczewskiej. W grudniu 1939 r. rodzina Dobrzyckich zosta³a wysiedlona do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie Jerzy uczy³ siê na tajnych kompletach gimnazjalnych i licealnych. Maturê zda³ eksternistycznie w kwietniu 1945 r. w £odzi. W czerwcu tego samego roku wst¹pi³ na Wydzia³
Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Poznañskiego, podejmuj¹c studia astronomiczne. Ukoñczy³ je w kwietniu 1951 r.
Ju¿ w czasie studiów Jerzy Dobrzycki ujawni³ nieprzeciêtne predyspozycje do
prowadzenia badañ naukowych. W 1949 r. wraz z A. Kwiekiem odkry³ planetoidê
1572 Posnania i w grudniu tego roku zosta³ m³odszym asystentem przy Katedrze
Astronomii Uniwersytetu Poznañskiego. Po zdaniu egzaminu magisterskiego otrzyma³ nominacjê na asystenta, a od 1 grudnia 1952 r. by³ aspirantem przy katedrze. Jego
badania naukowe koncentrowa³y siê na obserwacjach komet i planetoid oraz na metodach wyznaczania ich orbit. W grudniu 1955 r. zosta³ powo³any na stanowisko adiunkta w Zak³adzie Astronomii PAN i wraz z ¿on¹, Mari¹ Dobrzyck¹ przeniesiony do
Astronomicznej Stacji Szerokoœciowej PAN w Borówcu, gdzie prowadzili wspólne
badania pod kierunkiem prof. Józefa Witkowskiego. W grudniu 1960 r. Jerzy Dobrzycki uzyska³ stopieñ doktora nauk matematyczno-fizycznych na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie pracy Badanie ruchu komety Holmesa — Zbli¿enie do Jowisza 1906––1913.
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Równolegle Jerzy Dobrzycki rozwija³ swe zainteresowania dotycz¹ce dziejów
astronomii. W 1953 r. w³¹czy³ siê do obchodów Roku Kopernikowskiego; z tego
okresu pochodz¹ jego pierwsze prace poœwiêcone astronomii Miko³aja Kopernika
i historii zegarów. W po³owie lat 50. nawi¹za³ wspó³pracê najpierw z Komisj¹, a póŸniej Komitetem Historii Nauki i Techniki PAN oraz bezpoœrednio z prof. Aleksandrem Birkenmajerem, wybitnym badaczem nauki œredniowiecznej i kopernikanist¹.
Kilka miesiêcy po doktoracie Jerzy Dobrzycki zosta³, na w³asn¹ proœbê, przeniesiony s³u¿bowo do nowo powsta³ego Zak³adu Historii Nauki i Techniki PAN w Warszawie. Odt¹d poœwiêci³ siê ca³kowicie historii astronomii.
W listopadzie 1965 r. Rada Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu nada³a Jerzemu Dobrzyckiemu stopieñ docenta w zakresie historii astronomii. Jego rozprawa habilitacyjna nosi tytu³ Teoria
precesji w astronomii œredniowiecznej (,,Studia i Materia³y z Dziejów Nauki Polskiej”, seria C, z. 11, 1965, s. 3—47), ale obejmuje ewolucjê pogl¹dów na jeden
z najistotniejszych elementów dawnej astronomii od epoki hellenistycznej po czasy
Kopernika; widoczne s¹ w niej wszystkie najwa¿niejsze cechy warsztatu naukowego historyka astronomii najwy¿szej próby, przede wszystkim swoboda w poruszaniu siê w materiale Ÿród³owym i perfekcyjne opanowanie matematycznego
aparatu astronomii klasycznej.
Œwiatowe uznanie zapewni³y Jerzemu Dobrzyckiemu prace dotycz¹ce dzie³a Miko³aja Kopernika. W latach 60. zidentyfikowa³ w bibliotece Uniwersytetu w Aberdeen egzemplarz Commentariolus Kopernika; wczeœniej by³y znane tylko dwie kopie, sztokholmska i niepe³na wiedeñska. W fundamentalnym wydaniu polskiego
przek³adu De revolutionibus (1976) napisa³ komentarz do matematycznej czêœci
dzie³a: od rozdzia³u 12 ksiêgi I do koñca ksiêgi VI; pierwsze, kosmologiczne fragmenty skomentowa³ Aleksander Birkenmajer. By³ redaktorem nie tylko polskiej
edycji O obrotach, lecz tak¿e ³aciñskiej (1975) i angielskiej (1978).
Lata 80. i 90. przynios³y wa¿ne prace dotycz¹ce astronomii wczesnego renesansu, publikowane samodzielnie oraz we wspó³pracy z polskimi i zagranicznymi historykami nauki. W œlad za dzia³alnoœci¹ naukow¹ sz³y liczne funkcje organizacyjne. Do najwa¿niejszych mo¿na zaliczyæ: sekretarz naukowy Komisji Kopernikañskiej
Miêdzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki; przewodnicz¹cy Komisji Nauki
w Dobie Renesansu tej¿e unii; cz³onek komitetów redakcyjnych ,,Journal for the
History of Astronomy” i ,,Studi Galileiani”; wreszcie sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
W 1974 r. Jerzy Dobrzycki otrzyma³ tytu³ profesorski. Ju¿ od kilku lat pe³ni³
wówczas funkcjê kierownika Zespo³u Historii Nauk Matematyczno-Fizycznych
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i Chemicznych w Zak³adzie Historii Nauki i Techniki, który wkrótce przekszta³ci³
siê w Instytut Historii Nauki, Oœwiaty i Techniki PAN. Ostateczna transformacja tej
placówki — w obecnie dzia³aj¹cy Instytut Historii Nauki PAN — dokona³a siê, gdy
Jerzy Dobrzycki by³ jej dyrektorem, wybranym na to stanowisko w grudniu 1989 r.
G³êbok¹ i rozleg³¹ wiedzê astronomiczn¹ oraz humanistyczn¹, jak równie¿ precyzjê myœli Profesora polski czytelnik mo¿e doceniæ za spraw¹ wa¿nych opracowañ monograficznych. Jego niewielka Astronomia przedkopernikowska (1971) wci¹¿
pozostaje najlepszym popularnym zarysem dawnej nauki o Kosmosie w naszym
jêzyku. Opublikowana w 1972 r. wspólnie z Marianem Biskupem biografia Miko³aj
Kopernik. Uczony i obywatel mia³a edycje angielsk¹ i niemieck¹ (trzykrotnie). Ka¿dy, kto chcia³by rzetelnie zapoznaæ siê z fundamentami myœli Kopernika, powinien
siêgn¹æ po pos³owie Profesora, towarzysz¹ce kosmologicznym fragmentom ksiêgi
pierwszej O obrotach, wydanym nak³adem Towarzystwa Naukowego w Toruniu
(1987, 1994). Jerzy Dobrzycki jest autorem rozdzia³ów w tomie I Historii astronomii w Polsce (1975) oraz tomie IV Historii nauki polskiej (1987). W 1989 r. ukaza³y
siê, napisane wspólnie z Tadeuszem Bieñkowskim, Kierunki rozwoju nauki, bêd¹ce
pok³osiem wyk³adów z historii nauki, prowadzonych przez wiele lat w Instytucie
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Rok 1998
przyniós³ Staropolski œwiat nauki: uczeni i szko³y wobec osi¹gniêæ nowo¿ytnych
nauk przyrodniczych (wspó³autor T. Bieñkowski).
Jerzy Dobrzycki by³ te¿ z pewnoœci¹ najwybitniejszym kartografem nieba gwiaŸdzistego w Polsce drugiej po³owy XX w. Pierwsze wydanie jego ciesz¹cego siê wielk¹
popularnoœci¹ Atlasu nieba gwiaŸdzistego widocznego w Polsce (na epokê 1950.0)
ukaza³o siê w 1956 r. Wydanie drugie, Atlas nieba gwiaŸdzistego. Epoka J2000.0,
przygotowane wspólnie z Adamem Dobrzyckim, pojawi³o siê w 1989 r., a w nowym,
rozszerzonym opracowaniu — w 1997 r. Uwa¿ny u¿ytkownik Atlasu znajdzie na jednej z map tajemnicz¹ alfê Augiasza. Tak Profesor upamiêtni³ w epoce, która nie dopuszcza ju¿ ¿adnej dowolnoœci w uranografii, zaprzyjaŸnionego go³êbia. Obok wspó³czesnej kartografii niebieskiej pasj¹ Jerzego Dobrzyckiego by³a historia
gwiazdozbiorów i ich kulturowy kontekst. Materia³y na ten temat gromadzi³ przez
ca³e swe naukowe ¿ycie, a zwieñczeniem tych badañ jest wydana w 2002 r. Historia
naturalna gwiazdozbiorów, obejmuj¹ca okres od czasów najdawniejszych po wiek
XX i zawieraj¹ca niezwykle bogaty materia³ ikonograficzny.
Wspomnienie poœmiertne nie jest miejscem, w którym da³oby siê szczegó³owo
przedstawiæ wszystkie wa¿ne wyniki naukowe, rozsiane w ponad stu pracach; wszystkie funkcje, zaszczyty i nagrody, jakimi Jerzy Dobrzycki by³ honorowany za wk³ad
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do nauki i kultury œwiatowej oraz polskiej. Jedno wszak¿e nale¿y powiedzieæ koniecznie. Za spraw¹ swej prawoœci, dobroci, wiedzy i warsztatu naukowego Profesor nale¿y do tych coraz mniej licznych uczonych, którzy w pe³ni zas³uguj¹ na
miano Mistrza.
Jaros³aw W³odarczyk
„Urania – Postêpy Astronomii”, z. 4/2004, s. 176—177.
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Ireneusz DOMIÑSKI
1929—1988

23 maja 1988 r. zmar³ w Poznaniu w wieku 59 lat dr Ireneusz Domiñski, wieloletni
pracownik naukowy Astronomicznego Obserwatorium Szerokoœciowego CBK PAN
w Borówcu i jego kierownik w latach 1966—1972, cz³onek Miêdzynarodowej Unii
Astronomicznej, wspó³pracownik zespo³ów problemowych Komitetu Geodezji i Komitetu Elektroniki PAN, ostatnio kierownik Pracowni Czasu i Aparatury Pomiarowej.
Urodzony w 1929 r. w Œwierczynie (obecnie woj. leszczyñskie), wykszta³cenie
œrednie zakoñczy³ matur¹ w 1949 r. (w latach wojny i okupacji pozbawiony by³, jak
w ogóle m³odzie¿ Wielkopolski, jakiejkolwiek mo¿liwoœci nauki w szkole). Studia
uniwersyteckie odby³ na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Poznañskiego, maj¹c za profesorów miêdzy innymi J. Witkowskiego, W. Orlicza
i S. Szczeniowskiego. W roku 1953 mgr Domiñski podj¹³ pracê jako asystent w Obserwatorium Astronomicznym UP. Tutaj te¿ przygotowywa³ siê do pracy w organizowanej przez J. Witkowskiego Stacji Szerokoœciowej w Borówcu pod Poznaniem (ta
myl¹ca nieco nazwa kry³a badania wszystkich przejawów nieregularnoœci obrotu Ziemi: wahania bieguna, zmiany prêdkoœci rotacji, p³ywy skorupy ziemskiej). I. Domiñski nale¿a³ do zespo³u pomiarów czasu, doskonal¹cego siê zarówno w klasycznej
astrometrii, jak i w elektronicznej technice pomiarowej pod kierunkiem œwietnego
znawcy tych zagadnieñ F. Koebckego.
Osobnym rozdzia³em Jego ¿yciorysu sta³o siê uruchamianie nowej placówki. I. Domiñski osiedli³ siê wraz z ¿on¹ w Borówcu jeszcze w trakcie prac budowlanych; oznacza³o to, zw³aszcza pierwszej zimy, pionierskie (mówi¹c ³agodnie) warunki bytowania, ale zapewnia³o sta³¹ pieczê nad wykonywaniem robót zgodnie z wymogami
stawianymi przez zamierzon¹ w Stacji dzia³alnoœæ obserwacyjno-pomiarow¹. Nale¿a³ do ekipy instaluj¹cej i uruchamiaj¹cej w Borówcu zespó³ zegarów kwarcowych
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oraz klasycznych przyrz¹dów astronomii po³udnikowej, ³¹cz¹c w pracy zapa³ i zaanga¿owanie z jak¿e w³aœciwym sobie zmys³em eksperymentatora. W dzia³alnoœci tej
ju¿ samym przyk³adem wp³ywa³ na poziom kultury technicznej ca³ej za³ogi.
Program badawczy Stacji, która rozpoczê³a regularn¹ dzia³alnoœæ w 1957 r., z natury rzeczy by³ œciœle zwi¹zany z programami Miêdzynarodowego Roku Geofizycznego. Narzuca³o to koniecznoœæ uruchomienia przede wszystkim regularnych s³u¿b
obserwacyjnych. Prace te absorbowa³y oczywiœcie równie¿ I. Domiñskiego, uczestnicz¹cego zarówno w kampanii d³ugoœciowej IGY lat 1957—1959, jak i w regularnej
œwiatowej s³u¿bie czasu (Miêdzynarodowe Biuro Czasu w Pary¿u), a wreszcie i w nawi¹zaniach d³ugoœciowych Borówca z innymi obserwatoriami europejskimi. W tematyce pomiaru i konserwacji czasu mieœci³a siê te¿ Jego praca doktorska, obroniona
na Uniwersytecie Poznañskim w 1962 r.
W okresie tym ju¿ w coraz wiêkszym stopniu przejmowa³ odpowiedzialnoœæ za
wprowadzanie i optymalne wykorzystanie kolejnych generacji aparatury i metod pomiarów czasu i czêstoœci. Jego osobistym sukcesem by³o zapewnienie œwiatowego
poziomu pomiarów (bezpoœredni dostêp do miêdzynarodowej skali czasu atomowego), stanowi¹cego przecie¿ niezbêdny warunek dla wspó³czesnych metod obserwacji,
jak interterferometria czy obserwacje laserowe. Umo¿liwia³o to równie¿ podjêcie interpretacji danych pomiarowych nowego stopnia dok³adnoœci. Dr Domiñski potrafi³
przy tym dostrzec i stawiaæ pytania istotne poznawczo; w publikacjach zaznaczy³o siê
to na przyk³ad opracowaniami na temat wyk³adniczego (skokowego) charakteru zak³óceñ obrotu Ziemi. Ostatnio przygotowywa³ szersze badania nad wykorzystaniem
nawi¹zañ zegarów metod¹ telewizyjn¹ dla kontroli i poprawiania orbit satelitów geostacjonarnych, co wi¹za³o siê z niedawnym przez Jego zespó³ wprowadzeniem techniki satelitarnej do borówieckiej s³u¿by czasu.
W ostatnich latach Ireneusz Domiñski pracowa³ bez ¿adnych ustêpstw wobec nieuleczalnej choroby, dumnie ignoruj¹c j¹ na rzecz pracy, której poœwiêci³ ponad trzy
wytrwa³e i owocne dziesiêciolecia. Kolegom i nastêpcom pozostawi³ wyniki prac,
doœwiadczenia i rozwi¹zania konstrukcyjne, przyjacio³om — przes³anie o wartoœciach,
które reprezentowa³ i którym s³u¿y³. Winniœmy Mu trwa³¹ pamiêæ.
Jerzy Dobrzycki
„Postêpy Astronomii”, z. 1/1988, s. 57—58.
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Aniela
DZIEWULSKA-£OSIOWA
1916—2004

Pani¹ Anielê Dziewulsk¹ poznaliœmy w grudniu 1955 r., gdy po powrocie z zes³ania zjawi³a siê w Obserwatorium Astronomicznym w Warszawie u swego dawnego
wileñskiego kolegi, profesora W³odzimierza Zonna. Pierwszy raz w ¿yciu widzieliœmy kogoœ, kto wróci³ z Syberii. Pamiêtamy Jej wymizerowan¹ twarz, szczup³¹ sylwetkê i ogromn¹ wolê powrotu do normalnego ¿ycia, do pracy naukowej. By³a dla
nas ¿ywym symbolem historii, o której tak ma³o wtedy wiedzieliœmy.
Urodzona w Krakowie 20 czerwca 1916 r., Aniela Dziewulska lata m³odoœci spêdzi³a w Wilnie, gdzie Jej Ojciec, profesor W³adys³aw Dziewulski by³ rektorem Uniwersytetu Stefana Batorego oraz dyrektorem Obserwatorium Astronomicznego USB.
Studiowa³a na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym USB, uzyskuj¹c we wrzeœniu 1939 r. stopieñ magistra astronomii — by³o to ostatnie przed wojn¹ magisterium
z astronomii w Polsce. Ju¿ wczeœniej, 1 paŸdziernika 1938 r. obejmuje stanowisko
asystenta przy katedrze astronomii USB, na którym pracuje a¿ do zamkniêcia Uniwersytetu i Obserwatorium przez okupacyjne w³adze litewskie.
Podczas wojny Aniela Dziewulska uczestniczy aktywnie w tajnym nauczaniu.
Od jesieni 1942 r., ju¿ jako ¿o³nierz Armii Krajowej (pseudonim „Krystyna”), w³¹cza siê w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ i pe³ni w niej wa¿ne, odpowiedzialne funkcje.
By³a kierownikiem sekretariatu pp³k. Lubos³awa Krzeszowskiego („Ludwik”) —
szefa sztabu Okrêgu Wileñskiego AK, oraz szefem ³¹cznoœci wewnêtrznej Okrêgu.
W tym charakterze wziê³a udzia³ w Operacji „Ostra Brama”. Wczeœniej, w ramach
przygotowañ do tej operacji i tego, co po niej mia³o nast¹piæ, Komendant Okrêgu
Wileñskiego AK p³k Aleksander Krzy¿anowski — genera³ „Wilk” — powo³a³ œciœle zakonspirowan¹ Organizacjê „NIE”. Jej komendantem zosta³ pp³k Krzeszowski

Aniela DZIEWULSKA-£OSIOWA, 1916—2004

33

— „Ludwik”, a jednym z cz³onków jego œcis³ego sztabu — Aniela Dziewulska —
„Krystyna”. Radoœæ z wyzwolenia Wilna by³a krótka. Pp³k „Ludwik”, wraz z wieloma innymi oficerami Komendy Okrêgu, zosta³ aresztowany przez NKWD ju¿
w po³owie lipca 1944 r. „Krystynie” udawa³o siê doœæ d³ugo unikn¹æ dekonspiracji
i aresztowania. Przechodzi pod komendê nowego szefa sztabu Okrêgu mjra Stanis³awa Heilmana („Wileñczyk”), odtwarza siatkê ³¹cznoœci, nawi¹zuje kontakty
z uwiêzionymi przez NKWD ¿o³nierzami i oficerami AK. Aresztowana 17 paŸdziernika 1944 r., dzia³a konspiracyjnie równie¿ w wiêzieniu œledczym NKWD. To
dziêki Niej przebywaj¹cy jeszcze w tym wiêzieniu genera³ „Wilk” uzyskuje ostatnie informacje o sytuacji w mieœcie i w Komendzie Okrêgu. Po d³ugotrwa³ym œledztwie, 29 sierpnia 1945 r. Aniela Dziewulska-„Krystyna” zostaje skazana na 10 lat
³agrów i dalsze 5 lat zes³ania.
Powróci³a z Syberii 1 grudnia 1955 r., ju¿ nie do Wilna, ale do Torunia i do Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach, gdzie pod opiek¹ Rodziców i przyjació³-astronomów adaptowa³a siê do nowego ¿ycia i przygotowywa³a do podjêcia na
nowo pracy naukowej. Jesieni¹ 1956 r. podejmuje pracê w Pañstwowym Instytucie
Hydrologiczno-Meteorologicznym w Warszawie. W tym czasie poznaje swego przysz³ego mê¿a, Leona £osia, równie¿ ¿o³nierza AK (ppor. „Agrest”; z-ca szefa BIP-u
Okrêgu Bia³ostockiego AK) i by³ego ³agiernika, który w latach póŸniejszych sta³ siê
znany jako zas³u¿ony Dyrektor Biura Wydawnictw PAN, a tak¿e jako autor wspomnieñ Drugi brzeg Oki (wydanych przez Editions Spotkania).
1 paŸdziernika 1959 r. Pani Aniela podejmuje pracê w Instytucie Geofizyki PAN.
To tam w³aœnie mia³am szczêœcie spotkaæ siê z Ni¹ ponownie i pracowaæ z Ni¹, a¿
do emerytury, w Zak³adzie Fizyki Atmosfery. By³a osob¹ niezwyk³¹ — wymagaj¹ca od siebie i od innych, zdyscyplinowana i oddana bez reszty temu, czym siê zajmowa³a. Po doktoracie, w 1968 r., zostaje adiunktem, a w roku 1974 — docentem,
obejmuj¹c kierownictwo Zak³adu. Na emeryturê przechodzi w 1981 r., ale nadal
pracuje w tym Zak³adzie a¿ do wrzeœnia 1990 r. Jej wielk¹ zas³ug¹ by³o stworzenie
w Obserwatorium Geofizycznym w Belsku stacji pomiarów ozonu atmosferycznego, która od 1963 r. dzia³a nieprzerwanie a¿ do chwili obecnej. W maju ub.r. obchodziliœmy 40-lecie serii rejestracji ozonu, co stanowi swoisty rekord œwiatowy w tego typu pomiarach. Wyniki uzyskiwane w Belsku ciesz¹ siê zas³u¿onym uznaniem
wœród fizyków atmosfery.
Drugim nurtem aktywnoœci Anieli Dziewulskiej-£osiowej by³a dzia³alnoœæ historyczno-pamiêtnikarska. Swoje wspomnienia z lat wojny i lat zes³ania zawar³a
w dwu ksi¹¿kach (wydanych przez Oddzia³ Bia³ostocki Towarzystwa Literackiego
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im. Adama Mickiewicza), poœwiêconych losom kobiet — ¿o³nierzy AK, aresztowanych przez NKWD i zes³anych na Syberiê. Jedna z tych ksi¹¿ek — Mówi¹, o Panie,
¿eœ nas upokorzy³… — zawiera m.in. ok. 1200 nazwisk polskich sybiraczek —
materia³ o trudnej do przecenienia wartoœci dla przysz³ych historyków. By³a te¿,
w ostatnich latach Jej ¿ycia, aktywnym cz³onkiem Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy
AK, Stowarzyszenia £agierników — ¯o³nierzy AK, oraz Klubu Historycznego im.
Gen. Stefana Grota-Roweckiego.
Za zas³ugi w pracy konspiracyjnej Aniela Dziewulska-£osiowa — „Krystyna”
zosta³a odznaczona Krzy¿em Walecznych, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami,
Krzy¿em Armii Krajowej oraz Medalem Wojska Polskiego.
W ostatnich latach naszej wspólnej pracy w Instytucie Geofizyki PAN dzieli³yœmy z Pani¹ Aniel¹ jedn¹ pracowniê. Dowiedzia³am siê wtedy bardzo wiele o Jej
latach syberyjskich. PóŸniej, gdy pewnego roku podró¿owa³am kolej¹ transsyberyjsk¹ z Moskwy do Pekinu, mia³am okazjê zobaczyæ jedno z miejsc Jej zes³ania
oraz prowadz¹ce w tajgê tory kolejowe, które Ona budowa³a wraz ze swymi kolegami ³agiernikami… Pani Aniela kocha³a kontakt z przyrod¹, kocha³a kwiaty. Opowiada³a mi, ¿e usi³owa³a je hodowaæ nawet tam — na „nieludzkiej ziemi”… Jak
wspomina prof. Andrzej Woszczyk, pani Aniela „przywioz³a ze sob¹ szyszkê sosny
syberyjskiej, z której nasion wyros³a w Obserwatorium w Piwnicach dorodna sosna, swoisty pomnik naszej historii”.
Do koñca ¿ycia Pani Aniela kocha³a i wspomina³a Wilno. Ilekroæ zdarzy³o nam
siê tam pojechaæ, to po powrocie opowiadaliœmy Jej o tym, jak wygl¹da dziœ „Mi³e
Miasto”. Zawsze prosi³a, by bêd¹c tam odwiedziæ groby Jej bliskich na cmentarzu
na Rossie; jest tam pochowany m.in. Jej stryj — prof. fizyki USB Wac³aw Dziewulski. Tak siê z³o¿y³o, ¿e moja ostatnia z Ni¹ rozmowa dotyczy³a równie¿ grobów —
grobów Jej Rodziców, znajduj¹cych siê na jednym z cmentarzy w Toruniu. Gdy po
powrocie z zesz³orocznego Zjazdu PTA opowiada³am Jej o tym, jak piêknie s¹ one
zadbane, westchnê³a, ¿e ju¿ nie ma si³y na podró¿e…
Aniela Dziewulska-£osiowa zmar³a w Warszawie 10 stycznia 2004 r. Jej pogrzeb, 29 stycznia 2004 r., na Cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach, zgromadzi³
liczne grono przyjació³, wspó³pracowników oraz towarzyszy broni. By³a kompania
honorowa Wojska Polskiego, by³y sztandary kilku okrêgów Armii Krajowej, Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK oraz Stowarzyszenia £agierników — ¯o³nierzy AK.
¯egna³y J¹ przemówienia, salwa honorowa oraz dŸwiêki ¿o³nierskiej tr¹bki…
¯adna sucha biografia nie jest w stanie oddaæ w pe³ni piêknych cech Jej charakteru i wielkoœci Jej dokonañ. Nale¿a³a Ona do tego wspania³ego, pierwszego poko-
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lenia m³odych ludzi wychowanych w Wolnej Polsce w duchu idea³ów pracy i s³u¿by OjczyŸnie, którzy idea³om tym pozostali wierni przez ca³e ¿ycie.
Aniela Dziewulska-£osiowa — „Krystyna” dobrze zas³u¿y³a siê nauce i Polsce.
Anna Micha³owska-Smak
Józef Smak
„Urania – Postêpy Astronomii”, z. 3/2004, s. 128—129.
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W³adys³aw DZIEWULSKI
1878—1962

Wspomnienie syna
1. Warszawa po powstaniu styczniowym
Po upadku powstania styczniowego zmiana konstytucji Królestwa Polskiego ograniczy³a prawa obywatelskie. Represje dotknê³y równie¿ Polaków na ziemiach by³ego
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego; na tzw. Litwie — gdzie serce powstania bi³o najgorêcej — sro¿y³ siê Murawiow — Wieszatiel.
W Warszawie zamkniêto w 1869 r. — z takim trudem wyjednan¹ u w³adz carskich
— Szko³ê G³ówn¹, czterowydzia³ow¹ uczelniê polskojêzyczn¹ o charakterze uniwersyteckim, która przetrwa³a zaledwie 8 lat. Czêœæ pracowników naukowych rozpierzch³a siê, czêœæ — przez pewien jeszcze czas — pracowa³a na utworzonym wtedy
w Warszawie uniwersytecie rosyjskim. Królestwo Polskie w 1874 r. sta³o siê „krajem
nadwiœlañskim” i ostatecznie usuniêto ze szkó³ nauczanie w jêzyku polskim. W³adze
carskie odmówi³y (1875 r.) za³o¿enia w Warszawie Towarzystwa Naukowego. Po
dwóch latach starañ — prowadzonych przez Tytusa Cha³ubiñskiego, Henryka Sienkiewicza i Filipa Sulimierskiego — powo³ano do istnienia Kasê im. Mianowskiego
(by³ego rektora Szko³y G³ównej), która zgodnie ze statutem mia³a spe³niaæ rolê samopomocow¹, lecz nieformalnie s³u¿y³a wspieraniu badañ naukowych.
2. Rodzina Dziewulskich w Warszawie XIX w.
Wœród inicjatorów za³o¿enia Towarzystwa Naukowego w Warszawie by³ 37-letni
podówczas fizyk i fizjograf Klemens Eugeniusz Dziewulski. By³ asystentem pocz¹tkowo w Szkole G³ównej, nastêpnie na uniwersytecie, a wreszcie wyk³ada³ fizykê na
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wydziale lekarskim. Za rozmawianie ze studentami po polsku Eugeniusza usuniêto
(1882 r.) z uniwersytetu. Wtedy to — przychylny Polakom prezydent miasta — Starynkiewicz powo³a³ Dziewu³skiego na stanowisko inspektora instalacji oœwietlenia
gazowego miasta Warszawy.
Eugeniusz Dziewulski przez szereg lat by³ wydawc¹ — unikalnych na owe czasy
— przyrodniczych czasopism: „Przegl¹d Fizjograficzny” oraz „Wszechœwiat”. Dawni wyk³adowcy i wychowankowie Szko³y G³ównej tworzyli komitet redakcyjny tych
czasopism, a zbierali siê w mieszkaniu Anieli (z Krauzów) i Eugeniusza Dziewulskich przy ul. Podwale 4.
W atmosferze g³êbokiego patriotyzmu i pietyzmu dla polskiej nauki wychowa³a
siê gromadka siedmiorga m³odych Dziewulskich, a wœród nich synowie: Stefan przysz³y ekonomista i prawnik, W³adys³aw — astronom, Wac³aw — fizyk, przyszli profesorowie szkó³-wy¿szych, a tak¿e córki: Eugenia — ekonomistka i Maria — artysta
grafik.

3. M³odoœæ W³adys³awa
Po kilku latach nauki w domu, dzieci Dziewulskich z Podwala kszta³cili siê w œrednich szko³ach rosyjskich, bo innych nie by³o. Na jêzyk polski przeznaczona by³a 1 godzina tygodniowo. Spo³eczeñstwo polskie tworzy³o wiêc konspiracyjne kó³ka uczniowskie, komplety dla poszerzania znajomoœci kultury polskiej. W³adys³aw szkolê œredni¹
ukoñczy³ z wyró¿nieniem, a jako student uczy³ w tajnych kompletach.
Z najbli¿szymi kolegami organizowa³ zaœ wycieczki krajoznawcze. „Wybraliœmy
siê do Wilna […]. Szliœmy œladami wycieczek filomatów. Zwiedzaliœmy historyczne
budynki dawnego uniwersytetu […]. Powróciliœmy do Warszawy zachwyceni Wilnem i jego okolicami, oczarowani tradycj¹, która do nas zewsz¹d przemawia³a. By³em ju¿ wtedy zdecydowany poœwiêcaæ siê studiom astronomicznym, tote¿ stare mury
œwiêtojañskie z imionami astronomów wileñskich gor¹co przemawia³y do duszy mojej”
— napisa³ po latach.
4. Studia w Warszawie i sta¿ naukowy w Getyndze
W³adys³aw rozpocz¹³ studia matematyczno-fizyczne na rosyjskim Uniwersytecie
Warszawskim w 1897r., ukoñczy³ je ze srebrnym medalem i tytu³em kandydata nauk
matematyczno-fizycznych, ale — z racji niepokojów spo³eczno-niepodleg³oœciowych
— zosta³ zmuszony do czasowego opuszczenia terytorium „nadwiœlañskiego kraju”;
na te kilka tygodni wybra³ oczywiœcie Wilno, a tam w miejscach publicznych by³y
napisy: „Po polski gawarit wospreszczajetsia” (zabrania siê mówiæ po polsku).
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Po zakoñczeniu studiów W³adys³aw uzyska³ roczne stypendium im. Kopernika,
ale jeszcze przez rok w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego przygotowywa³ siê do pracy badawczej; w 1902 r. wyjecha³ zaœ do Getyngi.
Tam zasta³ grono polskich studentów z trzech zaborów, a wœród nich przysz³e s³awy
(Kêpiñski, £omniccy, Sierpiñski, Steinhaus, Sto¿ek…). ¯ycie studenckie nie ogranicza³o siê do krêgu specjalnoœci czy te¿ narodowoœci. Kolonia polska utrzymywa³a
przyjazne stosunki z Anglikami, Szwajcarami, Japoñczykami, a nawet z Niemcami,
z wy³¹czeniem jednak pusz¹cych siê übemenszów-burszów (nadludzi — korporantów nacjonalistycznych).
Polacy mieli w³asn¹ biblioteczkê, a w niej równie¿ ksi¹¿ki popularne i elementarze. Rozwozili je na rowerach i prowadzili pracê oœwiatow¹ wœród rozproszonych
w okolicy rodzin polskich. W tej dzia³alnoœci wyró¿niali siê bracia W³adys³aw i Wac³aw Dziewulscy, którzy z tej racji byli porównywani z historyczn¹ rol¹ braci Jana
i Jêdrzeja Œniadeckich — napisa³ Felicjan Kêpiñski we wspomnieniach z Getyngi.

5. Doktorat i Jadwiga z Czerepowszczyzny
Po rocznym stypendium w Getyndze W³adys³aw powróci³ do Warszawy, a nastêpnie przeniós³ siê do Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdzie w 1906 r. uzyska³ tytu³ doktora filozofii. Kasa im. Mianowskiego przyzna³a mu dodatkowy roczny pobyt w Getyndze. W Krakowie pozna³ Jadwigê
Malinowsk¹ pochodz¹c¹ z odleg³ych kresów pó³nocno-wschodnich, która zosta³a
umieszczona w Krakowie na pensji (dwu sióstr) Baranowskich; by³a to szanuj¹ca
siê szko³a nazywana zak³adem naukowo-wychowawczym dla panien z dobrych
domów.
Rodzina Malinowskich za wspieranie powstania styczniowego na ziemi po³ockiej zosta³a pozbawiona posiad³oœci ziemskich i by³a szykanowana. Ojciec Jadwigi
— przed represjami caratu — uciek³ a¿ do Ameryki Po³udniowej. Gdy wreszcie
zmieni³y siê czasy odzyska³ zaledwie resztówkê — folwark Czerepowszczyznê ko³o
Lepla (po I wojnie œwiatowej 5 km od granicy po stronie ZSRR). Dom Malinowskich promieniowa³ kultur¹ na okoliczne ziemiañstwo polskie, a dzia³alnoœci¹ oœwiatow¹ na miejscow¹ ludnoœæ (na ogó³ bia³orusk¹), której oœwiatê ca³kowicie ignorowa³y w³adze carskie.
M³ody astronom póŸn¹ jesieni¹ wybra³ siê do Czerepowszczyzny, aby prosiæ
rodziców Jadwigi o jej rêkê. Wys³ano konie na stacjê kolejow¹ do Po³ocka (50
wiorst, tj. nieco ponad 50 km), ale wczesna i œnie¿na zima sparali¿owa³a komunikacjê. Gdy astronom wysiad³ w Po³ocku koni nie by³o. Wynaj¹³ wiejskie sanie i…
razem z woŸnic¹ po nocy rozkopywali lokalne zaspy, a wycie wilków dodawa³o im
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si³. Gdy stan¹³ na progu domu w CzerepowszczyŸnie — Malinowscy struchleli, bo
W³adys³aw wybra³ siê na pó³noc w krakowskim futerku. Oœwiadczyny zosta³y ¿yczliwie przyjête, ale powtórne stypendium naukowe w Getyndze wymaga³o od³o¿enia terminu œlubu.

6. Okres habilitacji
W 1907 r. W³adys³aw Dziewulski po raz drugi wyjecha³ na roczne stypendium do
Getyngi; zosta³ tam jeszcze na nastêpny rok, bo zaproponowano mu asystenturê, co
stanowi³o wyró¿nienie. W 1909 r. wróci³ do Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego na stanowisko adiunkta, ale wystêpuj¹ce tam pewne k³opoty zmusza³y go do ponadprzeciêtnego zaanga¿owania.
Aby zwiêkszyæ zakres prac obserwacyjnych czyni³ starania o uzyskanie z Kasy
im. Mianowskiego dotacji na zakup nowoczesnej kamery fotograficznej. Fundusze
uzyska³ w lutym 1914 r., ale zakupiona u Zeissa astrokamera zosta³a zainstalowana
dopiero w… l922 r. i to ju¿ w… Obserwatorium Uniwersytetu Stefana Batorego. Pracê habilitacyjn¹ na Uniwersytecie Jagielloñskim z³o¿y³ w 1914 r., ale — z racji dzia³añ wojennych — habilitacjê uzyska³ dopiero w 1916 r. Po œmierci profesora Rudzkiego opiekunem Obserwatorium Astronomicznego zosta³ profesor Marian
Smoluchowski, a docent W³adys³aw Dziewulski prowadzi³ wyk³ady z astronomii.
7. Wszystko trzeba by³o zaczynaæ od nowa
Walki na frontach I wojny œwiatowej dogasa³y w 1918 r. Z chaosu i spustoszenia
wy³ania³a siê nowa mapa Europy, a na niej zaledwie zarysowywa³a siê niepodleg³a
Polska, bo o jej granice — przez kilka jeszcze lat — Polacy musieli walczyæ.
W kraju wyniszczonym i systematycznie wynaradawianym wszystko trzeba by³o
zaczynaæ od nowa. W dziedzinie nauki i oœwiaty stosunkowo najlepiej dzia³o siê w zaborze austriackim, tote¿ stamt¹d w³aœnie œci¹gniêto do innych dzielnic Polski si³y
profesorskie i nauczycielskie. Trwa³a równie¿ repatriacja licznych emigrantów niemal¿e z ca³ego œwiata. Rezygnowali oni ze swych stanowisk z trudem wypracowanych na obczyŸnie i wracali na pionierskie warunki odbudowywania kraju; by³ to
spontaniczny odruch patriotyzmu, obecnie tak wstydliwie traktowanego.
Przebywaj¹cy w Krakowie docent Dziewulski otrzyma³ propozycjê objêcia katedry astronomii w Poznaniu, ale „wszystkie uczucia ci¹gnê³y [go] do Wilna, dok¹d 12
kwietnia 1914 r. wkroczy³y wojska polskie” (wspomina W³adys³aw Dziewulski).
Zwleka³ wiêc z decyzj¹, a gdy nadesz³a propozycja z Wilna, przyj¹³ j¹ z radoœci¹. Mia³
41 lat, du¿y dorobek, a wiêc spe³nia³ wymagania stawiane organizatorowi nowej placówki naukowej. We wrzeœniu 1919 r. uda³ siê — wraz z grup¹ przysz³ych profeso-
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rów USB, pod przewodnictwem prof. Micha³a Siedleckiego — na rekonesans do
Wilna, a w paŸdzierniku osiad³ tam wraz z rodzin¹.

8. Okres wileñski
W 1920 r. nawa³a bolszewicka omal nie zdmuchnê³a odradzaj¹cej siê Polski.
Profesor Dziewulski, szczególnie wra¿liwy na losy kultury polskiej na pó³nocnowschodnich kresach — prócz ogromnego wysi³ku organizacyjnego na rzecz uruchomienia uniwersytetu — zosta³ gorliwym cz³onkiem Towarzystwa Przyjació³ Nauk
w Wilnie, które od 1907 r. skupia³o garstkê polskich pracowników oœwiaty i entuzjastów nauki w mieœcie tak dotkliwie maltretowanym przez zaborcê rosyjskiego.
Uniwersytet wileñski zosta³ za³o¿ony w 1579 r. przez króla Stefana Batorego,
a carskim ukazem z 1 maja 1832 r. zamkniêty w ramach represji po upadku powstania listopadowego. Po odzyskaniu niepodleg³oœci, dekretem wydanym 28 sierpnia
1919 r. przez Wodza Naczelnego Wojsk Polskich, Józefa Pi³sudskiego, zosta³ utworzony Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Profesor W³adys³aw Dziewulski by³
dziekanem Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego (1925—1928 r.), rektorem
(1924—1925 r.), prorektorem (1925—1928 r.) i przewodnicz¹cym Komisji Egzaminu Magisterskiego Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego a¿ do zlikwidowania USB w grudniu 1939 r. przez suwerenne w³adze niezawis³ej jeszcze Litwy. Pomimo licznych zobowi¹zañ zdo³a³ powo³aæ do ¿ycia nowe Obserwatorium
Astronomiczne na skraju miasta, na wysokim brzegu Wilii w pobli¿u lasu nazywanego Zakrêtem.
Podczas obrad za³o¿ycielskiej konferencji Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, odbywaj¹cej siê w lutym 1923 r. w Toruniu, postawi³ wniosek o potrzebie
powo³ania uniwersytetu w szacownym grodzie Kopernika. Wiosn¹ 1939 r. zorganizowa³ w Wilnie ogólnopolsk¹ konferencjê astronomiczn¹ dla nadania rangi nowemu perspektywicznemu kierunkowi badañ naukowych — astrofizyki. W ci¹gu niespe³na 20 lat zdo³a³ stworzyæ skromne, ale w skali Polski najlepsze i najnowoczeœniej
wyposa¿one obserwatorium i wykszta³ciæ 10 uczniów z tytu³ami naukowymi. By³
równie¿ inicjatorem i wspó³organizatorem eksperymentalnego liceum, podporz¹dkowanego USB, przewidzianego dla najzdolniejszych spoœród zdolnej m³odzie¿y.
W 1939 r. zosta³o powo³ane Pañstwowe Liceum Jana i Jêdrzeja Œniadeckich, a Profesor zosta³ jego kuratorem podleg³ym bezpoœrednio ministrowi.
Podczas okupacji niemieckiej w Wilnie by³ wspó³organizatorem jednej z grup
zorganizowanego tajnego nauczania. Po ekspatriacji do Torunia Profesor, posiadaj¹c uprawnienia kuratora, weryfikowa³ — na podstawie przywiezionych z Wilna
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wykazów — zaliczenia z tajnych kompletów, co umo¿liwia³o m³odzie¿y dalsz¹ naukê
na terenie poja³tañskiej Polski.

9. Okres toruñski
Pierwsze kroki w Toruniu by³y trudne. Miasto — przez okupanta w³¹czone do
Rzeszy — by³o systematycznie pozbawiane patriotycznego elementu polskiego, usuwanego drog¹ eksterminacji lub wysiedleñ. Ofiarna garstka miejscowej inteligencji
polskiej, ocala³ej od zag³ady i wskrzeszaj¹cej Towarzystwo Naukowe, Ksi¹¿nicê
Miejsk¹, Archiwum i Muzeum w Toruniu, stanowi³a ostojê i cenn¹ pomoc. Na barki
profesora Dziewulskiego spad³ nie lada ciê¿ar organizacyjny: uruchomienie od nowa
uniwersytetu. Zadanie to podejmowa³ po raz drugi w ¿yciu, ale by³ ju¿ o 25 lat starszy,
a ponadto atmosfera i œrodowisko by³o o wiele trudniejsze.
Wyk³ady zaczê³y siê ju¿ z pocz¹tkiem grudnia 1945 r., a 5 stycznia 1946 r. odby³a
siê pierwsza inauguracja z wyk³adem profesora W³adys³awa Dziewulskiego. Ju¿
w 1946 r. uda³o siê wydaæ pierwszy numer „Biuletynu Obserwatorium Astronomicznego w Toruniu”, zawieraj¹cego opracowania, które zosta³y wykonywane w latach
wojny na materiale przedwojennym. W 1949 r. zapocz¹tkowano pierwsze zdjêcia
nieba w prowizorium na terenie maj¹tku Piwnice ko³o Torunia.
Profesor w latach wojny straci³ wielu przyjació³ i uczniów, straci³ stworzony przez
siebie umi³owany warsztat pracy, a i najbli¿szych osób nie ominê³y losy wojenne:
roz³¹ka na wiele lat i niepewnoœæ o losy dwóch córek, szczególnie Anieli (mgr astronomii), skazanej na 10 lat ³agrów za udzia³ w AK — Wilno. By³y to ciernie g³êboko
tkwi¹ce w jego czu³ym sercu. Ale przy wielkiej wra¿liwoœci i delikatnoœci by³ to cz³owiek mocny. Œwiadom przysz³oœciowych potrzeb rozwijaj¹cej siê dyscypliny naukowej — jak¹ by³a wówczas astrofizyka — energicznie zabiega³ o powo³anie takiej
katedry w grodzie Kopernika. Chocia¿ by³ ³agodny i zgodliwy, umia³ siê zdobyæ na
stanowczoœæ, gdy chodzi³o o wa¿n¹ i s³uszn¹ sprawê. Ju¿ w 1945 r., obok katedry
astronomii, powo³ana zosta³a katedra astrofizyki, któr¹ objê³a profesor Wilhelmina
Iwanowska (jedna z pierwszych uczennic Profesora na USB w Wilnie).
10. Refleksja
Atmosfera rodzinnego domu na Podwalu oraz kulturalne œrodowisko w m³odoœci
zdecydowa³y o rozwoju umys³u i charakteru W³adys³awa. Po przedwczesnej œmierci
Ojca — koniecznoœæ dorabiania udzielaniem korepetycji (m. in. synowi Henryka Sienkiewicza) wyrobi³y samodzielnoœæ i odpowiedzialnoœæ. Po studiach zaœ trzy lata pracy w specyficznym œrodowisku naukowym Getyngi, która na prze³omie XIX i XX w.
le¿a³a w granicach cesarstwa niemieckiego, ale wówczas by³a œwiatowym centrum
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myœli naukowej i oœrodkiem nastrojów zapowiadaj¹cych zbli¿anie siê renesansu nauki; tam wyk³adali wybitni profesorowie, a studiowali przyszli œwiatli uczeni. Nastrój
studiów w Getyndze jak¿e ró¿ni³ siê od atmosfery w innych oœrodkach, a szczególnie
na uczelniach Europy Wschodniej, w których porz¹dek i pos³uszeñstwo wys³awiano
przed wszelkie inne cechy ludzkie. Dotyczy³o to zw³aszcza carskiej Rosji, gdzie dyrektor by³ pierwszym po Bogu. Wielu uczonych na wysokich stanowiskach w odrodzonej Polsce pochodzi³o w³aœnie z Rosji; byli zdolni, dobrze wykszta³ceni i po swojemu szkolili m³odych. Czynili to jednak na obraz i podobieñstwo swych wzorów,
jak¿e odleg³ych od tego, czym zaczyna³a siê ju¿ stawaæ nauka XX w., a czym promieniowa³o œrodowisko naukowe Getyngi.
Aby oceniæ rolê profesora W³adys³awa Dziewulskiego na tle polskiej spo³ecznoœci
astronomicznej trzeba zdaæ sobie sprawê z roli i znaczenia „b³êdnego rycerza z Getyngi” w poczynaniach na rzecz stylu pracy astronomów w miêdzywojennej Polsce,
które efektywnie zaowocowa³y dopiero po II wojnie œwiatowej, w nastêpnym pokoleniu polskich astronomów.
Uniwersytet Miko³aja Kopernika nada³ W³adys³awowi Dziewulskiemu godnoœæ
doktora honoris causa UMK, a miêdzynarodowa spo³ecznoœæ astronomiczna wyró¿ni³a Profesora, nadaj¹c jednemu z kraterów ksiê¿ycowych jego nazwisko.
Wac³aw Dziewulski
syn W³adys³awa astronoma
i Jadwigi z Czerepowszczyzny

Wspomnienia ucznia wileñskiego
6 lutego 1962 r. zmar³ w Toruniu dobrze znany wszystkim polskim astronomom
prof. dr W³adys³aw Dziewulski.
Urodzi³ siê 2 wrzeœnia 1878 r. w Warszawie. Tam w 1897 r. ukoñczy³ V Gimnazjum Klasyczne i zapisa³ siê na Uniwersytet Warszawski, w 1901 r. uzyskuj¹c stopieñ
kandydata nauk matematyczno-fizycznych, z odznaczeniem srebrnym medalem. Krótko, bo zaledwie rok, spêdzi³ w Warszawie pracuj¹c w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego i nieistniej¹cym dziœ Obserwatorium Astronomicznym im. Jêdrzejewicza. Nastêpny rok akademicki — to pobyt w Getyndze ciesz¹cej
siê wtedy s³aw¹ jednej z najlepszych i naj¿ywszych uczelni w Europie. Tam w³aœnie
studiowa³o wielu polskich uczonych: W. Sierpiñski, H. Steinhaus, T. Banachiewicz,
F. Kêpiñski, Wac³aw Dziewulski i wielu innych. W Getyndze zetkn¹³ siê po raz pierwszy
z wybitnym niemieckim astronomem K. Schwarzschildem i jego postaw¹ naukow¹.
Pod wp³ywem Schwarzschilda, Zmar³y zacz¹³ interesowaæ siê tymi dziedzinami astro-
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nomii, które wkrótce potem staj¹ siê najaktualniejsze i naj¿ywsze: astrofizyk¹ i astronomi¹ gwiazdow¹.
W Getyndze prof. Dziewulski uczestniczy³ w pionierskiej pracy stosowania techniki fotograficznej do obserwacji fotometrycznych gwiazd — w s³ynnej „Göttingen
Aktinometrie” kierowanej przez Schwarzschilda.
l wrzeœnia 1903 r. prof. Dziewulski obj¹³ stanowisko asystenta w Obserwatorium
Astronomicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Tam uzyska³ w 1906 r.
stopieñ doktora na podstawie pracy Wiekowe perturbacje Marsa w ruchu Erosa, rozpoczêtej jeszcze w Getyndze, gdzie spêdzi³ nastêpne dwa lata wspó³pracuj¹c z K. Schwarzschildem, tym razem nie tylko w dziedzinie fotometrii, lecz równie¿ w próbach fotograficznego wyznaczania szerokoœci geograficznej.
W 1909 r. zosta³ powo³any na stanowisko adiunkta Obserwatorium Krakowskiego. W 1914 r. rozpocz¹³ siê przewód habilitacyjny prof. Dziewulskiego, zakoñczony
dopiero w 1916 r. na skutek wybuchu I Wojny Œwiatowej.
We wrzeœniu 1919 r. Uniwersytet S. Batorego w Wilnie powo³a³ Go na stanowisko
zastêpcy profesora astronomii. l maja 1920 uzyska³ prof. Dziewulski nominacjê profesora nadzwyczajnego, l stycznia 1921 — na profesora zwyczajnego i na stanowisku
tym pozosta³ a¿ do chwili wybuchu II Wojny Œwiatowej. W r. 1921/22 by³ dziekanem
Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego, w 1924/25 rektorem, w latach zaœ 1925—
—1928 prorektorem Uniwersytetu Wileñskiego. Ponadto bra³ ¿ywy udzia³ w pracach
Wileñskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. W Wilnie prof. Dziewulski rozpocz¹³
trudn¹ i odpowiedzialn¹ pracê organizowania Obserwatorium Astronomicznego. Jednoczeœnie og³osi³ szereg prac z astronomii gwiazdowej, w któr¹ wci¹ga kilka swoich
uczniów. W chwili zaœ wybudowania Obserwatorium rozpocz¹³ masowe obserwacje
gwiazd zmiennych, g³ównie cefeid, które staj¹ siê równie¿ tematem prac Jego uczniów.
We wszystkich tych pracach prof. Dziewulski zadziwia niezwyk³¹ dba³oœci¹ o precyzjê — cecha zdobyta zapewne jeszcze w szkole getyngeñskiej.
Druga Wojna Œwiatowa przekreœli³a wiele interesuj¹cych i piêknych planów prof.
Dziewulskiego, czêœciowo ju¿ realizowanych w Obserwatorium Wileñskim. W latach wojny, pod okupacj¹ niemieck¹, zajmowa³ siê g³ównie organizacj¹ i nauczaniem
w tajnych kompletach uniwersyteckich i szkolnych.
Tu¿ po zakoñczeniu wojny znalaz³ siê prof. Dziewulski z wiêkszoœci¹ swoich kolegów w Toruniu, gdzie natychmiast przyst¹pi³ do jak¿e trudnej, zw³aszcza w tamtejszych czasach, pracy nad organizacj¹ nowej uczelni i nowego obserwatorium. Ju¿
w 1945 r. by³ prorektorem Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu; w 1948 r.
stan¹³ pierwszy pawilon Obserwatorium Toruñskiego w Piwnicach pod Toruniem,
a od wiosny 1949 r. rozpoczynaj¹ siê tam regularne obserwacje. W tej chwili Obser-
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watorium w Piwnicach jest zapewne najlepiej wyposa¿onym oœrodkiem astronomicznym w Polsce.
Prof. Dziewulski bra³ ¿ywy udzia³ w wielu pracach nad organizacj¹ ¿ycia naukowego w Toruniu i w Polsce. Jego energia i wiara w ludzi by³a czymœ doprawdy zadziwiaj¹cym, tym bardziej, ¿e nale¿a³ przecie¿ do pokolenia, które prze¿y³o dwie wojny
— jedn¹ straszniejsz¹ od drugiej, ale którego hartu nie zdo³a³y z³amaæ ¿adne klêski.
Gorzka jest chwila rozstania. Nie upowa¿nia nas jednak do najmniejszego pesymizmu. Nie po to ¿y³ i tak piêknie dzia³a³ prof. Dziewulski, abyœmy ulegali nastrojom
smutku. Historia polskiej astronomii du¿ymi czcionkami zapisze Jego nazwisko i wysoko oceni Jego niezmordowan¹ dzia³alnoœæ. Ludzie przemijaj¹, lecz dobro trwa. Có¿
lepszego mo¿e cz³owiek zrobiæ dla innych, ni¿ nauczyæ wiele pokoleñ astronomów
piêknej nauki nieba — a tak w³aœnie z niezmiernym zapa³em czyni³ przez ca³e ¿ycie
prof. W³adys³aw Dziewulski.
W³odzimierz Zonn
Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
„Postêpy Astronomii”, z. 3/1962, s. 301—302.
***
Wiêcej o ¿yciu i dzia³alnoœci profesora W³adys³awa Dziewulskiego mo¿na znaleŸæ w ksi¹¿ce „W³adys³aw Dziewulski 1878—1962”, Praca zbiorowa pod redakcj¹
Cecylii Iwaniszewskiej. Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Poznañ –
Toruñ, 1978, s. 104.
S¹ to materia³y Sesji Naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 20 i 21 lutego
1972 r. przez Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Towarzystwo Naukowe w Toruniu
i Polskie Towarzystwo Astronomiczne w 10-lecie œmierci Profesora.
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Marcin ERNST
1869—1930

Marcin Ernst urodzi³ siê w Warszawie 4 marca 1869 r. i w Warszawie ukoñczy³
szko³ê œredni¹, uczêszczaj¹c do gimnazjum III i IV. Postanowi³ nastêpnie poœwiêciæ
siê studiom matematycznym, ze szczególnym uwzglêdnieniem astronomii. W tym
celu w roku 1890 uda³ siê do Berlina, gdzie studiowa³ pod kierunkiem m.in. profesorów Foerstera, Tietjena i Scheinera. Jedno pó³rocze spêdzi³ te¿ na Uniwersytecie Wiedeñskim.
W sierpniu 1896 r. Marcin Ernst uzyska³ na Uniwersytecie w Berlinie doktorat
(filozofii) na podstawie pracy pt. „Ueber den Verlauf einer Sonnenfinsterniss in hoeheren Atmosphaerenschichten”. Nastêpnie osiedla siê we Lwowie i obejmuje stanowisko asystenta w Obserwatorium Astronomicznym Politechniki Lwowskiej. Dyrektorem tego obserwatorium by³ wówczas prof. W. Laska. W 1900 r. zostaje prywatnym
docentem Uniwersytetu Lwowskiego i prowadzi wyk³ady z astronomii na tej uczelni.
Dziêki uzyskanemu stypendium Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie, dr Ernst przez
rok odwiedza ró¿ne oœrodki astronomiczne w Niemczech i we Francji oraz przez
kilka miesiêcy pracuje w Berliñskim Instytucie Rachunkowym. W roku 1905 zostaje
profesorem nadzwyczajnym, a w 1912 r. profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie i z t¹ uczelni¹ i za³o¿onym przez siebie w 1914 r. Zak³adem
Astronomii i Obserwatorium Astronomicznym UJK pozostaje zwi¹zany do koñca
¿ycia.
Zak³ad Astronomii przy Uniwersytecie Lwowskim przeznaczony by³ w zasadzie
do celów dydaktycznych, a sam Ernst zas³u¿y³ siê g³ównie jako œwietny wyk³adowca
i autor podrêczników. W roku 1897 wyda³ znakomity podrêcznik pt. Astronomia gwiazd
sta³ych, a w 1907 r. opracowa³ nowe wydanie Kosmografii Jana Jêdrzejewicza, która
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ukaza³a siê po raz pierwszy w roku 1885. Napisa³ te¿ monografiê Planety i warunki
¿ycia na nich (1913) oraz pierwszy na poziomie uniwersyteckim wyczerpuj¹cy podrêcznik w jêzyku polskim pt. Astronomia sferyczna (1928). Jego Kosmografia dla
szkó³ œrednich mia³a a¿ 4 wydania w latach 1908—1925. W roku 1936, w 6 lat po
œmierci Marcina Ernsta, ukaza³a siê jego obszerna praca pt. Teoria zaæmieñ i zjawisk
pokrewnych, do której przedmowê napisa³ prof. Micha³ Kamieñski. Obserwacje zaæmieñ S³oñca i Ksiê¿yca, zakrycia gwiazd przez Ksiê¿yc i inne zjawiska okolicznoœciowe by³y przedmiotem jego obserwacji. Jego uczennic¹ by³a Helena Po³oñskaKazimierczak, której zaszczepi³ zainteresowanie mechanik¹ nieba i rachunkami dróg
cia³ niebieskich wokó³ S³oñca.
Marcin Ernst ¿ywo interesowa³ siê i wspiera³ astronomiczny ruch mi³oœniczy we
Lwowie. Miewa³ wyk³ady popularnonaukowe, pisa³ artyku³y i broszury wyjaœniaj¹ce
budowê Wszechœwiata i naturê ró¿nych obiektów. Wyda³ takie dzie³a jak Budowa
Wszechœwiata (1910), Astronomia popularna (1911), O kometach i komecie Halleya,
Energia S³oñca itp. Opracowa³ te¿ bardzo starannie obrotow¹ mapê nieba widzialnego na ziemiach polskich.
Otoczony by³ wielkim szacunkiem swych uczniów i wspó³pracowników, ale by³
te¿ cz³owiekiem wielkiej dobroci i wyrozumia³oœci dla wszystkich, kto tylko mia³
sposobnoœæ zetkn¹æ siê z Nim.
Zmar³ 4 czerwca 1930 r.
Andrzej Woszczyk
Toruñ, lipiec 2005 r.
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Jan GADOMSKI
1889—1966

Urodzi³ siê w Czatkowicach pod Krakowem. Od najm³odszych lat by³ zafascynowany gwiazdami, za co, jak mówi³, „odpowiedzialny jest Kamil Flamarion”. Maj¹c
15 lat, zbudowa³ na dachu (strychu?) rodzinnego domu obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne i dokonywa³ regularnych obserwacji przy pomocy w³asnorêcznie zbudowanej lunety.
W roku 1908 ukoñczy³ gimnazjum, a w latach 1908—1914 odby³ studia astronomiczne, wszystko w Krakowie. Asystentem Obserwatorium Krakowskiego zosta³
dopiero w 1919 r., gdy kierownictwo Obserwatorium obj¹³ Tadeusz Banachiewicz. To
on zainicjowa³ i regularnie prowadzi³ obserwacje gwiazd zmiennych zaæmieniowych,
których Obserwatorium Krakowskie sta³o siê póŸniej miêdzynarodowym centrum.
W roku 1922, z ramienia Obserwatorium Krakowskiego, za³o¿y³ stacjê astronomiczn¹
na £ysinie (obecnie Lubomir) i przez 2 lata tam pracowa³ (wraz z ¿on¹ Mari¹). W roku 1927 Jan Gadomski obj¹³ stanowisko adiunkta w Obserwatorium Warszawskim
i na tym stanowisku pozosta³ do koñca swej kariery naukowej. By³ bardzo aktywny
przy budowie stacji obserwacyjnej UW na Pop Iwanie w Czarnohorze (w Karpatach
Wschodnich, obecnie na Ukrainie). Okupacjê niemieck¹ prze¿y³ w Warszawie, a po
wojnie zosta³ mianowany kierownikiem Obserwatorium Warszawskiego. Obok odbudowy ca³kowicie zrujnowanego (spalonego) gmachu Obserwatorium, Gadomski
za³o¿y³ filiê Obserwatorium Warszawskiego w Ostrowiku, gdzie ulokowa³ uratowane
z po¿ogi wojennej instrumenty z obserwatorium UW na Pop Iwanie.
Dorobek naukowy Jana Gadomskiego obejmuje ok. 20 prac naukowych i ok. 200
doniesieñ, dotycz¹cych g³ównie obserwacji gwiazd zaæmieniowych. Niezwykle bogata by³a dzia³alnoœæ popularyzatorska Jana Gadomskiego: opublikowa³ kilka ksi¹¿ek (np. ciesz¹ce siê wielkim zainteresowaniem Obrazy nieba) i broszur o tematyce
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astronomicznej oraz wyg³osi³ bardzo wiele pogadanek radiowych i innych dla du¿ej
liczby s³uchaczy. W roku 1948 doprowadzi³ do wskrzeszenia zakazanego przez okupantów Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii i zosta³ jego pierwszym powojennym prezesem. W latach 1946—1950 by³ redaktorem wznowionej przez siebie
„Uranii”.
Jego nazwisko nosi jeden z kraterów na niewidocznej z Ziemi stronie Ksiê¿yca.
Andrzej Woszczyk
Toruñ, wrzesieñ 2006 r.

Wspomnienia rodzinne
w 40-lecie Jego œmierci
Jan Rola Gadomski pochodzi³ z bogatej mieszczañskiej rodziny, mia³ czworo rodzeñstwa: dwóch braci i dwie siostry. Rodzice postanowili bezpiecznie ulokowaæ
maj¹tek i wybudowali dwie kamienice w Krakowie. Nawet do g³owy im nie przysz³o,
¿e po II wojnie budynki zabierze pañstwo, a rodzina zostanie sprowadzona wy³¹cznie
do roli administratora zbieraj¹cego czynsz dla w³adz dzielnicy! Gdy budowano te
domy, rodzina oszczêdza³a na wszystkim. Dzieci jad³y byle co, niczym biedota, a Jan
Gadomski mia³ ze swym o rok starszym bratem Tadeuszem wspólne spodnie na „wielkie
wyjœcia” z domu. Wychodzili wiêc na zmianê. W dzieciñstwie Jan zachorowa³ na
szkarlatynê tak powa¿nie, i¿ lekarze rozk³adali rêce, nie wierzyli, ¿e prze¿yje. Ojciec
zabra³ go ze szpitala i uratowa³ starymi, ludowymi sposobami. Jedynym œladem po
niemal œmiertelnej chorobie by³a ca³kowita utrata wzroku w jednym oku.
Jan od dzieciñstwa nie mia³ w¹tpliwoœci i ju¿ jako ma³y ch³opczyk wiedzia³, ¿e
bêdzie astronomem. Na studiach aktywnie uprawia³ sport, kocha³ wysokogórskie
wspinaczki, narciarstwo, by³ te¿ cz³onkiem klubu kajakarskiego. W klubie pozna³
sw¹ przysz³¹ ¿onê Mariannê, jedn¹ z nielicznych kobiet w gronie studentów filozofii.
Dwoje odwa¿nych, obdarzonych fantazj¹ ludzi nie ba³o siê wyzwañ. Na pocz¹tku lat
20. ma³¿onkowie spêdzili dwa lata w Beskidzie Makowskim. W maleñkiej, prymitywnej chatce na samym szczycie £ysiny zorganizowali ma³e obserwatorium astronomiczne, stacjê obserwacyjn¹ Obserwatorium Krakowskiego (1922 r.). Zim¹ byli
odciêci od œwiata, musieli wêdrowaæ wiele kilometrów do najbli¿szej wioski po prowiant. Jak wspomina³a jego ¿ona, pisarka, „sarny zagl¹da³y nam do okien, a domek
by³ tak prymitywny, ¿e zim¹, przy zamkniêtych oknach wiatr mi w³osy rozwiewa³”.
W 1929 r. razem z ma³¹ córeczk¹ ma³¿onkowie Gadomscy przeprowadzili siê do
Warszawy i zamieszkali wraz z rodzinami innych astronomów w Obserwatorium
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Astronomicznym usytuowanym w Ogrodzie Botanicznym, Al. Ujazdowskie 4. Na
kilka lat przed wojn¹ Jan i Marianna postanowili kupiæ posiad³oœæ nad jeziorem Narocz (tereny obecnej Bia³orusi). Jan osobiœcie anga¿owa³ siê w budowê domu, pomaga³ przewoziæ ca³y materia³ — m.in. drewniane bale i wielkie kamienie na podmurówkê — saniami, po zamarzniêtym jeziorze. Dom zosta³ wybudowany wiosn¹
w 1939 r., rodzina spêdzi³a tam jedyne wakacje.
Bodaj w 1931 r. Jan wybra³ siê w podró¿ balonem ze s³ynnym Franciszkiem ¯wirk¹,
mia³ obserwowaæ zaæmienie Ksiê¿yca. Niewiele brakowa³o, a lot skoñczy³by siê dramatycznie. Zachmurzenie uniemo¿liwi³o obserwacje, a silny wiatr spycha³ balon w pobli¿e granicy sowieckiej.
W czasie okupacji ma³¿onkowie Gadomscy pracowali w konspiracji, w ich mieszkaniu odbywa³y siê zebrania. Jan opracowywa³ prognozy meteorologiczne dla zrzutów. W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego Niemcy wkroczyli do Obserwatorium, wypêdzili wszystkich na podwórze i zaczêli przeszukiwaæ budynek. Szukali
broni dla powstañców. Wszyscy stali przez 5 godzin, patrz¹c w wycelowane w nich
lufy karabinów. Wiedzieli, ¿e zgin¹, poniewa¿ w Obserwatorium ukryto mnóstwo
broni. Niemcy jednak nic nie znaleŸli. Rodziny astronomów ocala³y i a¿ do 12 sierpnia koczowa³y w piwnicy. Potem Niemcy kazali wszystkim pieszo wêdrowaæ do obozu pod Warszaw¹. Rodzinie Gadomskich uda³o siê uciec i do koñca powstania ukrywali siê na Okêciu. Gdy powstanie zosta³o st³umione, Jan, który zna³ doskonale
niemiecki, poprosi³ oficera Wehrmachtu ze stacjonuj¹cej tam jednostki, by pozwoli³
mu pojechaæ do Warszawy. Chcia³ sprawdziæ, czy ocala³y jakieœ ksi¹¿ki z biblioteki
Obserwatorium. Niemiec zgodzi³ siê, wypo¿yczy³ nawet ciê¿arówkê z kierowc¹. Zrujnowane ulice Warszawy przypomina³y wielki sklep z perskimi dywanami i innymi
dobrami porzuconymi przez uciekaj¹cych mieszkañców. Kierowca namawia³ Jana,
by coœ sobie wzi¹³, ale on siê nie zgodzi³. Biblioteka nie ocala³a z po¿ogi, Jan zabra³
tylko z w³asnego mieszkania ¿elazko ze spalon¹ r¹czk¹, nadpalon¹ ko³drê puchow¹
i maszynê do szycia dla ¿ony.
Jeszcze podczas wojny rodzina Gadomskich powróci³a do Krakowa. Po wojnie
Janowi uda³o siê za³atwiæ mieszkania dla wielu bezdomnych astronomów w kamienicy na œw. Tomasza, jednoczeœnie zorganizowa³ te¿ bibliotekê astronomiczn¹. I zbiera³
ocala³e elementy obserwatorium na Pop Iwanie. Po paru latach rodzina Gadomskich
przenios³a siê do Ostrowika ko³o Ko³bieli, by tam urz¹dziæ kolejne obserwatorium.
Jan Gadomski by³ wspania³ym cz³owiekiem, opiekuñczym i odpowiedzialnym
mê¿em, ojcem i dziadkiem. Opiekowa³ siê tak¿e m³odymi astronomami, chêtnie im
pomaga³ w karierze zawodowej. Mia³ wiele osi¹gniêæ naukowych. W roku 1953 zosta³ cz³onkiem Komisji Gwiazd Zmiennych Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej,
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a od 1963 r. równie¿ Komisji Badañ Fizyki Planet. Gwiazdy zmienne pasjonowa³y go
od wczesnych zainteresowañ astronomicznych. A póŸniej interesowa³y go mo¿liwoœci ¿ycia we Wszechœwiecie i bada³ warunki, w jakich mog¹ istnieæ wokó³ gwiazd
planety, na których mog³oby rozwin¹æ siê ¿ycie. By³ znakomitym popularyzatorem
astronomii, pisa³ ksi¹¿ki, wyg³asza³ pogadanki i wyk³ady radiowe. Miêdzynarodowa
Unia Astronomiczna nazwa³a Jego imieniem krater na niewidocznej z Ziemi stronie
Ksiê¿yca.
Córka Ewa Gadomska-Szczepankowska
Wnuczka Barbara Scudder
„Urania – Posêpy Astronomii”, z. 6/2006, s. 258—260.
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Robert G£ÊBOCKI
1940—2005

W dniu 21 lutego 2005 r. polskie œrodowisko astronomiczne ponios³o wielk¹ stratê: zmar³ Wybitny Astronom, zapalony Mi³oœnik Astronomii i organizator ¿ycia naukowego w Polsce, by³y rektor Uniwersytetu Gdañskiego i by³y Minister Edukacji
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Profesor Robert G³êbocki.
Robert G³êbocki urodzi³ siê 2 stycznia 1940 r. w maj¹tku Trepa³owo na Kresach
Wschodnich Rzeczypospolitej (obecnie Bia³oruœ). Edukacjê podstawow¹ i œredni¹
odby³ w Wiêcborku, na Pomorzu, a studia wy¿sze na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyska³ wszystkie stopnie naukowe. Magisterium z astronomii
zdoby³ w roku 1961 na podstawie pracy, w której analizowa³ efekty tzw. blanketingu
w widmach gwiazd. Jego rozprawa doktorska obroniona w 1966 r. nosi³a tytu³ „Badania widma ci¹g³ego gwiazd typów spektralnych A-M w aspekcie populacyjnym” i by³a
wykonana pod opiek¹ profesor Wilhelminy Iwanowskiej. W rozprawie habilitacyjnej
zajmowa³ siê procesami mikroturbulencji w atmosferach gwiazd w ró¿nych obszarach wykresu HR. Stopieñ doktora habilitowanego zosta³ Mu nadany w roku 1972.
Tytu³ profesora nadzwyczajnego uzyska³ w roku 1979, a zwyczajnego w 1989 na
wniosek Senatu Uniwersytetu Gdañskiego. By³ profesorem zwyczajnym w Instytucie
Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdañskiego.
Od koñca studiów do roku 1972 Robert G³êbocki pracowa³ w Obserwatorium
Astronomicznym UMK, gdzie, formalnie na etacie w Pracowni Astrofizyki I Zak³adu
Astronomii PAN w Toruniu, m.in. by³ „obserwatorem” na nowo zainstalowanym teleskopie Schmidta-Cassegraina i uczestniczy³ w kierowanym przez prof. Iwanowsk¹
opracowywaniu Spektralnego Atlasu Drogi Mlecznej. Po doktoracie, w roku akademickim 1966—1967, odby³ roczny sta¿ podoktorski w Ohio State University w USA,
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a w latach 1983—1988 odbywa³ paromiesiêczne sta¿e naukowe w Obserwatorium
Paris-Meudon.
Zainteresowania naukowe Profesora Roberta G³êbokiego koncentrowa³y siê wokó³
problemów struktur atmosfer gwiazdowych, badanych metodami spektrofotometrycznymi i statystycznymi. Interesowa³ siê fizyk¹ chromosfer gwiazdowych, które bada³
za pomoc¹ analizy chromosferycznych linii H i K zjonizowanego wapnia oraz magnezu. Interesowa³y Go pola prêdkoœci w atmosferach gwiazd ró¿nych typów. Opublikowa³, wraz ze wspó³pracownikami z Torunia i Gdañska, obszerny katalog prêdkoœci rotacji gwiazd, który mia³ byæ ostatnio poszerzony i uzupe³niony o najnowsze
dane. Bada³ te¿ problem koplanarnoœci p³aszczyzn orbity i rotacji gwiazd w uk³adach
podwójnych typu RS CVn. Generalnie, by³a to tematyka wywodz¹ca siê z Obserwatorium Astronomicznego w Toruniu, z którym ³¹cz¹ce Go wiêzy zawsze podkreœla³.
Znana te¿ jest powszechnie Jego wieloletnia wspó³praca w ró¿nej tematyce astrofizycznej i przyjaŸñ z docentem Antonim Stawikowskim z Toruñskiej Pracowni CAMK.
Plonem Jego badañ naukowych by³o ok. 50 publikacji i ok. 20 prac popularnonaukowych, które zosta³y uhonorowane m.in. trzema nagrodami Ministra Edukacji Narodowej. Wychowa³ ok. stu magistrów i by³ promotorem 7 astronomicznych rozpraw doktorskich.
Profesor G³êboki by³ wspania³ym popularyzatorem astronomii. O trudnych problemach wspó³czesnej astronomii potrafi³ mówiæ przystêpnie, z wielk¹ swad¹ i humorem. Uwa¿a³, ¿e „popularyzacja wiedzy jest spo³ecznym i moralnym obowi¹zkiem ka¿dego nauczyciela akademickiego”. Uwielbia³ kontakt z m³odzie¿¹
i przekazywanie jej swej wiedzy, bo to uwa¿a³ za „jedno z najwspanialszych usprawiedliwieñ swojej egzystencji w spo³eczeñstwie jako astronoma” — tak wyzna³ na
jednym z grudzi¹dzkich Ogólnopolskich M³odzie¿owych Seminariów Astronomicznych. Z tymi Seminariami zwi¹zany by³ od pocz¹tku ich istnienia, czyli od 33 lat.
Wspiera³ je rad¹, prelekcjami i uczestnictwem w jury, oceniaj¹c i komentuj¹c przedstawione referaty. 19 razy by³ cz³onkiem jury i nawet wtedy, gdy by³ rektorem Uniwersytetu Gdañskiego i Ministrem Edukacji Narodowej, choæ na jeden dzieñ wpada³
do Grudzi¹dza, aby zapoznaæ siê z przebiegiem konkursu, uczestniczyæ w jego podsumowaniu i zakoñczeniu. Swym autorytetem i wyj¹tkow¹ osobowoœci¹ dodawa³ blasku ka¿demu zgromadzeniu tego typu.
Z Uniwersytetem Gdañskim dr Robert G³êbocki by³ zwi¹zany od samego pocz¹tku jego istnienia, od 1970 r., prowadz¹c najpierw tzw. wyk³ady zlecone, a od 1971 r.
bêd¹c jego etatowym pracownikiem. Najpierw organizowa³ Zak³ad Astrofizyki UG
i kierowa³ nim od 1971 do 1993 r., by³ prodziekanem Wydzia³u Matematyki, Fizyki
i Chemii UG w latach 1972—1978, rektorem UG od wrzeœnia 1981 do kwietnia 1982 r.
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(odwo³any w stanie wojennym) i dyrektorem Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki w latach 1993—1999.
Obok pracy na Uniwersytecie Gdañskim profesor Robert G³êbocki zajmowa³ wysokie stanowiska w wielu organach polskiego ¿ycia naukowego. Np. w latach 1982—
—1985 by³ wiceprzewodnicz¹cym Rady G³ównej Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
w latach 1973—1979 i 1983—1989 wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, a w latach 1989—1995 jego Prezesem. Radzie Fundacji Astronomii Polskiej przewodniczy³ od chwili jej powstania w 1991 r., a¿ do swojej œmierci. Przez
parê kadencji by³ te¿ wiceprzewodnicz¹cym Komitetu Astronomii PAN. W 1991 r.
by³ wiceprzewodnicz¹cym Komitetu Badañ Naukowych. W rz¹dzie Jana Krzysztofa
Bieleckiego, od stycznia do grudnia 1991 r., by³ ministrem Edukacji Narodowej.
Profesor Robert G³êboki by³ wielkim patriot¹ i spo³ecznikiem. Anga¿owa³ siê bardzo spontanicznie i g³êboko we wszystkie dzia³ania, które prowadzi³y do rozwoju
i ugruntowania demokracji w Polsce. W sierpniu 1980 r. reprezentowa³ Uniwersytet
Gdañski w Komitecie Strajkowym w Stoczni Gdañskiej. W latach 1983—1991 by³
cz³onkiem Spo³ecznego Komitetu Nauki, w latach 1988—1990 przewodniczy³ Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarnoœæ”. W latach 1994—1996 przewodniczy³ Krajowej Komisji Rewizyjnej Unii Wolnoœci, a od 1999 do 2002 r. przewodniczy³ Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego. W chwili
œmierci by³ cz³onkiem Senatu Akademickiego Uniwersytetu Gdañskiego.
Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego na ZjeŸdzie we
Wroc³awiu we wrzeœniu 2005 r. nada³o Mu poœmiertnie Medal im. Prof. W³odzimierza Zonna za popularyzacjê astronomii.
Odszed³ znakomity Uczony i Budowniczy zrêbów demokracji w Polsce, Astronom i Mi³oœnik Astronomii pragn¹cy szerzyæ wiedzê na ró¿nych poziomach i w ró¿nych krêgach spo³ecznych. By³ naszym Przyjacielem i uroczym Koleg¹. Piêknie mówi³
o Nim w czasie uroczystoœci pogrzebowych w dniu 25 lutego 2005 r. i w koœciele,
i nad grobem Arcybiskup Tadeusz Goc³owski. Do grobu odprowadza³y Go rzesze
przyjació³ i znajomych z ca³ej Polski. Spocz¹³ na przepiêknym cmentarzu Srebrzysko
w Gdañsku.
Jego postaæ i dzie³o na zawsze pozostan¹ w naszej pamiêci.
Andrzej Woszczyk
„Urania – Postêpy Astronomii”, z. 3/2005, s. 122—123.
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Stefania GRUDZIÑSKA,
1930—1997

Stefania Grudziñska urodzi³a siê w Bydgoszczy 4 kwietnia 1930 r. w rodzinie
urzêdniczej. Edukacjê podstawow¹ rozpoczê³a w polskiej szkole powszechnej, a ukoñczy³a w okupacyjnej szkole niemieckiej w Bydgoszczy. Po wyzwoleniu wst¹pi³a do
klasy matematyczno-fizycznej III Gimnazjum i Liceum w rodzinnym mieœcie. Maturê uzyska³a tu w roku 1950. Studia wy¿sze odby³a na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu w latach 1950—1955.
Studiowa³a astronomiê, uzyskuj¹c magisterium w czerwcu 1955 r. na podstawie
pracy dotycz¹cej fotometrii fotograficznej (œciœlej fotowizualnej) jednego z pól Drogi
Mlecznej (pola Sagittae), wybranych przez Obserwatorium Astronomiczne w Toruniu do badañ struktury Galaktyki i ekstynkcji miêdzygwiazdowej. Jeszcze w czasie
studiów, z dniem 1 marca 1953 r., zosta³a zatrudniona w Katedrze Astronomii UMK
kierowanej przez prof. W³adys³awa Dziewulskiego w charakterze najpierw zastêpcy
asystenta, a póŸniej, od 1 paŸdziernika 1954 r., asystenta. Kolejne stanowiska starszego asystenta i adiunkta Stefania Grudziñska zajmowa³a odpowiednio od roku 1956
i (po doktoracie) od 1963. Na stanowisko docenta zosta³a powo³ana w 1978 r. i na tym
stanowisku pozostawa³a w UMK a¿ do przejœcia na emeryturê, w dniu 30 wrzeœnia
1991 r.
W czasie pierwszych lat pracy uniwersyteckiej mgr S. Grudziñska zajmowa³a siê
fotometri¹ wizualn¹ i fotograficzn¹ gwiazd zmiennych i wspomnian¹ wy¿ej fotometri¹ wybranego pola Drogi Mlecznej. Ten ostatni problem wchodzi³ w ramy wiêkszego programu badawczego Obserwatorium Astronomicznego w Toruniu, którym Obserwatorium to rozpoczyna³o swe naukowe — obserwacyjne istnienie. Pierwszym
i podstawowym instrumentem badawczym Obserwatorium w Piwnicach by³ wtedy
s³ynny 20 cm astrograf Drapera. Teleskop ten specjalnie zbudowany dla du¿ego pro-
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jektu badawczego Obserwatorium Harwarda w Cambrige (USA) poœwiêconego opracowaniu katalogu jasnoœci fotograficznych i typów widmowych gwiazd (Henry Draper Catalogue — katalogu HD) zosta³ podarowany astronomom Uniwersytetu Miko³aja Kopernika przez profesora H. Shapleya, dyrektora Obserwatorium Harwarda,
w roku 1947. Dziêki temu instrumentowi powsta³o w 1949 r. Obserwatorium Astronomiczne UMK w Piwnicach pod Toruniem. Stefania Grudziñska, niemal od pocz¹tku istnienia tej placówki, uczestniczy³a w jej budowie i rozwoju zarówno w sferze
badawczej, jak i dydaktycznej i organizacyjnej. Miêdzy innymi od koñca 1976 do
1979 r. by³a zastêpc¹ dyrektora Instytutu Astronomii UMK.
W swych badaniach astronomicznych Stefania Grudziñska pos³ugiwa³a siê metodami fotometrii wizualnej, fotometrii fotograficznej i spektrofotometrii. Pierwsz¹ opublikowan¹ jej prac¹ by³a fotometria wizualna zmiennej d³ugookresowej R Cassiopeiae opublikowana w 1956 r. Ta gwiazda i inne gwiazdy zmienne d³ugookresowe sta³y
siê póŸniej przedmiotem Jej badañ spektrofotometrycznych. GwieŸdzie o Ceti (Mira
Ceti) poœwiêcona zosta³a Jej praca doktorska broniona w marcu 1963 r.
Pojawienie siê komety Arenda-Rolanda w 1957 r. skierowa³o Jej uwagê badawcz¹
na te cia³a niebieskie i przez wiele lat zajmowa³a siê badaniem komet. W tej dziedzinie
pog³êbia³a sw¹ wiedzê i umiejêtnoœci badawcze w czasie sta¿u naukowych w Liège
w Belgii (sta¿ roczny w 1959 r. i wielu sta¿y krótkoterminowych w póŸniejszych latach) i we Francji. Jej praca habilitacyjna nosi³a tytu³ „Analiza widmowa wybuchu
komety Alcock 1963 III”. Kolokwium habilitacyjne dr S. Grudziñskiej odby³o siê
przed Rad¹ Wydzia³u Matematyki Fizyki i Chemii UMK w Toruniu w dniu 17 maja
1972, a stopieñ doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie astronomii zosta³ Jej przyznany 10 listopada 1972 r.
Zarówno przed, jak po habilitacji wiele prac badawczych Stefania Grudziñska poœwiêci³a kometom. Obiektem Jej badañ by³y m.in. nastêpuj¹ce komety: Arenda-Rolanda 1956h, Ikeya 1963a, Alcocka 1963b, P/Schwassmanna-Wachmanna. Innym
przedmiotem Jej badañ by³y gwiazdy zmienne d³ugookresowe i gwiazdy typu RV
Tauri. Dla pierwszych prowadzi³a badania na podstawie widm w bardzo du¿ej dyspersji (g³ównie studium widma liniowego w zakresie widzialnym i podczerwonym),
dla drugich uzyskiwa³a widma w raczej ma³ej dyspersji, dla spektrofotometrii ich
widma ci¹g³ego. Opublikowa³a ³¹cznie oko³o 40 rozpraw i artyku³ów naukowych
w tych dziedzinach badañ. By³a cz³onkiem Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej,
Towarzystwa Naukowego w Toruniu i paru innych towarzystw naukowych.
W pracy dydaktycznej doc. Grudziñska specjalizowa³a siê g³ównie w wyk³adach
dotycz¹cych astronomii sferycznej i praktycznej (dla studentów astronomii), astronomii ogólnej (dla studentów geografii i matematyki) oraz matematycznych opracowañ
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obserwacji, ale gdy zasz³a potrzeba, nie zawaha³a siê przed przeprowadzeniem wyk³adów kursowych dotycz¹cych struktury wewnêtrznej gwiazd. W latach 1972—1980
pracowa³a dodatkowo w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (1972—1978
adiunkt, 1978—1980 docent), gdzie prowadzi³a wyk³ady z matematyki. W Toruniu
opiekowa³a siê 9 pracami magisterskimi, a na bydgoskiej WSP wykonano 53 prace
magisterskie pod Jej kierunkiem.
Po zakoñczeniu pracy na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika docent Stefania Grudziñska podjê³a pracê na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie. Wyk³ada³a astronomiê i astrofizykê
studentom fizyki. Opiekowa³a siê pracami magisterskimi, w których studenci fizyki
wykonywali badania astrofizyczne. Pod Jej kierunkiem wykonano tam 20 prac magisterskich i 11 licencjackich.
Za sw¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ i naukow¹ Profesor Stefania Grudziñska by³a
wielokrotnie wyró¿niana nagrodami rektorskimi zarówno w Toruniu, jak i w Rzeszowie. W roku 1973 zosta³a odznaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, a w roku 1983 Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmar³a po d³ugiej chorobie w Bydgoszczy w dniu 23 paŸdziernika 1997 r. i zosta³a
pochowana na tamtejszym cmentarzu Serca Jezusowego w dniu 29 paŸdziernika 1997 r.
Andrzej Woszczyk
„Postêpy Astronomii”, z. 4/1997, s. 43.
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Henryk IWANISZEWSKI
1922—1981

W poniedzia³ek 31 sierpnia 1981 r. toruñskie œrodowisko naukowe, techniczne
i krajoznawcze ¿egna³o zmar³ego nagle naszego kolegê i przyjaciela, docenta doktora
Henryka Iwaniszewskiego.
Henryk Iwaniszewski urodzi³ siê w Grodnie 12 kwietnia 1922 r. w rodzinie rzemieœlniczej. Do roku 1939 ukoñczy³ czwart¹ klasê Gimnazjum Ogólnokszta³c¹cego
w Grodnie, a nastêpnie tam¿e 8 i 9 klasê œredniej Szko³y Radzieckiej. PóŸniej do
koñca wojny pracowa³ na ró¿nych stanowiskach technicznych.
W lipcu 1945 r. Henryk wraz z rodzin¹ zosta³ repatriowany na teren woj. zielonogórskiego. Œwiadectwo dojrza³oœci uzyska³ w czerwcu 1946 r. po ukoñczeniu Pañstwowych Kursów Maturalnych w Gorzowie Wielkopolskim. Od jesieni 1946 r. zwi¹za³
siê z Toruniem. Jako student Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w latach 1946—1952
odby³ studia astronomiczne zakoñczone dyplomem magistra filozofii w zakresie astronomii. Ju¿ w czasie studiów zosta³ pracownikiem Uniwersytetu. Najpierw jako zastêpca asystenta, od grudnia 1947 r., póŸniej jako m³odszy asystent i asystent. W roku
1953 zostaje mianowany starszym asystentem, a w 1956 adiunktem. Wszystko w Katedrze Astronomii, kierowanej przez profesora W³adys³awa Dziewulskiego. W czasie
swej pracy w Uniwersytecie mgr Iwaniszewski przeprowadza przewód doktorski i w lutym 1962 r. broni pracy doktorskiej na temat: „Wyznaczanie ekstynkcji miêdzygwiazdowej i gêstoœci gwiazd w polu Aquila”.
Na stanowisku adiunkta dr Iwaniszewski pozostaje do koñca swej pracy w Uniwersytecie, do wrzeœnia 1962 r. PóŸniej przechodzi do pracy w Przemys³owym Instytucie Elektroniki (przemianowanym w 1972 r. na Instytut Technologii Elektronowej)
w Toruniu, gdzie zajmuje stanowisko kierownika dzia³u uruchomienia produkcji. Na-
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stêpnie w tym Instytucie kolejno organizuje i kieruje Zak³adem Fizyki Cia³a Sta³ego
oraz jest organizatorem i kierownikiem Zak³adu Diod Krzemowych. Z dniem 1 listopada 1963 r. dr Iwaniszewski zosta³ mianowany przez Ministra Przemys³u Ciê¿kiego,
któremu podlega³ PIE, samodzielnym pracownikiem naukowo-badawczym, co w œwietle ustawy z dnia 12 kwietnia 1973 r. by³o równowa¿ne z mianowaniem na stanowisko docenta. Na stanowisku docenta w Instytucie Technologii Elektronowej Henryk
Iwaniszewski pozosta³ do œmierci.
Publikowany astronomiczny dorobek naukowy doc. Iwaniszewskiego zamyka siê
liczb¹ 21 pozycji. S¹ to prace g³ównie w dziedzinie astronomii gwiazdowej i radioastronomii, choæ nie zabrak³o te¿ prac w dziedzinie mechaniki nieba i fotometrii. By³o
wiêc wyznaczanie ruchu S³oñca w przestrzeni, wyliczanie zak³óceñ ruchu planetoidy
i badanie struktury Drogi Mlecznej w wybranej okolicy, oparte na w³asnych pomiarach jasnoœci i klasyfikacji widm gwiazd. Ale od pierwszych chwil pracy w Katedrze
Astronomii Henryk Iwaniszewski wiêcej wysi³ku i ofiarnej pracy musia³ wk³adaæ
w organizacjê warsztatu pracy naukowej dla siebie i innych ni¿ w same badania astronomiczne. Rok 1947 to przybycie do Torunia s³ynnego astrografu Drapera z Harvard
College Observatory w USA i pocz¹tek organizacji i budowy Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach. Henryk Iwaniszewski by³ jednym z najistotniejszych filarów tych prac. Profesor W³adys³aw Dziewulski wielokrotnie dawa³ temu wyraz, podkreœlaj¹c nie tylko talent techniczny i organizacyjny Henryka Iwaniszewskiego, ale
i jego ogromn¹ pracowitoœæ i ofiarnoœæ. Dokona³ Henryk Iwaniszewski monta¿u 2
lunet i przeróbki trzeciej, wprowadzaj¹c w³asne rozwi¹zania techniczne, zaprojektowa³ i w du¿ej mierze sam wykona³ 2 specjalnie otwierane pawilony dla lunet, kompletowa³ wyposa¿enie warsztatu i pracowni, którego elementy czêsto sam przywozi³ do
Obserwatorium w plecaku. Kopa³ do³y fundamentowe i kablowe, zak³ada³ kable energetyczne i telekomunikacyjne, budowa³ ogrodzenie. S³owem robi³ wszystko, co w tych
pionierskich latach nale¿a³o robiæ, aby urzeczywistniæ ideê Obserwatorium Astronomicznego. Sw¹ wiar¹ w wizjê przysz³ego oœrodka porywa³ nas, swoich m³odszych
kolegów.
Zadziwia³ nas niestrudzon¹ aktywnoœci¹, entuzjazmem do pracy, skromnoœci¹. Gdy
w 1955 r. powsta³o w Toruniu zainteresowanie problemami radioastronomicznymi,
Henryk Iwaniszewski by³ pierwszym entuzjastycznym realizatorem stworzenia bazy
badañ radioastronomicznych w Toruniu. I k³ad³ fundamenty tej bazy swoim umys³em
i, dos³ownie ,,swoimi rêkami”.
W roku 1956 przebywa na sta¿u naukowym w placówkach radioastronomicznych
na Krymie, w Armenii i Moskwie. Po powrocie buduje sposobem gospodarczym w Piwnicach pierwsze radioteleskopy. W latach 1957—1962 zbudowa³ kilka ró¿nych radio-
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teleskopów, z których najwiêkszym by³ 12-metrowy paraboloid obracamy w uk³adzie
horyzontalnym. Wykonywa³ dla tych radioteleskopów obliczenia elektryczne i techniczne, zdobywa³ materia³ i rzemieœlników, nie ¿a³owa³ swego serca, r¹k (osobiœcie
spawa³) i pieniêdzy. W tym te¿ okresie opublikowane przez Niego (wraz ze wspó³pracownikami) prace koncentrowa³y siê wokó³ zagadnieñ aparaturowych oraz opracowania uzyskanych pomiarów promieniowania S³oñca i Galaktyki na ró¿nych d³ugoœciach fali. Prace te zawieraj¹ siê w 14 pozycjach bibliograficznych i by³y referowane
m.in. na zjazdach Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i na polsko-czeskich konferencjach heliofizycznych w 1961 i 1962 r.
Pasja i doœwiadczenie w organizacji warsztatu pracy naukowej owocowa³y w pracy Henryka Iwaniszewskiego w Przemys³owym Instytucie Elektroniki. Zorganizowa³
tam Zak³ad Fizyki Cia³a Sta³ego, doskonale wyposa¿ony w aparaturê technologiczn¹
i pomiarowo-kontroln¹, przeznaczon¹ do badañ w³asnoœci elektro-optycznych pó³przewodników, oraz dalej zajmowa³ siê czynnie konstrukcj¹ nowej aparatury technologicznej i pomiarowej. Zbudowa³ napylarkê szklano-metalow¹ o du¿ej wydajnoœci,
aparaturê do pomiarów efektu Halla, piece do hodowania monokryszta³ów w pró¿ni
itp. Kierowa³ pracami badawczymi i rozwija³ technologie dotycz¹ce fotorezystorów.
Wraz z grup¹ wspó³pracowników opracowa³ technologiê wytwarzania fotooporników polikrystalicznych czu³ych na blisk¹ podczerwieñ, a póŸniej fotooporników czu³ych w zakresie 2—3 µm. Za osi¹gniêcia w tej dziedzinie zosta³ nagrodzony w 1966 r.
nagrod¹ przewodnicz¹cego Komitetu do Spraw Nauki i Techniki. Interesowa³a Go
fizyka cienkich warstw. Kierowa³ i rozwija³ badania zmierzaj¹ce do opanowania technologii wytwarzania diod szybkoprze³¹czaj¹cych metod¹ epitaksji oraz w³asnoœci
optoelektrycznych warstw cienkich, g³ównie CdSe-CdTe. Opracowa³ serie modelowe i serie prototypowe ró¿nego rodzaju diod krzemowych i tranzystorów polowych.
Tylko w latach 1962—1970 prace te znalaz³y sw¹ podbudowê teoretyczno-dokumentacyjn¹ w 13 opracowaniach (które ze wzglêdu na specyficzny charakter nie mog³y
byæ publikowane). Mia³y te prace te¿ znaczenie dla obronnoœci kraju, czego dowodem jest przyznanie doc. Iwaniszewskiemu przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
w paŸdzierniku 1968 r., medalu „Za zas³ugi dla obronnoœci Kraju”.
Z opracowanych przez tego wybitnego specjalistê w dziedzinie technologii elementów pó³przewodnikowych, technologii i wdro¿eñ do produkcji wymieniæ szczególnie nale¿y fotorezystor cienkowarstwowy do uk³adu zegarkowego, diodê prze³¹czaj¹c¹ typu BAYP 61 oraz diodê zabezpieczaj¹c¹ uk³ady telefoniczne przed
przepiêciami BZZP 88. Niektóre z rozwi¹zañ technologicznych docenta Iwaniszewskiego uzyska³y rangê patentu. Ostatni nosi numer 217147 i datê 13 lutego 1981 r.
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Wa¿n¹ dziedzinê dzia³alnoœci doc. dr Henryka Iwaniszewskiego stanowi³a Jego
praca dydaktyczna. W okresie swych s³u¿bowych zwi¹zków z Uniwersytetem Miko³aja Kopernika by³ nauczycielem akademickim. Prowadzi³ æwiczenia i zajêcia seminaryjne dla studentów astronomii i fizyki. W czasie pracy w instytucie resortowym
bardzo intensywnie opiekowa³ siê m³od¹ kadr¹. Tylko w latach 1962—1970 kierowa³
15 pracami magisterskimi i 2 pracami doktorskimi obronionymi na UMK w 1968
i 1970 r. Ta dzia³alnoœæ pedagogiczna znalaz³a wysokie uznanie w oczach Jego prze³o¿onych. Minister Przemys³u Ciê¿kiego powo³a³ Go w poczet cz³onków Rady Naukowej Instytutu Technologii Elektronowej. Przez ostatnie 6 lat s³u¿y³ jako oficjalny
konsultant naukowy i technologiczny dla Dzia³u Technologicznego Zak³adu Elektronicznego ITE w Toruniu. Jego kompetencje merytoryczne i zdolnoœci organizacyjne
wykorzysta³o te¿ Stowarzyszenie Elektryków Polskich, powierzaj¹c Mu organizacjê
Konferencji Mikroelektroniki Krajów Socjalistycznych, która odby³a siê w Toruniu
w 1980 r. Docent Iwaniszewski wywi¹za³ siê z tego zadania znakomicie. By³ te¿ cz³onkiem Krajowego Komitetu Programowo-Organizacyjnego przysz³ej miêdzynarodowej konferencji mikroelektroniki w Budapeszcie.
Nauczycielska pasja docenta Iwaniszewskiego i umi³owanie przez Niego nauki
o Wszechœwiecie znajduj¹ swój wspania³y wyraz w Jego dzia³alnoœci w ³onie Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii. Kontaktów z astronomi¹ Henryk Iwaniszewski nigdy nie zerwa³, a poprzez dzia³alnoœæ w PTMA pracowa³ niestrudzenie
dla jej dobra. Do PTMA nale¿a³ od 1956 r. Przez wiele lat przewodniczy³ Oddzia³owej Sekcji Odczytowej. By³ aktywnym demonstratorem, prelegentem i organizatorem prelekcji i pokazów nieba dla m³odzie¿y i ogó³u spo³eczeñstwa toruñskiego. Organizowa³ ciesz¹ce siê ogromnym powodzeniem wycieczki do Obserwatorium
w Piwnicach i cykle odczytowe w toruñskim ratuszu, które na stale wesz³y do kalendarza kulturalnego Torunia. Za tê dzia³alnoœæ Walny Zjazd Delegatów PTMA wyró¿ni³ Go dyplomem honorowym w 1973 r. i srebrn¹ Odznak¹ Honorow¹ w 1979 r.
Szczególnie bujn¹ dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹ wspó³czesnych osi¹gniêæ w badaniach Kosmosu rozpocz¹³ docent Iwaniszewski z chwil¹ wybrania Go na prezesa
Oddzia³u Toruñskiego PTMA w 1975 r. PóŸniej zosta³ te¿ cz³onkiem Zarz¹du G³ównego PTMA. Jednym z efektów tego okresu dzia³alnoœci jest znany ju¿ cz³onkom
PTMA Kalendarzyk Astronomiczny, który zosta³ przez Niego opracowany i Jego staraniem wydany przez Oddzia³ PTMA w Toruniu. Przed œmierci¹ zd¹¿y³ przygotowaæ
nowe wydanie tego kalendarzyka na rok 1982. By³ w Toruniu po prostu „instytucj¹”
popularyzuj¹c¹ naukê o otaczaj¹cym nas œwiecie i wspó³czesnym podboju Kosmosu.
By³ tej dzia³alnoœci oddany ca³ym sercem i dusz¹. I miêdzy innymi za tê dzia³alnoœæ,
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na wniosek Zarz¹du G³ównego PTMA, Rada Pañstwa odznaczy³a Go w 1979 r. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Charakterystyczne dla Jego dzia³alnoœci by³y odwaga w podejmowaniu przedsiêwziêæ i entuzjazm dla realizacji wybranych celów. Posiada³ umiejêtnoœæ i zapa³ do
pracy organizacyjnej oraz ³atwoœæ we wspó³¿yciu i wspó³pracy z ludŸmi. Wierzy³
ludziom, i swym optymizmem i wiar¹ w koñcowy sukces porywa³ do wspó³pracy. Te
cechy uwidacznia³y siê na wszystkich frontach Jego pracy zawodowej i spo³ecznej.
I chyba najbardziej dominuj¹c¹ i stanowi¹c¹ wspóln¹ cechê wszystkich Jego dzia³añ
by³a pasja spo³ecznikowska. To ona chyba pchnê³a Go, gdy czu³, ¿e jest potrzebny, do
aktywnej dzia³alnoœci w ³onie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Uprawia³ czynnie turystykê górsk¹, by³ przodownikiem Górskiej Odznaki Turystycznej i instruktorem kszta³cenia kadr. W Zarz¹dzie Miejskim PTTK w Toruniu pe³ni³
ró¿ne funkcje do prezesa w latach 1972—1975 w³¹cznie. Aktualnie by³ skarbnikiem
w Zarz¹dzie Wojewódzkim PTTK w Toruniu i przewodnicz¹cym Komisji Górskiej.
By³ za³o¿ycielem i prezesem Klubu Turystyki Górskiej „Karpaty”. Organizowa³ wiele rajdów i innych imprez turystycznych dla m³odzie¿y i spo³eczeñstwa Torunia. Niektóre z tych imprez mia³y ró¿ne akcenty astronomiczne. By³ ¿arliwym propagatorem
turystyki górskiej wœród m³odzie¿y, prowadzi³ obozy wêdrowne i szkolenia. Za tê
dzia³alnoœæ nadano Mu wiele dyplomów honorowych, nagród i wyró¿nieñ, miêdzy
innymi Medal 30-lecia PTTK i z³ot¹ Odznakê Honorow¹ PTTK. Przy tych wszystkich absorbuj¹cych zajêciach znajdowa³ jeszcze czas na chwile wytchnienia wœród
swej kolekcji znaczków pocztowych. A ¿e by³ wyró¿niaj¹cym siê cz³onkiem Zwi¹zku
Filatelistów, œwiadczy m.in. srebrna Odznaka PZF nadana Mu w 1975 r.
Docent Iwaniszewski by³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Oprócz wymienionych wy¿ej odznaczeñ by³ wyró¿niony medalami X-lecia i XXX-lecia PRL.
Zmar³ nagle w dniu 27 sierpnia 1981 r., zaledwie kilka godzin po zebraniu w gronie dzia³aczy PTTK, na którym planowano rych³¹ wyprawê turystyczn¹ w Gorce pod
Jego kierownictwem.
Andrzej Woszczyk
Rocznik Toruñski, t. 16, Toruñ 1983, s.23—26.
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Wilhelmina IWANOWSKA
1905—1999

16 maja 1999 r., po krótkiej chorobie, zasnê³a na zawsze profesor dr hab. Wilhelmina Iwanowska. Zakoñczy³a w ten sposób swe d³ugie, pracowite i chyba szczêœliwe,
ca³kowicie oddane astronomii, ¿ycie. By³a wybitnym astronomem i organizatorem
badañ naukowych w Polsce oraz ¿arliw¹ patriotk¹. W 1995 r. Uniwersytet Miko³aja
Kopernika specjaln¹ Sesj¹ honorowa³ jej 90 urodziny — pisa³y o tym lokalne media
i ogólnopolskie czasopisma astronomiczne: „Postêpy Astronomii” i „Urania”, kreœl¹c
Jej sylwetkê naukow¹. Trzy Uniwersytety nada³y Jej sw¹ najwy¿sz¹ godnoœæ: doktorat honorowy. Honorowe obywatelstwo nada³ Jej Toruñ i Winnipeg, a honorowe cz³onkostwo obydwa polskie towarzystwa astronomiczne: Polskie Towarzystwo Mi³oœników Astronomii i Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Towarzystwo Naukowe
w Toruniu. Tym wspomnieniem pragniemy przybli¿yæ Czytelnikom tê postaæ, która
odegra³a wa¿n¹ rolê w polskim ¿yciu naukowym i polskiej astronomii. Z Toruniem
zwi¹za³a siê na 54 lata swego ¿ycia: by³a uczestnikiem i ostatnim œwiadkiem budowania fundamentów toruñskiego Uniwersytetu Miko³aja Kopernika.
Wilhelmina Iwanowska urodzi³a siê w Wilnie w dniu 2 wrzeœnia 1905 r. By³a
najm³odsz¹ córk¹ ma³¿eñstwa Konstancji z Wasilewskich i Jana Iwanowskiego, pochodz¹cego ze zubo¿a³ej szlachty wileñskiej herbu Rogala. Pierwsza ich córka Janina
zmar³a w wieku niemowlêcym, nastêpnej córce te¿ nadano imiê Janina, a najm³odszej
Wilhelmina, bo takie imiê nosi³a serdeczna przyjació³ka matki. O ojcu Wilhelmina
mówi³a rzadko i powœci¹gliwie. Wiadomo, ¿e interesowa³ siê polityk¹, by³ socjalist¹
i przyjaŸni³ siê z legionistami. Dla niego ani herby, ani pochodzenie nie mia³y znaczenia. Natomiast wielk¹ mi³oœci¹ i uznaniem Wilhelmina otacza³a matkê. Mówi wrêcz,
¿e j¹ i siostrê Janinê wychowywa³a matka, która obu siostrom s³u¿y³a rad¹, m¹droœci¹
i pomoc¹. Dla jej matki z kolei, autorytetem i najbli¿szym cz³owiekiem by³ jej ojciec,
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czyli dziadek Wilhelminy, leœnik w Ponarach k/Wilna, Karol Wasilewski. Rodzina
dziadka zosta³a wymordowana na jego ch³opiêcych oczach przez carskich Kozaków
w czasie powstania listopadowego. PóŸniej on sam pomaga³ powstañcom styczniowym. By³o wiêc na czym oprzeæ wychowanie patriotyczne dzieci i o czym snuæ rodzinn¹ sagê. W czasie pierwszej wojny œwiatowej ojciec Jan „gdzieœ po frontach jeŸdzi³”, a matka z dziewczynkami najpierw schroni³a siê w Kineszmie (300 km na wschód
od Moskwy), a póŸniej w Bobrujsku na Bia³orusi. Tam obie siostry chodzi³y do szko³y
rosyjskiej, bo przecie¿ innych szkó³ nie by³o. Jêzyka polskiego musia³y siê uczyæ
same. W czasie pobytu pañ Iwanowskich w Bodrujsku przyjecha³a polska szko³a z Rygi
pani Jastrzêbskiej. Obie dziewczynki pilnie pracowa³y przez ca³e wakacje nad jêzykiem polskim, pozdawa³y egzaminy i do Wilna powróci³y w 1918 r. z polskimi cenzurkami.
Wilhelmina Iwanowska dosta³a siê w Wilnie do polskiego gimnazjum prywatnego
Sióstr Nazaretanek, gdzie otrzyma³a solidne humanistyczne wykszta³cenie klasyczne.
Tam te¿ zda³a maturê w 1923 r. Na Uniwersytecie Stefana Batorego studiowa³a matematykê w latach 1923—1929. Zamierza³a zostaæ nauczycielk¹ matematyki. Magisterium uzyska³a w roku 1929. Jej praca magisterska z teorii funkcji analitycznych nosi³a
tytu³ „Odwzorowania podobne” i by³a wykonana pod opiek¹ wybitnego matematyka
prof. Juliusza Rudnickiego. Jeszcze w czasie studiów w 1926 r., astronom, profesor
W³adys³aw Dziewulski, zaproponowa³ Jej pracê w odbudowywanym przez siebie
Obserwatorium Astronomicznym. I w ten sposób z pocz¹tkiem 1927 r. Wilhelmina
Iwanowska zaczê³a swe d³ugie astronomiczne ¿ycie. Dla gwiazd poœwiêci³a ¿ycie
osobiste. Pozosta³a osob¹ samotn¹, ale silnie przywi¹zan¹ do rodziny siostry: Janiny
i Czes³awa Jastrzêbskich i ich dwóch córek wraz z rodzinami — o dzieciach siostrzenic zawsze mówi³a jako o swych wnukach.
Kariera naukowa Wilhelminy Iwanowskiej rozpoczyna³a siê w okresie kszta³towania i pierwszych sukcesów astrofizyki. Wczeœniej astronomia zajmowa³a siê g³ównie pomiarami kierunku przychodz¹cego do nas promieniowania cia³ niebieskich. St¹d
zainteresowanie wszystkim tym, co zmienia swoje po³o¿enie: ruchem S³oñca, Ksiê¿yca i planet, zjawiskami, które z tym ruchem s¹ zwi¹zane itp. Wszystko to leg³o
u podstaw fundamentalnych odkryæ Kopernika, Galileusza i Newtona. Królowa³a mechanika nieba.
Dziewiêtnasty wiek przyniós³ odkrycie falowej struktury œwiat³a i nowe metody
badania fizycznej natury promieniowania elektromagnetycznego. Narodzi³a siê fotometria i spektroskopia, a nowa wówczas fotografia ten proces przyœpiesza³a i potêgowa³a. I w tym procesie wprowadzania na grunt nauki polskiej nowych dziedzin i technik badawczych astrofizyki Wilhelmina Iwanowska uczestniczy³a od samego pocz¹tku
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swej kariery naukowej. Najpierw by³o to wykorzystanie fotografii do badañ zmiennoœci gwiazd. Jej praca doktorska obroniona w 1933 r. na USB dotyczy³a w³aœnie zmiennoœci jednej z gwiazd pulsuj¹cych (RX Aurigae), a opiera³a siê na wykonanych w Wilnie
dwubarwnych obserwacjach fotograficznych. Na sta¿u w Obserwatorium Sztokholmskim w latach 1934—1935 dr Wilhelmina Iwanowska zapoznawa³a siê ze spektroskopi¹ astronomiczn¹ i w swej pracy habilitacyjnej, przedstawionej na Uniwersytecie
Stefana Batorego w roku 1937, charakteryzuje nadolbrzymy gwiazdowe, opieraj¹c
siê na analizie ich cech widmowych.
Razem z profesorem Dziewulskim wyposa¿a Obserwatorium Wileñskie w teleskop i spektrograf do widmowych obserwacji gwiazd i tu¿ przed wojn¹ efektywnie
rozpoczyna takie obserwacje. Jest wiêc pionierem spektroskopii astronomicznej w Polsce i taki te¿ kierunek badañ wprowadza w Obserwatorium Astronomicznym UMK.
Ju¿ w Toruniu dokonuje swych najwa¿niejszych odkryæ w tej dziedzinie badañ: stwierdza ró¿nice sk³adu chemicznego pomiêdzy gwiazdami nale¿¹cymi do ró¿nych populacji i dwudzielnoœæ populacyjn¹, uwa¿anych za jednorodne, gwiazd zmiennych typu
RR Lyrae (1952). Pierwsze z tych odkryæ, dokonane równoczeœnie z Barbar¹ i Martinem Schwarzschildami, wprowadza³o nowy wymiar do koncepcji „populacji gwiazdowych” i mia³o du¿e znaczenie dla rozwoju teorii ewolucji gwiazd i teorii ewolucji
materii we Wszechœwiecie. Drugie odkrycie, niezale¿nie od znanych powszechnie
wyników Waltera Baadego, prowadzi³o do rewizji punktu zerowego tzw. krzywej
Shapley’a, a w konsekwencji do rewizji skali odleg³oœci we Wszechœwiecie.
Lata piêædziesi¹te to okres pierwszych sukcesów obserwacji radiowych cia³ niebieskich, w szczególnoœci wielki triumf obserwacyjnego stwierdzenia prawdziwoœci
teoretycznych koncepcji o spiralnej strukturze naszej Galaktyki. Obserwacje linii
wodorowej o d³ugoœci fali 21 cm przynios³y informacjê o rozk³adzie wodoru w przestrzeniach Drogi Mlecznej i wprost „kreœli³y” ramiona spiralne Galaktyki. Ta nowa
technika nie tylko potwierdzi³a obecnoœæ takiej emisji, ale niejako namacalnie pokaza³a to, co by³o nieosi¹galne dla oka, i s³usznoœæ rozumowania prowadz¹cego do
wniosku, ¿e nasza Galaktyka jest galaktyk¹ spiraln¹. Ponadto, na czêstoœciach radiowych zaczêto te¿ poznawaæ nowy rodzaj promieniowania cia³ niebieskich — promieniowanie synchrotronowe. W dziedzinie optycznej promieniowanie cia³ niebieskich
ma naturê termiczn¹ i podlega prawom termodynamiki. W dziedzinie radiowej mieliœmy do czynienia nie tylko z nowym oknem, przez które uzyskaliœmy nowe „spojrzenie” na otaczaj¹cy nas œwiat, ale równie¿ z now¹ natur¹ promieniowania i, co te¿
wa¿ne, z promieniowaniem, które nie by³o tak bardzo wra¿liwe na kapryœne warunki
atmosferyczne.
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Czu³a na bie¿¹cy rozwój nauk astronomicznych profesor Iwanowska dostrzeg³a
nowe wyzwanie i potrzebê zorganizowania tego rodzaju badañ w Polsce. By³a wiêc
inicjatork¹ i orêdowniczk¹ rozwoju radioastronomii toruñskiej, której ukoronowaniem jest 32-metrowy radioteleskop w Piwnicach. I do ostatnich chwil ¿ycia czuwa³a
nad dalszym rozwojem tych badañ w Toruniu.
Na ZjeŸdzie Astronomów Polskich w Toruniu w 1923 r., powo³ano Narodowy
Instytut Astronomiczny. Mia³a to byæ „ponadoœrodkowa” instytucja astronomiczna,
która pozwoli³aby na uprawianie i rozwój astronomii polskiej na ówczesnym, œwiatowym poziomie. Do II Wojny Œwiatowej zabrak³o czasu na wdro¿enie tych koncepcji,
a po wojnie w 1953 r., Wilhelmina Iwanowska, wówczas ju¿ pierwszy w Polsce profesor astrofizyki, doprowadzi³a do wskrzeszenia idei ponadoœrodkowej placówki astronomicznej i powo³ania Zespo³u d/s Centralnego Obserwatorium Astronomicznegopod egid¹ Polskiej Akademii Nauk. Kilka lat póŸniej (w roku 1956) powsta³ Zak³ad
Astronomii PAN z Pracowniami w Toruniu i w Warszawie. Mia³ to byæ zal¹¿ek przysz³ego COA wyposa¿onego m.in. w 2-metrowy teleskop paraboliczny i 60/90 cm
kamerê Schmidta. Zdo³ano zakupiæ tylko mniejszy z tych instrumentów i oddaæ go
w opiekê prof. Iwanowskiej, ustawiaj¹c w Obserwatorium Toruñskim. Profesor Iwanowska by³a dumna z tego, ¿e w Jej obserwatorium znalaz³ siê (i jest do dzisiaj)
najwiêkszy w Polsce teleskop optyczny. To Ona zreszt¹, dziêki swemu uporowi i swym
wileñskim jeszcze znajomoœciom osób na kluczowych stanowiskach w Ministerstwie
Szkó³ Wy¿szych i Polskiej Akademii Nauk, zdo³a³a przeforsowaæ ten zakup. Ale póŸniej zdawa³a chyba sobie sprawê z tego, ¿e ulokowanie teleskopu, który potrzebuje
szczególnie ciemnego nieba i bardzo dobrej jakoœci pogody na nizinach dolnej Wis³y
by³o b³êdem. Zwracali na to uwagê astronomowie z innych oœrodków naukowych
w Polsce, nie anga¿uj¹c siê zbytnio w realizacjê tej idei, ale to nie wp³ywa³o na zdanie
prof. Iwanowskiej na temat COA. Podobnie b³êdna by³a forsowana przez Ni¹ idea
wyposa¿enia COA, oparta na skalowaniu w dó³ modelu Obserwatorium Palomarskiego z 5-m teleskopem parabolicznym i 120/180 cm kamer¹ Schmidta. Nie przyniós³
te¿ sukcesu badawczego realizowany przez Ni¹ i wspó³pracowników program Widmowego Atlasu Drogi Mlecznej, g³ówny program badawczy tego teleskopu. I st¹d
zapewne Jej chêæ zrehabilitowania siê i, pocz¹wszy od lat siedemdziesi¹tych, poœwiêcenie wszystkich si³ dla budowy i rozwoju toruñskiej radioastronomii, czyli dziedziny
astronomii, która nie jest tak bardzo wra¿liwa na kaprysy pogody, jak astronomia
optyczna. Idea COA ewoluowa³a póŸniej do postaci Centrum Astronomicznego im.
Miko³aja Kopernika (CAMK) PAN, które jest dzisiaj wa¿nym oœrodkiem, g³ównie
teoretycznych, badañ astronomicznych w Polsce i ma centralê w Warszawie i Pracowniê (obecnie Zak³ad) w Toruniu. Toruñsk¹ Pracowni¹ Astrofizyki CAMK Profe-
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sor Iwanowska kierowa³a od chwili jej powstania w 1956 r. a¿ do 1976 r., czyli do
czasu swego przejœcia na emeryturê.
Obok badañ astrofizycznych przedmiotem szczególnego zainteresowania, wrêcz
kultu, profesor Iwanowskiej by³a postaæ Miko³aja Kopernika. Pod koniec ¿ycia wystêpowa³a nawet o jego kanonizacjê, Zawsze uwa¿a³a, ¿e imiê Kopernika by³o najwiêkszym magnesem, który œci¹gn¹³ wypêdzonych z Wilna pracowników Uniwersytetu Stefana Batorego do Torunia i doprowadzi³ do powo³ania w tym mieœcie
uniwersytetu nazwanego Jego imieniem. Spektakularnym osi¹gniêciem Wilhelminy
Iwanowskiej (przy wspó³udziale innych astronomów polskich) w tym aspekcie by³o
przekonanie w³adz Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej do odbycia w Polsce w roku
1973, Miêdzynarodowym Roku Kopernikowskim, Nadzwyczajnego (Kopernikowskiego) Kongresu tej Unii. Odby³o siê wtedy w Polsce szereg sympozjów MUA, w których wziê³o udzia³ prawie 2000 astronomów z ca³ego œwiata. Oczywiœcie imiê Kopernika nada³a te¿ Profesor Iwanowska toruñskiemu wielkiemu, 32 metrowego
radioteleskopowi (1994).
Wilhelmina Iwanowska przyby³a do Torunia wraz z g³ównym przesz³o 200-osobowym transportem przesiedlanych pracowników USB w dniu 14 lipca 1945 r. Postawa tych przybyszy ze Wschodu przes¹dzi³a o powo³aniu 6 tygodni póŸniej Uniwersytetu w Toruniu.
Do Torunia przybyli astronomowie: profesor W³adys³aw Dziewulski, docent Wilhelmina Iwanowska i adiunkt Stanis³aw Szeligowski. Obok pracy nad organizacj¹
Uniwersytetu, astronomowie zaczêli siê krz¹taæ wokó³ organizacji ich warsztatu pracy, czyli obserwatorium astronomicznego. Dla Niej zosta³a powo³ana Katedra Astrofizyki i zosta³a w 1946 r. mianowana pierwszym w Polsce profesorem astrofizyki.
Sama siê kszta³ci³a, uzupe³niaj¹c wojenne braki w obserwatoriach amerykañskich
i szwedzkich oraz kszta³ci³a innych — studentów i m³odych wspó³pracowników. Jej
wyk³ady by³y zawsze bardzo dobrze przygotowane. Od koñca 1952 r. przejê³a od
prof. Dziewulskiego odpowiedzialnoœæ za Toruñsk¹ Astronomiê. Kierowa³a Zespo³em Katedr Astronomicznych, a póŸniej Instytutem Astronomii UMK przez 24 lata.
To Ona ukszta³towa³a profil badawczy toruñskiej astronomii. Generalnie, zainteresowania naukowe profesor Iwanowskiej koncentrowa³y siê w dziedzinach fotometrii
i spektroskopii gwiazdowej oraz budowie naszej Galaktyki. Problemy Galaktyki i populacji gwiazdowych bada³a w aspekcie ich chemicznej struktury i ewolucji naszej
Galaktyki. Ostatnio pasjonowa³y J¹ kwazary i kosmologia. Niestety, nie wszystkie Jej
dzia³ania na rzecz w³asnego oœrodka by³y konstruktywne. Nie by³a osob¹ „pokój czyni¹c¹”. Toruñsk¹ astronomi¹ zarz¹dza³a tward¹ rêk¹ — tu zreszt¹ by³a najwy¿sz¹
W³adz¹. W stosunku do innych „w³adz” by³a lojalna i raczej potulna, choæ nie zawa-
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ha³a siê np. udaæ do Komitetu Centralnego PZPR w dniach pierwszej wizyty Papie¿a
w Polsce, w sprawach struktury organizacyjnej Jej Instytutu, gdy inne ni¿ Ona mia³y
na ten temat zdanie W³adze Uniwersytetu. Mia³a naturê Nauczycielki, która najlepiej
wiedzia³a co kto ma robiæ i jak¹ postawê zajmowaæ, niezale¿nie od samych zainteresowanych i realnych faktów. Mia³a „swoje” zdanie o ka¿dym ze swych wspó³pracowników, swoj¹ wizjê rozwoju astronomii, rozwoju Toruñskiego Obserwatorium i Toruñskiego Uniwersytetu.
Spotka³o J¹ wiele zaszczytów i wyró¿nieñ w kraju i za granic¹. By³a wiceprezydentem Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej (1973—1978), doktorem honorowym
3 uniwersytetów (w Winnipeg w Kanadzie, w Leicester w Angli i w Toruniu), cz³onkiem honorowym kilku towarzystw naukowych, obywatelem honorowym Winnipeg
w Kanadzie (1973) i Torunia (1997). Jej ostatnim odznaczeniem pañstwowym by³
Krzy¿ Wielki Orderu Odrodzenia Polski (1995). Posiada³a te¿ medal „Pro Ecclesia et
Pontifice”. Jej bibliografia naukowa liczy oko³o 50 prac badawczych i oko³o 100
innych publikacji. By³a aktywna do ostatnich chwil ¿ycia.
Profesor Iwanowska wychowa³a liczne grono astrofizyków polskich: promowa³a
19 doktorów, oœmiu Jej wychowanków uzyska³o tytu³ naukowy profesora, a jeden
zosta³ cz³onkiem Polskiej Akademii Nauk.
Zosta³o pochowana na cmentarzu œw. Jerzego w Toruniu w dniu 21 maja 1999 r.
obok swej Matki i Siostry oraz innych twórców Uniwersytetu Miko³aja Kopernika.
Centrum Astronomii UMK zorganizowa³o specjaln¹ sesj¹ naukow¹ Jej poœwiêcon¹
w dniu 8 czerwca 1999 r.
Andrzej Woszczyk
„Urania – Postêpy Astronomii”, z. 4/1999 r., s. 162—163.
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Tadeusz JARZÊBOWSKI
1927—2005

W piêkn¹, s³oneczn¹ sobotê z³otej polskiej jesieni, 15 paŸdziernika 2005 r., odszed³ od nas na sw¹ ostatni¹ wycieczkê Tadeusz Jarzêbowski — wierny przyjaciel
wielu astronomów na ca³ym œwiecie. Cz³owiek o wielkim sercu, mrówczej pracowitoœci, prawy, rzetelny, ¿yczliwy, uczynny. Zawsze nad¹¿a³ za „naszymi czasami” —
maj¹c nieomal 78 lat ¿eglowa³ w Internecie tak samo sprawnie, jak kiedyœ podró¿owa³ rowerem.
Urodzony w Ko³omyi 29 paŸdziernika 1927 r., w rodzinie zawodowego wojskowego, od dzieciñstwa wêdrowa³ z Rodzin¹ za swym Ojcem, który by³ posy³any w ró¿ne
miejsca ówczesnej Polski. Wojna zasta³a Rodzinê w okolicach Grudzi¹dza. Gdy Tadeusz ukoñczy³ 14 lat, w 1941 r., Niemcy skierowali Go do pracy jako elektromontera. Bardzo wczeœnie musia³ siê nauczyæ dobrej roboty w niebezpiecznych warunkach,
pracowa³ du¿o w terenie, w okolicach Grudzi¹dza i Torunia. Pod koniec wojny uciek³
Niemcom razem z kuzynem i po d³ugich wêdrówkach znalaz³ siê w koñcu we Wroc³awiu. Jak wspomina³ w wyk³adzie wyg³oszonym 25 dni przed swoj¹ œmierci¹ —
gdy Jego poci¹g zbli¿a³ siê do tego miasta, nie by³o widaæ ¿adnych œwiate³, by³y tylko
same gruzy i ruiny. Œwieci³ ksiê¿yc w pe³ni, a On sam zastanawia³ siê: „Dok¹d ja
jadê?”. A jednak zosta³ tam, zacz¹³ studia i skoñczy³ je w 1951 r. By³ jednym z pierwszych powojennych absolwentów astronomii na Uniwersytecie Wroc³awskim. „Warto by³o tu przyjechaæ” — to podsumowanie Tadeusza, wa¿ne (myœlê) szczególnie dla
wroc³awskich astronomów.
Zatrudniony przez wiêkszoœæ ¿ycia w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Wroc³awskiego (które póŸniej, w roku 1957, przemianowano na Instytut Astronomiczny) by³ w latach 1984—1987 dyrektorem tej placówki. Znakomicie wyk³ada³,
bardzo lubi³ dyskusje. Zosta³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
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i Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej. Bardzo lubiany i szanowany w astronomicznym œrodowisku by³ wielokrotnie wybierany do w³adz PTA i do jury obu nagród
przyznawanych przez PTA. Ostatnie 10 lat przed emerytur¹ pracowa³ w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w S³upsku, w Instytucie Fizyki, gdzie pomaga³ w narodzinach tamtejszego oœrodka naukowego. We Wroc³awiu, jako polski pionier fotometrii fotoelektrycznej gwiazd, odkry³ (w latach 50.) zmiennoœæ blasku gwiazd magnetycznych. Jego
klasyczne prace w tej dziedzinie s¹ do dziœ cenione i cytowane. Zreszt¹ pola magnetyczne by³y zawsze w szczególnym miejscu jego szerokich zainteresowañ.
Wyda³ wiele ksi¹¿ek — nie mam niestety ich spisu. Ale mam na pó³ce np. znakomity podrêcznik Elementy astronomii, który doczeka³ siê co najmniej siedmiu wydañ.
Mam te¿ Œwiat — atlas geograficzny (PPWK 1995), gdzie w czêœci encyklopedycznej „astronomiê” bardzo ciekawie i nietypowo opracowa³ Tadeusz Jarzêbowski. Do
obu tych pozycji siêgam do dziœ z przyjemnoœci¹! Zawsze bardzo du¿o pisa³ do ró¿nych pism popularnonaukowych: do „Delty” (do œmierci by³ w Komitecie Redakcyjnym), „Uranii”, kiedyœ do „Postêpów Astronomii” — ¿e wymieniê tylko tytu³y najbli¿sze astronomom. I wiem, ¿e mia³ dalsze plany wydawnicze!
Ca³e ¿ycie spêdzi³ wyj¹tkowo skromnie — nigdy sobie nie dogadza³, ¿y³ jak spartanin. By³y tylko dwie rzeczy, na które zawsze znajdowa³ pieni¹dze: ksi¹¿ki i podró¿e. Niesamowite i wspania³e. Przewa¿nie astronomiczne.
By³ pe³en sprzecznoœci. Nie wiem, jak umia³ w sobie ³¹czyæ pasjê ksi¹¿kowego
mola i zapalonego podró¿nika. Zadeklarowany antyfeminista — by³ wyj¹tkowo szarmancki dla dam. Wra¿liwy i delikatny — trudno wybacza³. Bardzo oszczêdny —
nigdy nie pojawia³ siê bez np. czekoladek. Nie przywi¹zuj¹cy wagi do zewnêtrznego
blichtru — nigdy nie wyk³ada³ inaczej ni¿ w marynarce i krawacie.
O¿eni³ siê w 1952 r. Po rozwodzie zosta³ sam z m³odszym synem, Zdzis³awem,
któremu by³ Ojcem, Matk¹ i Przyjacielem. Razem przemierzyli pó³ œwiata, g³ównie
na rowerach. Ostatnio zaprzyjaŸni³ siê bardzo ze sw¹ wnuczk¹ Kasi¹ i jej duñskim
mê¿em. Byli wdziêcznymi s³uchaczami jego licznych wspomnieñ i opowieœci, bogato ilustrowanych przezroczami (robionymi przez Tadeusza oczywiœcie!).
By³ prawie wszêdzie — i za pó³nocnym ko³em podbiegunowym, i w Australii.
Wêdrowa³ po górach Nepalu i po wulkanach Meksyku (gdzie spêdzi³ oko³o roku na
zaproszenie Universidad National de Mexico, czêsto bywaj¹c goœciem Obserwatorium Baja California). Na rowerze pokona³ w sumie oko³o 14 000 km! Gdy Mu ukradziono przedostatni — kupi³ sobie „damkê” — bardzo by³ z niej dumny, choæ „t³umaczy³ siê”, ¿e ju¿ mu trudno manewrowaæ na „mêskim”.
Pozna³am Tadeusza podczas zwariowanej wyprawy polskich astronomów na Zjazd
Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej w Brighton w 1970 r.
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Wyjazdy zagraniczne — wówczas i tak bardzo ograniczone z powodów ideologicznych — wi¹za³y siê oczywiœcie z koniecznoœci¹ za³atwienia noclegów i wy¿ywienia za granic¹. Na szczêœcie wymyœlono, ¿e na ten akurat kongres mo¿na dotrzeæ… statkiem. Na statku mo¿na spaæ i na statek mo¿na zabraæ zapas jedzenia na
ca³y okres kongresu. Z piêcioma dolarami w kieszeni (tyle zapewnia³a PRL, wydaj¹c
paszport) wyruszy³a ekipa sk³adaj¹ca siê z 4 amatorów z „uprawnieniami morskimi”
(to by³ nasz kapitan i 3 oficerów; kilku innych nieodzownych „marynarzy i… 22
astronomów (nie wszyscy astronomowie dostali paszport!). Wynajêliœmy M.Y. (motor yacht) „Podhalanin” i jako „sportowcy”, z ksi¹¿eczkami ¿eglarskimi, pop³ynêliœmy!
Na Morze Pó³nocne wyp³ynêliœmy w strasznej mgle, a potem nast¹pi³ silny sztorm.
Okolica by³a ruchliwa, bo to by³o wyjœcie z Kana³u Kiloñskiego. Radaru (ani nawet
sprawnego radia) na statku nie by³o. Z domu zabra³am ze sob¹ rodzaj gwizdka, który
znakomicie udawa³ okrêtow¹ syrenê. By³am przekonana, ¿e robiê dobry uczynek,
biegaj¹c po statku i „gwi¿d¿¹c” to na dziobie, to na rufie — s¹dzi³am, ¿e sygnalizowa³am innym, gdzie jesteœmy i zapobiega³am zderzeniu. Po pewnym czasie poczu³am
na ramieniu rêkê Tadeusza i us³ysza³am: „Niech pani NATYCHMIAST st¹d ucieka
i dobrze siê schowa. Jak pani¹ z³apie kapitan — to zabije!”.
Dopiero potem uœwiadomi³am sobie, jak przera¿ony musia³ byæ szef wyprawy,
który we mgle s³ysza³, jak nasz „Podhalanin” jest atakowany przez du¿y, bucz¹cy
statek nadp³ywaj¹cy raz z prawej, raz z lewej, raz z przodu, a raz z ty³u! Pod koniec
wyprawy ca³a trzecia wachta (w której sk³adzie byliœmy oboje z Tadeuszem) wypi³a
bruderschaft jarzêbiakiem fundacji mego Wybawcy.
Piszê o tym dlatego, ¿e takie serdeczne zachowanie by³o dla Tadeusza typowe —
On nies³ychanie czêsto ratowa³ innych z rozmaitych opresji. Z w³asnej inicjatywy, bez
proszenia — sam zauwa¿a³, co i komu potrzeba. Biblioteka Centrum Astronomicznego w Warszawie ma wszystkie pó³ki w bibliotece dopasowane do rozmiarów stoj¹cych na nich ksi¹¿ek — to zas³uga Tadeusza. Spêdza³ tam d³ugie godziny, czêœciowo
czytaj¹c, a czêœciowo robi¹c „niewidzialn¹ robotê”. Bo zawsze te ha³aœliwe prace
z wiertark¹ w rêku wykonywa³ w nocy, by nikomu nie przeszkadzaæ. Takich dobrych
uczynków ma na swoim koncie tysi¹ce, tysi¹ce… W wielu miejscach i wielu domach.
W moim tak¿e — na przyk³ad œwiate³ko w schowku te¿ mi zawsze bêdzie Go przypominaæ.
Na Jego pogrzebie obecny Dyrektor Instytutu Astronomicznego we Wroc³awiu,
prof. Micha³ Tomczak, powiedzia³, ¿e Tadeusz spêdza³ w bibliotece wiêcej czasu ni¿
bibliotekarka. To bardzo charakterystyczne. Tadeusz czyta³ bardzo, bardzo du¿o —
i to w wielu jêzykach. Zna³ angielski, rosyjski, francuski, niemiecki, esperanto, hisz-
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pañski, w³oski a nawet… rumuñski — no i polski. Kiedy zdo³a³ siê tego nauczyæ?
Widaæ i na to znalaz³ czas. Mia³ znakomit¹ pamiêæ — cytowa³ ³aciñskie przys³owia,
recytowa³ „Pana Tadeusza” w jêzyku esperanto, zna³ przys³owia wszystkich chyba
wymienionych nacji.
Podejmowa³ siê wszelkich niewdziêcznych nawet zobowi¹zañ. Traktowa³ bardzo
serio obowi¹zek s³u¿enia ludziom, mia³ poczucie ogromnej wagi popularyzacji astronomii. Nie mam pojêcia, ile nocy spêdzi³ w zat³oczonych poci¹gach, aby sprostaæ
oczekiwaniu innych. Na jego biurku zosta³y porzucone okulary, mapy, notatki i…
rozk³ad jazdy.
Proszono Go nieustannie o „pomoc astronomiczn¹”. By³ wielokrotnie jurorem
podczas Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Seminarium Astronomicznego w Grudzi¹dzu, wyg³asza³ regularnie wyk³ady popularne w Olsztyñskim Planetarium, w Toruniu
na UMK, jeŸdzi³ na wyk³ady w warszawskim CAMK-u, oczywiœcie mia³ te¿ wyk³ady
w rodzimym Wroc³awiu. W ramach VII Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki (we wrzeœniu 2004 r. we Wroc³awiu i w paŸdzierniku w Jeleniej Górze) pokazywa³, jak wygl¹da „Kolejne potwierdzenie teorii wzglêdnoœci Einsteina z lotu sondy Cassini”. W bie¿¹cym roku, 18 czerwca wyg³osi³ wyk³ad pt. „Ziemia i jej pole magnetyczne” na
Wielkim Festynie Fizycznym, imprezie odbywaj¹cej siê na wroc³awskim Rynku w ramach Miêdzynarodowego Roku Fizyki. 21 paŸdziernika 2005 r. Tadeusz mia³ wyg³osiæ wyk³ad w Wa³brzychu, w ramach sesji wyjazdowej VIII DFN. Niestety, trzeba
by³o wyk³ad odwo³aæ…
W 2004 r., na ZjeŸdzie PTA w Toruniu Tadeusz zosta³ wyró¿niony Medalem im.
prof. W³odzimierza Zonna za Popularyzacjê Wiedzy o Wszechœwiecie — najwy¿szym odznaczeniem, jakie przyznaje za tak¹ dzia³alnoœæ Polskie Towarzystwo Astronomiczne.
Z odejœciem Tadeusza utraci³am siln¹ astronomiczn¹ kotwicê — na Niego ZAWSZE mo¿na by³o liczyæ. Na wiele pytañ odpowiada³ „z g³owy, czyli z niczego”.
Na inne dawa³ odpowiedŸ po jakimœ czasie, siêgaj¹c do swej znakomitej biblioteki. Dostawa³am wtedy albo maila z przepisanym has³em z najnowszej encyklopedii
astrofizycznej, albo ksero jakiegoœ artyku³u. Takiego wsparcia z Jego strony bêdzie,
nie tylko mnie, bardzo brakowa³o. Mo¿na Go by³o zawsze poprosiæ o radê, podyskutowaæ, nawet siê niegroŸnie pok³óciæ. I po¿artowaæ — a by³ skarbnic¹ dowcipów.
Aktywny by³ do koñca dni swoich. Na XXXII ZjeŸdzie Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego we Wroc³awiu, niespe³na miesi¹c przed œmierci¹, wys³uchaliœmy
wspania³ego historycznego wyk³adu Tadeusza na temat odradzaj¹cej siê po wojnie,
we Wroc³awiu, astronomii. Wielu kolegów by³o pod wra¿eniem tego, ¿e wyk³ad by³
przygotowany w „power point’cie”. Nie tylko treœæ, ale i forma by³y znakomite!
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Wspomina³ wtedy, miêdzy innymi, zmar³ego nagle innego astronoma wroc³awskiego, œp. Jerzego Kubikowskiego, cytuj¹c s³owa prof. Antoniego Opolskiego z Jego
nekrologu: „Jesteœmy bezradni wobec prostego wydarzenia, jakim jest ostatnie uderzenie serca”. Nikomu z nas, obecnych na sali, widz¹c Tadeusza w pe³ni si³ i pe³nego
wigoru, nawet nie przysz³o do g³owy, ¿e te s³owa bêd¹ tak szybko mia³y zastosowanie
i do Niego.
Tadziu — astronomowie polscy maj¹ za co Ciebie pamiêtaæ! I mam nadziejê, ¿e
tam z Góry bêdziesz móg³ kontynuowaæ obserwowanie kolejnych, ukochanych przez
Ciebie, zaæmieñ S³oñca! Tym razem bez koniecznoœci dalekich i mêcz¹cych podró¿y!
Magdalena Ko¿uchowska
„Urania – Postêpy Astronomii”, z. 1/2006 r., s. 30—32.

Jan Mietelski

73

Helena Wilma
z Buzków JAŒKO
1913—2004
Kochana Halinko!
Mija 70 lat od chwili, gdy zjawi³aœ siê w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego jako studentka. PóŸniej stopniowo wchodzi³aœ w obowi¹zki asystenckie oraz bibliotekarskie i trwa³aœ w swej s³u¿bie dla astronomii na
rozmaitych stanowiskach przez wiele lat; dzia³a³aœ w Obserwatorium na ró¿nych
polach, tak¿e ju¿ po formalnym przejœciu w stan spoczynku.
W ci¹gu tych lat zmieniali siê pracownicy i dyrektorzy Obserwatorium. Nasta³
wreszcie czas i tej — ostatniej dla Ciebie — Dyrekcji, w imieniu której przysz³o mi
dziœ po¿egnaæ Ciê.
¯egnam Ciê wiêc Halinko w imieniu, nieobecnego w Kraju, profesora Micha³a
Ostrowskiego i jego Zespo³u, a tak¿e w imieniu wszystkich — aktualnych i by³ych
Pracowników Obserwatorium Astronomicznego UJ. O serdeczne po¿egnanie Ciê
w imieniu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego prosi³ równie¿ — nie mog¹c
dziœ przybyæ z Torunia — profesor Andrzej Woszczyk, prezes PTA.
Przez lata przestawania z Tob¹ pozostawaliœmy wszyscy pod urokiem Twojej
¿yczliwoœci, uczynnoœci i gotowoœci œwiadczenia bezinteresownej pomocy; jakiejœ
niebywa³ej szlachetnoœci ducha. Zagadka genezy tych wspania³ych cech sta³a siê
dla mnie jasna ju¿ dawno, gdy mia³em szczêœcie poznaæ Twojego Ojca, ks. dr. Andrzeja Buzka; zrozumia³em wtedy, ¿e sw¹ g³êbok¹ formacjê chrzeœcijañsk¹ wynios³aœ z domu rodzinnego — byæ mo¿e ju¿ „w genach”, a na pewno w wychowaniu.
¯egnaj¹c Ciê dzisiaj, widzimy z ogromn¹ wyrazistoœci¹ to, ¿e w ca³ym swoim
¿yciu spe³nia³aœ wszystkie warunki dost¹pienia Oœmiu B³ogos³awieñstw z Kazania na Górze. Dlatego wspominaj¹c z wdziêcznoœci¹ Tw¹ nieustann¹ praktykê
œwiadczenia mi³oœci bliŸniego i wiedz¹c jak wiele by³o Ci dane cierpieæ na tym
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œwiecie, pe³ni ufnoœci — bo zbrojni w depozyt wiary — nie obawiamy siê o Twoj¹
Wiecznoœæ. A pozostawszy tu jeszcze na jakiœ czas po Twoim odejœciu, powinniœmy
dla siebie pragn¹æ jedynie tego, by Sprawiedliwy i Mi³osierny Sêdzia postawi³
nas kiedyœ po tej samej Swojej stronie, po której — jak ufamy — umieœci³ ju¿ dziœ
Ciebie.
¯yj w Pokoju, Halinko!
Tymi s³owy, w s³oneczne po³udnie 23 kwietnia 2004 r., na Cmentarzu Podgórskim
w Krakowie — staraj¹c siê wyraziæ myœli wiêkszoœci Obecnych — ¿egna³em nasz¹
Drog¹ Kole¿ankê, Helenê Wilmê z Buzków Jaœkow¹ — dla przyjació³ Halinkê —
zmar³¹ w Krakowie w dniu 18 kwietnia 2004 r.
Przysz³a na œwiat 29 stycznia 1913 r. we Frydku, gdzie Jej ojciec odbudowa³ koœció³ ewangelicki, zburzony w czasie przeœladowañ religijnych i by³ pierwszym pastorem tamtejszej parafii ewangelicko-augsburskiej. PóŸniej obj¹³ stanowisko katechety w Cieszynie i tam Halina ukoñczy³a w 1932 r. klasyczne gimnazjum im.
Antoniego Osuchowskiego. Po maturze wyjecha³a na rok za granicê. Spêdzi³a wtedy
9 miesiêcy w hrabstwie Kent w Anglii i 3 miesi¹ce w Pary¿u — doskonal¹c znajomoœæ jêzyków poznanych w szkole. Po powrocie podjê³a studia astronomii w Uniwersytecie Jagielloñskim, realizuj¹c swe — ¿ywione od dzieciñstwa — pragnienie
zostania „astronomk¹”. Studia te „prawie” ukoñczy³a jeszcze przed wojn¹ — brakowa³o Jej tylko wys³uchania kursu astronomii sferycznej u prof. T. Banachiewicza,
który wyk³ada³ poszczególne przedmioty w doœæ dowolnych, dogodnych dla siebie,
terminach.
Na miesi¹c przed wybuchem wojny zosta³a pani¹ Edwardow¹ Jaœko, ¿on¹ rozpoczynaj¹cego praktykê prawnika, znanego póŸniej w Krakowie adwokata. Ma³¿eñstwo to da³o im dwie córki: Annê (w 1943 r.) i — 12 lat póŸniej — El¿bietê.
Halina pracowa³a w Obserwatorium krakowskim ju¿ podczas okupacji i póŸniej,
ale nie by³a natarczywa wobec Profesora — zreszt¹ z wzajemnoœci¹, wskutek czego
dyplom magistra filozofii uzyska³a dopiero 5 lat po wojnie. Interesowa³a siê g³ównie
wyznaczaniem orbit planetoid. Prof. Banachiewicz powierza³ Jej zatem przede wszystkim prace obliczeniowe, ale nie by³a wolna od wykonywania rutynowych obserwacji
meteorologicznych, a póŸniej tak¿e od czynnego udzia³u w fotometrycznych obserwacjach gwiazd zmiennych.
Jako najlepsza wœród pracowników Katedry humanistka i lingwistka, znaj¹ca dobrze terminologiê astronomiczn¹ i 3 g³ówne jêzyki zachodnioeuropejskie, a ponadto
zaznajomiona solidnie z jêzykiem rosyjskim przez samego prof. Banachiewicza, zosta³a obarczona tak¿e — obok zwyk³ych obowi¹zków asystenckich — doœæ pokaŸn¹
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(licz¹c¹ wówczas ok. 20 tys. tomów) bibliotek¹ Obserwatorium, pracuj¹c jednoczeœnie w redakcji „Acta Astronomica”. Z Jej us³ug korzystali oczywiœcie bezpoœrednio
tak¿e koledzy — autorzy, którym zawsze by³a gotowa nieœæ pomoc, bez ogl¹dania siê
na „koszty w³asne”. Tym rodzajem dzia³alnoœci zas³u¿y³a na pseudonim Halina Britannica , nadany Jej przez prof. Micha³a Kamieñskiego. By³o wreszcie tak¿e „nie do
pomyœlenia”, by ktoœ inny, nie Ona, móg³ prowadziæ ksiêgi protoko³ów Zebrañ Naukowych Obserwatorium.
W 1955 r. przyst¹pi³a do opracowania metod¹ krakowsk¹ drugiej po³owy bamberskiego szeregu obserwacji heliometrycznych Ksiê¿yca, wykonanych przez K. E. Hartwiga. By³ to temat Jej pracy doktorskiej, której wynikiem mia³o byæ wyznaczenie
parametrów libracji fizycznej Ksiê¿yca.
Liczne obowi¹zki zawodowe i redakcyjne Haliny, która w domu nie uchyla³a siê
ponadto od absorbuj¹cej roli ¿ony, matki i gospodyni, stawia³y J¹ w znacznie trudniejszej sytuacji od tej, która by³a udzia³em Jej dwóch kolegów — mê¿czyzn, maj¹cych
podobne tematy prac. Tote¿ w decyduj¹cym momencie 1961 r., kiedy na zaproszenie
prof. Z. Kopala udawaliœmy siê do Manchesteru, by na tamtejszym komputerze przeprowadziæ „ekspresowe” wyrównanie naszych materia³ów, opracowanych w Krakowie, Halina by³a o przys³owiowy krok spóŸniona ze swymi rachunkami i nie uczestniczy³a w naszej wyprawie. Nigdy te¿ póŸniej — mimo sprzyjaj¹cych warunków
technicznych — nasze propozycje kontynuacji i finalizowania Jej obliczeñ nie cieszy³y siê zainteresowaniem ówczesnego kierownika Katedry; zawsze by³y jakieœ inne
prace; pilniejsze i absolutnie nieodzowne. Dla samej Haliny sprawa Jej doktoratu sta³a siê w tym¿e roku 1961 jak¹œ marginesow¹ b³ahostk¹ w nastêpstwie ciê¿kiego ciosu, jakim by³a tragiczna œmieræ córki Anny. By³o to skrajnie trudne doœwiadczenie
wiary i wszystkich si³ duszy i cia³a kochaj¹cej Matki. Jednak Halina — na pozór
drobna i s³aba istota, a przecie¿ wielka duchem — sprosta³a jakimœ nadludzkim wysi³kiem tej Próbie.
PóŸniej zreszt¹ nigdy nie podejmowa³a walki w swoim interesie. W Jej systemie
wartoœci dotycz¹cym pracy, poczesne miejsce zajmowa³a zawsze potrzeba s³u¿enia
ludziom i instytucji macierzystej; nie mieœci³a siê tam jednak chyba zupe³nie potrzeba
wspinania siê po „drabinie” s³u¿bowej. Halina przejawia³a pewn¹ wojowniczoœæ jedynie jako ¿arliwa patriotka. Z niektórych Jej wypowiedzi wynika³o, ¿e by³a sk³onna
traktowaæ dos³ownie, a nawet programowo, deklaracjê rewindykacyjn¹ „z szabl¹ w tle”,
zawart¹ w naszym Hymnie Narodowym. A ciê¿ko prze¿ywa³a np. coraz czêstsze pora¿ki polskiej reprezentacji pi³karskiej w spotkaniach miêdzynarodowych.
Gdy æwieræ wieku temu przesz³a na emeryturê, Jej praca przynosi³a Obserwatorium nadal wymierne owoce. Przez wiele jeszcze lat opracowywa³a systematycznie
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materia³y naszej kartoteki gwiazd zmiennych zaæmieniowych, przenosz¹c jej zawartoœæ na wspó³czesne noœniki informacji, a w czasie miêdzynarodowej kampanii obserwacyjnej IHW (International Halley Watch) sporz¹dza³a szybko i sprawnie mapki
dla obserwatorów wyznaczaj¹cych pozycje s³ynnej komety. Dodatkowym trudem by³o
dla Niej doje¿d¿anie do — odleg³ego ju¿ wtedy — Obserwatorium.
W tych póŸnych latach ¿ycia zdarza³o siê Jej nieraz ¿artowaæ z tego, ¿e nie zrobi³a
¿adnej kariery. W swojej skromnoœci nie zdawa³a sobie chyba jednak sprawy z tego,
jak ogromn¹ „karierê” zrobi³a w sercach ludzkich. Ka¿demu z nas dawa³a odczuæ, ¿e
jest dla Niej kimœ wyj¹tkowo mi³ym i wa¿nym, natomiast nikt z nas nie s³ysza³, by
Halina os¹dza³a innych czy mówi³a o nich Ÿle. Jej œwietlan¹ Postaæ zapamiêtaliœmy
jako zupe³nie niezwyk³e w naszym œwiecie zjawisko; jakiœ wspania³y dla nas Dar. Po
Jej odejœciu jest ciemniej.
Jan Mietelski
„Urania – Postêpy Astronomii”, z. 4/2004 r., s. 177—178.
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Micha³ KAMIEÑSKI
1879—1973
Podczas wiosennego kongresu Amerykañskiej Unii Geofizycznej w 2007 r. przedstawiono m.in. rezultaty badañ geologicznych i geofizycznych 26 miejsc na obszarze
Ameryki Pó³nocnej, z których wynika, ¿e niespe³na 13 tys. lat temu eksplodowa³
w atmosferze Ziemi nad terytorium dzisiejszej Kanady jakiœ obiekt kosmiczny. Analizy pobranych tam próbek materii oraz zachowanych œladów dewastacji ekosystemu
spowodowanej tym wydarzeniem, pozwoli³y sformu³owaæ przypuszczenie, ¿e móg³
to byæ wybuch j¹dra zderzaj¹cej siê z Ziemi¹ komety. Doniesienia o tym o¿ywi³y
w pamiêci zapomniane dziœ prace Micha³a Kamieñskiego poœwiêcone poznaniu ruchu komety Halleya w przesz³oœci. W artykule opublikowanym w 1961 roku w Acta
Astronomica pokaza³ on mianowicie, ¿e ta najs³ynniejsza z komet w roku 9541 przed
Chr. mog³a przelecieæ ko³o Ziemi w odleg³oœci porównywalnej z odleg³oœci¹ Ksiê¿yca. Kamieñski spekulowa³, ¿e przy tak du¿ym zbli¿eniu jakiœ fragment oderwany od
j¹dra komety móg³ trafiæ w Ziemiê, a wywo³ana tym katastrofa mog³a byæ przyczyn¹
zatopienia legendarnej Atlantydy.
Zastanawiaj¹ca bliskoœæ czasowa hipotetycznego wydarzenia z dziejów naszej planety, wydedukowanego z jednej strony na podstawie rozwa¿añ astronomicznych sprzed
prawie pó³wiecza i z drugiej ze wspó³czesnych dociekañ nauk o Ziemi, jest dobr¹
okazj¹ do przypomnienia niezwyk³ej postaci Micha³a Kamieñskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektora jego Obserwatorium Astronomicznego w latach 1923—1944, astronoma, który zas³u¿y³ na miano twórcy polskiej szko³y badañ
kometarnych. Drugim powodem uzasadniaj¹cym powstania tego artyku³u mo¿e te¿
byæ wypadaj¹ce w tym roku stulecie rozpoczêcia badañ ruchu komety Wolfa 1, którym ten wybitny polski astronom poœwiêci³ niemal ca³e ¿ycie.
Micha³ Kamieñski urodzi³ siê 24 listopada 1879 roku na Bia³ej Rusi w maj¹tku
ziemskim Dembrówka w powiecie czerekowskim ówczesnej guberni mohylewskiej
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Cesarstwa Rosyjskiego. Wspominaj¹c u schy³ku ¿ycia swe dzieciñstwo Kamieñski
zwierzy³ siê przyjacio³om, ¿e jego ojcem by³ w³aœciciel maj¹tku (obywatel ziemski,
jak wtedy siê mówi³o), a matk¹ wiejska dziewczyna, o której 90-letni profesor wyra¿a³ siê z wielk¹ czu³oœci¹ — moja mamusia. Wyró¿niaj¹cy siê nieprzeciêtnymi zdolnoœciami Micha³ pierwsze nauki pobiera³ w Pskowie, gdzie na wiosnê 1898 r. ukoñczy³ gimnazjum klasyczne. W jesieni tego samego roku wst¹pi³ na Uniwersytet
w Petersburgu. Studia na wydziale fizyczno-matematycznym ukoñczy³ w 1903 r. z dyplomem I stopnia i od razu zosta³ powo³any do s³u¿by pañstwowej w charakterze
astronoma nadetatowego w G³ównym Obserwatorium Astronomicznym w Pu³kowie
ko³o Petersburga. Spe³ni³y siê w ten sposób m³odzieñcze marzenia Micha³a aby zdobyæ klucz do obserwatorium. Uzyskanie go traktowa³ jak wejœcie w posiadanie klucza
do tajemnic nieba. Tym kluczem, jak póŸniej podkreœla³, by³o „umi³owanie prawdy
naukowej, samozaparcie w pracy i niez³omna wola dotarcia do wytyczonego celu.
Ale cel ten by³ daleki, a droga ciernista — per aspera ad astra.” (to s³owa z przemówienia prof. Józefa Witkowskiego wyg³oszonego podczas uroczystego posiedzenia
Rady Naukowej Zak³adu Astronomii Polskiej Akademii Nauk w maju 1964 roku poœwiêconego szeœædziesiêcioleciu pracy naukowej prof. Micha³a Kamieñskiego).
Pracuj¹c na stanowisku astronoma-rachmistrza pod kierunkiem wybitnego badacza ruchu komety Enckego Oskara Backlunda (1846—1916), ówczesnego dyrektora
Obserwatorium w Pu³kowie, Kamieñski poznawa³ arkana obliczeñ orbitalnych. Z zapa³em prowadzi³ te¿ obserwacje astrometryczne na kole wertykalnym, instrumencie
zainstalowanym w Pu³kowie przez Wilhelma Struvego (1819—1905). Najbardziej
wci¹gnê³y jednak m³odego astronoma rachunki kometarne, a ujawnione talenty w tym
zakresie i pasja z jak¹ uczestniczy³ w pracach Backlunda dotycz¹cych komety Enckego spowodowa³y, ¿e ju¿ w 1907 r. zosta³a mu powierzona do samodzielnych badañ
kometa Wolfa 1. W ten sposób zacz¹³ siê chyba jedyny w swoim rodzaju „flirt” Kamieñskiego z komet¹, której odda³ prawie wszystkie swe si³y twórcze, a ona rozs³awi³a go w œwiecie.
Rozpoczête sto lat temu obliczenia poœwiêcone poznaniu ruchu komety Wolfa 1
Kamieñski wytrwale prowadzi³ niezale¿nie od tego gdzie by³ zatrudniony i czym siê
musia³ zajmowaæ. W 1908 roku otrzyma³ stypendium Petersburskiej Akademii Nauk,
które umo¿liwi³o mu przygotowanie siê do z³o¿enia egzaminów m.in. z matematyki,
mechaniki nieba, geodezji i astronomii praktycznej, koniecznych do osi¹gniêcia wy¿szego stopnia naukowego. Przez kilka miesiêcy 1909 r. by³ nauczycielem matematyki i fizyki w Ka³udze. Tam te¿, w dniu 15 czerwca 1909 r., zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski
z Mari¹ Dembick¹ (ur. 1886). Stopieñ naukowy magistra astronomii i geodezji (przewy¿szaj¹cy rang¹ dzisiejszy doktorat, a uprawnieniami zbli¿ony do habilitacji) Ka-
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mieñski uzyska³ na Uniwersytecie w Petersburgu w maju 1910 r., chocia¿ ju¿ rok
wczeœniej zosta³ powo³any na s³u¿bê w Wydziale Hydrograficznym Rosyjskiej Marynarki Wojennej w porcie Aleksandra III ko³o Lipawy, gdzie zosta³ mianowany zarz¹dzaj¹cym Izb¹ Instrumentaln¹ i Wydzia³em Map Morskich. Zorganizowa³ tam wydawanie codziennych map synoptycznych, odkry³ i dok³adnie zbada³ anomalie deklinacji
magnetycznej w okolicach Lipawy, wyznaczy³ kierunki magnesowe potrzebne dla
badania dewiacji kompasów okrêtowych.
W 1914 r. Kamieñski zosta³ przeniesiony do portu wojennego we W³adywostoku
gdzie pocz¹tkowo pe³ni³ obowi¹zki astronoma portu, a nastêpnie zorganizowa³ Obserwatorium Morskie i od 1919 r. by³ jego naczelnikiem. Oprócz obliczeñ orbity komety Wolfa 1 prowadzi³ w tym czasie badania w zakresie magnetyzmu ziemskiego,
meteorologii i hydrografii, kreœli³ mapy synoptyczne wschodniej Syberii oraz zak³ada³ stacje badawcze lodów arktycznych wzd³u¿ zachodniego wybrze¿a Pacyfiku od
W³adywostoku a¿ po Cieœninê Beringa.
Na pocz¹tku 1920 r. Kamieñski opuœci³ stanowisko naczelnika Obserwatorium
Morskiego we W³adywostoku „nie tylko — jak napisa³ w swym curriculum vitae —
wskutek inwazji bolszewickiej”, lecz przede wszystkim dlatego, ¿e zachêcony, a mo¿e
wrêcz zobligowany przez prof. Tadeusza Banachiewicza, „pragn¹³ porzuciæ s³u¿bê
rosyjsk¹” i powróciæ do odradzaj¹cej siê po latach niewoli Polski. Aby zdobyæ fundusze na kosztown¹ podró¿ z Dalekiego Wschodu przyj¹³ zaproszenie Departamentu
Hydrograficznego Cesarskiej Marynarki Wojennej w Japonii i w maju 1920 r. rozpocz¹³ w Tokio dwuletni¹ s³u¿bê. Zajmowa³ siê tam m.in. uk³adaniem efemeryd par
gwiazd dla dok³adnych wyznaczeñ szerokoœci geograficznych metod¹ Piewcowa
w strefie od +20° do +40°. Praca ta by³a wa¿na i mog³a mieæ du¿e znaczenie dla
pomiarów geodezyjnych i topograficznych m.in. Sahary, Afganistanu, Chin i innych
terytoriów znajduj¹cych siê w tej strefie. Niestety rêkopis i wszystkie notatki jej dotycz¹ce sp³onê³y w po¿arze gmachu Departamentu Hydrograficznego po silnym trzêsieniu Ziemi, które nawiedzi³o Tokio w dniu 1 wrzeœnia 1923 r. Ale Kamieñski od
lipca 1922 r. by³ ju¿ w Polsce. Po kilkumiesiêcznym pobycie w Krakowie przyby³ do
Warszawy, gdzie w marcu 1923 r. zosta³ mianowany profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektorem Obserwatorium Astronomicznego.
Objêcie przez prof. Micha³a Kamieñskiego kierownictwa Obserwatorium Warszawskiego zaczê³o okres intensywnego (oczywiœcie na miarê ówczesnych mo¿liwoœci) rozwoju astronomii w stolicy. Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e s³abo wyposa¿one i zlokalizowane w œródmieœciu Obserwatorium Astronomiczne nie ma mo¿liwoœci
prowadzenia licz¹cych siê w œwiecie prac obserwacyjnych, Kamieñski skierowa³
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zainteresowania podleg³ych mu astronomów g³ównie na zagadnienia teoretyczne. Priorytetem by³o oczywiœcie badanie ruchu komety Wolfa 1, ale zdecydowa³ siê tak¿e
powtórzyæ i znacznie udoskonaliæ obliczenia efemeryd par Piewcowa dla dok³adnych
wyznaczeñ szerokoœci geograficznych. Korzystaj¹c z pomocy m³odszych kolegów
w prowadzeniu ¿mudnych rachunków (przede wszystkim M. Bielickiego, H. Kazimierczak-Po³oñskiej i L. Zajdlera), Kamieñski podejmowa³ starania prowadz¹ce do
wzbogacenia obserwatorium o nowe instrumenty, zorganizowa³ nowoczesn¹ s³u¿bê
czasu, rozpocz¹³ wydawanie prac obserwatorium jako „Publications of the Astronomical Observatory of the Warsaw University” (w latach 1925—1939 ukaza³o siê 12
tomów) i wreszcie — co mo¿e by³o wtedy najwa¿niejszym dzie³em energicznego
dyrektora — doprowadzi³ do powstania, tu¿ przed wybuchem II wojny œwiatowej,
Obserwatorium Astronomicznego i Meteorologicznego na górze Pop Iwan w Czarnohorze jako zamiejscowej stacji obserwacyjnej i filii Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego. Kamieñski patronowa³ tak¿e dzia³alnoœci amatorskiej w astronomii, czego wyrazem by³o m.in. pe³nienie funkcji prezesa Polskiego Towarzystwa Mi³oœników
Astronomii od 1924 r., z krótk¹ przerw¹, a¿ do roku 1939.
Aktywnoœæ Kamieñskiego zarówno na polu naukowym, jak i w zakresie dzia³añ
organizacyjnych bardzo szybko zosta³a dostrze¿ona na œwiecie i od razu spotka³a siê
z wielkim uznaniem. Dowodem mo¿e byæ choæby to, ¿e ju¿ w 1927 r. zosta³ wyró¿niony godnoœci¹ cz³onka honorowego Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego
(Royal Astronomical Society) w Londynie. Z polskich astronomów taki zaszczyt spotka³ w tym czasie jeszcze tylko prof. Tadeusza Banachiewicza. W tym samym roku
zosta³ te¿ wybrany cz³onkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, oraz
cz³onkiem rzeczywistym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
W okresie II wojny œwiatowej Kamieñski pozostawa³ w Warszawie. Wprawdzie
Uniwersytet zosta³ zamkniêty, ale w³adze okupacyjne uzna³y, ¿e jego placówka astronomiczna mo¿e okazaæ siê potrzebna (np. dla zapewnienia s³u¿by czasu, czy te¿ opracowywania prognoz meteorologicznych) i zezwoli³y — podobnie jak obserwatoriom
w Krakowie i we Lwowie — na ograniczone funkcjonowanie warszawskiego Obserwatorium Astronomicznego. W oœrodku pozbawionym najlepszych instrumentów, które
na pocz¹tku 1940 r. zosta³y wywiezione przez Niemców do Poznania, z narzuconym
od kwietnia 1942 r. kierownictwem w osobie prof. Kurta Waltera z Obserwatorium
w Poczdamie (zarz¹dcy wszystkich obserwatoriów astronomicznych na terenie Generalnej Guberni), z drastycznie zredukowanym personelem i w trudnych dziœ nawet
do zrozumienia warunkach okupacyjnej rzeczywistoœci, Kamieñski wytrwale i z samozaparciem kontynuowa³ swe badania. Koncentrowa³ siê g³ównie na obliczeniach
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zmian orbity komety Wolfa 1 pod wp³ywem wielkich planet Uk³adu S³onecznego.
Wyniki tych prac opublikowa³ po wojnie w 8 artyku³ach, które ukaza³y siê w 1946 r.
w wydanym przez Polsk¹ Akademiê Umiejêtnoœci tomie zatytu³owanym „List of the
works achieved in the field of Mathematics and Sciences in Poland during the German
occupation 1939—1945”. Wtedy te¿ opracowa³ zrêby tzw. metody cyklicznej dla znajdowania orientacyjnych pozycji cia³ Uk³adu S³onecznego w du¿ych interwa³ach czasu, któr¹ póŸniej z powodzeniem stosowa³ w pracach poœwiêconych chronologii astronomicznej.
Wybuch Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 1944 r. po³o¿y³ kres okupacyjnej egzystencji Obserwatorium. Jego gmach doszczêtnie sp³on¹³ wraz z pozosta³ymi po grabie¿y instrumentami, bogat¹ bibliotek¹, mieszkaniami astronomów. Kamieñski z ¿on¹, a tak¿e dr Jan Gadomski z rodzin¹, straciwszy dach nad g³ow¹, znaleŸli
schronienie w pobli¿u lotniska na Okêciu. Trudów tu³aczki nie zdo³a³a jednak przetrzymaæ, chora od wielu lat na serce, ¿ona Profesora — Maria Kamieñska, która zmar³a po kilku tygodniach ówczesnej poniewierki; pochowana zosta³a na cmentarzu
w Brwinowie ko³o Warszawy. W koñcu paŸdziernika Kamieñski dotar³ do Krakowa,
gdzie wkrótce rozpocz¹³ — wspólnie z prof. Józefem Witkowskim — starania o utworzenie w Krakowie tymczasowej pracowni Obserwatorium Warszawskiego. Spotka³y
siê one z ¿yczliwoœci¹ nowych w³adz i ju¿ w lutym 1945 r. pracownia zosta³a formalnie uruchomiona. Sprawami organizacyjnymi, a przede wszystkim staraniami o odbudowê gmachu w Warszawie, zajmowa³ siê g³ównie Gadomski, dziêki czemu Kamieñski móg³ powróciæ do pracy naukowej.
Wkrótce po wznowieniu dzia³alnoœci Uniwersytetu Warszawskiego prof. Micha³
Kamieñski zosta³ niespodziewanie przeniesiony na emeryturê i pozbawiony wszystkich stanowisk; pe³nienie obowi¹zków kierownika Obserwatorium Astronomicznego
powierzono dr Janowi Gadomskiemu, a kuratorem katedry astronomii mianowano
matematyka prof. Kazimierza Kuratowskiego. Te zaskakuj¹ce i niezrozumia³e decyzje by³y zapewne konsekwencj¹ wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego przeciwko
prof. Kamieñskiemu przez dzia³aj¹c¹ w latach powojennych w Warszawie „Wy¿sz¹
Komisjê Dyscyplinarn¹ dla Profesorów Szkó³ Akademickich”, której przewodniczy³
prof. Jan Wasilkowski, póŸniejszy rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Nie uda³o siê
dotrzeæ do materia³ów tej komisji, a znajduj¹ca siê w Archiwum Akt Nowych w Warszawie teczka osobowa prof. Kamieñskiego zawiera tylko dokumenty przedwojenne.
Ze wspomnieñ osób pamiêtaj¹cych tamte wydarzenia (zarówno utrwalonych drukiem,
jak i przekazywanych w rozmowach) mo¿na jednak wnioskowaæ, ¿e by³o to jakieœ
wielkie nieporozumienie, a mo¿e po prostu prymitywna intryga, próbuj¹ca wykorzy-
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staæ fakt pe³nienia przez Kamieñskiego funkcji w aparacie okupacyjnym dla skompromitowania potencjalnego konkurenta do uniwersyteckich zaszczytów. Trzeba podkreœliæ, ¿e identyczne role kierowania obserwatoriami astronomicznymi w czasie okupacji spe³niali prof. Tadeusz Banachiewicz w Krakowie oraz prof. Eugeniusz Rybka
we Lwowie, co po wojnie spotka³o siê z uznaniem i wdziêcznoœci¹, a nie z oskar¿eniem.
Do pracy w Uniwersytecie Warszawskim prof. Micha³ Kamieñski ju¿ nie wróci³.
Ale wkrótce po powstaniu Polskiej Akademii Nauk i utworzeniu w jej strukturze
Zak³adu Astronomii, obj¹³ w nim na krótko stanowisko profesora i kierownika Sekcji
Komet, które — po przejœciu ju¿ definitywnie na emeryturê we wrzeœniu 1960 roku
— nadal nieformalnie pe³ni³, pozostaj¹c niezwykle aktywnym cz³onkiem Komisji
Komet dzia³aj¹cej w ramach Komitetu Astronomii PAN. Integrowa³ w ten sposób
polskie œrodowisko badaczy komet, które tworzyli — rozproszeni w ró¿nych instytucjach — przede wszystkim: prof. Felicjan Kêpiñski z Politechniki Warszawskiej, prof.
Józef Witkowski z Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu, doc. Maciej Bielicki z Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie i rozpoczynaj¹cy w koñcu lat
piêædziesi¹tych obliczenia orbit komet w Zak³adzie Astronomii PAN prof. Grzegorz
Sitarski. Ten ostatni, najpierw jako uczeñ, a nastêpnie bliski wspó³pracownik prof.
Kamieñskiego, oraz wszystkich wymienionych wy¿ej cz³onków dawnej Sekcji Komet, do dziœ patronuje rozwojowi w Polsce astronomii kometarnej, która — m.in. za
spraw¹ wspó³czesnych mo¿liwoœci obliczeniowych i osi¹gniêæ w badaniach kosmicznych — spotyka siê z coraz wiêkszym zainteresowaniem na ca³ym œwiecie.
W 1963 r. prof. Kamieñski powróci³ na sta³e do Warszawy, gdzie zamieszka³ w maleñkim, ale w³asnym mieszkaniu w ogromnym „bloku” przy ul. Kopernika. Mimo
podesz³ego wieku nadal by³ bardzo aktywny: oprócz intensywnej pracy naukowej
du¿o czyta³, prowadzi³ bogat¹ korespondencjê, uczestniczy³ w seminariach i zebraniach naukowych, odwiedza³ i goœci³ u siebie licznych przyjació³. Jako m³ody adept
astronomii s³u¿y³em w tym czasie Profesorowi pomoc¹ w za³atwianiu ró¿nych spraw,
przepisywaniu na maszynie nowych artyku³ów czy listów, bieganiu na pocztê, robieniu czasem zakupów. Trudno oprzeæ siê pokusie wspomnienia zabawnego szyfru jakim w zwi¹zku z tym czêsto siê porozumiewaliœmy. Gdy np. odbiera³em telefon z lakoniczn¹ informacj¹: „Panie Krzysiu — planetoida numer 14”, to natychmiast szed³em
do cukierni Bliklego na Nowym Œwiecie, aby kupiæ 10 ciastek i szybko zanieœæ je
Profesorowi. Tego dnia bowiem oczekiwa³ wizyty pani Ireny, przyjaciela domu Kamieñskich jeszcze sprzed wojny, a planetoida numer 14 nosi nazwê Irena. Ciastka
musia³y pochodziæ od Bliklego; przy ich zakupie wystarczy³o powiedzieæ dla kogo s¹
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przeznaczone, aby otrzymaæ wytworn¹ paczuszkê z odpowiednio dobranymi smako³ykami. Znany warszawski cukiernik nale¿a³ do grona bliskich przyjació³ Kamieñskiego.
Prof. Kamieñski bardzo lubi³ nadawaæ swoim znajomym ró¿ne pseudonimy, które
nie tylko coœ o nich mówi³y, ale tak¿e wyra¿a³y jego nieodmiennie ¿yczliwy do nich
stosunek. I tak np. o dr Halinie Jaœkowej, która w Obserwatorium Krakowskim zajmowa³a siê m.in. t³umaczeniem na angielski prac nadsy³anych do „Acta Astronomia”,
mówi³ „Halina Britannica”, o prof. Stefanie Piotrowskim z wielk¹ atencj¹, ale i z lekkim przymru¿eniem oka — „Stephanus Magnus”, a o dr Janie Mietelskim, u którego
dostrzega³ objawy angielskiej „flegmy” — „John Bull”. Moj¹ ¿onê El¿bietê zwyk³
nazywaæ (nie wiem dlaczego) „Elizabeth the First”.
Kamieñski by³ wymagaj¹cym i surowym profesorem, ale jednoczeœnie bezpoœrednim, pogodnym i dowcipnym cz³owiekiem. By³ wspania³ym wyk³adowc¹ oraz uroczym gawêdziarzem. Pamiêta³ wiele weso³ych dykteryjek zwi¹zanych z prac¹ astronoma, lubi³ wspominaæ lata swego terminowania u boku s³awnych astronomów
w Pu³kowie, czêsto opowiada³ o Japonii, a nawet z luboœci¹ wykonywa³ przy ró¿nych
okazjach tajemnicze gesty charakterystyczne dla kultury japoñskiej. Wœród znajomych Kamieñskiego do dziœ wspomina siê np. zakoñczenie wizyty u niego dyrektora
Obserwatorium Astronomicznego w Tokio, który przy okazji pobytu w Warszawie
chcia³ poznaæ s³awnego polskiego astronoma, o którym pamiêæ w japoñskim œrodowisku astronomicznym jest ci¹gle ¿ywa. ¯egnaj¹c goœcia sêdziwy gospodarz kilkoma
s³owami wypowiedzianymi po japoñsku (i z nieskrywanym urwisowskim uœmieszkiem na twarzy) wprawi³ go w tak¹ radoœæ, wrêcz euforiê wyra¿on¹ jakimiœ gestami
i niezrozumia³ymi okrzykami, ¿e trudno go by³o uspokoiæ. Dopiero póŸniej, przepraszaj¹c zdumionych œwiadków wyjaœni³, ¿e nie potrafi³ inaczej wyraziæ swego zdziwienia i zaskoczenia, i¿ w dalekiej Polsce spotka³ kogoœ, kto tak dobrze zna i czuje
ducha japoñskich obyczajów.
Powojenna aktywnoœæ naukowa prof. Kamieñskiego by³a skoncentrowana przede
wszystkim na dwóch kometach: Wolfa 1 i Halleya. Kometê okresow¹ Wolfa 1 odkry³
Max Wolf w 1884 r. i od tej pory obserwowano j¹ podczas ka¿dego powrotu w pobli¿e S³oñca z wyj¹tkiem roku 1904, gdy — jak pisze Kamieñski w artykule opublikowanym w „Uranii” w 1968 r. — „po œmierci jej pierwszego badacza, pastora A. Thraena, nikt nie dopilnowa³ obliczenia jej efemerydy na ten rok”. Najwiêkszym wyzwaniem
dla badacza ruchu komety Wolfa 1 by³o jej wielkie zbli¿enie do Jowisza w 1922 r. (na
odleg³oœæ 0,125 AU), które radykalnie zmieni³o kszta³t orbity (odleg³oœæ peryhelium
wzros³a od 1,58 do 2,47 AU, a okres obiegu wokó³ S³oñca zwiêkszy³ siê z 6,82 na
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8,31 r.). Kamieñskiemu pocz¹tkowo nie udawa³o siê powi¹zaæ jednym systemem elementów orbity wszystkich pojawieñ siê komety w okresie 1884—1919 i dopiero gdy
wi¹za³ ka¿de dwa kolejne jej ukazania siê w tym okresie stwierdzi³, ¿e œredni ruch
dzienny komety stale siê zmniejsza. Odkry³ w ten sposób tzw. zjawisko deceleracji
w ruchu komety. Nastêpnym sukcesem Kamieñskiego by³o rachunkowe „przeprowadzenie” komety Wolfa 1 przez tzw. sferê oddzia³ywania Jowisza podczas zbli¿enia
w 1922 r., co umo¿liwi³o jej odnalezienie na niebie w 1925 r. bardzo blisko przewidywanej pozycji. I wreszcie dziêki obliczeniom Kamieñskiego kometê mo¿na by³o obserwowaæ we wszystkich kolejnych powrotach do S³oñca, a nowe obserwacje dostarcza³y danych do poprawieñ orbity i opisania ruchu komety jednym systemem
elementów w coraz d³u¿szym przedziale czasu. Istotn¹ rolê w tych pracach odegrali
uczniowie i wspó³pracownicy Kamieñskiego, g³ównie Maciej Bielicki i Helena Kazimierczak-Po³oñska. Ta ostatnia kontynuowa³a dzie³o swego nauczyciela, co zaowocowa³o opracowaniem (ju¿ oczywiœcie za pomoc¹ komputera) teorii ruchu komety
Wolfa 1 na przestrzeni stulecia 1884—1994. Jej monografia na ten temat, poœwiêcona
pamiêci prof. M. Kamieñskiego, ukaza³a siê w 1982 roku jako tom XVIII „Prac Instytutu Astronomii Teoretycznej Akademii Nauk ZSRR”.
Wk³ad Kamieñskiego w poznanie ruchu komety Wolfa 1 doczeka³ siê wyj¹tkowego uznania jakim by³y starania prof. Siergieja K. Wsiechswiatskiego z Kijowa, aby
zmieniæ jej nazwê na kometê Wolfa-Kamieñskiego. W swych publikacjach wielokrotnie u¿ywa³ ju¿ nawet tej nazwy. Jednak decyduj¹ca o tym Miêdzynarodowa Unia
Astronomiczna, doceniaj¹c wielkie znaczenie prac Kamieñskiego dla badañ kometarnych, nie oœmieli³a siê odst¹piæ od bardzo dawna utartego zwyczaju nazywania komet
wy³¹cznie nazwiskami odkrywców, a nie ich badaczy i nie zdecydowa³a siê na ryzykowny precedens. Innym jeszcze dowodem wyj¹tkowego znaczenia prac Kamieñskiego poœwiêconych komecie Wolfa 1 mo¿e byæ tak¿e to, ¿e wyniki wielu jego obliczeñ by³y traktowane jako swego rodzaju wzorzec, który s³u¿y³ do kontrolowania
i testowania programów komputerowych dla obliczeñ orbitalnych opracowywanych
w latach szeœædziesi¹tych przez uczniów Kamieñskiego.
Ostatnie lata swego d³ugiego i pracowitego ¿ycia Kamieñski poœwiêci³ komecie
Halleya. Szerokie horyzonty umys³u wybitnego astronoma kaza³y mu bowiem podj¹æ
starania wykorzystania œcis³ego warsztatu badacza ruchu cia³ niebieskich w analizach
dotycz¹cych chronologii dziejów staro¿ytnych. Wed³ug niego bowiem kometa Halleya niby „ognista wskazówka niebieskiego zegara od wielu tysiêcy lat zaznacza szereg zdarzeñ w dziejach ludzkoœci”. Myœl¹ przewodni¹ Kamieñskiego w badaniach
ruchu komety Halleya by³o spostrze¿enie, ¿e wzajemne po³o¿enia w przestrzeni ko-
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mety i najsilniej zak³ócaj¹cych jej ruch planet Jowisza i Saturna, powinny siê cyklicznie powtarzaæ w dostatecznie du¿ych interwa³ach czasu, obejmuj¹cych nawet kilka
tysiêcy lat. Znalaz³ on cztery takie cykle i opieraj¹c siê na wynikach wczeœniejszych
rachunków, obliczy³ momenty przejœæ komety Halleya przez peryhelium a¿ do po³owy dziesi¹tego tysi¹clecia przed narodzeniem Chrystusa. Licz¹c od wspó³czesnoœci
okres ten obejmuje 150 obiegów komety wokó³ S³oñca.
Opieraj¹c siê na dawniejszej sugestii G. Norlinga, ¿e wizje anio³a stoj¹cego miêdzy ziemi¹ i niebem z mieczem wyci¹gniêtym nad Jerozolim¹, które mia³ król Dawid
(1 Krn 21, 16) mo¿na t³umaczyæ pojawieniem siê komety, Kamieñski doszed³ do
wniosku, ¿e mog³a ni¹ byæ kometa Halleya jaœniej¹ca na niebie w maju 1010 r. przed
Chr. Poniewa¿ wizjê Dawida wi¹¿e siê z rozpoczêciem budowy œwi¹tyni jerozolimskiej, uzyskujemy tym samym precyzyjn¹ datê tego wa¿nego wydarzenia dziejów
staro¿ytnych. Podobnie interpretuj¹c zjawisko dymi¹cego pieca i gorej¹cej pochodni,
gdy Bóg zawiera³ przymierze z Abrahamem (Rdz 15, 17), jako ukazanie siê komety
Halleya, oraz przyjmuj¹c za kronikarzem Eckstormiusem, cytowanym w s³ynnym
siedemnastowiecznym dziele polskiego arianina Stanis³awa Lubienieckiego „Theatrum
Cometicum…”, ¿e gdy Abraham mia³ 70 lat ukaza³a siê kometa w konstelacji Barana
pod planet¹ Mars, Kamieñski obliczy³, ¿e Abraham urodzi³ siê w roku 1850 przed Chr.
Na podstawie wnikliwych analiz ro¿nych informacji o kometach i zwi¹zanych
z nimi wydarzeniach, zawartych m.in. w dziele Lubienieckiego, oraz obliczonych przez
siebie momentów pojawieñ siê komety Halleya, Kamieñski znalaz³ ponadto, ¿e zburzenie Troi nast¹pi³o prawdopodobnie w roku 1150 przed Chr., a zniszczenie Sodomy
i Gomory w roku 1751 przed Chr. Co wiêcej, kometa Halleya i odpowiednie notatki
kronikarzy umo¿liwi³y mu sformu³owanie hipotezy, ¿e biblijny potop nast¹pi³ w roku
3850 przed Chr. Wprawdzie Kamieñski — w przeciwieñstwie do Halleya — nie upatrywa³ przyczyny tego kataklizmu w spadku na Ziemiê komety, jednak uwa¿a³, ¿e
nast¹pi³ on w czasie pojawienia siê na niebie komety Halleya. Wed³ug Kamieñskiego
spadek na Ziemiê jakiegoœ od³amka j¹dra komety Halleya móg³ byæ tak¿e przyczyn¹
katastrofy legendarnej Atlantydy. Wydarzyæ siê to mog³o w roku 9541 przed Chr., gdy
kometa przelecia³a bardzo blisko Ziemi, w odleg³oœci — jak pokaza³y jego obliczenia
— porównywalnej z odleg³oœci¹ od niej Ksiê¿yca.
Te wszystkie rozwa¿ania i spekulacje s¹ oczywiœcie tylko intryguj¹cymi domys³ami i byæ mo¿e atrakcyjnymi ciekawostkami. £atwowierne traktowanie ich jak naukowo stwierdzonych faktów by³oby równie nieuzasadnione jak kategoryczne zaprzeczanie ich sensu. Ale niezwyk³oœæ komety Halleya i rzetelnoœæ badañ Kamieñskiego
usprawiedliwiaj¹ dociekliwoœæ równie¿ i w tej dziedzinie.
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Prof. Kamieñski niemal ca³e ¿ycie cieszy³ siê dobrym zdrowiem. Zmar³ 18 kwietnia 1973 r. po krótkiej chorobie spowodowanej przypadkowym, niefortunnym upadkiem na ulicy. Pochowany zosta³ — zgodnie z ¿yczeniem — na cmentarzu parafialnym w Brwinowie ko³o Warszawy, obok grobu swojej ¿ony. Doc. Maciej Bielicki,
uczeñ i chyba najwierniejszy wspó³pracownik prof. Micha³a Kamieñskiego, podkreœli³ we wzruszaj¹cym przemówieniu na pogrzebie, ¿e jego „najwiêksz¹ spuœcizn¹,
jak¹ zostawi³ poza licznymi pracami naukowymi jest to, ¿e sta³ siê Ojcem ca³ej szko³y
badawczej orbit komet”.
Krzysztof Zio³kowski
Warszawa, we wrzeœniu 2007 r.

Konrad Rudnicki
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Maria z Pstrzochów
KARPOWICZOWA
1913—1973
Urodzona w Warszawie w rodzinie rzemieœlniczej 5 wrzeœnia 1913 r., córka Stanis³awa i Zofii z Kafarowskich, by³a dzieckiem w¹t³ym i chorowitym. Ciê¿kie lata I Wojny
Œwiatowej zaci¹¿y³y dodatkowo na Jej zdrowiu. Nie chodzi³a o w³asnych si³ach. Spêdza³a czas w ³ó¿ku lub w fotelu. Poprawa zdrowia nastêpowa³a powoli. Dopiero w dwunastym roku ¿ycia mog³a pójœæ do szko³y powszechnej, a nastêpnie w roku 1928 zosta³a
zapisana do prywatnego gimnazjum Statkowskiej. Jako uczennica bra³a udzia³ w pracach Polskiego Towarzystwa Przyjació³ Astronomii. By³a czêstym goœciem Obserwatorium Astronomicznego Jêdrzejowicza i Obserwatorium Uniwersyteckiego. Uzyskawszy w roku 1933 œwiadectwo dojrza³oœci rozpoczê³a w Uniwersytecie Warszawskim
studia astronomiczne. Mimo ciê¿kich warunków materialnych, które zmusza³y j¹ do
podejmowania (kosztem tempa studiów) prac zarobkowych, los zdawa³ siê do niej uœmiechaæ. Z egzaminów otrzymywa³a najlepsze oceny: prof. Kamieñski, u którego przesz³a
œwietn¹ szko³ê astronomii klasycznej, dopuszcza³ j¹ do prac naukowych Obserwatorium. W roku 1936 wysz³a szczêœliwie za ma¿ za asystenta Obserwatorium Tryfona
Karpowicza. Nadszed³ jednak rok 1939 i dalsze, coraz trudniejsze lata: powstanie Warszawskie (po¿ar niszczy pracê magistersk¹), wywiezienie na roboty przymusowe do
Niemiec. Tam ma³¿onków Karpowiczów zasta³ koniec wojny.
Planowali powrót do kraju. Formalnoœci przeci¹ga³y siê jednak, gdy¿ m¹¿ nie mia³
obywatelstwa polskiego. Maria wróci³a pierwsza w roku 1947, aby koñczyæ studia i dopilnowaæ spraw zwi¹zanych z powrotem mê¿a. W roku 1949, w wieku lat 36, w którym
inni siê habilituj¹ i zostaj¹ profesorami, Maria Karpowiczowa uzyska³a wreszcie pierwszy stopieñ naukowy — magisterium. Pisa³a pracê pod kierunkiem W. Zonna (wówczas docenta) z ca³kiem nowej dla siebie dziedziny — astronomii gwiazdowej.
W roku 1950 zosta³a asystentk¹ prof. Zonna w Obserwatorium Astronomicznym
UW, lecz nied³ugo potem spad³a na ni¹ seria najciê¿szych nieszczêœæ: nies³usznie oskar¿o-
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na straci³a chwilowo pracê, umar³ za granic¹ jej m¹¿, umar³ brat, pozostawiaj¹c ma³ego
syna, którego wychowaniem musi siê zaj¹æ; sta³a siê opiekunk¹ coraz bardziej niedo³ê¿niej¹cej matki, sama zapad³a na ciê¿k¹ i d³ugotrwa³¹ chorobê. W nieszczêœciach przejawia³a niezwyk³y hart ducha. Nie tylko systematycznie, powoli zwalcza³a przeciwnoœci
losu, lecz robi³a w tym czasie pracê doktorsk¹ z lokalnej kinematyki gwiazd w pobli¿u
S³oñca. Niektóre wyniki tej pracy wesz³y do literatury podrêcznikowej.
Wraz z uzyskaniem w roku 1962 stopnia doktora rozpocz¹³ siê wreszcie w ¿yciu
Marii Karpowiczowej (Maryli, jak j¹ nazywali koledzy) okres spokoju i powodzenia.
W roku 1963 wyjecha³a na sta¿ naukowy do Obserwatorium Palomarskiego, gdzie rozpoczê³a trwaj¹c¹ do œmierci wspó³pracê z prof. Zwickym. W piêædziesi¹tym roku ¿ycia
rzuci³a siê w wir nowych dla siebie zagadnieñ astronomii pozagalaktycznej z iœcie m³odzieñczym zapa³em. Sta³a siê wspó³autork¹ znanego katalogu galaktyk. Dziêki jej racjonalizatorskiemu pomys³owi (wygodna w u¿yciu skala zaczernieñ) okres przygotowania
dalszych tomów katalogu zosta³ skrócony przesz³o dwukrotnie. Opublikowa³a wiele
drobniejszych prac z astronomii pozagalaktrycznej. Tej dziedzinie wiedzy zosta³a wierna i po powrocie do kraju w roku 1964. Jest jednym z najczêœciej cytowanych polskich
autorów w zagranicznych pracach astronomicznych. Opracowa³a amerykañskie materia³y, a zarazem z zapa³em obserwowa³a. Przez d³u¿szy okres by³a jedynym cz³owiekiem, który z przestarza³ego (wówczas) instrumentarium Obserwatorium Astronomicznego UW w Ostrowiku potrafi³ wydusiæ wyniki naukowe. Jednoczeœnie pracowa³a
dydaktycznie w Uniwersytecie Warszawskim jako starszy wyk³adowca. W roku 1969
rozpoczê³a obserwacje zmiennych galaktyk seyfertowskich oraz pomiary jasnoœci galaktyk w specjalnie dobranej próbce gromad (materia³y amerykañskie). Wspó³pracowa³a czynnie z krakowskim oœrodkiem astronomii pozagalaktycznej.
W maju 1973 r. przebywa³a w Uniwersytecie Leningradzkim: tam zapad³a na zdrowiu. Odczyty w Leningradzie wyg³asza³a siedz¹c, przepraszaj¹c s³uchaczy za chwilow¹
niedyspozycjê. Wróci³a o w³asnych si³ach do Warszawy, aby natychmiast po³o¿yæ siê do
³ó¿ka, z którego nie dane ju¿ Jej by³o powstaæ. Drobna, jak siê zdawa³o niedyspozycja,
okaza³a siê koñcowym stadium nowotworu dróg pokarmowych. Zmar³a dnia 23 sierpnia 1973 r. Pozostawi³a po sobie, oprócz oryginalnych prac z astronomii gwiazdowej
i pozagalaktycznej, dwa podrêczniki akademickie, ksi¹¿kê i kilkadziesi¹t artyku³ów przegl¹dowych i popularnonaukowych, rozpoczête obserwacje i pomiary. Niezwykle pracowita i zawsze pe³na optymizmu, swoje ¿ycie, swoje mo¿liwoœci stale ograniczane przez
los, wykorzysta³a maksymalnie w s³u¿bie astronomii.
Niech z Jej ¿ycia czerpi¹ przyk³ad inni, zw³aszcza ci, dla których los by³ ³askawszy.
Konrad Rudnicki
„Postêpy Astronomii”, z. 1/1974, s. 55—56.
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Helena
KAZIMIERCZAK-PO£OÑSKA
1902—1992
Z wielomiesiêcznym opóŸnieniem dotar³a do Polski wiadomoœæ o œmierci, w dniu
30 sierpnia 1992 r. w Sankt Petersburgu w Rosji, Heleny Kazimierczak-Po³oñskiej.
Chêæ przybli¿enia Jej postaci naszym czytelnikom wynika przede wszystkim st¹d, ¿e
a¿ do roku 1945 los zwi¹za³ j¹ w przedziwny sposób z Polsk¹, a tak¿e dlatego, ¿e
przez ca³e ¿ycie obdarowywa³a sw¹ przyjaŸni¹ wielu Polaków, w tym oczywiœcie
niejednego z polskich astronomów. Maj¹c szczêœcie do nich nale¿eæ, czujê siê w obowi¹zku utrwaliæ — choæby w zarysie — Jej ciekaw¹ biografiê oraz spróbowaæ uchyliæ r¹bka niezwyk³oœci Jej ¿ycia i dzie³a.
Helena Po³oñska urodzi³a siê 21 listopada 1902 r. w miejscowoœci Sielec na Wo³yniu, w rodzinie ziemiañskiej. Jej rodzice, Eugenia i Jan Po³oñscy, byli w³aœcicielami
du¿ego maj¹tku, o którym odwiedzaj¹cy go w latach trzydziestych astronomowie
wspominali, ¿e — jak zanotowa³ Konrad Rudnicki — „jeœli siê wysz³o z sieleckiego
dworu w któr¹kolwiek stronê pieszo na parogodzinny spacer, to stale — od horyzontu
do horyzontu — rozci¹ga³y siê pola, pastwiska, ³¹ki lub stawy Po³oñskich”. Do szkó³
uczêszcza³a w £ucku. W roku 1922 rozpoczê³a studia astronomiczne na Uniwersytecie
Jana Kazimierza we Lwowie, a po ich ukoñczeniu w 1928 r. zosta³a asystentk¹ prof.
Marcina Ernsta (1869—1930) w obserwatorium lwowskim. Po œmierci swego profesora w 1931 r. przenios³a siê do Warszawy i rozpoczê³a pracê w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ówczesny dyrektor tego obserwatorium,
prof. Micha³ Kamieñski (1879—1973), tak to odnotowuje w Zarysie dziejów
Obserwatorium Warszawskiego 1815—1945 („Studia i Materia³y z Dziejów Nauki
Polskiej”, 2, 1959):
Mieszkaj¹c w jednym z pokoików gmachu, wykonywa³a z tego tytu³u pewne prace
dla obserwatorium. Bra³a mianowicie udzia³ w obliczeniach efemeryd par Piewcowa
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dla dok³adnych wyznaczeñ szerokoœci geograficznych oraz w badaniach nad ruchem
komety Wolf I w sferze oddzia³ywania Jowisza w roku 1922. Zastosowa³a do tego
przypadku zmodyfikowan¹ przez siebie metodê ca³kowania liczbowego Numerowa.
Za pomoc¹ tej metody obliczy³a perturbacje w ruchu jowicentrycznym komety za rok
1922, wywo³ane przez S³oñce i inne planety. Zalet¹ tej metody jest to, i¿ poch³ania ona
zaledwie 20% tego czasu, który jest potrzebny do obliczenia perturbacji w ruchu heliocentrycznym komety dla tego samego okresu. G³ówne wyniki jej obliczeñ podane s¹
w Warsaw Reprint, nr 30, 1935.
Uwieñczeniem tej pracy by³ stopieñ naukowy doktora filozofii w zakresie astronomii uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim w 1936 r. na podstawie rozprawy pt.
„O planetocentrycznym ruchu komet”.
Drugim wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu Heleny Po³oñskiej w 1936 r. by³ œlub z Leonem Kazimierczakiem, ichtiologiem, pracuj¹cym tak¿e na Uniwersytecie Warszawskim; oficjalne biografie publikowane w wydawnictwach sowieckich o tym jednak
nie wspominaj¹. W maju 1937 r. urodzi³ siê ich syn Sergiusz. W ¿yciu Heleny Kazimierczak-Po³oñskiej otwiera to nowy okres naznaczony troskami macierzyñstwa i tragicznymi wydarzeniami, które przyniós³ wybuch wojny we wrzeœniu 1939 r.
Trudno dziœ odtworzyæ szczegó³y losów wojennych m³odego ma³¿eñstwa z dzieckiem. Wiadomo tylko, ¿e od stycznia 1940 r. Helena Kazimierczak-Po³oñska figuruje
na liœcie pracowników ówczesnego Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Lwowskiego. Na pocz¹tku 1944 r. ulega usilnym proœbom przebywaj¹cego wówczas w Warszawie mê¿a i przyje¿d¿a do niego z dzieckiem oraz chor¹ matk¹. Ale wybuch powstania warszawskiego ponownie rozdziela rodzinê: Helena z synkiem znajduj¹
schronienie na wsi pod Warszaw¹, podczas gdy jej m¹¿ z teœciow¹ pozostaj¹ w ogarniêtej powstaniem stolicy. Gehennê tamtych dni — walki o prze¿ycie, bezskutecznych poszukiwañ mê¿a wywiezionego przez Niemców po upadku powstania do obozu jenieckiego pod Wiedniem, niemal cudownego odnalezienia matki i wreszcie jak¿e
trudnej decyzji wyjazdu do ZSRR na pocz¹tku 1945 r. — Helena Kazimierczak-Po³oñska upamiêtni³a to w opowiadaniach opublikowanych w Rosji ju¿ po jej œmierci,
stanowi¹cych zbeletryzowane wspomnienia spisane u schy³ku ¿ycia, w po³owie lat
osiemdziesi¹tych XX wieku.
Czytelników „Uranii” mo¿e zainteresowaæ ciekawy szczegó³ tych wspomnieñ.
Okazuje siê, ¿e ich Autorka by³a, jeœli nie pierwszym, to z pewnoœci¹ jednym z pierwszych astronomów, którzy stanêli na ruinach obserwatorium astronomicznego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie po upadku powstania. Warto przytoczyæ jej s³owa,
którymi opisuje to, co zobaczy³a:
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Obserwatorium by³o kompletnie zburzone. Nie pozosta³ nawet œlad po kopu³ach
astronomicznych, pracowniach, mieszkaniach, g³ównym wejœciu. Ods³oniête zosta³y
podziemia, gdzie poniewiera³y siê pogruchotane i bezkszta³tnie powyginane czêœci
metalowe teleskopów, pot³uczone i roztopione szk³a obiektywów i okularów, od których rozchodzi³y siê w najrozmaitszych kierunkach œwietliste smugi, jak przy stapianiu
siê meteoroidów przelatuj¹cych przez atmosferê ziemsk¹ podczas deszczu gwiazd spadaj¹cych. To by³ przera¿aj¹cy obraz, przy którym widok w³asnego domu wysadzonego dynamitem wydawa³ siê czymœ b³ahym.
Wyjazd z Warszawy w koñcu kwietnia 1945 r. by³ jedn¹ z najtrudniejszych decyzji
w ¿yciu Heleny Kazimierczak-Po³oñskiej. M¹¿, z którym zdo³a³a wprawdzie nawi¹zaæ kontakt korespondencyjny, pozostawa³ jeszcze w niemieckim obozie jenieckim.
Pomna wczeœniejszych z nim uzgodnieñ uzna³a jednak, ¿e niezale¿nie od dalszego
rozwoju sytuacji jej miejscem, jako prawos³awnej, jest Ruœ. Skorzysta³a wiêc z pierwszej i, jak siê póŸniej okaza³o, jedynej okazji wyjazdu na wschód, i po d³ugiej oraz
uci¹¿liwej podró¿y, w pierwszym dniu po kapitulacji Niemiec wysiad³a z poci¹gu
w Chersonie nad Dnieprem. By³o to blisko Odessy, która mog³a siê wydawaæ dobrym
miejscem do osiedlenia siê: by³o tam obserwatorium astronomiczne dla Heleny, ciep³y i ³agodny klimat dla os³abionego Sergiusza i chorej matki oraz morze dla Leona.
W Chersonie szybko i bez przeszkód znalaz³a zatrudnienie w Instytucie Pedagogicznym, czyli wy¿szej szkole kszta³c¹cej nauczycieli. Rozpocz¹³ siê okres wyczerpuj¹cej pracy, zmagañ z trudnoœciami powojennej codziennoœci sowieckiej, usilnych starañ o przyjazd mê¿a i wreszcie walki o ¿ycie coraz bardziej zapadaj¹cego na zdrowiu
dziecka. Sukcesom w dzia³alnoœci pedagogicznej towarzysz¹ jednak absurdalne i niemo¿liwe do pokonania bariery w sprawach osobistych. Mimo niewiarygodnych wysi³ków z obu stron nie po³¹czy³a siê ju¿ nigdy z mê¿em, który nie otrzyma³ zezwolenia
na wyjazd do ZSRR. Nie zdo³a³a te¿ uratowaæ syna, który w tragicznych okolicznoœciach zmar³ w czerwcu 1948 r.
Przygnieciona ciê¿arem nieszczêœæ Helena Kazimierczak-Po³oñska przyjê³a zaproszenie ówczesnego dyrektora Instytutu Astronomii Teoretycznej Akademii Nauk
ZSRR w Leningradzie prof. Michai³a F. Subbotina (1893—1966) i we wrzeœniu 1948 r.
opuœci³a Chersoñ, rzucaj¹c siê w wir pracy naukowej w placówce uchodz¹cej wtedy
za jeden z najprê¿niejszych oœrodków astronomicznych na œwiecie. Poniewa¿ w³adze
sowieckie nie uzna³y jej doktoratu uzyskanego na Uniwersytecie Warszawskim
w 1936 r., szybko przygotowa³a kolejn¹ dysertacjê pt. „Ciasne zbli¿enia komet z planetami”, na podstawie której Rada Naukowa G³ównego Obserwatorium Astronomicznego Akademii Nauk ZSRR w Pu³kowie nada³a jej we wrzeœniu 1950 r. stopieñ kandydata nauk.
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Ogromne zaanga¿owanie siê w pracê naukow¹ nie trwa³o jednak d³ugo. W listopadzie 1951 r. Helenê Kazimierczak-Po³oñsk¹ najpierw wyrzucono z pracy w ramach
tzw. walki z wrogami klasowymi, a kilka tygodni potem oskar¿ono o szpiegostwo
i aresztowano. Œledztwo wykaza³o jednak absurdalnoœæ stawianych jej zarzutów i po
prawie oœmiomiesiêcznej wiêziennej poniewierce zosta³a zwolniona w sierpniu 1952 r.
Po wyjœciu z wiêzienia, nie mog¹c wróciæ do pracy w Instytucie Astronomii Teoretycznej, wyjecha³a do Chersonia, gdzie dowiedzia³a siê o œmierci matki w szpitalu
psychiatrycznym w kwietniu 1952 r. Zatrudnienie znalaz³a jako wyk³adowca analizy
matematycznej i astronomii w katedrze fizyki Instytutu Pedagogicznego w Odessie
dopiero w po³owie 1953 r. Powrót do Leningradu i dzia³alnoœci naukowej w zakresie
badañ ruchów komet sta³ siê mo¿liwy dopiero w paŸdzierniku 1956 r.
Ruch komet okresowych od dawna intrygowa³ astronomów. Jest to jeden z klasycznych problemów mechaniki nieba, któremu — od czasu ukazania siê s³ynnej
rozprawy Edmonda Halleya — poœwiêcono wiele trudu udokumentowanego licznymi publikacjami. Dog³êbna znajomoœæ literatury naukowej dotycz¹cej tego zagadnienia oraz doœwiadczenie zdobyte przede wszystkim podczas pracy w Warszawie pod
kierunkiem prof. Micha³a Kamieñskiego umo¿liwi³y Helenie Kazimierczak-Po³oñskiej dostrze¿enie i wykorzystanie mo¿liwoœci, które stwarza³o pojawienie siê na prze³omie lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych XX wieku elektronicznej techniki obliczeniowej. By³a ona jednym z nielicznych astronomów swego pokolenia, którzy nie
tylko zrozumieli specyfikê narzêdzia, jakim jest komputer, ale równie¿ szybko posiedli praktyczn¹ umiejêtnoœæ programowania (które nie by³o takie proste jak dzisiaj,
gdy¿ musia³o byæ wykonywane w tzw. kodzie wewnêtrznym maszyny). Ogromna
energia i niewiarygodna wprost pracowitoœæ doprowadzi³y wiêc wkrótce do wyników, które Helenie Kazimierczak-Po³oñskiej i oœrodkowi leningradzkiemu przynios³y rozg³os i uznanie œwiatowej spo³ecznoœci astronomicznej. Dowodem tego mo¿e
byæ bardzo wysoko oceniona dysertacja pt. „Teoria ruchu komet krótkookresowych
i zagadnienie ewolucji ich orbit”, na podstawie której Helena Kazimierczak-Po³oñska
uzyska³a w czerwcu 1968 r. stopieñ naukowy doktora (co jest mniej wiêcej równowa¿ne naszej habilitacji), a tak¿e zosta³a wyró¿niona w 1968 r. presti¿ow¹ w Zwi¹zku
Radzieckim nagrod¹ im. F.A. Bredichina, któr¹ Prezydium Akademii Nauk ZSRR
przyznawa³o co trzy lata jednemu szczególnie zas³u¿onemu dla nauki astronomowi.
Do tych sukcesów mo¿na jeszcze dodaæ powierzenie Helenie Kazimierczak-Po³oñskiej naukowego kierownictwa i redakcji materia³ów z 45. Sympozjum Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej na temat ruchu, ewolucji orbit i pochodzenia komet, które
odby³o siê w Leningradzie w sierpniu 1970 r. W 1978 r. w dowód uznania jej zas³ug,
z okazji siedemdziesiêciopiêciolecia urodzin Miêdzynarodowa Unia Astronomiczna
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nada³a nazwê Polonskaya planetoidzie o numerze katalogowym 2006, odkrytej
w 1955 r.
Przedmiotem szczególnych zainteresowañ Heleny Kazimierczak-Po³oñskiej by³
wp³yw zbli¿eñ komet krótkookresowych do wielkich planet na ewolucjê ich orbit.
Spoœród licznych jej publikacji na ten temat wspomnieæ warto przede wszystkim o prawie dwustustronicowej monografii, która ukaza³a siê w 1961 r. jako tom VII „Prac
Instytutu Astronomii Teoretycznej” (ros. Trudy ITA). Zawiera ona szczegó³owy przegl¹d i analizê wszystkich zbli¿eñ znanych komet krótkookresowych do Jowisza, jakie
nast¹pi³y w latach 1770—1960. Do dziœ jest to kopalnia najprzeró¿niejszych wiadomoœci o badaniach ruchów komet.
Najwiêcej uwagi w swych pracach poœwiêci³a komecie Wolf I, któr¹ zaczê³a siê
zajmowaæ jeszcze w Warszawie pod kierunkiem prof. Micha³a Kamieñskiego, wybitnego badacza jej ruchu, i pozosta³a jej wierna przez wszystkie lata swej dzia³alnoœci
naukowej. Dawniej, gdy obliczenia trzeba by³o wykonywaæ rêcznie, wnikliwe poznanie ruchu jednej komety okresowej poch³ania³o nieraz ca³e ¿ycie poœwiêcaj¹cemu siê
takiej pracy astronomowi. Dzie³o Kamieñskiego mo¿e byæ tego najlepszym przyk³adem. Kontynuatork¹ jego dokonañ by³a Helena Kazimierczak-Po³oñska. Do najbardziej znanych jej prac na ten temat nale¿¹ artyku³y opublikowane w 1967 r. w XII
tomie „Prac Instytutu Astronomii Teoretycznej” oraz monografia ruchu tej komety
w okresie 100 lat od odkrycia w roku 1884, która ukaza³a siê w 1982 r. jako tom XVIII
„Prac Instytutu Astronomii Teoretycznej”. Monografia ta, poœwiêcona pamiêci Micha³a Kamieñskiego, jest jakby zwieñczeniem astronomicznej twórczoœci
osiemdziesiêcioletniej Autorki. Helena Kazimierczak-Po³oñska nie zapisa³a siê w historii astronomii b³yskotliwym odkryciem. Trwa³ej wartoœci jej bogatego dorobku
nale¿y jednak upatrywaæ przede wszystkim w niezwykle g³êbokich analizach procesów numerycznych zwi¹zanych z badaniem ruchu komet okresowych. Siêgaæ do
nich powinni dziœ badacze, oszo³omieni nieraz wspó³czesnymi mo¿liwoœciami obliczeniowymi, aby dostrzec i zrozumieæ ró¿ne subtelnoœci i niebezpieczeñstwa, które
kryj¹ w sobie tak skomplikowane zagadnienia rachunkowe, jak np. wyznaczanie orbity komety na podstawie wielu jej obserwacji pozycyjnych, czy te¿ ca³kowanie równañ ruchu komety z uwzglêdnieniem wszystkich czynników zak³ócaj¹cych ten ruch.
Ogromna erudycja i doœwiadczenie Autorki tych dociekañ mog¹ wiele nauczyæ i ustrzec
przed zbyt pochopnym formu³owaniem wniosków.
Obraz postaci Heleny Kazimierczak-Po³oñskiej by³by niepe³ny, gdyby pomin¹æ
kwestie jej religijnoœci. By³a osob¹ g³êboko wierz¹c¹ i niew¹tpliwie to w³aœnie stanowi³o g³ówne Ÿród³o niespo¿ytej energii i niezwyk³ej pogody ducha, które — mimo
tylu przeciwnoœci losu — zawsze z niej emanowa³y. Sw¹ wiarê i przynale¿noœæ do
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cerkwi prawos³awnej traktowa³a bardzo powa¿nie i nigdy nie próbowa³a jej ukrywaæ.
Nie u³atwia³o to oczywiœcie ¿ycia w ówczesnej rzeczywistoœci rosyjskiej i drogo niestety kosztowa³o. Pozosta³a jednak wierna swym przekonaniom i swemu powo³aniu,
którym — jak sama napisa³a we wspomnianych ju¿ wy¿ej opowiadaniach — „by³a
pe³na poœwiêcenia s³u¿ba Bogu, OjczyŸnie, nauce i m³odzie¿y”. Tak postawione sobie cele realizowa³a z zadziwiaj¹c¹ konsekwencj¹, czym zyskiwa³a szacunek i uznanie nawet tych, którzy takiej postawy nie rozumieli.
Zasadniczy wp³yw na duchowoœæ Heleny Kazimierczak-Po³oñskiej wywar³ wybitny rosyjski myœliciel i teolog prawos³awny, rektor Instytutu œw. Sergiusza w Pary¿u, ks. Sergiusz Bu³gakow (1871—1944), zmuszony do opuszczenia Rosji w 1925 r.
Po raz pierwszy zetknê³a siê z nim podczas studiów we Lwowie, gdy jako aktywna
dzia³aczka Rosyjskiego Studenckiego Ruchu Chrzeœcijañskiego uczestniczy³a w zjeŸdzie tej organizacji w 1923 r. w Preszowie na S³owacji. Kilka lat póŸniej, we wrzeœniu
1927 r. w Pary¿u ks. Bu³gakow, którego do koñca ¿ycia traktowa³a jak swego ojca
duchownego, udzieli³ m³odej Helenie specjalnego b³ogos³awieñstwa na ¿ycie okreœlane w koœciele prawos³awnym jako monastycyzm w œwiecie. Powziêtym wtedy
postanowieniom, a mo¿e nawet œlubowaniom, po³¹czenia ¿ycia w rodzinie i w œwiecie z g³êbok¹ kultur¹ duchowoœci i œwiadectwa pozosta³a zawsze wierna. Jej autentyczne ¿ycie chrzeœcijañskie w wewnêtrznej wolnoœci, otwartoœci, radoœci i postawie
s³u¿by by³o owocem g³êbokiej wiary, ogromnego wysi³ku, wielkiego hartu ducha,
odwagi i sta³ej pracy nad sob¹.
Zaci¹gniêty wobec ks. Bu³gakowa d³ug wdziêcznoœci, o którym niejednokrotnie
wspomina³a, sp³aci³a pod koniec ¿ycia, pisz¹c jego obszern¹ biografiê. Pierwsza jej
czêœæ zosta³a opublikowana w 1986 r. pod pseudonimem Zakonnica Helena (ros.
Monachinia Jelena) w periodyku Patriarchatu Moskiewskiego „Bogos³owskije Trudy” (t. 27, s. 107—194); czêœæ druga pozosta³a w rêkopisie. Po wycofaniu siê z czynnego ¿ycia naukowego w Instytucie Astronomii Teoretycznej na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX wieku przywdzia³a — za zgod¹ odpowiednich w³adz cerkiewnych —
habit zakonny i poœwiêci³a siê ju¿ ca³kowicie pracy dla Koœcio³a. Œwiadoma ogromu
spustoszeñ w Cerkwi rosyjskiej, która zamiast rozwoju by³a skazana na walkê o przetrwanie, usi³owa³a przede wszystkim dzia³aæ na rzecz podniesienia poziomu intelektualnego i formacji duchowieñstwa, m.in. prowadz¹c wyk³ady w leningradzkiej Akademii Duchownej i pisz¹c do nich skrypty, a tak¿e t³umacz¹c na jêzyk rosyjski wiele
dzie³ teologicznych. Z wielkim zainteresowaniem, sympati¹ i nadziej¹ œledzi³a dzia³alnoœæ papie¿a Jana Paw³a II. G³osi³a za ks. Bu³gakowem prymat wolnoœci i mi³oœci nad
w³adz¹ i pos³uszeñstwem, potrzebê wychowywania cz³owieka do odpowiedzialnoœci,
koniecznoœæ odejœcia Cerkwi od polityki i powrotu do korzeni chrzeœcijañstwa, otwar-
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toœæ na d¹¿enia ekumeniczne w œwiecie. W drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych XX
wieku za³o¿y³a Wspólnotê im. œw. Sergiusza z Radone¿a, której celem jest przede
wszystkim dzia³alnoœæ charytatywna wœród najbiedniejszych oraz formacyjna wœród
inteligencji.
Warto wreszcie wspomnieæ, ¿e Helena Kazimierczak-Po³oñska by³a wielk¹ mi³oœniczk¹ muzyki. Nie tylko nale¿a³a do sta³ych bywalców petersburskich sal koncertowych, ale równie¿ wspó³organizowa³a wystêpy ró¿nych artystów. St¹d zapewne przyjaŸñ, która ³¹czy³a j¹ z Witoldem Ma³cu¿yñskim, zmar³ym w 1977 r. wybitnym polskim
pianist¹. Wiadomo, ¿e prowadzili bogat¹ korespondencjê, ale czy ich listy siê zachowa³y?
W koñcu 1987 r. Helena Kazimierczak-Po³oñska straci³a wzrok, a postêpuj¹cy
niedow³ad nóg wkrótce przyku³ j¹ na sta³e do ³ó¿ka. Osobie tak zawsze czynnej i pe³nej energii trudno by³o siê pogodziæ z ca³kowitym uzale¿nieniem od przyjació³ w podaniu czegoœ do zjedzenia, przeczytaniu ksi¹¿ki, lub ci¹gle nap³ywaj¹cej korespondencji, napisaniu pod dyktando jakiegoœ listu itp. Wszyscy jej bliscy zgodnie
potwierdzaj¹, ¿e jednak nigdy z jej ust nie pad³y jakieœ skargi czy ¿ale. Gdy odwiedzi³em j¹ w maju 1991 r., us³ysza³em wypowiedziane z uœmiechem na twarzy s³owa:
„Teraz ca³¹ dusz¹ ¿yjê ju¿ na Golgocie i stamt¹d czerpiê si³y”; koñczy³y one nasz¹
ostatni¹ rozmowê.
Liturgia pogrzebowa Heleny Kazimierczak-Po³oñskiej zosta³a odprawiona w petersburskiej £awrze Aleksandra Newskiego, przy grobie prawos³awnego œwiêtego,
któremu pod koniec ¿ycia poœwiêci³a wiele wyk³adów i obszerne opracowanie opublikowane po raz pierwszy w Pary¿u w 1990 r., a w 1998 r. przedrukowane w wydanym w Sankt Petersburgu zbiorze jej pism pt. O diejstwii blagodatii Bo¿ej v sowremiennom mire: zapiski prawos³awnogo missioniera.
Jej doczesne szcz¹tki spoczê³y na cmentarzu astronomów na terenie obserwatorium astronomicznego w Pu³kowie, wœród mogi³ wielu wybitnych i znanych badaczy
nieba.
Krzysztof Zio³kowski
Poprawiona i rozszerzona przez Autora wersja artyku³u opublikowanego w miesiêczniku „Urania”, z. 10/1993, s. 274—278.
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Felicjan KÊPIÑSKI
1885—1966
Wspomnienia uczniów
Profesor Felicjan Kêpiñski, wielki uczony, astronom i geodeta, by³ za³o¿ycielem
i wieloletnim kierownikiem Katedry Astronomii Praktycznej Politechniki Warszawskiej, która po drugiej wojnie œwiatowej nosi³a nazwê Katedry Astronomii Geodezyjnej.
Profesor Kêpiñski nale¿y do nielicznego grona uczonych, którym dane by³o obchodziæ jubileusz piêædziesiêciolecia pracy naukowej. Profesor Józef Witkowski,
ówczesny dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu, podsumowuj¹c
osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne 50-letniej wytê¿onej pracy prof.
Kêpiñskiego, w przemówieniu wyg³oszonym na uroczystoœci jubileuszowej, powiedzia³: „Drogi trzech orbit — ¿yciowej, naukowej i dydaktyczno-organizacyjnej —
Jubilata zbiegaj¹ siê w dziesiejszym dniu w pewnej przybli¿onej sekwencji czasowej:
bliskie osiemdziesiêciolecie urodzin, piêædziesiêciolecie dzia³alnoœci twórczo-naukowej oraz przesz³o trzydziestopiêciolecie piastowania kierownictwa Katedry i Obserwatorium Astronomicznego Politechniki Warszawskiej. S¹ to trzy radosne i podnios³e
momenty w ¿yciu uczonego, tym bardziej, ¿e przypadaj¹ w udziale tylko nielicznym”. Jubileusz piêædziesiêciolecia pracy naukowej Prof. Kêpiñski obchodzi³ w roku
1964, na dwa lata przed œmierci¹.
Felicjan Kêpiñski urodzi³ siê 29 kwietnia 1885 r. w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie
ukoñczy³ gimnazjum. Studia rozpocz¹³ na Wydziale Matematyczno-Fizycznym
Uniwersytetu Warszawskiego. Po strajkach studenckich na Uniwersytecie Warszawskim w 1905 r., z powodu póŸniejszego bojkotu rosyjskich szkól wy¿szych w Warszawie, wyje¿d¿a na studia za granicê. Studiuje kolejno na Uniwersytecie w Lipsku
(1905—1906), w Getyndze (1906—1909) i Berlinie (1909—1912). Profesor Kêpiñski lubi³ wspominaæ lata getyñskie, gdzie studiowa³ w otoczeniu wybitnych astrono-
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mów niemieckich z profesorem K. Schwarzschildem na czele i grona oko³o czterdziestu polskich studentów, a wœród nich przysz³ych s³ynnych polskich astronomów Tadeusza Banachiewicza i W³adys³awa Dziewulskiego i matematyków H. Steinhausa
i W. Sierpiñskiego.
W1913 r. w Berlinie uzyskuje stopieñ doktora filozofii na podstawie dysertacji
poœwiêconej rozwi¹zaniom periodycznym ruchu planetoid pt. „Uber die periodische
Lósungen Jupiternahen Planetoiden”. Praca ta zwróci³a uwagê najwiêkszych ówczesnych autorytetów mechaniki nieba i umo¿liwi³a mu uzyskanie asystentury w Astronomicznym Obserwatorium w Berlinie-Babelsbergu, jednym z najwiêkszych i najnowoczeœniejszych obserwatoriów astronomicznych Europy w tych czasach. Pracowa³
tam w latach 1914—1919. Praca doktorska Feliksa Kêpiñskiego by³a dla niego pewnego rodzaju zaœlubinami z mechanik¹ nieba, która sta³a siê jego pasj¹ i której by³
wierny do ostatnich dni ¿ycia.
Po zakoñczeniu pierwszej wojny œwiatowej Kêpiñski wraca do Warszawy, gdzie
podejmuje pracê w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego
na stanowisku adiunkta, prowadz¹c pracê naukow¹ i dydaktyczn¹. W 1925 r. habilituje siê na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie na podstawie dysertacji, która,
podobnie jak jego praca doktorska, poœwiêcona by³a problematyce ruchu planet —
„Sur le mouvement des petites planetes du type p + l/p”.
W roku 1925, na pocz¹tku roku akademickiego, obejmuje stanowisko docenta na
Politechnice Warszawskiej i rozpoczyna wyk³ady i æwiczenia z astronomii sferycznej
i astronomii praktycznej na Wydziale Geodezji. W roku 1927 zostaje mianowany
profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem powo³anej Katedry Astronomii Praktycznej. Rozwija tu o¿ywion¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i dydaktyczn¹. Przez wiele lat prof.
Kêpiñski prowadzi³ te¿ wyk³ady w gimnazjum im. M. Reja i w Wolnej Wszechnicy
Polskiej w Warszawie. W roku 1938 zostaje profesorem zwyczajnym.
Druga wojna œwiatowa przerywa dzia³alnoœæ Politechniki Warszawskiej, nie przerywa jednak dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej Profesor Kêpiñski. W latach 19401942 wyk³ada w Szkole Mierniczej, a od jesieni 1942 r. na Wydziale Mierniczym
Pañstwowej Szko³y Technicznej, uruchomionej w gmachu PW. Profesor Kêpiñski
bra³ równie¿ czynny udzia³ w pracy konspiracyjnej, w trudnej pracy szyfrowania.
Ca³y dorobek naukowy z okresu okupacyjnego (ok. 10 prac) sp³on¹³ w czasie Powstania Warszawskiego, a on sam zosta³ kontuzjowany i straci³ oko. W czasie wojny traci
te¿ syna.
Profesor Kêpiñski nale¿y do pokolenia uczonych, któremu dwukrotnie przypad³o
w udziale organizowanie od podstaw za³o¿onych przez siebie placówek naukowych.
Raz po pierwszej wojnie œwiatowej i drugi raz po drugiej wojnie œwiatowej. Druga
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wojna œwiatowa zniszczy³a budynek, w którym mieœci³a siê Katedra Astronomii Praktycznej, zniszczone zosta³o te¿ instrumentarium i biblioteka. Po wojnie prof. Kêpiñski
rozpoczyna dydaktykê dla licznych powojennych roczników z kred¹ i tablic¹. Kieruje
apel do zagranicznych obserwatoriów astronomicznych z proœb¹ o pomoc w odbudowaniu zbiorów bibliotecznych. Apel ten zostaje przyjêty bardzo przychylnie i wkrótce
biblioteka Katedry Astronomii Geodezyjnej otrzymuje wiele cennych czasopism astronomicznych, z których korzysta³o wówczas œrodowisko astronomiczne Warszawy i ca³ego kraju.
Profesor Kêpiñski podejmuje jednoczeœnie starania o budowê zamiejskiego obserwatorium astronomiczno-geodezyjnego. Politechnika Warszawska przekazuje na ten
cel teren uzyskanego gospodarstwa rolnego w Józefos³awiu, kilkanaœcie kilometrów
od centrum Warszawy. Zamawia dla tego obserwatorium u Zeissa w Jenie dwa najprecyzyjniejsze wówczas instrumenty astronomiczno-geodezyjne, instrument przejœciowy i teleskop zenitalny. Instrumenty te zosta³y zainstalowane w Józefoslawiu ju¿
za kierownictwa Jego nastêpcy, prof. Wies³awa Opalskiego. Teleskop zenitalny pracuje w Józefoslawiu do dziœ, uczestnicz¹c od 1959 r. w Miêdzynarodowej S³u¿bie
Ruchu Obrotowego Ziemi.
Na zakoñczenie podsumowania dzia³alnoœci organizacyjnej nale¿y podkreœliæ, ¿e
prof. Kêpiñski by³ cz³onkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych krajowych
i zagranicznych. By³ m.in. cz³onkiem Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej (od
1929 r.), Akademii Nauk Technicznych (od 1936 r.), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1938 r.), Komitetu Astronomii PAN, Rady Naukowej Zak³adu Astronomii PAN i Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii. By³ za³o¿ycielem i cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Mi³oœników
Astronomii.
W okresie 1925—1960 prof. Kêpiñski prowadzi³ intensywn¹ pracê dydaktyczn¹.
W tym czasie mia³ wyk³ady z astronomii sferycznej i praktycznej. Napisa³ 8 skryptów, w tym dwa z astronomii sferycznej i praktycznej po drugiej wojnie œwiatowej.
Jego podrêcznik z astronomii sferycznej jest jednym z najlepszych klasycznych podrêczników tego przedmiotu w Polsce.
Trzeba wspomnieæ równie¿, ¿e prof. Kêpiñski by³ dobrym popularyzatorem. By³
pierwszym redaktorem „Uranii”, czasopisma Polskiego Towarzystwa Mi³oœników
Astronomii w 1921 r. Zainicjowa³ równie¿ w tym roku wydawanie polskiego Rocznika Astronomicznego, pocz¹tkowo wydawanego przez Wojskowy Instytut Geograficzny, a obecnie przez Instytut Geodezji i Kartografii. Oko³o 500 polskich in¿ynierów geodetów czerpa³o wiedzê z Astronomii Geodezyjnej z Jego wyk³adów. Kilku
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Jego uczniów i wspó³pracowników kontynuuje Jego dzie³o naukowe, pracuj¹c w instytutach naukowych PAN i w uczelniach.
Praca naukowa prof. Kêpiñskiego z zakresu astronomii geodezyjnej skupia³a siê
g³ównie na opracowywaniu nowych metod wyznaczania wspó³rzêdnych geograficznych i azymutu, w wiêkszoœci metod ³¹cznego wyznaczania tych wspó³rzêdnych. Szereg
Jego prac z tej dziedziny zosta³o opublikowanych w zainicjowanych przez Niego
publikacjach Katedry Astronomii Praktycznej i w Wiadomoœciach S³u¿by Geograficznej. Najbardziej znan¹ i stosowan¹ metod¹ jest metoda wyznaczania azymutu z obserwacji pary gwiazd na równych wysokoœciach w pobli¿u pierwszego wertyka³u.
Jest ona porównywalna z ró¿nicowymi metodami Piewcowa i Zingera wyznaczania
czasu i szerokoœci geograficznej. Metoda ta wype³ni³a lukê, jak¹ by³ brak precyzyjnej
metody ró¿nicowej wyznaczania azymutu, która jest wolna od b³êdów systematycznych kó³ dzielonych, którymi obarczone s¹ metody absolutne. Profesor Kêpiñski opracowa³ te¿ specjalne efemerydy do obserwacji t¹ metod¹ dla europejskich szerokoœci
geograficznych, co u³atwi³o jej stosowanie.
Znacznie istotniejsza by³a dzia³alnoœæ naukowa prof. Kêpiñskiego w dziedzinie
mechaniki nieba, której poœwiêcone jest oddzielne opracowanie prof. dr hab. G. Sitarskiego. Na zakoñczenie wspomnê jeszcze o dzia³alnoœci z zakresu obserwacji planet,
planetoid, komet i zakryæ gwiazd przez Ksiê¿yc. W 1933 r. prof. Kêpiñski uczestniczy³ w miêdzynarodowej kampanii wyznaczania d³ugoœci geograficznej, wyznaczaj¹c d³ugoœæ geograficzn¹ Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dorobek naukowy prof. Kêpiñskiego zawarty jest w 170 opublikowanych
pracach.
Na zakoñczenie chcia³abym wyraziæ radoœæ z udzia³u w Uroczystej Sesji Rady
Wydzia³u Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej poœwiêconej uczczeniu
trzech profesorów tego Wydzia³u: prof. F. Kêpiñskiego, prof. E. Warcha³owskiego
i prof. J. Piotrowskiego, którym œrodowisko naukowe tak wiele zawdziêcza, i ja równie¿, gdy¿ rozpoczyna³am pracê naukow¹ i dydaktyczn¹ pod kierownictwem prof.
Kêpiñskiego, ucz¹c siê od Niego umi³owania wiedzy, pasji poznawania prawdy i tajemnic Wszechœwiata oraz umiejêtnoœci przekazywania rzetelnej wiedzy.
Wyra¿am podziêkowanie panu doc. dr. hab. A. Makowskiemu, który jako dziekan
Wydzia³u Geodezji i Kartografii tê sesjê zainicjowa³ i zorganizowa³.
Barbara Ko³aczek
*

*

*
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Profesor Felicjan Kêpiñski znaczn¹ czêœæ swego ¿ycia poœwiêci³ badaniom w dziedzinie mechaniki nieba. Jest to dziedzina trudna, w tamtych czasach wydawa³o siê, ¿e
ju¿ wszystkie wielkie problemy mechaniki nieba zosta³y rozwi¹zane, pozosta³y tylko
zadania najtrudniejsze i te w³aœnie podj¹³ prof. Kêpiñski. Zajmowa³ siê poszukiwaniem rozwi¹zañ periodycznych ograniczonego zadania trzech cia³ w odniesieniu do
konkretnych cia³ niebieskich — planetoid. Bada³ ruch planetoid bliskich Jowisza oraz
ruch planetoid wspó³miernych z jego ruchem. W przypadku wspó³miernoœci istnieje
w rozwiniêciach analitycznych funkcji perturbacyjnej osobliwoœæ uniemo¿liwiaj¹ca
uzyskanie rozwi¹zania. Profesor Kêpiñski poszukiwa³ wiêc rozwi¹zañ wokó³ tej osobliwoœci. Dziêki tym pracom zyska³ uznanie w œwiecie astronomicznym oraz otrzyma³ stopieñ naukowy doktora i doktora habilitowanego. Ale najwiêksz¹ s³awê przynios³y Mu badania ruchu komety okresowej Kopffa.
Kometa Kopffa powraca do S³oñca co szeœæ i pó³ roku, a biegnie po takiej orbicie,
¿e ma mo¿liwoœæ znacznego zbli¿enia siê do Jowisza. Zbli¿enie wywo³uje wielkie
zmiany w elementach orbity i bez dok³adnego obliczenia perturbacji kometa nie mog³aby byæ odnaleziona; jest to kometa s³aba, widoczna tylko na zdjêciach fotograficznych i prof. Kêpiñski nigdy nie widzia³ jej na niebie. Podj¹³ badania ruchu komety
Kopffa w 1926 r. Oblicza³ perturbacje i podawa³ efemerydy na kolejne powroty lornety. Tu¿ przed wojn¹ zdo³a³ wys³aæ wyniki swych obliczeñ do Miêdzynarodowego
Biura Telegramów Astronomicznych w Kopenhadze i dziêki temu kometa zosta³a
odnaleziona jeszcze w 1939 r. Obliczenia prof. Kêpiñskiego by³y bardzo dok³adne;
obserwowane po³o¿enie komety na niebie ró¿ni³o siê od przewidywanego o 3", a jak
ma³y jest to k¹t, mówi nam obrazowe porównanie: pod takim k¹tem widaæ œrednicê
ludzkiego w³osa z odleg³oœci 7 metrów. Wojna spowodowa³a nie tylko rodzinne nieszczêœcia profesora, ale sp³onê³a tak¿e ca³a dokumentacja rachunkowa dotycz¹ca obliczeñ ruchu komety Kopffa. Dlatego te¿, aby po wojnie podj¹æ dalsze badania ruchu
komety, musia³ profesor na podstawie obliczonych przez siebie i szczêœliwie opublikowanych pozycji komety na 1939 r. odtworzyæ elementy orbity, a móg³ tego dokonaæ dziêki wielkiej dok³adnoœci swoich wczeœniejszych obliczeñ.
Profesora Kêpiñskiego pozna³em w 1957 r., kiedy jako œwie¿o upieczony absolwent Uniwersytetu Warszawskiego zosta³em zatrudniony w Zak³adzie Astronomii
PAN. Istnia³a tam wówczas Sekcja Komet, w której sk³ad wchodzili profesorowie:
Józef Witkowski z Poznania, Micha³ Kamieñski z Krakowa, Felicjan Kêpiñski i doc.
Maciej Bielicki z Warszawy, a w³¹czony zosta³em tak¿e ja. Pocz¹tkowo mia³em zostaæ przydzielony do pomocy w obliczeniach ruchu komety Kopffa, ale sta³o siê tak,
¿e otrzyma³em swoj¹ w³asn¹ kometê, tak, ¿e pod opiek¹ polskich astronomów mia³a
byæ jeszcze jedna kometa oprócz komety Wolfa prof. Kamieñskiego i komety Kopffa
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prof. Kêpiñskiego. Do Sekcji Komet trafi³em w³aœnie w momencie intensywnych
obliczeñ ruchu komety Kopffa, która w marcu 1954 r. przesz³a bardzo blisko Jowisza,
i prof. Kêpiñski w³aœnie — jak siê to u nas mówi³o — przeprowadza³ kometê ko³o
Jowisza obliczaj¹c ogromne perturbacje w jej ruchu w celu przepowiedni jej powrotu
w 1958 r. By³o to bardzo wa¿ne zadanie i w tej odpowiedzialnej pracy nie by³ prof.
Kêpiñski osamotniony. Aby mieæ absolutn¹ pewnoœæ, ¿e wyniki obliczeñ bêd¹ poprawne i dok³adne, prowadzono je jednoczeœnie trzema sposobami: prof. Kêpiñski
liczy³ w uk³adzie wspó³rzêdnych równikowych, doc. Bielicki we wspó³rzêdnych ekliptycznych, a prof. Kamieñski we wspó³rzêdnych jowicentrycznych. Co pewien czas
spotykaliœmy siê na zebraniach Sekcji Komet, gdzie wyniki kolejnych etapów obliczeñ by³y ze sob¹ porównywane. Dziêki takiej metodzie pracy mo¿na by³o ze spokojem opublikowaæ wynik koñcowy, a kometa zosta³a odnaleziona na niebie blisko miejsca obliczonego przez prof. Kêpiñskiego. By³ to rzeczywisty sukces polskiej astronomii
kometarnej.
Z prof. Kêpiñskim spotyka³em siê przez wiele lat, bywa³em u Niego w domu na
naradach i konsultacjach, mogê nawet powiedzieæ, ¿e ³¹czy³a nas zaszczytna dla mnie
przyjaŸñ. By³o to dziwne, bo ja nie nale¿a³em do pokornych uczniów, którzy we wszystkim s³uchaj¹ mistrza, a profesor by³ impulsywny, porywczy i nie darmo nosi³ wœród
astronomów przydomek „Felicjanus Furiosus”. Niemniej jednak wspó³praca do koñca uk³ada³a nam siê dobrze.
Na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych prze¿yliœmy pewien wstrz¹s, który dotkn¹³ g³êboko tak¿e prof. Kêpiñskiego: w dziedzinê mechaniki nieba wkroczy³y komputery.
Czym by³a mo¿liwoœæ wykorzystania w tej dziedzinie maszyn cyfrowych, mogliœmy
w pe³ni zrozumieæ tylko my, którzy poœwiêciliœmy setki godzin latami ca³ymi obliczaj¹c ruch jednej tylko komety. Kiedy w 1964 r. Uniwersytet Warszawski zakupi³ ma³¹,
ale doskonal¹ duñsk¹ maszynê cyfrow¹ GIER, natychmiast przyst¹piliœmy do programowania tej maszyny dla wykonywania naszych obliczeñ orbitalnych. Dla sprawdzenia poprawnoœci dzia³ania programów potrzebny by³ jakiœ wzorzec. Wzorcem takim
by³y prace prof. Kêpiñskiego, z których mogliœmy czerpaæ wiele przyk³adów i danych
testuj¹cych. Pamiêtam, ¿e zaprosi³em kiedyœ profesora, aby pokazaæ Mu dzia³anie
komputera. W jednej z prac profesora znalaz³em fragment dotycz¹cy rozwi¹zania
metod¹ najmniejszych kwadratów 20 równañ obserwacyjnych z czterema niewiadomymi. W rachunkach rêcznych wymaga³o to kilku godzin pracy. Kiedy Profesor siad³
przed monitorem, a po wprowadzeniu programu i danych natychmiast ukaza³ siê wynik
rozwi¹zania, Profesor czu³ siê jakby nieco rozczarowany. Mówi³, ¿e wiedzia³, ¿e komputer liczy szybko, ale ¿eby nawet nie zd¹¿yæ zauwa¿yæ, kiedy te równania zosta³y
rozwi¹zane, to tego siê nie spodziewa³.
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Profesor Kêpiñski doskonale zdawa³ sobie sprawê, jakie ogromne, wprost niewyobra¿alne mo¿liwoœci otworzy³y siê teraz przed naszymi badaniami. Myœlê, ¿e komputery wnios³y pewien smutek w ostatnie lata ¿ycia profesora. Maj¹c do koñca jasny
umys³ badacza wiedzia³, ¿e gasn¹ce si³y fizyczne nie pozwol¹ mu ju¿ skorzystaæ z tego cudownego narzêdzia; niejednokrotnie mówi³ nam o tym. Mo¿e pewn¹ pociech¹
by³ Mu tylko fakt, ¿e przecie¿ zostajemy my m³odzi, którzy podejmiemy dalej Jego
dzie³o. Kiedy z koleg¹ dr. Zio³kowskim byliœmy u Profesora w szpitalu na kilka dni
przed œmierci¹, ostatnie s³owa, jakie us³yszeliœmy, by³y: „Panowie, nie zapomnijcie
o komecie Kopffa”.
Nie zapomnieliœmy, ani o profesorze Kêpiñskim, ani o komecie Kopffa. W 1956 r.
odby³o siê pierwsze w powojennej Polsce ogólnopolskie kollokwium wspó³czesnych
problemów i metod mechaniki nieba. Materia³y z tego kollokwium wydane przez
PWN poœwiêcone s¹ pamiêci prof. Kêpiñskiego. W 1968 r. ukaza³a siê w Acta Astronomica praca dotycz¹ca powi¹zania dwóch pojawieñ komety Kopffa i przepowiedni
jej powrotu w 1970/1971 r.; wszystkie obliczenia wykonane by³y za pomoc¹ komputera. Kometa okaza³a siê bardzo ciekawym obiektem. W jej ruchu wykryto anomalie
niegrawitacyjne zmienne w czasie, a zmiennoœæ tê próbuje siê t³umaczyæ precesj¹ osi
ruchu wirowego j¹dra komety. Ostatnio oddaliœmy do druku pracê poœwiêcon¹ temu
zagadnieniu wspólnie ze szwedzkim astronomem, Hansem Rickmanem, który bada
komety od strony ich budowy fizycznej. Pamiêæ o profesorze Kêpiñskim jest na stale
zwi¹zana z komet¹ Kopffa i bêdzie trwa³a, dopóki bêdzie trwa³a kometa. A przecie¿
w skali ¿ycia ludzkiego komety trwaj¹ praktycznie wiecznie.
Grzegorz Sitarski
„Geodezja i kartografia”, z. 1-2/1986, s. 9—14.

Wspomnienie Redaktora Naczelnego „Uranii”
W dniu 8 kwietnia 1966 r. rozsta³ siê z ¿yciem emerytowany profesor astronomii
Politechniki Warszawskiej, doktor Felicjan Kêpiñski, jeden z za³o¿ycieli naszego Towarzystwa i pierwszy redaktor „Uranii”.
Felicjan Kêpiñski urodzi³ siê 29 kwietnia 1885 r. w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie
ukoñczy³ gimnazjum w roku 1903. W tym¿e roku rozpocz¹³ studia na wydziale matematyczno-fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W pamiêtnym roku 1905 Felicjan Kêpiñski bierze udzia³ w akcji strajkowej studentów, w zwi¹zku z czym zmuszony jest przerwaæ studia. Udaje siê za granicê i dalsze studia kontynuuje w Lipsku,
Getyndze i Berlinie, gdzie w 1913 r. uzyskuje stopieñ doktora filozofii na podstawie
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pracy dotycz¹cej ruchów ma³ych planet (Ueber die periodischen Losungen Jupiternahen Planetoiden).
W czasie pierwszej wojny œwiatowej pracowa³ jako asystent w Obserwatorium
Astronomicznym Uniwersytetu Berliñskiego w Babelsbergu. Zaraz po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych wraca do kraju i obejmuje stanowisko adiunkta w Obserwatorium
Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Przewód habilitacyjny prowadzi na
Uniwersytecie Wileñskim na podstawie pracy — podobnie jak praca doktorska —
dotycz¹cej ruchów ma³ych planet (Sur le mouvement des petites planetes du type p+l/
p). Po otrzymaniu tytu³u docenta rozpoczyna w roku 1925 pracê na Politechnice Warszawskiej. W 1927 r. otrzymuje tytu³ profesora nadzwyczajnego i kierownika Obserwatorium Astronomicznego, a w 1938 r. zostaje profesorem zwyczajnym, któr¹ to
godnoœæ piastuje do przejœcia na emeryturê w 1960 r.
W ci¹gu przesz³o 50-letniej dzia³alnoœci naukowej Kêpiñski napisa³ 88 prac naukowych, kilkanaœcie artyku³ów popularnonaukowych, krytycznych lub polemicznych, 8 podrêczników, wydanych w postaci skryptów. By³ inicjatorem i wieloletnim
redaktorem Rocznika Astronomicznego, wydawanego od 1921 r., pocz¹tkowo przez
Wojskowy Instytut Geograficzny, obecnie przez Instytut Geodezji i Kartografii. W okresie ostatniej wojny napisa³ 14 prac, w tym 2 podrêczniki (Astronomia Sferyczna i Astronomia Praktyczna, licz¹ce po ok. 400 stron). Prace te uleg³y po¿arowi w czasie powstania warszawskiego w 1944 r. w mieszkaniu Profesora przy ul. Dantyszka, czêœæ
ich zdo³a³ jednak po wojnie odtworzyæ i opublikowaæ.
Prace Felicjana Kêpiñskiego dotyczy³y g³ównie mechaniki nieba i astronomii geodezyjnej. Jeœli chodzi o œrodki badañ — mo¿na je podzieliæ na prace czysto teoretyczne, teoretyczno-rachunkowe i obserwacyjne.
Na pierwszym miejscu nale¿y wymieniæ prace o ruchach ma³ych planet i o komecie Kopffa (1906e). Ta ostatnia przynios³a Mu s³awê œwiatow¹, dziêki doskona³ej
zgodnoœci obliczeñ z obserwacjami tej komety w 1939 r.: odchylenie obserwacji od
pozycji przepowiedzianych rachunkiem wynosi³o zaledwie 0,2 sek. w rektascensji
i 3" w deklinacji — na co z podziwem zwróci³ uwagê w „Comet Notes” wybitny
obserwator komet z Obserwatorium Yerkesa — G. Van Biesbroeck. Drugim wa¿nym
osi¹gniêciem Kêpiñskiego by³o obliczenie perturbacji ruchu komety w okresie jej
zanurzenia siê w sferê predominacji Jowisza, kiedy to (w marcu 1954 r.) kometa
Kopffa zbli¿y³a siê do Jowisza na odleg³oœæ 0,17 jedn. astr. Spowodowa³o to kompletn¹ zmianê elementów orbity. Kometa mog³a byæ bezpowrotnie stracona, jeœli nie
uda siê obliczyæ efemerydy do 1957 r., kiedy przewidywano jej ponowne zbli¿enie siê
do S³oñca. Tylko dziêki wielkiej pomys³owoœci i dziêki du¿emu nak³adowi pracy
uda³o siê na czas zakoñczyæ obliczenia. Uwieñczeniem wysi³ku Kêpiñskiego by³o
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odnalezienie komety przez dr Elisabeth Roemer z Obserwatorium Flagstaff w Arizonie jako bardzo s³abego obiektu l9-tej wielkoœci gwiazdowej w pobli¿u zapowiedzianego miejsca. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e angielscy astronomowie równie¿ obliczyli efemerydê komety Kopffa, ale b³¹d tych obliczeñ wynosi³ l,2h w rektascensji i gdyby nie
obliczenia Kêpiñskiego — komety by ju¿ nie odnaleziono. Felicjan Kêpiñski otrzyma³ wówczas liczne gratulacje od œwiata naukowego. Ostatnie «pojawienie siê komety Kopffa mia³o miejsce w okresie 1963—1965. Pierwsza zaobserwowa³a j¹ —
tak jak poprzednim razem — dr E. Roemer. I tym razem dziêki obliczeniom Kêpiñskiego.
Z prac w zakresie astronomii geodezyjnej, oprócz wspomnianych ju¿ podrêczników, Kêpiñski opublikowa³ szereg prac na temat wyznaczania wspó³rzêdnych — d³ugoœci, szerokoœci, azymutu. Szczególne znaczenie maj¹ prace dotycz¹ce jednoczesnego wyznaczania wspó³rzêdnych, jak równie¿ metody wyznaczania azymutu z par
gwiazd obserwowanych na tej samej wysokoœci — podobnie, jak w metodach Zingera i Piewcowa w odniesieniu do wyznaczania czasu (d³ugoœci) i szerokoœci. Metoda
ta ma specjalne zastosowanie w geodezji.
Kêpiñski by³ doskona³ym obserwatorem. Jego nazwisko czêsto spotyka siê na liœcie obserwatorów komet, planet i planetoid, zakryæ gwiazd przez Ksiê¿yc. Wiêksz¹
prac¹ obserwacyjn¹ jest publikacja dotycz¹ca udzia³u Obserwatorium Politechniki
Warszawskiej w miêdzynarodowej operacji d³ugoœci geograficznych w 1933 r.
Jako wyk³adowca, profesor Felicjan Kêpiñski móg³ szczyciæ siê nie byle jakim
sukcesem. Przesz³o 500 in¿ynierów geodetów wychowanków Politechniki Warszawskiej — to Jego uczniowie. Do tego nale¿y doliczyæ wychowanków gimnazjum im.
Miko³aja Reja z lat dwudziestych, z czasów, gdy Felicjan Kêpiñski by³ tam nauczycielem, s³uchaczy Wolnej Wszechnicy w Warszawie oraz Oficerskiej Szko³y Topograficznej.
Felicjan Kêpiñski by³ mi³oœnikiem astronomii. Mi³oœnikiem i popularyzatorem.
Ale mi³oœnikiem i popularyzatorem najwy¿szej klasy — z Jego popularnych, a raczej
popularnonaukowych artyku³ów w „Uranii”, we „Wszechœwiecie”, w „Postêpach
Astronomii” czy w „Problemach”, mo¿e korzystaæ zarówno laik, jak i specjalista astronom, niekiedy niezbyt dobrze zorientowany we wszystkich zagadnieniach tak obszernej nauki, jak¹ jest astronomia.
Zami³owanie do astronomii, wzbudzone jeszcze we wczesnej m³odoœci, spotêgowa³ pobyt w Getyndze w otoczeniu wybitnych astronomów niemieckich z profesorem K. Schwarzschildem na czele i przedstawicieli studentów polskich, jak przyszli
astronomowie Tadeusz Banachiewicz i W³adys³aw Dziewulski, matematycy Hugo
Steinhaus i Wac³aw Sierpiñski — ³¹cznie oko³o czterdziestu osób. Lata getyñskie
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lubi³ Felicjan Kêpiñski wspominaæ, jak we wspomnieniu o profesorze W³adys³awie
Dziewulskim w nr 3 z 1962 „Uranii”. Z Felicjanem Kêpiñskim odszed³ od nas ostatni
z astronomów-getyngeñczyków.
Ju¿ w pierwszych latach Jego dzia³alnoœci pedagogicznej na terenie gimnazjum
Reja w Warszawie zawi¹za³o siê doko³a profesora Kêpiñskiego ugrupowanie uczniów,
z zapa³em s³uchaj¹cych Jego wyk³adów, z zapa³em poszukuj¹cych literatury. W ten
sposób powsta³o ugrupowanie warszawskie mi³oœników, w którym du¿¹ rolê odegra³
ówczesny uczeñ gimnazjum Reja, dzisiejszy profesor astronomii na Uniwersytecie
Wroc³awskim — Jan Mergentaler. Ugrupowanie warszawskie przybra³o nazwê Ko³o
Mi³oœników Astronomii i rozpoczê³o wydawanie w³asnego czasopisma litografowanego pod tytu³em „Uranja”. W roku 1921 nast¹pi³o po³¹czenie ugrupowañ i w ten
sposób powstaje ju¿ zarejestrowane ogólnopolskie Towarzystwo Mi³oœników Astronomii. W koñcu roku Towarzystwo liczy ju¿ 53 cz³onków, w tym wszystkich profesorów astronomii, studentów i m³odzie¿ szkó³ œrednich. Na pierwszym Zebraniu Ogólnym w dniu 26 listopada 1921 r. ukonstytuowa³ siê pierwszy Zarz¹d, którego prezesem
zostaje Felicjan Kêpiñski. Kêpiñski podpisuje jako redaktor pierwszy, ju¿ drukowany
(w Drukarni Zwi¹zkowej w Warszawie), numer „Uranii”. Na liœcie cz³onków TMA,
opublikowanej w nr. 3-4 „Uranii” z 1923 r., nazwisko Felicjana Kêpiñskiego figuruje
obok trzech dalszych nazwisk (M. Bia³êcki, J. Larissa-Domañski i J. Niewodniczañski) jako Cz³onka Za³o¿yciela Towarzystwa.
W ci¹gu czterdziestu piêciu lat istnienia Towarzystwa Felicjan Kêpiñski by³ wielokrotnie cz³onkiem Zarz¹du, a ostatnio w 1950 r. wybrany by³ prezesem Zarz¹du G³ównego. Zawsze ¿ywo interesowa³ siê dzia³alnoœci¹ Towarzystwa, nawet i wtedy, kiedy
formalnie nie wchodzi³ w sk³ad Zarz¹du. Zawsze chêtnie s³u¿y³ pomoc¹ i rad¹.
W ci¹gu 20 lat istnienia „Uranii” po przerwie wojennej Felicjan Kêpiñski napisa³
dla niej 21 artyku³ów lub notatek, w tym piêæ w roku bie¿¹cym. W ostatnich miesi¹cach zabiera³ kilkakrotnie g³os w sprawie kalendarza, jak równie¿ w sprawie prawid³owego podawania dat urodzenia i zgonu Miko³aja Kopernika. Ostatni artyku³ dla
„Uranii”, równie¿ na ten temat, napisa³ ju¿ z³o¿ony ciê¿k¹ chorob¹. Nada³, mu tytu³:
„Dzieñ odpowiadaj¹cy danej dacie”.
Z g³êbokim ¿alem Polskie Towarzystwo Mi³oœników Astronomii ¿egna swego Za³o¿yciela i pierwszego Prezesa, a „Urania”— swego pierwszego Redaktora.
Ludwik Zajdler

„Urania”, z. 7-8/1966, s. 196—197.
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Gdy mówimy lub piszemy o ¿yciu tych, którzy ju¿ odeszli wyprzedziwszy nas
jako ludzie od nas starsi, którym wed³ug naszych pojêæ dane by³o odegraæ w pe³ni rolê
przewidzian¹ dla nich na Ziemi, to smutny fakt ich œmierci przyjmujemy mimo wszystko bez zasadniczych oporów jako nieuniknion¹ koniecznoœæ porz¹dku naturalnego.
Wyj¹tkowo jednak ciê¿ko jest wspominaæ jako zmar³ego, m³odszego o kilkanaœcie lat kolegê, który przy swych wybitnych uzdolnieniach id¹cych w parze z bezprzyk³adn¹ pracowitoœci¹ mia³ wszelkie dane, aby staæ siê œwiatowej rangi znakomitoœci¹ naukow¹. I oto tak niemal pewna perspektywa piêknej przysz³oœci zamieni³a
siê w nicoœæ, wbrew wszelkiemu poczuciu porz¹dku i sensu.
Tragiczna œmieræ Zbyszka Klimka w przybrze¿nej, pozornie niegroŸnej, ba³tyckiej fali — œmieræ, której zwyciêstwo nad m³odym, lecz wyczerpanym z przepracowania organizmem u³atwi³a, niestety, tak¿e niesumiennoœæ ratowników pla¿owych
— odebra³a polskiej astrofizyce i kosmologii Jego niezwykle ch³onny i twórczy umys³,
a ze spo³ecznoœci polskich astronomów wyrwa³a cz³owieka o rzadkich i piêknych
cechach charakteru. Grono skupionych wokó³ Jego osoby, m³odych krakowskich adeptów kosmologii, odczuwaj¹cych w Nim wzbogacaj¹c¹ ich wielkoœæ ducha i umys³u,
œmieræ ta odebra³a nadzieje, które wi¹zali z prac¹ pod Jego przyjazn¹, kole¿eñsk¹
opiek¹. Obserwatorium Astronomiczne UJ, ciê¿ko dotkniête zasz³ymi w krótkich odstêpach czasu tragicznymi zejœciami mgr Romana Gu³y i Jana W¹torskiego, ponios³o
przez œmieræ swego najlepszego adiunkta, dr Zbigniewa Klimka, stratê katastrofaln¹,
niemo¿liw¹ do wyrównania w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci.
Zbigniew Klimek pochodzi³ z wielodzietnej rodziny robotniczej. Urodzi³ siê 11
XII 1947 r. w £¹ce k. Nysy. Szko³ê podstawow¹ i œredni¹ ukoñczy³ w Nowym S¹czu,
gdzie w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana D³ugosza z³o¿y³ w 1965 r. egzamin
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dojrza³oœci. W tym samym roku podj¹³ na Uniwersytecie Jagielloñskim studia astronomii i fizyki, które ukoñczy³ z wynikiem bardzo dobrym w 1970 r., uzyskuj¹c magisterium z astronomii na podstawie pracy Zastosowanie wzorów K. Kozie³a na f i g
w metodzie Laplace’a wyznaczania orbit oraz magisterium z fizyki na podstawie pracy O pewnej metodzie usuwania osobliwoœciw modelach kosmologicznych Friedmana. Zbigniew Klimek ju¿ we wczesnym okresie studiów wykazywa³wybitne i wszechstronne uzdolnienia naukowe i doœæ szybko jako Jego nauczyciele, a póŸniej starsi
koledzy, dochodziliœmy do wniosku, ¿e wzrasta wœród nas niepospolita osobowoœæ
przysz³ego uczonego wielkiej miary. Jego uczynna wobec kolegów postawa i pe³en
samozaparcia stosunek do pracy znamionowa³y cz³owieka, dla którego nie istnieje
pojêcie nadmiernego wysi³ku. Nie zabiega³ o w³asn¹ karierê i nie anga¿owa³ siê w ratowanie cudzych w przekonaniu, ¿e autentyczne wartoœci potrafi¹ siê obroniæ same.
We wspomnieniach Jego ojca utrwali³ siê mocno obraz ma³ego Zbyszka, ucz¹cego
siê pilnie przy kopc¹cym p³omyku lampy naftowej w pomieszczeniu poœrednim miêdzy szop¹ a sza³asem; Zbyszka pomagaj¹cego matce w transporcie na targ p³odów
skromnego ogródka; czy wreszcie Zbyszka odci¹¿aj¹cego w latach studenckich wysi³ki rodziców w³asn¹ krwi¹ — jako krwiodawcy. Uderza³a nas wszystkich Jego, niespotykana zupe³nie wœród fizyków teoretyków, pokora w wykonywaniu prac uznawanych powszechnie w takich ko³ach za dzia³ania poœledniej rangi, jak np. prowadzenie
obserwacji meteorologicznych, które rzeczywiœcie nie wymagaj¹ wysokich kwalifikacji naukowych, obserwacje deklinacji magnetycznej za pomoc¹ przestarza³ego przyrz¹du, czy doœæ ja³owe prace pomocnicze w bibliotece zak³adowej. Sam chêtnie w³¹cza³ siê do obserwacji gwiazd zaæmieniowych i obserwacji zakryæ gwiazd przez
Ksiê¿yc.
Po odbyciu jednorocznego sta¿u otrzyma³ Zbigniew Klimek od 1 X 1971 r. stanowisko asystenta w Obserwatorium Astronomicznym UJ. Dwa lata póŸniej zosta³ starszym asystentem. W 1975 r. uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk fizycznych na
podstawie pracy: Dyssypacja we wczesnym Wszechœwiecie. Praca ta otrzyma³a póŸniej nagrodê Ministra. Od 1 x 1975 do œmierci, tj. do 11 VIII 1978 r., Zbigniew Klimek
pe³ni³ obowi¹zki adiunkta Obserwatorium. G³ównymi dziedzinami Jego dzia³alnoœci
naukowej by³y astrofizyka relatywistyczna i kosmologia. Opublikowa³ dwadzieœcia
kilka prac naukowych, z których kilka uka¿e siê ju¿ po Jego œmierci. Dwie trzecie
listy tytu³ów zajmuje tematyka kosmologiczna. S¹ to przede wszystkim zagadnienia:
osobliwoœci w modelach Friedmana, w teorii grawitacji Yllmaza-Tuppera, w ogólnej
teorii wzglêdnoœci i kosmologii: cech termodynamicznych modeli kosmologicznych
z uwzglêdnieniem lepkoœci; dyssypacji wczesnych etapów w modelach typu V i typu
I Biachiego oraz w kosmologii Friedmana. Widzimy tu równie¿ prace wspólne, np.
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z M. Hellerem i L. Suszyckim, na temat pewnego ujêcia hydrodynamicznego kosmologii Friedmana oraz z M. Hellerem na temat wszechœwiatów lepkich bez osobliwoœci
wstêpnej. Warto tak¿e wymieniæ referowan¹ na 63. Sympozjum Miêdzynarodowej
Unii Astronomicznej wspóln¹ z M. Hellerem i K. Rudnickim pracê dotycz¹c¹ obserwacyjnych podstaw za³o¿eñ kosmologicznych. Pozosta³e prace dotycz¹ opracowania
obserwacji lub obliczeñ zakryæ gwiazd przez Ksiê¿yc oraz wyznaczania minimów
i zmian okresów gwiazd zaæmieniowych; niektóre z tych ostatnich opracowywa³ wspólnie z T. Z. Dworakiem i J. M. Kreinerem. Prace Zbigniewa Klimka publikowane s¹
g³ównie w „Acta Astronomica”, „Astrophysical and Space Science”, „Acta Cosmologica”, IBVV i „Postêpach Astronomii”. Og³asza³ przeciêtnie 2 do 4 prac naukowych
rocznie.
Lista Jego zajêæ dydaktycznych obejmuje æwiczenia z metod matematycznych fizyki (póŸniej astrofizyki), z mechaniki nieba, wyk³ady i æwiczenia z astronomii z astrofizyk¹ dla studentów fizyki, wyk³ad specjalistyczny wstêpu do kosmologii, seminarium z kosmologii relatywistycznej, opiekê nad ko³em naukowym astrofizyków i nad
niektórymi pracami magisterskimi, a tak¿e czêœciowe prowadzenie praktyk wakacyjnych. Ponadto wyk³ady i æwiczenia z analizy matematycznej dla studentów WSP
w Kielcach, gdzie mia³ po³owê etatu. Nale¿y tu podkreœliæ równie¿ Jego czynny udzia³
w krajowych i zagranicznych letnich szko³ach z zakresu kosmologii lub astrofizyki
relatywistycznej.
Listê tych zajêæ nale¿y uzupe³niæ szeregiem czynnoœci i s³u¿b o charakterze organizacyjno-administracyjnym. Ambicja i wewnêtrzna dyscyplina powodowa³y to, ¿e
Zbigniew Klimek w ostatnim okresie swego ¿ycia sypia³ œrednio od 2 do 3 godzin na
dobê. Nie umia³ spychaæ na innych swoich ciê¿arów, ani uchylaæ siê od powierzonych
sobie obowi¹zków.
Osieroci³ ¿onê Barbarê i dwie córki. Pogrzeb odby³ siê dok³adnie w ósm¹ rocznicê
œlubu, w letni, s³oneczny dzieñ Wniebowst¹pienia. I mo¿e atmosfera tego dnia, a mo¿e
pe³ny pozazmys³owej nadziei nastrój starego cmentarza nowos¹deckiego sprawi³y, ¿e
w momencie opuszczania trumny w mrok grobowca wiêkszoœæ z nas prze¿y³a b³ysk
niemal pewnoœci, ¿e Zbyszek wnosi³ wartoœci nieprzemijaj¹ce, a wiêc sam jest wartoœci¹ nieprzemijaj¹c¹ — nie wszystek zatem umar³.
Jan Mietelski
„Postêpy Astronomii”, z. 2/1979, s. 129—130.
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Fryderyk KOEBCKE
1909—1969

Smutny los siê dope³ni³. Odszed³ od nas w sile wieku uczony wielkiej miary —
astronom Eryderyk Koebcke. Urodzony 14.10.1909 r. w Odolanowie w Wielkopolsce, zmar³ w Poznaniu 4.02.1969 r.
Uczeñ, wspó³pracownik, kolega, dzieli³ ze mn¹ na przestrzeni d³ugich lat jak¿e
czêsto nie³atwe ¿ycie polskiego uczonego. Gdy w 1929 r. rozpoczyna³em wyk³ady
astronomii na Uniwersytecie Poznañskim zwróci³em od razu uwagê ma m³odego
studenta, pilnego s³uchacza, którego znajomoœæ przedmiotu, dyskusje, stawiane pytania i uwagi wskazywa³y na nieprzeciêtne zdolnoœci i umi³owanie astronomii. Wówczas to Obserwatorium tworzy³o swe kadry asystenckie. Zaproponowa³em posadê
m³odszego asystenta Fryderykowi Koebcke. Przyj¹³ propozycjê i od tego czasu zwi¹za³ siê na ca³e swe pracowite ¿ycie z Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu
Poznañskiego.
Du¿e zdolnoœci matematyczne, ³atwoœæ i bieg³oœæ w zawi³ych rachunkach astronomicznych predysponowa³y Go do funkcji kierownika powsta³ego przy Obserwatorium Biura Rachunkowego, które wyspecjalizowa³o siê w rachunkach tzw. pierwszych oraz semidefinitywnych orbit komet. Takie orbity by³y obliczane przez Biuro
w rekordowym tempie, dziêki stosowaniu krakowianowych metod prof. Banachiewicza. Wyniki osi¹gniête zwróci³y na siebie uwagê astronomów-rachmistrzów i przynios³y Obserwatorium reputacjê oœrodka obliczeniowego orbit kometarnych. Równolegle do tych prac rachunkowych sz³y badania teoretyczne. Tak powsta³ szereg rozpraw
m³odego Koebckego, wœród których znajdujemy prace o donios³ym znaczeniu naukowym, np. badania nad wielokrotnym rozwi¹zaniem w zagadnieniu parabolicznym, obliczanie paralaksy Ksiê¿yca, krytyka dzie³ Hoene-Wroñskiego. Prace te przynios³y Mu rozg³os i ustali³y Jego pozycjê w astronomii polskiej i œwiatowej. By³ to
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okres bujnego rozkwitu Obserwatorium Poznañskiego, które wywalczy³o sobie w krótkim czasie nale¿yte miejsce w zespole placówek astronomicznych ówczesnego œwiata naukowego. Fryderyk Koebcke bra³ aktywny udzia³ w tych ambitnych, nieraz pionierskich pracach i Jego imiê jest œciœle zwi¹zane z rozwojem Obserwatorium. Prace
teoretyczne, rachunkowe i obserwacyjne przeplata³y siê z nieustannym rozwi¹zywaniem zagadnieñ naukowych. Z m³odzieñczym zapa³em bra³ udzia³ w miêdzynarodowej kampanii d³ugoœciowej w 1933 r., w pracach polskiej ekspedycji do Omska na
ca³kowite zaæmienie S³oñca w czerwcu 1936 r., fotografowane krakowsk¹ metod¹
chronokinematograficzn¹. W tym okresie powsta³a Jego praca doktorska o zastosowaniu krakowianów w astronomii.
Wybuch wojny w 1939 r. przerywa tak piêknie zapowiadaj¹c¹ siê dzia³alnoœæ naukow¹, m³odego doktora. Fryderyk Koebcke zostaje wysiedlony z rodzin¹ pod Radom, gdzie musi pracowaæ w jednym z maj¹tków.
Obserwatoria astronomiczne na terenie Generalnej Guberni by³y jedynymi wyspami polskiej myœli naukowej wœród szalej¹cego, wezbranego morza teutoñskiego. Stare Obserwatorium Krakowskie, opromienione s³aw¹ wiekowej tradycji i wielkim nazwiskiem naukowym ówczesnego swego dyrektora, stawia³o skutecznie czo³o zakusom
administracji General-Gouvernement. W Obserwatorium Krakowskim po powrocie
prof. Banachiewicza z obozu Sachsenhausem rozpoczê³a siê intensywna praca polskich astronomów. Szczêœliwym zbiegiem okolicznoœci uda³o siê zespo³owi krakowskiemu obroniæ górsk¹ stacjê Obserwatorium Krakowskiego na szczycie Lubomir
w Beskidach i wysun¹æ na kierownika placówki dra Fryderyka Koebcke. Na tej izolowanej od œwiata placówce spêdzi³ On dwa lata na pracach obserwacyjnych i rachunkowych. Na pozór spokojne ¿ycie na szczycie górskim by³o jednak zak³ócane echem
wypadków wojennych. Na stacjê zagl¹dali od czasu do czasu „ch³opcy z lasu”, co
by³o powi¹zane z du¿ym ryzykiem dla jej mieszkañców. Dr Koebcke wykaza³ du¿e
opanowanie i odwagê, id¹c z pomoc¹ ludziom ukrywaj¹cym siê przed Gestapo. Ukrywa³ w przeci¹gu d³ugich dni spadochronowego skoczka angielskiego poszukiwanego
przez Niemców.
Po zakoñczeniu wojny dr Koebcke wróci³ do Obserwatorium Poznañskiego i w³¹czy³ siê w nurt prac naukowych i dydaktycznych.
Zorganizowa³ wspólnie z dr Hurnikiem nowoczesn¹ s³u¿bê czasu i bra³ ¿ywy udzia³
w budowie zegarów kwarcowych. Pozwoli³o to Obserwatorium zaj¹æ 13 miejsce w zespole 30 obserwatoriów œwiata, instrumentalnie i materialnie œwietnie wyposa¿onych.
Doktor Koebcke uzyska³ tytu³ docenta w 1954 r., a profesora 4 lata póŸniej. W roku 1958/1959 piastowa³ godnoœæ dziekana Wydzia³u Matematyki-Fizyki-Chemii, nastêpnie zaœ by³ prorektorem UAM w przeci¹gu dwu kadencji. By³ te¿ cz³onkiem Ko-
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mitetu Astronomicznego PAN, Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej, Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Bra³ udzia³ w 11 Wszechzwi¹zkowej Konferencji
Astrometrycznej w Leningradzie w 1954 r., a tak¿e w otwarciu odbudowanego Obserwatorium w Pu³kowie. Uczestniczy³ równie¿ w miêdzynarodowych kongresach:
Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej w Sztokholmie w 1938 r. i Miêdzynarodowej
Unii Geodezyjno-Geofizycznej w Rzymie w 1948 r. w charakterze delegata PAN,
a takie w sesji kopernikañskiej PAN w Warszawie w 1953 r.
Lata powojenne by³y okresem intensywnej dzia³alnoœci naukowej prof. Fryderyka
Koebcke. Prace teoretyczne i rachunkowe dotyczy³y licznych zagadnieñ. Wœród nich
wyró¿niaj¹ siê badania nad orbit¹ komety Giacobini i zwi¹zanym z ni¹ wspania³ym
zjawiskiem deszczu meteorów, obserwowanym w Poznaniu w dniu 10 paŸdziernika
1946 r. Dalej wymieniæ nale¿y prace nad nierównoœci¹ brzegu Ksiê¿yca, nad orbit¹
komety Holmes, nad wyznaczeniem promienia cienia Ziemi z obserwacji zaæmieñ
ksiê¿ycowych, nad metod¹ ca³kowania równania przewodnictwa cieplnego, nad
wyznaczeniem odleg³oœci gwiazd z uwzglêdnieniem miêdzygwiazdowej absorpcji
oraz prace teoretyczne nad sztucznymi satelitami Ziemi i wiele innych. Wszystkie one
œwiadcz¹ o rozleg³ych zainteresowaniach Autora, o Jego g³êbokiej erudycji i umiejêtnoœci jasnego stawiania problemów i mistrzowskiego ich rozwi¹zywania.
Profesor Fryderyk Koebcke by³ wysoko ceniony przez specjalistów, a szanowany
i lubiany przez m³odzie¿, której zawsze chêtnie pomaga³ rad¹ i wskazówk¹. By³ uosobieniem skromnoœci i czêsto pomniejsza³ w³asne zas³ugi.
Nauka traci w osobie Profesora Fryderyka Koebckego uczonego wysokiej klasy,
Uczelnia — oddanego sprawom nauki i dydaktyki profesora, koledzy — dobrego
przyjaciela, m³odzie¿ — nauczyciela i wychowawcê. Pamiêæ o Nim bêdzie ¿y³a wœród
nas, a Jego zas³ugi dla astronomii nie przemin¹ nigdy.
Kloto, Lachesis i Atropos popl¹ta³y nici ¿ywota i zamieni³y rolê dramatis personae; to On powinien by³ przemawiaæ na moim pogrzebie, a nie odwrotnie.
¯egnaj, Drogi Kolego, niech wieczna noc przyniesie ukojenie Twoim cierpieniom,
których Ci nie oszczêdzi³ œlepy los w ostatnich miesi¹cach Twego pracowitego ¿ywota. Niech promienie dalekich gwiazd œwiec¹ nad Tw¹ ziemsk¹ mogi³¹!
Rodzinie Zmar³ego sk³adam wyrazy g³êbokiego wspó³czucia, które wszystkich
obecnych jednoczy w tej smutnej uroczystoœci.
Józef Witkowski
Przemówienie wyg³oszone w dniu 8 lutego 1969 r. przed aul¹ UAM na uroczystym po¿egnaniu zmar³ego przez Senat UAM
„Postêpy Astronomii”, z. 3/1969, s. 306—308.
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Jadwiga KORDYLEWSKA
1906—1977
Nie mogê oprzeæ siê potrzebie napisania swoich spostrze¿eñ o nieprzeciêtnej pracy kobiety-astronoma Jadwigi Kordylewskiej, z
domu Paj¹k. By³a pierwsz¹ kobiet¹-astronomem w Obserwatorium Krakowskim.
Mieszka³am w s¹siedztwie Jej rodziny blisko 30 lat w budynku Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie przy ul. Kopernika 27. Z tego wzglêdu prawie codziennie
spotyka³am pani¹ Kordylewsk¹ na schodach czy na ulicy, a w pogodne noce wiele
czasu spêdza³yœmy razem na obserwacjach astronomicznych w kopule, lub na tarasie.
Pani Kordylewska bowiem, mimo ¿e nie by³a etatow¹ pracowniczk¹, wiele czasu
poœwiêca³a pracy astronomicznej. Szuka³a pilnie komet, obserwowa³a przeloty sputników w ramach istniej¹cej wówczas Komisji Sputnikowej w Obserwatorium, obserwowa³a zakrycia gwiazd przez Ksiê¿yc i ewentualne pojawiaj¹ce siê niezwyk³e zjawiska, jak zorze polarne, czy komety. Mia³a zawsze na to czas, mimo pracy w domu i
wychowywania czworga dzieci. Mieszkaj¹c obok, przez dziel¹ce mieszkania drzwi,
zna³am rodzinê pani Jadwigi i zawsze stawia³am za przyk³ad idea³u rodziny.
Ale pani Kordylewska nie tylko obserwowa³a, ale równie¿ opracowywa³a obserwacje. Ma wiele prac drukowanych dotycz¹cych opracowañ obserwacji gwiazd zaæmieniowych, referowanych na Zjazdach Polskiego Towarzystwa Astronomicznego,
którego by³a cz³onkiem. Ma te¿ wielki wk³ad pracy w wydawanych Rocznikach Astronomicznych Obserwatorium Krakowskiego. W ostatnim zaœ dziesi¹tku lat wspó³pracowa³a bardzo pilnie w dokonanych odkryciach swego mê¿a. Myœlê o Py³owych Ksiê¿ycach Kordylewskiego. Razem z mê¿em wyje¿d¿a³a na obserwacje w kraju i za
granicê. Trzykrotnie uczestniczy³a w ekspedycjach do Afryki dla obserwacji Py³owych Ksiê¿yców. W roku 1973, mimo ¿e bardzo Ÿle siê czu³a (cierpia³a na nerki),
wziê³a jednak udzia³ w wyprawie. Choroba w drodze minê³a, a wyprawa wróci³a
z sukcesami obserwacyjnymi.
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Zawsze, ostatnio w 1976 r., towarzyszy³a mê¿owi do Bukowiny Tatrzañskiej —
tam by³a lepsza pogoda — na obserwacje zakryæ Jowisza przez Py³owe Ob³oki. Dopiero w koñcu stycznia 1977 r. czu³a siê Ÿle i to by³ Jej pierwszy opuszczony okres
obserwacyjny. Mo¿e to spowodowa³o zawa³ serca u zapalonej obserwatorki, który
z chorob¹ nerek w ci¹gu kilku dni zgasi³ jej ¿ycie dnia 1 lutego 1977 r. w wieku 71 lat.
Mimo tego wieku pani Kordylewska by³a zawsze sprawna i ruchliwa. Nie widzia³am
wiêkszej zmiany w Jej sprawnoœci przez te 30 lat znajomoœci. A ju¿ od pocz¹tku
mojego pobytu w Obserwatorium, to jest od 1947 r., mia³am podziw dla Jej pracy
spo³ecznej. Mówi³am o pani Kordylewskiej, ¿e to urodzona spo³eczniczka. Harcmistrzyni, bra³a czynny udzia³ w zebraniach i pochodach. Czêsto spotyka³am J¹ w mundurze harcerskim. A harcerstwo — to przecie¿ najwy¿szy stopieñ dzia³alnoœci spo³ecznej.
Nale¿a³a do ró¿nych Towarzystw, a w wielu z nich anga¿owa³a siê czynnie, nie
ograniczaj¹c siê tylko do p³acenia sk³adek, jak czyni to wiêkszoœæ cz³onków. I tak
w Polskim Towarzystwie Mi³oœników Astronomii (otrzyma³a honorow¹ odznakê) do
1952 r. by³a Cz³onkiem Zarz¹du. W Polskim Towarzystwie Astronautycznym pe³ni³a
funkcjê sekretarza Zarz¹du. W Towarzystwie Esperantystów przez wiele lat, a¿ do
koñca ¿ycia, by³a Cz³onkiem Zarz¹du oraz sprawowa³a inne czynnoœci: np. by³a cz³onkiem Komisji przy egzaminach kursantów. Mam „Atesto Nro 1016” z ukoñczenia
podstawowego kursu jêzyka esperanto z podpisem — Jadwiga Kordylewska — jako
cz³onek Komisji egzaminacyjnej.
Uczêszcza³a na wszystkie zebrania i bra³a udzia³ we wszystkich Zjazdach Towarzystw, do których nale¿a³a. Cechowa³ J¹ rzadko spotykany zapa³ do pracy spo³ecznej
i niezwyk³a wytrwa³oœæ. Nie szczêdzi³a si³ i trudu dla podejmowanych przedsiêwziêæ
naukowych.
Za³¹czone zdjêcie przedstawia Jadwigê Kordylewsk¹ wœród swojej rodziny z telewizyjnej audycji „Godzina z docentem Kordylewskim”. Nie mogê pomin¹æ w tym
fragmentarycznym przedstawieniu dzia³alnoœci Zmar³ej, wyra¿enia wdziêcznoœci za
rady i pomoc udzielan¹ mi w wielu wypadkach. To, co napisa³am, to tylko niepe³na
charakterystyka. Nie sposób podaæ wszystkich wydarzeñ z okresu 30 lat znajomoœci
i wspó³pracy. Chodzi mi tylko o podkreœlenie Jej zapa³u do pracy i rzadko spotykanej
pasji w dzia³alnoœci spo³ecznej. St¹d Jej odejœcie to wielka strata i niezast¹piona luka
spo³eczna.
Swoja dzia³alnoœci¹ zapewni³a sobie trwa³¹ pamiêæ!
Ró¿a Szafraniec
„Urania”, z. 7/1977, s. 220—221.
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Kazimierz
KORDYLEWSKI
1903—1981

Kazimierz Kordylewski urodzi³ siê 11 paŸdziernika 1903 r. w poznañskiej rodzinie
rzemieœlniczej i to zapewne zawa¿y³o na Jego czynnym stosunku do rzeczywistoœci,
któr¹ w ci¹gu ca³ego ¿ycia œmia³o wspó³kszta³towa³ sw¹ dobrze organizowan¹ prac¹.
Astronomi¹ zainteresowa³ siê jako dziesiêciolatek. Po maturze (1922) w Gimnazjum
œw. Marii Magdaleny zaliczy³ na Uniwersytecie Poznañskim 2 lata studiów astronomii.
Od roku 1924 zwi¹za³ siê z Krakowem, gdzie w 1926 r. uzyska³ na UJ absolutorium,
godz¹c studia z prac¹ asystenta w Obserwatorium Astronomicznym. W placówce tej
dzia³a³ naukowo i organizacyjnie przez 50 lat — do chwili przejœcia na emeryturê (1974),
która nie oznacza³a w Jego przypadku jakiegoœ os³abienia aktywnoœci.
W ¿yciorysie naukowym Kazimierza Kordylewskiego zwraca uwagê kontrast
miêdzy szybkim, niemal b³yskotliwym startem kariery naukowej m³odzieñca a jej
znamiennym zablokowaniem w wieku dojrza³ym uczonego o niezaprzeczalnym dorobku. Pierwszego odkrycia — gwiazdy zmiennej d³ugookresowej T Crv — dokonuje jako 22-letni student w roku 1925. Jednoczeœnie podejmuje w OAUJ, pocz¹tkowo
pod okiem prof. Tadeusza Banachiewicza, prace przy redagowaniu g³ównej pozycji
Rocznika Obserwatorium (SAC), zawieraj¹cej efemerydy gwiazd zmiennych i kompendium wiedzy o najnowszych œwiatowych opracowaniach ich obserwacji. Prace te,
kontynuowane przez Kordylewskiego do 1978 r., przyczyni³y siê w du¿ej mierze do
wysokiej rangi OAUJ jako miêdzynarodowego oœrodka badañ gwiazd zmiennych.
On sam prowadzi³ ich intensywne obserwacje, dochodz¹c po latach do imponuj¹cej
liczby ponad 40 tys. pomiarów i do pomys³owej, bardzo wydajnej metody ich opracowañ. W wieku 24 lat obejmuje funkcjê kierownika jednej z trzech stacji obserwacyjnych polskiej ekspedycji na zaæmienie S³oñca (1927) do Laponii szwedzkiej. Rok
póŸniej zostaje dokooptowany do Komisji Gwiazd Zmiennych Miêdzynarodowej Unii

Kazimierz KORDYLEWSKI, 1903—1981

115

Astronomicznej (IAU), choæ podobne dowody uznania spotykaj¹ astronomów zazwyczaj w wieku bardziej dojrza³ym. Oprócz wymienionych programów prowadzi
równolegle fotograficzne obserwacje pozycyjne planetoid i komet, bierze udzia³ w pracach geodezyjnych, a tak¿e liczy wstecz efemerydê pozycji odkrytego w 1930 r. Plutona, by umo¿liwiæ odnalezienie tej planety na dawnych fotografiach— w celu dok³adnego wyznaczenia orbity. W wieku 29 lat uzyskuje w UJ doktorat filozofii za
opracowanie wyników ekspedycji zaæmieniowej z 1927 r. Praca ta, w opinii specjalistów tej dziedziny astronomii, mia³a cechy rozprawy habilitacyjnej.
W miarê up³ywu lat przybywa obserwacji — zarówno zaæmieñ S³oñca, jak i gwiazd
zmiennych. Kordylewski podejmuje opracowania zmian okresów gwiazd zaæmieniowych; proponuje na podstawie obszernego materia³u obserwacyjnego wysuniêcie
wniosków co do wartoœci przyspieszenia S³oñca w jego ruchu w Galaktyce. Doprowadza to w póŸniejszych opracowaniach (Z. Kordylewski, J.M. Kreiner) do okreœlenia górnej granicy takiego przyspieszenia. Zmiany okresów gwiazd typu RR Lyr wykorzystuje Kazimierz Kordylewski do prób wyznaczenia mas gromad kulistych, inicjuje
wreszcie opracowanie katalogu paralaks fotometrycznych gwiazd zaæmieniowych.
Prace te utrwalaj¹ dobrze jego reputacjê w opinii spo³ecznoœci astronomów.
W 1950 r., z inspiracji prof. Józefa Witkowskiego z Poznania, podj¹³ Kordylewski
fotograficzne poszukiwania makrometeoroidów w tzw. punktach libracyjnych L4 i L5
uk³adu Ziemia — Ksiê¿yc. Fiasko tych prób sk³oni³o Go w 1951 r. do szukania raczej
zagêszczeñ py³u miêdzyplanetarnego w tych obszarach. Zmieni³ wiêc odpowiednio
metody obserwacji, ale poszukiwania zosta³y uwieñczone dopiero po 10 latach (1961)
sukcesem, w który pocz¹tkowo nikt — oprócz odkrywcy — nie wierzy³. Dostrze¿enie delikatnej poœwiaty, rozproszonej na znikomej gêstoœci ob³okach py³u jest bowiem nadzwyczaj trudne, dlatego te¿ poszukiwania trwa³y a¿ 10 lat, a na potwierdzenie istnienia owych ob³oków trzeba by³o czekaæ kolejne 10 lat. By³o to jednak
potwierdzenie pochodz¹ce z obserwacji pozaatmosferycznych, prowadzonych za pomoc¹ sond kosmicznych. Dowód, ¿e owe ob³oki mo¿na rzeczywiœcie dostrzec z Ziemi, poda³ dopiero ostatecznie w 1989 r. dr Maciej Winiarski z OAUJ, po 13-letnich
badaniach metodami niezaprzeczalnie obiektywnymi; by³o to jednak 8 lat po œmierci
odkrywcy, któremu by³o dane doœwiadczaæ pod koniec ¿ycia goryczy zdecydowanego ostracyzmu ze strony wiêkszoœci œrodowiska astronomicznego. Podejrzewany by³
o preparowanie mistyfikacji naukowych, a jako osoba „medialna” nie unikaj¹ca dziennikarzy, by³ oskar¿any o uprawianie niegodnej autoreklamy.
Kazimierz Kordylewski by³ wieloletnim, tym absolutnie „naczelnym” adiunktem
prof. Tadeusza Banachiewicza (1882—1954), który uwa¿a³ go za kogoœ wiêcej, ni¿
swoj¹, przys³owiow¹ „praw¹ rêkê”. Profesor odci¹¿ony od trosk administracyjno-
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gospodarczych zwi¹zanych z podleg³¹ sobie placówk¹ móg³ zatem skupiæ siê wy³¹cznie na pracy naukowej i docenia³ to. Dozna³ wiêc dojmuj¹cego wstrz¹su, gdy Kordylewski zg³osi³ po pewnym „spiêciu” w 1932 r. rezygnacjê z pracy w OAUJ. Do rozstania oczywiœcie nie dosz³o, lecz epizod ten sk³oni³ Banachiewicza do prowadzenia
systematycznego dziennika, który dziœ jest nies³ychanie cennym Ÿród³em informacji.
Zaraz po wojnie Kordylewski postara³ siê wraz z innymi astronomami o ponowne
uruchomienie, powsta³ego jeszcze w latach trzydziestych, Zak³adu Aparatów Naukowych Narodowego Instytutu Astronomicznego im. M. Kopernika, a w lutym 1946 r.
doprowadzi³ do zawarcia umowy pomiêdzy Polskim Radiem a OAUJ, które podjê³o
siê nadawaæ codzienne sygna³y czasu. ZAN by³ objêty patronatem ze strony Obserwatorium i przynosi³ pewne dodatkowe dochody; podobnym ,,gospodarstwem pomocniczym” by³o dla OAUJ ,,sprzedawanie” sygna³ów czasu, a wszelkie rozliczenia
prowadzi³ Kordylewski. W 1951 r. ZAN zosta³ przejêty przez UJ; podobnie zreszt¹
jak umowa z PR o sygna³y czasu.
Natomiast Kordylewski by³ wtedy, w atmosferze nagonki, podejrzewany o niezbyt
czyste obracanie administrowanymi kwotami. Bezpodstawnoœæ tych pomówieñ obna¿y³y postêpowania zarówno prokuratorskie, jak i dyscyplinarne w UJ, wszczête
wówczas doœæ g³oœno, a umarzane nieco ciszej. Warto zreszt¹ zauwa¿yæ, ¿e przepisowe instytucjonalne zarz¹dzanie obydwoma przejêtymi ,,dochodowymi interesami”
nie wysz³o im na zdrowie; oba zosta³y doprowadzone w ró¿ny sposób, ale skutecznie,
do upadku; sygna³y czasu w 1984 r., a ZAN 17 lat póŸniej.
Powszechnie znana by³a pasja spo³eczna Kordylewskiego, przejawiaj¹ca siê w jego ró¿norakich dzia³aniach we w³adzach stowarzyszeñ naukowych i innych (m.in.
Towarzystwa: Astronomiczne, Astronautyczne, Mi³oœników Astronomii, Wiedzy Powszechnej, a tak¿e ZHP i Zwi¹zek Esperantystów). Ceni³ skutecznoœæ i wydajnoœæ
dzia³añ; demonstracj¹ tej postawy by³o m.in. znane „samowolne” przeniesienie trumny Banachiewicza z Rakowic na Ska³kê. Wykazywa³ niew¹tpliwie talenty kupieckie
i negocjatorskie, lecz w razie zaistnienia podstawowego konfliktu w sferze systemu
wartoœci ten elastyczny i zrêczny rozmówca potrafi³ przeistoczyæ siê natychmiast w bezlitosnego weredyka, ryzykuj¹cego wiele w wypadkach, gdy kontrpartner dysponowa³
prerogatywami decyzyjnymi, czy choæby tylko opiniodawczymi. Odwagê wykaza³
bezsprzecznie w po³owie kwietnia 1945 r., gdy funkcjonariusze UB przybyli do Obserwatorium, by aresztowaæ ¿onê prof. T. Banachiewicza Laurê, pomówion¹ — jako
Ukrainka — o wspó³pracê z okupantem. Kordylewski zaoferowa³ wtedy sw¹ osobê
w charakterze zak³adnika; oferta zosta³a jednak odrzucona, a pani Laura zmar³a w koñcu
maja, wolna od zarzutów, lecz wyczerpana przes³uchaniami.
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Kilka miesiêcy póŸniej uda siê Kordylewski do Wroc³awia, by odwa¿nie „wyrwaæ” tamtejsze Obserwatorium z r¹k Armii Czerwonej, która uzna³a je za obiekt
wojskowy. Przej¹wszy je — niemal podstêpem — zdo³a³ je utrzymaæ; zabezpieczy³ je
tak¿e przed rodzimymi „szabrownikami” i jesieni¹ przekaza³ przyby³emu ze Lwowa
profesorowi Eugeniuszowi Rybce.
By³y rektor UJ prof. Stefan Grzybowski pisze w swych Wspomnieniach… (Kraków 1999) o Kazimierzu Kordylewskim, ¿e nigdy nie zg³oszono wniosku o nadanie
mu tytu³u profesorskiego. W rzeczywistoœci jednak taki wniosek zosta³ wysuniêty, ale
na tyle póŸno, by jego odrzucenie ze wzglêdów formalnych by³o zagwarantowane.
Z drugiej strony ci, którzy znali tego Docenta bli¿ej, podzielaj¹ pogl¹d, i¿ móg³ on
szczodrze obdzieliæ bogactwem swych pomys³ów nawet kilku profesorów najzupe³niej zwyczajnych.
Jubileusz docenta Kazimierza Kordylewskiego sta³ siê okazj¹ do przypomnienia
Jego sylwetki w czasie spotkañ zorganizowanych w Krakowie i nie tylko — przez
tutejsze instytucje i gremia astronomiczne. W Obserwatorium Astronomicznym UJ
na Forcie Ska³a odby³a siê w dniu 10. paŸdziernika 2003 r. sesja wspomnieniowa. Po
otwieraj¹cym przemówieniu dyrektora, prof. Micha³a Ostrowskiego, podpisanemu
przypad³ zaszczyt wyg³oszenia wstêpnego referatu, a nastêpnie zaprezentowali w krótkich s³owach swoje wspomnienia wspó³pracy i kontaktów z niezwyk³ym Docentem:
prof. Jerzy M. Kreiner — kierownik Katedry Astronomii Akademii Pedagogicznej
w Krakowie i Obserwatorium na Suhorze w Gorcach, dr Henryk Brancewicz — prezes Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii, prof. Adam Strza³kowski z UJ,
— fizyk i astrofizyk, prof. Jerzy Machalski — kierownik Zak³adu Radioastronomii
i Fizyki Kosmicznej w OAUJ. Wiele rodzinnego ciep³a i ciekawych szczegó³ów wnios³y
krótkie wyst¹pienia synów wspominanego Astronoma, w osobach: matematyka —
dr Jerzego Kordylewskiego i biologa — doc. Leszka Kordylewskiego. Sesjê zakoñczy³ referat prof. Andrzeja Zdziarskiego z Centrum Astronomicznego im. Miko³aja
Kopernika PAN pt. ,,Procesy promieniste i zmiennoœæ uk³adów podwójnych z czarnymi dziurami”. Po po³udniu, w Ma³ej Auli PAU, przy ul. S³awkowskiej 17 odby³o
siê pod przewodnictwem prof. Kazimierza Grotowskiego spotkanie Sekcji Astrofizyki PAU, podczas którego mogliœmy wys³uchaæ drugiego wyk³adu prof. A. Zdziarskiego pt. „Udzia³ Polski w satelitarnych badaniach astrofizycznych”.
Obchody jubileuszowe obejmowa³y równie¿ dni otwarte w Obserwatorium Astronomicznym UJ (10 X) z referatami popularnonaukowymi prof. Micha³a Ostrowskiego i dr hab. Andrzeja Woszczyny, zwiedzaniem Obserwatorium i pokazami nieba
przez teleskop. Dni otwarte (10 i 11 X) og³osi³y równie¿ Obserwatorium Astronomiczne Akademii Pedagogicznej na Suhorze oraz M³odzie¿owe Obserwatorium Astro-
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nomiczne w Niepo³omicach. Program obj¹³ tak¿e pokazy wahad³a Foucaulta, przeprowadzane 9 X w koœciele œw. Piotra i Paw³a w Krakowie.
W siedzibie Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii w Krakowie odby³a
siê w dniach 10-12 X 5. Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA pt. „Struktura i ewolucja komet i innych drobnych cia³ Uk³adu S³onecznego w Stulecie Urodzin
Docenta Kazimierza Kordylewskiego”. Na sesji tej wyg³osili referaty: prezes PTMA
dr Henryk Brancewicz, dr Ireneusz W³odarczyk z Planetarium Œl¹skiego, mgr Anna
Marciniak z UAM w Poznaniu, mgr Magdalena ¯mudzka z AGH, mgr Marek Kubala
z Politechniki Krakowskiej, dr Krzysztof Zio³kowski z Centrum Badañ Kosmicznych
PAN, dr Tomasz Œciê¿or z Politechniki Krakowskiej; ponadto zaprezentowano wiele
komunikatów na sesji plakatowej.
Równie¿ pod has³em jubileuszu Kazimierza Kordylewskiego, w sobotê 11 X po
po³udniu odby³o siê w Wêglówce (gmina Wiœniowa) — pod przewodnictwem wójta,
p. Juliana Murzyna — zebranie Komitetu Odbudowy Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze z prezentacj¹ koncepcji projektowanej przez mgr in¿. arch. Wiktora Kielana. Nastêpnie referaty popularnonaukowe wyg³osili: podpisany oraz dr Henryk Brancewicz i prof. Jerzy M. Kreiner. Uroczystoœæ zamknê³y pokazy nieba dla
uczestników, wœród których dominowa³a m³odzie¿.
W dniu 100 rocznicy urodzin Kazimierza Kordylewskiego, 11 X 2003 r. o godz.
8:30 w koœciele oo. Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej zosta³a odprawiona
msza œw., po której z³o¿ono kwiaty na Jego grobie. Obok Rodziny Uczonego stanêli:
dyrektor OAUJ prof. Micha³ Ostrowski, prezes PTMA dr Henryk Brancewicz, dyrektor M³odzie¿owego Obserwatorium Astronomicznego w Niepo³omicach mgr Mieczys³aw Jag³a i inni.
Jan Mietelski
W stulecie urodzin Kazimierza Kordylewskiego, paŸdziernik 2003 r.

Wywiady dla prasy Kazimierza KORDYLEWSKIEGO
11 paŸdziernika 2003 r. minê³a setna rocznica urodzin docenta Kazimierza Kordylewskiego, wybitnego obserwatora gwiazd zmiennych, odkrywcy py³owych ob³oków
Ziemi, znakomitego wyk³adowcy akademickiego i popularyzatora astronomii. Docent Kordylewski (1903—1981) niemal przez ca³e ¿ycie by³ zwi¹zany z Obserwatorium Krakowskim, gdzie w wieku 21 lat rozpocz¹³ pracê naukow¹ pod kierunkiem
prof. Tadeusza Banachiewicza (1882—1954), któr¹ kontynuowa³ przez prawie 60 lat.
Szczególnie w kilkunastu ostatnich latach swego ¿ycia doc. Kordylewski udziela³
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licznych wywiadów dla prasy, w których znajdujemy wiele interesuj¹cych wypowiedzi, jak¿e czêsto nadal aktualnych. Autor pragnie unaoczniæ, jak szeroki oddŸwiêk
w popularnonaukowych publikacjach i wywiadach w codziennej prasie znalaz³a dzia³alnoœæ doc. Kordylewskiego jako uczonego, a zw³aszcza niestrudzonego popularyzatora astronomii.
Wspomniany ju¿ Tadeusz Banachiewicz by³ dla m³odego Kazimierza Kordylewskiego wybitnym autorytetem naukowym i niedoœcig³ym mistrzem. Zreszt¹ sam
Banachiewicz uwa¿a³ Kordylewskiego za sw¹ praw¹ rêkê w kierowaniu Obserwatorium Krakowskim.
Banachiewicz by³ cz³owiekiem wyj¹tkowym — wspomina Kazimierz Kordylewski
w rozmowie z Marianem Nowym („Dziennik Polski”, 3 VI 975). By³ du¿¹ indywidualnoœci¹ ludzk¹ i naukow¹ — oddzia³ywa³ na ka¿dego z nas, uczniów, indywidualnie.
Wszystkim wpaja³ zasady sk³adaj¹ce siê na ideê poœwiêcenia nauce: nie zajmowaæ siê
³atwymi tematami tylko trudnymi; zamiast chodziæ utartymi œcie¿kami, szukaæ nowych
tematów i rozwi¹zañ; nie ¿a³owaæ trudu, nie pracowaæ dlatego, ¿e za to p³ac¹, ale ¿e
posiada siê pole do dzia³ania. Ca³kowicie przej¹³em te zasady i propagujê je wœród
m³odych. Nie zawsze jednak ze skutkiem…
Zapytany przez Teresê Siedlarow¹ („Radio i Telewizja”, 15 I 1967), czy popularyzacja wiedzy astronomicznej nie odci¹ga uczonego od pracy badawczej odpowiada:
Kontakt z m³odzie¿¹ jest dla uczonego bardzo po¿¹dany, zaœ bezpoœrednia reakcja
na sprawy, które porusza, jest ogromnie instruktywna. Prócz tego koniecznoœæ „zni¿enia” siê niejako do poziomu s³uchacza, który przecie¿ nie zna na ogó³ ani aparatu
matematycznego, ani astronomii, wzbogaca umys³ uczonego, pozwala na spojrzenie
nie tak jednostronne — inne, ni¿ przy fachowym jedynie traktowaniu przedmiotu. Popularyzacja wiedzy jest wiêc nie tylko obowi¹zkiem wobec spo³eczeñstwa, zw³aszcza
wobec m³odego pokolenia, to nie tylko przyjemnoœæ dla jednych czy drugich. Nie jest
to równie¿ jedynie „wêdka”, na któr¹ chwytany jest nowy narybek naukowy. Jest to po
prostu pewien twórczy element w ¿yciu samego uczonego.
Niew¹tpliwie najwiêcej rozg³osu Kazimierzowi Kordylewskiemu przynios³y badania materii w pobli¿u tzw. punktów libracyjnych L4 oraz L5 orbity Ksiê¿yca. W wywiadzie dla Janusza Dziadosza („WTK-Tygodnik Katolików”, 28 X 1973) Kazimierz
Kordylewski opisuje, jak dosz³o do odkrycia ob³oków libracyjnych: Przed ponad dwustu laty matematyk Lagrange sformu³owa³ teoriê, w myœl której w uk³adzie dwu wzajemnie okr¹¿aj¹cych siê cia³ np. S³oñce—Jowisz, Ziemia—Ksiê¿yc istniej¹ punkty zwane
libracyjnymi, gdzie równowa¿¹ siê si³y grawitacyjne. S¹ one swego rodzaju pu³apkami dla py³ów czy wiêkszych bry³, które siê tam przypadkowo dostan¹. Znamy dwa
takie punkty na orbicie Jowisza, gdzie uwiêzione s¹ dwie grupy ma³ych planetek […].
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Doc. Kordylewski postanowi³ sprawdziæ, czy w punktach libracyjnych uk³adu ZiemiaKsiê¿yc nie ma równie¿ jakichœ bry³ materii. Prof. Banachiewicz, ówczesny dyrektor
Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie powiedzia³ mi: proszê pana, nie
warto, bo gdyby coœ by³o, to by ju¿ dawno przypadkowo „ktoœ z³apa³”. Odpowiedzia³em; nie zgadzam siê z panem, profesorze. Przemyœla³em to dobrze. Po³o¿enie na
niebie tych obiektów jest takie, ¿e przypadkowo nikt nie znalaz³by tam nic. Bo gdy
Ksiê¿yc œwieci, nikt nie fotografuje i nie bada, a gdy Ksiê¿yc zajdzie, to fotografuje siê
wysoko na niebie ³atwo dostêpne gwiazdy, a tak nisko, gdzie s¹ punkty libracyjne, nikt
nie schodzi z obserwacjami; trzeba robiæ specjalne obserwacje, których na pewno nikt
nie robi³.
Pierwsze obserwacje ob³oków libracyjnych (zwanych te¿ py³owymi ksiê¿ycami
Ziemi) wspomina doc. Kordylewski w rozmowie z red. Ew¹ Mankowicz-Cudny („Horyzonty Techniki”, 3/1974): Pocz¹tkowo uwa¿a³em, ¿e [w punktach Lagrange’a] winny
znajdowaæ siê lite bry³y. Jednak 1,5 roku obserwacji nie da³o ¿adnych rezultatów.
Wówczas to znany astronom profesor J. Witkowski zwróci³ mi uwagê, i¿ jest ma³o
prawdopodobne, aby w punktach Lagrange’a znalaz³ siê du¿y blok. Lecz o wiele bardziej prawdopodobne jest to, ¿e gromadz¹ siê tam py³y, których w przestrzeni kosmicznej jest znacznie wiêcej ni¿ du¿ych od³amów skalnych. Takie skupione py³y powinny
dawaæ efekt fotometryczny. Jak siê potem okaza³o, by³o to s³uszne za³o¿enie. Zacz¹³em
wiêc szukaæ w tych okolicach na niebie jaœniejszej plamy. Jednak¿e zastosowane przeze mnie ró¿ne przyrz¹dy nie da³y pozytywnego wyniku. Nie rezygnowa³em. Postanowi³em wykorzystaæ do obserwacji najstarszy przyrz¹d optyczny — oko. Opracowa³em
specjaln¹ metodê obserwacji go³ym okiem, gdy¿ patrzenie na wprost nic nie dawa³o.
Przez 5 lat jeŸdzi³em na szczyt £omnicy, gdzie s¹ znacznie lepsze warunki do prowadzenia obserwacji i w œciœle okreœlonym czasie, po zachodzie Ksiê¿yca, uparcie szuka³em
moich ob³oków. Wreszcie w 1956 r. uda³o siê. Zobaczy³em w przewidywanym miejscu
na niebie œwiecenie. Nastêpnego dnia plama ta przesunê³a siê tyle samo co Ksiê¿yc,
co potwierdza³o, ¿e znalaz³em w³aœciwy obiekt. […] Og³osi³em swoje odkrycie. W œwiecie astronomicznym wywo³a³o to wiele burzliwych dyskusji.
Odkrycie ob³oków libracyjnych przez d³u¿szy czas by³o traktowane z niedowierzaniem, tym bardziej ¿e dla ich dostrze¿enia najlepszym przyrz¹dem obserwacyjnym okaza³o siê... oko. Uwa¿a siê oko za instrument ma³o czu³y — fotometr jest
czulszy; […] Nabra³em szacunku dla oka. Trzeba wierzyæ oku i nie sugerowaæ siê
tym, ¿e czuje siê wewnêtrzn¹ niepewnoœæ. O tym, co jest realne w obserwacjach,
zadecyduje dopiero konfrontacja ró¿nych wieczorów obserwacyjnych i ró¿nych obserwatorów. Wtedy te oczy s¹ tak samo obiektywne jak instrument, a nawet lepsze, bo
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daj¹ przegl¹d tego, co jest na niebie, a nie drobny fragment. Wreszcie obserwacje
mo¿e robiæ ka¿dy, nawet gdy nie ma instrumentu, a o instrument bardzo trudno.
Docent Kordylewski by³ pewny swego odkrycia, dokonanego w trakcie obserwacji wizualnych. Po latach wspomina w cytowanym ju¿ wywiadzie dla J. Dziadosza:
Zachwyty [nad odkryciem] usta³y, gdy nap³ywa³y meldunki, ¿e ksiê¿yców py³owych nie widaæ. Stan¹³em wtedy pod prêgierzem, jako ten, który siê pomyli³. Ja spa³em spokojnie. Wiedzia³em, ¿e je widzia³em. Wiedzia³em, jakie to trudne i ¿e ca³e lata
pracowa³em, by nauczyæ siê je dostrzec i mieæ wyniki. […] Ale ja lubiê robiæ rzeczy
trudne. […] Astronomowie interesuj¹ siê dzisiaj dalekim Kosmosem, p³ywaj¹ w problemach kosmologii. Takie konkretne rzeczy s¹ ma³o wa¿ne, niepotrzebnie trudne.
Tam, gdzie pracuje siê, maj¹c dowolnie du¿o swobody w za³o¿eniach, które siê robi,
mo¿na otrzymywaæ wspania³e wyniki i chwaliæ siê tymi wynikami, z tym, ¿e zanim siê
te wspania³e wyniki og³osi, czêsto trzeba je ju¿ odwo³ywaæ, bo stwierdza siê niezgodnoœæ z faktami. I to jest szumi¹ce wino dzisiejszej nowoczesnej astronomii, które mnie
nie fascynowa³o nigdy, natomiast fascynowa³o mnie siêgniêcie po konkretne obiekty,
po coœ, co na pewno jest takie a nie inne i coœ, co ma perspektywy rozwojowe przez
mo¿liwe obserwacje, a nie przez dalsze dyskutowanie i omawianie bez obserwacji.
Wœród szerokich rzesz mi³oœników astronomii (i nie tylko) Kazimierz Kordylewski
jest znany m. in. jako pomys³odawca tzw. metody kalkowej wyznaczania momentów
minimów gwiazd zaæmieniowych. Mia³em z obserwacji wyznaczyæ dok³adne momenty s³abniêcia gwiazd zaæmieniowych. Nie bardzo wiedzia³em, jak to zrobiæ i zacz¹³em
pytaæ swoich kolegów, wœród których by³ wtedy znany popularyzator, nie¿yj¹cy ju¿ dr
Gadomski. Objaœnili mi, ¿e trzeba zebraæ trzysta obserwacji z ka¿dej gwiazdy […],
a potem w ci¹gu paru miesiêcy trzeba opracowywaæ wyniki. […] Tyle trudu? Na poczekaniu wymyœli³em tak¹ prost¹ metodê, ¿e za miesi¹c mia³em obliczonych 31 momentów. Nazwa³em j¹ metod¹ kalkow¹, gdy¿ wynik uzyskiwa³o siê za pomoc¹ kalki.
Pocz¹tkowo nie docenia³em jej znaczenia, ale dziœ jest stosowana przez wszystkich
astronomów na ca³ym œwiecie. Zawsze podkreœlam, ¿e droga do powodzenia polega
na znalezieniu innych, nowych rozwi¹zañ, a nie na powtarzaniu tego co robi¹ inni.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e w tym wypadku sprzyja³o mi lenistwo, bo nie chcia³o mi siê
przeprowadzaæ tylu obserwacji i szuka³em prostszej drogi do wyniku. Trzeba by³o
jednak odwa¿yæ siê na to i oceniæ, czy rzeczywiœcie prostsza droga da wynik.
Z koñcem roku 1968 Kazimierz Kordylewski zosta³ poproszony przez dziennikarzy
o „Kosmiczne horoskopy” na najbli¿szy rok („Dziennik Polski”, 31 XII 1968). Prorocze okaza³y siê s³owa:
Przewidujê, ¿e w 1969 r. cz³owiek stanie na Ksiê¿ycu, podniesie kamieñ i przywiezie ten kamieñ srebrnego globu na Ziemiê. […] Zdobyte w ostatnich lotach za³ogo-

122

Jerzy M. Kreiner

wych doœwiadczenie mo¿e przynieœæ sukces naukowcom Stanów Zjednoczonych, je¿eli tylko bêd¹ oni zdolni do odwa¿nych posuniêæ. Nale¿y siê te¿ liczyæ z niespodziank¹
ze strony radzieckiej, przecie¿ wysi³ek w³o¿ony w wystrzelenie 300 „Kosmosów” musi
mieæ swój rezultat i mo¿na oczekiwaæ, ¿e praca naukowców radzieckich doprowadzi
do lotu aparatu du¿o dalej ni¿ na Ksiê¿yc.
Bliskie prawdy okaza³y siê równie¿ s³owa dotycz¹ce kwazarów:
Przewidujê, ¿e rok 1969 przyniesie rozpoznanie natury kwazarów, […] które stanowi¹ obecnie obiekty intensywnie badane przez œwiat astronomiczny za pomoc¹ najpotê¿niejszych instrumentów. […] Badania te doprowadz¹ w 1969 r. do rozpoznania, ¿e kwazary s¹ obrazami tworów znajduj¹cych siê w Kosmosie w odleg³oœciach
setki razy dalszych ni¿ najdalsze dot¹d badane […] Bêdziemy mogli zatem zagl¹dn¹æ
do kolebki, jak¹ przeby³a nasza Galaktyka wiele miliardów lat temu. Dziêki rozpoznaniu kwazarów zdo³amy odtworzyæ rozwój Kosmosu w czasie.
Niestety, kolejne przewidywania Docenta, ¿e rok 1969 powinien przynieœæ pierwszy kontakt cz³owieka z inteligentnymi istotami ¿yj¹cymi w odleg³ych rejonach Kosmosu, jak dot¹d, siê nie spe³ni³y. Natomiast stwierdzenie, ¿e w Kosmosie istniej¹
inne uk³ady planetarne, a wœród nich musz¹ zdarzyæ siê takie, na których — dok³adnie
w takich samych warunkach fizycznych, jak na Ziemi —powsta³o i rozwija³o siê
¿ycie, doprowadzaj¹c do postania równych nam istot inteligentnych ma wielu zwolenników.
Docent Kordylewski by³ przekonany o istnieniu ¿ycia w Kosmosie: Mam g³êbok¹
pewnoœæ, ¿e ono istnieje. Myœlê o tym jak o konkretnym fakcie, który zachodzi. ¯ycie
musi wyst¹piæ wszêdzie tam, gdzie s¹ do tego warunki. […] ¯ycie ma to do siebie, ¿e
bardzo szybko rozwija siê nawet w ma³o sprzyjaj¹cych warunkach. Zarazem w przyrodzie nie ma niczego, co siê tylko raz zdarza. Jeœli gdzieœ coœ siê zdarzy³o, to musi siê
zdarzyæ gdzie indziej. Na tym polega natura przyrody. (rozmowa przeprowadzona
z Dorot¹ Terakowsk¹, „Przekrój”, 19 I 1975).
Od momentu wystrzelenia pierwszego sztucznego satelity Ziemi — sputnika —
Kazimierz Kordylewski szczególnie interesowa³ siê astronautyk¹. By³ jednym z za³o¿ycieli Polskiego Towarzystwa Astronautycznego i wieloletnim prezesem Oddzia³u
Krakowskiego. W dawnych czasach, kiedy cz³owiek traktowa³ przestrzeñ pozaziemsk¹
jako coœ nieosi¹galnego, by³y to [astronautyka i badania Kosmosu] zainteresowania
hobbystów, na których patrzono nieco z ukosa. Jednak z chwil¹ gdy pierwszy sputnik
otworzy³ drogê w Kosmos — fakt ten musia³ byæ powszechnie zauwa¿ony — ¿ywe,
szerokie zainteresowanie tematyk¹ kosmiczn¹ sta³o siê rzeczywistoœci¹ zwyk³¹.
Trzeba zrozumieæ fakt, ¿e loty kosmiczne doprowadzi³y do istnienia zmian w naszym œwiatopogl¹dzie. Z jednej strony bowiem ludzkoœæ doros³a do nowych zadañ,
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a z drugiej — wyniki badañ Kosmosu s¹ zaskakuj¹ce nawet dla fachowców. Zwa¿my
choæby takie sprawy jak zmiana pogl¹dów na planety Mars i Wenus, mo¿liwoœæ odbywania dalekich podró¿y i uwolnienia siê od wiêzów, w jakich trzyma³a nas Ziemia,
nasza atmosfera itd. Cz³owiek nabra³ pewnoœci siebie, a rozpoczête kroki w Kosmos
poprowadzi dalej i z rozmachem. Za dalszych lat szeœædziesi¹t postêp bêdzie tak ogromny, ¿e na nasze dzisiejsze sukcesy patrzeæ bêdziemy z uœmiechem politowania, niemniej jednak dzisiejszy postêp warunkuje przysz³e zmiany. (Wywiad przeprowadzony
przez Izabellê Bobbe, „S³owo Powszechne”, 22-23 VII 1978).
Zapytany przez B. Zagórsk¹ („Echo Krakowa”, 28 VII 1958): Czy czyta Pan powieœci Lema? Doc. Kordylewski odpowiada: W ogóle prawie nie czytam powieœci, bo
nie mam na to czasu. A prace Lema uwa¿am za bardzo cenne, ze wzglêdu na zainteresowanie spo³eczeñstwa tymi problemami. Nauka, która nie jest nikomu potrzebna,
musi zgin¹æ.
Podstawowe zasady, którymi kierowa³ siê w podejmowaniu badañ naukowych,
doc. Kordylewski przedstawi³ w wywiadzie udzielonym Lucynie Winnickiej („Kurier Polski”, 25-26 XI 1973): Najwa¿niejsze to podo³aæ wszystkim obowi¹zkom i umieæ
myœleæ inaczej. Nie trzeba za du¿o analizowaæ, ani podwa¿aæ, ani formu³owaæ. Przyroda bez analizy i bez logiki funkcjonuje i dzia³a, pszczo³a nie ucz¹c siê potrafi siê
porozumiewaæ. Nie znamy jêzyka przyrody, bo przestaliœmy go s³yszeæ. Ale narodzi siê
nowy Kopernik, który znów zacznie myœleæ inaczej. Chcia³bym tego doczekaæ.
Jak gdyby kontynuacj¹ tej myœli jest fragment wspomnianego ju¿ wywiadu dla
„Przekroju”: Uwa¿am, ¿e ludzie dzisiejszej doby na ca³ym œwiecie, wychowani w kanonach myœlenia logicznego i rachunków matematycznych nie zawsze mog¹ uchwyciæ powi¹zanie miêdzy ca³¹ przyrod¹. Jeœli coœ siê nie zgadza liczbowo, jeœli jest sprzeczne z ogólnym pogl¹dem, uwa¿amy, ¿e jest niedorzeczne.
I jeszcze raz wypowiedŸ dla „Dziennika Polskiego” (3 VII 1975): Idee nie powstaj¹ w drodze kalkulacji. Idee s¹ raczej pewnym skokiem myœlowym. Tak dalece, ¿e
ten, kto powzi¹³ ideê, nie ma dla niej rzeczowego uzasadnienia, ale ma naturalne
Ÿród³o: odczuwanie. Jestem przekonany, ¿e tak myœla³ Kopernik. Penetracje obszarów nieznanych cechuj¹ wszystkich odkrywców.
W wywiadzie zatytu³owanym „¯ycie gwiazdami us³ane”, udzielonym Zofii i Jerzemu Kluzom („Gazeta Po³udniowa” (?), 2 II 1975): Zawsze podkreœlam, ¿e droga
do powodzenia polega ma znalezieniu innych, nowych rozwi¹zañ, a nie na powtarzaniu tego, co robi¹ inni. […] Py³owe Ksiê¿yce? Dlaczego akurat ten temat? Powiem
tylko, ¿e by³ on wypracowany trzema dniami przegl¹du ca³ej astronomii. Zanim go
obra³em, przejrza³em literaturê z okresu dwustu lat, szczêœliwie przewiduj¹c, ¿e jest
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tam do zbadania coœ istotnego. Nie wystarczy upieraæ siê, nie wystarczy trudziæ siê,
trzeba jeszcze gruntownej znajomoœci „wroga”, zanim siê go zaatakuje.
Docent dr Kazimierz Kordylewski nie doczeka³ siê tytu³u profesorskiego. Z wypowiedzi dla Leszka Konarskiego („Dziennik Polski”, 20 XII 1973) dowiadujemy
siê: Nikt mnie nie zmusi do napisania samochwalnego referatu z proœb¹ o awans.
Zabiega³em o innych. O sobie lubiê mówiæ krytycznie. A zreszt¹ jestem uparty, mam
w³asne zdanie. A czy jestem docentem czy profesorem, to i tak w œwiecie nauki nie ma
to najmniejszego znaczenia. Liczy siê tylko konkretna praca.
Jak¿e wymownym uznaniem osi¹gniêæ znakomitego astronoma by³ wiersz Zbigniewa Jerzyny napisany jeszcze za ¿ycia Kazimierza Kordylewskiego i opublikowany w ,.Miesiêczniku Literackim” (III /1967, str. 18):

Ob³ok Kordylewskiego
Januszowi Krasiñskiemu
Zapatrzony w Saturna, z ci¹g³ym
lêkiem w oczach, nie wiedzia³eœ, ¿e nas
otacza wokó³ pierœcieñ py³u, pas
rozjaœnieñ — ¿e Ziemia ma swoj¹ koronê —
Ruch wieczny nas porywa. Cieñ swój
rzuca Ziemia, gdy rêce chwytaj¹ ¿ycia, jak strumienia.
Tu jest nasze królestwo — lœni¹
diamenty nocy. W oczach naszych siê
skupia Ziemi kres i Nieba. Œmieræ nas
prowadzi co dzieñ w jasny pierœcieñ py³u.
Z brudu, z cierpieñ obmyty — cz³owiek
siê przemienia ponad Ziemi¹ — w œwiat³o koj¹ce
Nie sposób w ramach jednego artyku³u uj¹æ ca³e bogactwo wypowiedzi docenta
Kazimierza Kordylewskiego na temat astronomii i perspektyw jej rozwoju. Jednak
nawet z przytoczonych niewielkich fragmentów wywiadów wy³ania siê wybitna
osobowoœæ krakowskiego Astronoma rozmi³owanego w uprawianej przez siebie
dziedzinie.
Zebra³ Jerzy M. Kreiner
„Urania – Postêpy Astronomii”, z. 6/2003, s. 268—271.
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7 czerwca 1996 r., na ewangelickim cmentarzu w Wiœle, rodzina, grono znajomych i kilku przedstawicieli krakowskiego œrodowiska astronomicznego po¿egna³o
profesora dr hab. Karola Kozie³a, wieloletniego dyrektora Obserwatorium Krakowskiego, wybitnego specjalistê w dziedzinie mechaniki nieba.
Karol Kozie³ urodzi³ siê 28 kwietnia 1910 r. na Zaolziu, w miejscowoœci Trzyniec.
M³odoœæ spêdzi³ w Cieszynie, tam te¿ ukoñczy³ w roku 1928 gimnazjum im. A. Osuchowskiego. Jak sam wspomina³ po wielu latach w jednym z wywiadów radiowych,
w³aœnie w Cieszynie zainteresowa³ siê astronomi¹, gdy wraz z grup¹ m³odych mi³oœników astronomii obserwowa³ z okolicznych wzgórz najciekawsze obiekty nieba
gwiaŸdzistego, w tym Ksiê¿yc, któremu poœwiêci³ wiêkszoœæ swych prac naukowych.
W 1928 r. Karol Kozie³ zapisa³ siê na Uniwersytet Jagielloñski, gdzie podj¹³ studia
z matematyki i astronomii, koñcz¹c je podwójnym dyplomem: w marcu 1932 r. uzyska³ stopieñ magistra matematyki, zaœ w czerwcu 1932 r. — magistra astronomii,
przedstawiaj¹c pracê na temat refrakcji astronomicznej. G³ówne tezy tej pracy zosta³y
opublikowane w roku 1932 w Biuletynie Polskiej Akademii Umiejêtnoœci.
Obserwatorium Krakowskie, w którym Karol Kozie³ zdoby³ pierwsze szlify naukowe, od kilkunastu lat prze¿ywa³o swój rozwój. Profesor Tadeusz Banachiewicz,
piastuj¹cy stanowisko dyrektora placówki od 1919 r., wprowadzi³ now¹ tematykê
badawcz¹ i to zarówno teoretyczn¹, jak i obserwacyjn¹. W dziedzinie teorii Banachiewicz zajmowa³ siê mechanik¹ nieba i teori¹ krakowianów wraz z ich zastosowaniami,
równoczeœnie jednak rozwija³ obserwacje astronomiczne i to zarówno w Krakowie
przy ul. Kopernika, jak i w Stacji Obserwacyjnej na Lubomirze, czêsto trawestuj¹c
s³ynne powiedzenie Kartezjusza: observo ergo sum. Karol Kozie³, mimo i¿ g³ównie
poœwiêci³ siê zagadnieniom teoretycznym, prowadzi³ równie¿ fotograficzne obserwa-
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cje nieba. Wyniki obserwacji opublikowa³ w cyrkularzach Miêdzynarodowej Unii
Astronomicznej, podaj¹c pozycje i jasnoœci kilku komet.
Po ukoñczeniu studiów przez pewien czas pracowa³ na stanowisku asystenta w Obserwatorium Krakowskim, jednak w 1933 r. zdecydowa³ siê na objêcie posady nauczyciela gimnazjalnego w Cieszynie, zaœ w latach 1938—1939 oraz 1946—1950
pracowa³ jako wyk³adowca Wy¿szej Szko³y Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie.
Mimo znacznego oddalenia od macierzystej Uczelni, Karol Kozie³ nie zrezygnowa³
z pracy naukowej, kontynuuj¹c rozpoczête prace teoretyczne. Na ten cel uzyska³ nawet stypendium z Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, co
umo¿liwi³o istotne zintensyfikowanie prac nad rozpraw¹ doktorsk¹, wykonywan¹ pod
kierunkiem Tadeusza Banachiewicza. Jej tematyka dotyczy³a wyznaczania orbit cia³
niebieskich, w szczególnoœci Doktorantowi uda³o siê uzyskaæ nowe wzory na f i g,
pozwalaj¹ce w istotny sposób uproœciæ stosowan¹ powszechnie metodê Laplace’aLeuschnera. Stopieñ naukowy doktora filozofii z zakresu astronomii Karol Kozie³
uzyska³ 29 sierpnia 1939 r., ale wskutek wybuchu II wojny œwiatowej nie zdo³ano
uzupe³niæ ju¿ wszystkich formalnoœci, (w tym równie¿ uroczystej promocji) i m³ody
doktor na odebranie dyplomu musia³ czekaæ ponad szeœæ lat.
Okres okupacji hitlerowskiej Karol Kozie³ spêdza w Krakowie, doœwiadczaj¹c
niezwykle trudnych warunków ¿ycia codziennego. Mimo trwaj¹cej wojny, w Obserwatorium Krakowskim (zarz¹dzanym przez niemieckiego astronoma, cz³onka NSDAP,
dr K. Waltera) prowadzono w ograniczonym zakresie badania naukowe, opracowywano tak¿e efemerydy minimów gwiazd zaæmieniowych (lata 1942—1944). Odbywa³y siê (co prawda nieregularnie) zebrania naukowe, na których pracownicy referowali wyniki swych prac. Karol Kozie³ nie tylko intensywnie pracowa³ nad
zagadnieniami teoretycznymi, ale równie¿ prowadzi³ obserwacje m. in. zakryæ gwiazd
przez Ksiê¿yc (w okresie od 15 lipca 1940 do 27 XII 1944 odnotowa³ momenty 66
zjawisk), obserwacje wizualne gwiazd zaæmieniowych (w latach 1941—1943 dokona³ ponad 300 ocen dla 4 gwiazd), a tak¿e pozycyjne obserwacje fotograficzne wybranych gwiazd zmiennych oraz kilkunastu jasnych planetoid. Te ostatnie obserwacje
K. Kozie³ wykonywa³ wspólnie z prof. J. Witkowskim za pomoc¹ podwójnego astrografu o œrednicy obiektywów 12 cm.
Zaledwie kilka miesiêcy po zakoñczeniu wojny Karol Kozie³ przedstawi³ na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagielloñskiego pracê habilitacyjn¹ dotycz¹c¹ libracji Ksiê¿yca. Uchwa³a Rady Wydzia³u z dnia 17 XII 1945 r.
zosta³a zatwierdzona w kwietniu 1946 r. przez Ministra Oœwiaty i tym samym, zgodnie z ówczesnymi przepisami, dr K. Kozie³ uzyska³ stopieñ naukowy docenta. W swojej
pracy habilitacyjnej podda³ szczegó³owej analizie tzw. dorpacki szereg obserwacji
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heliometrycznych Ksiê¿yca, wykonany przez Hartwiga w latach 1884—1885. Jak
pisze T. Banachiewicz (PA t. II, str. 197), Autor mia³ przed sob¹ wyj¹tkowo skomplikowane zadanie z uwagi na koniecznoœæ licznych redukcji obserwacji ka¿dej serii
wieczorowej do jednego momentu. W pracy tej Karol Kozie³ odkry³, ze obserwacje
heliometryczne daj¹ (w sensie matematycznym) dwie ró¿ne wartoœci mechanicznej
eliptycznoœci f naszego naturalnego satelity, co wkrótce zosta³o potwierdzone przez
innych badaczy. Ponadto, id¹c za wskazówkami Tadeusza Banachiewicza, Karol Kozie³ zastosowa³ odmienny, bardziej precyzyjny sposób wyrównywania obserwacji,
daj¹cy znacznie dok³adniejsze wyniki, ni¿ stosowana od stu lat metoda Bessela. Warto nadmieniæ, ¿e wszystkie obliczenia by³y wykonywane metodami krakowianowymi
przy u¿yciu tablic logarytmicznych i arytmometrów.
W dniu 1 grudnia 1950 r. Karol Kozie³ obejmuje stanowisko docenta w Obserwatorium Astronomicznym UJ, w roku 1954 uzyskuje tytu³ profesora nadzwyczajnego,
zaœ w 1961 r. tytu³ profesora zwyczajnego. W okresie powojennym dwukrotnie przebywa³ d³u¿szy czas za granic¹: w roku 1946/1947 na sta¿u naukowym w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Yale (New Haven, USA), zaœ w roku akademickim
1961/1962 na zaproszenie prof. Zdenka Kopala prowadzi³ badania naukowe jako visiting professor w Uniwersytecie w Manchester (Anglia).
Badania libracji Ksiê¿yca by³y kontynuowane przez Karola Kozie³a a¿ do lat osiemdziesi¹tych. Po zakoñczeniu i opublikowaniu swojej pracy habilitacyjnej (Acta Astr.
ser. A, vol.4, 1949) K. Kozie³ dokona³ ³¹cznego i jednorodnego opracowania 4 szeregów obserwacji heliometrycznych z lat 1877—1915 („Icarus”, vol. 7, 1967), wyznaczaj¹c sta³e libracji dowolnej w d³ugoœci, ³¹cznie ze sta³ymi libracji wymuszonej. Opracowanie to nast¹pi³o przy zastosowaniu w³asnej oryginalnej metody. Jej istota polega³a
na tym, ¿e pe³ne wyrównanie obserwacji, przy spe³nieniu za³o¿eñ metody najmniejszych kwadratów, nastêpowa³o w jednym etapie, co w praktyce pozwoli³o na uzyskanie ni¿szych wartoœci b³êdów œrednich. Wymiernym wynikiem wieloletnich prac Karola
Kozie³a by³o stwierdzenie, ¿e wspomniana ju¿ wartoœæ mechanicznej eliptycznoœci
Ksiê¿yca f le¿y poni¿ej jej wartoœci krytycznej f0 = 0,662. Wynik ten zosta³ potwierdzony pomiarami laserowymi przeprowadzonymi z pocz¹tkiem lat siedemdziesi¹tych
w ramach programu Apollo. Niejako podsumowaniem cyklu publikacji K. Kozie³a na
temat libracji Ksiê¿yca by³a praca opublikowana w roku 1989 w czasopiœmie „Earth,
Moon and Planets”, w której Autor poda³ wartoœci wszystkich szeœciu sta³ych libracji
dowolnej Ksiê¿yca, wyznaczone na podstawie a¿ oœmiu szeregów obserwacji
heliometrycznych z lat 1841—1945, uzyskanych w Królewcu i Kazaniu. Przez wiele
lat autorzy rosyjskiego Rocznika Astronomicznego przy obliczaniu efemerydy krateru Mösting A korzystali z danych krakowskich.
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Znacz¹ce osi¹gniêcia w dziedzinie badañ nad libracj¹ Ksiê¿yca znalaz³y miêdzynarodowe uznanie, czego dowodem by³ wybór na Kongresach w Moskwie i Berkeley
(USA) profesora Kozie³a na stanowisko prezydenta (przewodnicz¹cego) Komisji 17
„Ruchu i Figury Ksiê¿yca” Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej na dwie kadencje
od roku 1958 do 1964, a nastêpnie wybór na stanowisko wiceprezydenta nowo utworzonej Komisji Ksiê¿yca w kadencji 1964—1967. W porozumieniu z t¹ Komisj¹
K. Kozie³ uczestniczy³ w pracach Komitetu Nomenklatury Ksiê¿ycowej Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej, m. in. istotnie przyczyniaj¹c siê do nazwania jednego
z ksiê¿ycowych kraterów nazwiskiem Sk³odowska. Profesor Kozie³ by³ równie¿ przez
wiele lat cz³onkiem Komitetów Redakcyjnych miêdzynarodowych naukowych czasopism astronomicznych: „Icarus”, „The Moon and the Planets” oraz „Physics of the
Earth and Planetary Interiors”. Nale¿y te¿ wspomnieæ, ¿e w latach 1969—1977 by³
redaktorem naczelnym „Rocznika Astronomicznego Obserwatorium Krakowskiego
— Dodatek Miêdzynarodowy”, z dobrym skutkiem zabiegaj¹c o wsparcie finansowe
tego wydawnictwa, którego oko³o 500 egzemplarzy w drodze wymiany by³o wysy³ane do wiêkszoœci placówek astronomicznych na ca³ym œwiecie.
Profesor Kozie³ nie uchyla³ siê od przyjmowania ró¿nych funkcji administracyjnych,
a tak¿e od dzia³alnoœci politycznej. W latach 1955—1958 by³ kierownikiem Katedry
Astronomii UJ, a po reorganizacji zwi¹zanej z formalnym utworzeniem Obserwatorium Astronomicznego, kierownikiem Katedry Astronomii Teoretycznej i Geofizyki Astronomicznej. Funkcjê tê pe³ni³ w latach 1958—1974, a od roku 1970 do 1974
piastowa³ tak¿e stanowisko dyrektora Obserwatorium Astronomicznego UJ. W latach
1959—1962 powierzono Mu funkcjê prorektora Uniwersytetu Jagielloñskiego d/s
dydaktycznych, zaœ w nastêpnych trzech latach, obejmuj¹cych m.in. obchody 600lecia powstania Akademii Krakowskiej, Profesor Kozie³ zajmowa³ stanowisko prorektora d/s nauki. Wielokrotnie by³ powo³ywany na cz³onka Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk. Oprócz wspomnianej ju¿ Miêdzynarodowej Unii
Astronomicznej, Profesor Kozie³ by³ cz³onkiem presti¿owego Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego (The Royal Astronomical Society), Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego i innych towarzystw naukowych.
Tematyka badañ prowadzonych w kierowanej przez Niego Katedrze nie zamyka³a
siê w w¹skiej tematyce libracji Ksiê¿yca, ale obejmowa³a tak odlegle dziedziny, jak
radioastronomia i klimatologia. Jakkolwiek pierwsze obserwacje radioastronomiczne
by³y dokonane w Obserwatorium na Forcie Skala ju¿ w 1954 r., to jednak prof. Kozie³
istotnie siê przyczyni³ do tego, ze systematycznie zaczêto obserwowaæ S³oñce na fali
37 cm od paŸdziernika 1957 r. Prof. Kozie³ nadzorowa³ równie¿ budowê 15 metrowego radioteleskopu (zakoñczon¹ w 1970 roku) pozyskuj¹c niema³e œrodki finansowe
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na ten cel. Niemal anegdotyczne sta³y siê coniedzielne wizytacje Profesora Kozie³a
w Obserwatorium ,,Fort Skala”, gdzie przegl¹da³ dzienniki obserwacyjne w kabinie
radioteleskopu, ka¿dorazowo dokonuj¹c w nich stosownego wpisu.
Nie mniej wa¿n¹ spraw¹ w opinii Profesora by³o zachowanie ci¹g³oœci cyklu obserwacji meteorologicznych, prowadzonych niemal nieprzerwanie od roku 1791, tj.
od chwili za³o¿enia Obserwatorium Astronomicznego. Obserwacje te by³y prowadzone na drugim piêtrze oraz na dachu budynku przy ul. Kopernika 27, a wiêc w sposób uniemo¿liwiaj¹cy porównanie z wynikami innych stacji meteorologicznych. Staraniem K. Kozie³a w 1958 r. za³o¿ono na terenie Ogrodu Botanicznego UJ,
w s¹siedztwie gmachu Obserwatorium, drug¹ stacjê meteorologiczn¹, gdzie w ci¹gu
kilkunastu lat prowadzono równolegle obserwacje, dziêki czemu uda³o siê ,,nawi¹zaæ” dane z tzw. stacji historycznej do warunków normalnych.
Staraniem Profesora Kozie³a, z dniem 1 paŸdziernika 1956 r. ponownie uruchomiono w Uniwersytecie Jagielloñskim magisterskie studia astronomii kontynuowane
do chwili obecnej. Profesor Kozie³ niezwykle sumiennie przygotowywa³ swoje wyk³ady, czêsto ilustruj¹c je wieloma anegdotami i nawi¹zuj¹c do w³asnych wspomnieñ
z m³odoœci. Na prze³omie lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych wyk³ada³ m. in. astronomiê ogóln¹, matematyczne metody opracowania obserwacji (wraz z podstawami
rachunku krakowianowego), mechanikê nieba i dydaktykê astronomii. Prowadzi³ równie¿ seminarium z mechaniki nieba na IV i V roku astronomii, wymagaj¹c od swoich
studentów gruntownego zrozumienia referowanych problemów. Pod Jego kierunkiem
blisko 30 osób uzyska³o w Krakowie magisterium z astronomii, by³ promotorem
w oœmiu przewodach doktorskich, recenzentem kilku prac habilitacyjnych, a tak¿e
opiniowa³ dorobek naukowy kilku osób staraj¹cych siê o tytu³ profesora. Oprócz zajêæ na Uniwersytecie Jagielloñskim prowadzi³ wyk³ady z astronomii dla studentów
matematyki krakowskiej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej.
Nawet najbli¿si uczniowie i wspó³pracownicy niewiele mog¹ powiedzieæ o ¿yciu
prywatnym Profesora. O¿eni³ siê w roku 1947 z Eunice Lili¹ Unick¹, mia³ dwie córki
Zofiê i Krystynê. Podobno nieliczne wolne chwile lubi³ spêdzaæ graj¹c na skrzypcach.
W opinii wielu pracowników uwa¿any by³ za formalistê, ale nale¿y doceniæ wysi³ek
w³o¿ony przez Niego w trakcie pe³nienia funkcji prorektora, a tak¿e kierownika Katedry i dyrektora Obserwatorium dla utrzymania studiów astronomii oraz pozyskiwania
nowych etatów i œrodków na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ. Kryzys personalny w Obserwatorium Astronomicznym UJ w latach 1974—1976 by³ jedn¹ z przyczyn, dla których
w wieku 65 lat podj¹³ decyzjê o wczeœniejszym przejœciu na emeryturê i przeniesieniu
siê na sta³e w rodzinne strony do Wis³y, gdzie nadal kontynuowa³ badania naukowe
nad libracj¹ Ksiê¿yca. Po ciê¿kiej i d³ugiej chorobie zmar³ 3 czerwca 1996 r., nie
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doczekawszy zaplanowanego wczeœniej spotkania z kilkoma swoimi uczniami. Podsumowuj¹c nad grobem pracowite ¿ycie Zmar³ego, obecny Dyrektor Obserwatorium
Astronomicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego prof. Józef Mas³owski powiedzia³:
By³eœ Profesorze jednostk¹ wybitn¹ na firmamencie nauki nie tylko polskiej, ale
i œwiatowej. Ca³e swe ¿ycie bez reszty poœwiêci³eœ astronomii, a w szczególnoœci badaniom nad libracj¹ fizyczn¹ i figur¹ Ksiê¿yca, a wyniki tych badañ zosta³y miêdzy
innymi wykorzystane w Stanach Zjednoczonych i przyczyni³y siê do bezpiecznego l¹dowania astronautów amerykañskich na Ksiê¿ycu w roku 1969.[…] Po przejœciu na
w pe³ni zas³u¿ony wypoczynek nie zaprzesta³eœ kontaktów ze swoim miejscem pracy
— ze swoimi uczniami i ¿ywo interesowa³eœ siê zachodz¹cymi zmianami. Ciê¿ko prze¿ywa³eœ okres upadku Obserwatorium po Twoim odejœciu i jak¿e bardzo cieszy³eœ siê
z jego póŸniejszego rozwoju. […] By³eœ zawsze gor¹cym orêdownikiem ka¿dej sprawy, której celem by³o dobro nauki, dobro Uniwersytetu Jagielloñskiego, a zw³aszcza
dobro Obserwatorium Astronomicznego, którym przez wiele lat kierowa³eœ i takim na
zawsze pozostaniesz w naszej pamiêci.
Jerzy M. Kreiner
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Jan Jerzy KUBIKOWSKI
1927—1968

Wspomnienia prze³o¿onego
Docent dr Jan Jerzy Kubikowski urodzi³ siê 9 paŸdziernika 1927 r. w Horodence.
Do szko³y powszechnej uczêszcza³ we Lwowie. W czasie wojny straci³ ojca i musia³
pracowaæ jako pracownik fizyczny — by³ pomocnikiem tokarza i kierowcy w cukrowni w Horodence. W 1945 r. zamieszka³ wraz z matk¹ i braæmi w Podkowie Leœnej pod Warszaw¹, gdzie ukoñczy³ liceum dla doros³ych i w 1946 r. uzyska³ œwiadectwo dojrza³oœci. Po przeniesieniu siê wraz z rodzin¹ w okolice Wroc³awia, jeszcze
w tym samym roku, Jan Kubikowski rozpocz¹³ studia astronomiczne na Uniwersytecie
Wroc³awskim. Decyzjê tê podj¹³ mimo trudnych warunków finansowych i mieszkaniowych, ale by³a to realizacja wieloletnich, m³odzieñczych marzeñ. Wœród dokumentów pozosta³y rêcznie pisane gazetki z okresu lat szkolnych, w których „redaktor”
Jan Kubikowski pisa³ artyku³y o promieniowaniu i Kosmosie, jakby przygotowuj¹c
siê do przysz³ej tematyki naukowej.
Studia astronomiczne Jana Kubikowskiego trwa³y do 1950 r., ale ju¿ od 1948 r.
rozpocz¹³ pracê w Obserwatorium Astronomicznym jako zastêpca asystenta, przechodz¹c kolejno wszystkie szczeble do adiunkta w 1955 r. Pocz¹tkowo Jego praca
naukowa zwi¹zana by³a z du¿ym programem astrometrycznym, tzw. Katalogiem s³abych gwiazd. Mimo ¿e ta tematyka naukowa nie wzbudzi³a w Nim g³êbszego zainteresowania, Jan Kubikowski wykona³ powierzone Mu zadanie i Jego praca magisterska (1950 r.), jak równie¿ pierwsze publikacje, dotycz¹ w³aœnie wyznaczania deklinacji
gwiazd, co by³o czêœci¹ sk³adow¹ programu Katalogu s³abych gwiazd.
Równoczeœnie jednak Jan Kubikowski studiuje samodzielnie w grupie astrofizycznej
zagadnienia zwi¹zane z atmosferami gwiazd i ta tematyka zaczyna poci¹gaæ Go coraz
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bardziej. W 1957 r. uzyskuje stopieñ naukowy kandydata nauk astronomicznych
i w 1958 r. wyje¿d¿a na 9-miesiêczny sta¿ naukowy w Instytucie Astrofizycznym
w Pary¿u, gdzie pracuje pod kierunkiem prof. E. Schatzmana. Tam te¿ zapozna³ siê
z problemem przechodzenia fal uderzeniowych w atmosferach gwiazd i opracowa³
zagadnienie zmiany temperatury za frontem fali uderzeniowej. Po powrocie do Wroc³awia Jego zainteresowania koncentruj¹ siê wyraŸnie na problemach niestacjonarnych atmosfer gwiazdowych. Pragnie wi¹zaæ opracowania teoretyczne z danymi obserwacyjnymi i dlatego zajmuje siê sam, a potem ze wspó³pracownikami, zagadnieniem
powstawania linii absorpcyjnych w atmosferach niejednorodnych i z gradientem prêdkoœci. Równoczeœnie jednak stara siê zrozumieæ gwiazdê, jako uk³ad stanowi¹cy pewn¹
ca³oœæ, podlegaj¹c¹ zmianom ewolucyjnym. St¹d Jego zainteresowania wnêtrzami
gwiazd, pulsacjami gwiazd i ich etapami ewolucyjnymi.
W 1964 r. Jan Kubikowski przeprowadzi³ przewód habilitacyjny i uzyska³ stopieñ
naukowy docenta. Od 1965 r. by³ kierownikiem Katedry Astrofizyki Teoretycznej
Instytutu Astronomicznego. Równoczeœnie rozpocz¹³ pracê w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W tym okresie du¿o starañ w³o¿y³ w szeroko zakrojone studia matematyczne i fizyczne w nadziei, ¿e stan¹ siê one pomoc¹ przy teoretycznych badaniach
astrofizycznych.
Jego du¿a erudycja i cechy charakteru sprawi³y, ¿e chêtnie powierzano Mu liczne
funkcje. By³ cz³onkiem Rady Redakcyjnej „Acta Astronomica”, pracowa³ w Zarz¹dzie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, by³ cz³onkiem Komitetu Astronomicznego PAN i Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej. Wielokrotnie kierowa³
pracami magisterskimi i by³ recenzentem rozpraw doktorskich.
W ci¹gu ostatniego lata Jan Kubikowski bra³ udzia³ jako organizator i wyk³adowca
letnich szkó³: Astrofizycznej w Limanowej i Astrofizyki Relatywistycznej w Opolu.
Szczególnie ta ostatnia tematyka sta³a siê Jego now¹ pasj¹ naukow¹. Poprzednie prace i studia stanowi³y doskona³¹ podstawê, do podjêcia problemów nowych, atrakcyjnych, a równoczeœnie trudnych. Jan Kubikowski mia³ nadziejê, ¿e dziêki powstaniu
grupy uczonych uda siê rozpocz¹æ systematyczne badania z zakresu relatywistycznych
zagadnieñ astrofizycznych. Mia³ nadziejê na szybkie uzyskanie wartoœciowych wyników w tej dziedzinie, a my byliœmy pewni Jego sukcesów.
Ale 11 listopada 1968 r. przysz³a œmieræ. Przysz³a nagle, bez ostrze¿enia czy zapowiedzi. Przysz³a z tak¹ perfidi¹, ¿e na moment uderzenia wybra³a czas poœwiêcany
zwykle na seminarium relatywistyczne. Jest jakaœ tragiczna dysproporcja miêdzy t¹
tematyk¹, w której swobodnie mo¿na konstruowaæ modele Wszechœwiata, czy opisywaæ procesy o znaczeniu kosmicznym a kompletn¹ bezradnoœci¹ wobec prostego zjawiska, jakim jest ostatnie uderzenie serca.
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I powsta³a pustka, z któr¹ trudno siê pogodziæ. Odszed³ Kolega, Przyjaciel, zawsze
pogodny, uœmiechniêty, ¿yczliwy dla wszystkich, kochaj¹cy ¿ycie w jego najlepszych,
najszlachetniejszych formach. Odszed³ w momencie, kiedy tak du¿o móg³ nam jeszcze daæ.
Czeœæ Jego pamiêci!
Antoni Opolski
„Postêpy Astronomii”, z. 2/1969, s. 169—170.

Wspomnienie ucznia i kontynuatora badañ
Zbli¿a siê w³aœnie osiemdziesi¹ta rocznica urodzin i o rok za ni¹ pod¹¿aj¹ca czterdziesta rocznica przedwczesnej, nag³ej œmierci najwiêkszej nadziei wroc³awskiej astronomii w powojennym piêædziesiêcioleciu — Jana Jerzego Kubikowskiego.
Urodzi³ siê 9 paŸdziernika 1927 roku na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej — w miasteczku powiatowym Horodenka, le¿¹cym na po³udniowym skraju
województwa stanis³awowskiego, na styku z Podolem, s³awnym z sienkiewiczowskiej Trylogii, i z granicz¹c¹ z po³udnia Rumuni¹.
Do wrzeœnia 1939 roku pocz¹tkow¹ edukacjê pobiera³ we Lwowie. Potem, od
wrzeœnia 1939 r. do czerwca 1941 r., ukoñczy³ klasê V i VI szko³y dziesiêcioletniej
w Horodence, a klasê VII tej szko³y — po wkroczeniu Niemców. Wtedy ju¿, jako 16letni ch³opiec, pracowa³ fizycznie — by³ pomocnikiem tokarza i kierowcy w miejscowej cukrowni, gdzie te¿ pracowa³ Jego ojciec. W marcu 1944 r. Horodenka znów jest
w rêkach Sowietów. Trzy miesi¹ce póŸniej w niemieckim bombardowaniu ginie Jego
ojciec. Wraz z matk¹ i m³odszym bratem Zbigniewem opuszczaj¹ Horodenkê jako
tu³acze. VIII klasê szko³y dziesiêcioletniej koñczy we Lwowie, a potem, gdy ju¿ by³o
wiadomo, ¿e Lwów nie znajdzie siê w granicach powojennej Polski — razem wyje¿d¿aj¹ na zachód i przejœciowo osiedlaj¹ siê pod Warszaw¹, w Podkowie Leœnej.
Maturê zdaje w 1946 roku w Warszawie, pracuj¹c równoczeœnie.
W jesieni 1946 r. jest studentem na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego. Nie min¹ dwa lata, a m³ody adept astronomii otrzyma ze
strony kierownictwa Obserwatorium propozycjê wspó³pracy — pocz¹tkowo na stanowisku zastêpcy asystenta. Studia koñczy w 1950 roku — jako pierwszy absolwent
1

Dodajmy przy okazji, ¿e dyplomy nr 2 i 3 absolwentów wroc³awskiej astronomii otrzymali Przemys³aw
Rybka i Tadeusz Jarzêbowski.

134

Boles³aw Grabowski

powojennej wroc³awskiej astronomii1 — prac¹ magistersk¹ pt. „Wyznaczanie deklinacji gwiazd s³abych ko³em wertykalnym Obserwatorium Wroc³awskiego” pod kierownictwem profesora Eugeniusza Rybki — wtedy (w latach 1945-58) dyrektora
Obserwatorium, przemianowanego póŸniej (w 1956 r.) na Instytut Astronomiczny
Uniwersytetu Wroc³awskiego.
W pocz¹tkowym okresie pracy w Obserwatorium zajmuje siê kontynuacj¹ tej tematyki — wyznaczaniem deklinacji gwiazd s³abych w ramach programu miêdzynarodowego, realizowanego we wspó³pracy Polskiej Akademii Nauk z Akademi¹ Nauk
ZSRR. Efektem tej wspó³pracy jest katalog deklinacji i rektascensji ponad piêciuset
gwiazd s³abych, og³oszony w 1955 r. Praktycznie jest to jedyny program badawczy,
jaki tu¿ po wojnie mo¿e podj¹æ czêœciowo zniszczone i rozszabrowane Obserwatorium wroc³awskie. Jan (w oficjalnych dokumentach zwykle wystêpuje tylko pod tym
imieniem) Kubikowski jest rzetelnym wykonawc¹ zadañ, choæ za nimi nie przepada.
Poci¹gaj¹ Go nowiny œwiatowej nauki. Przejœciowo zajmuje siê fotometri¹ fotoelektryczn¹ gwiazd zmiennych. W astrofizyce obserwacyjnej jest to prawdziwie œwiatowy hit tamtych czasów.
Dzisiejszemu czytelnikowi nale¿y siê wyjaœnienie, ¿e duszê tej fotometrii stanowi³
fotopowielacz, skromny poprzednik dzisiejszych optoelektronicznych czujników cyfrowych CCD i CMOS, a wtedy — szczyt techniki pomiarowej praktycznie we wszystkich dyscyplinach fizyki. Z³ote rêce Tadeusza Jarzêbowskiego zdo³a³y po³¹czyæ tê
nowoœæ ze starym — ¿eby nie rzec: muzealnym — instrumentarium wroc³awskiego
Obserwatorium, czyni¹c zeñ konkurencjê dla najlepszych placówek na œwiecie; sam
Jarzêbowski wszed³ na wy¿yny œwiatowej elity astrofizyków-obserwatorów tamtych
dni, jako wspó³odkrywca zmiennoœci gwiazd magnetycznych. (Cytujê z pamiêci —
chyba za Annual Review: „… excellent papers by T. Jarzebowski…”; cyrylic¹ bywa³o
.)
i tak:
Jan Kubikowski jest — z koniecznoœci — samotnikiem. Wspó³pracuje z grup¹
astrofizyków-obserwatorów, skupionych wokó³ Antoniego Opolskiego (wtedy docenta), ale studiuje samodzielnie. Jego prawdziw¹ pasj¹ staje siê astrofizyka teoretyczna,
wraz z jej „narzêdziowni¹” — matematyk¹ i fizyk¹, zw³aszcza teoretyczn¹. Uwagê
poœwiêca statystycznym kryteriom zmiennoœci gwiazd podwójnych i zastanawia siê
nad problemami ewolucji takich uk³adów. Ale szczególnie bliskie staj¹ siê Mu problemy atmosfer gwiazdowych i — stanowi¹ca niejako przedsionek do tej tematyki —
fizyka gor¹cych gazów. W 1957 roku uzyskuje stopieñ doktora (w ówczesnej nomenklaturze: kandydata nauk) na podstawie rozprawy pt. „O ubytku masy w ewolucji
gwiazd”, wykonanej pod kierunkiem profesora Antoniego Opolskiego.
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Po wstêpnym „terminowaniu” na niekochanej niwie, bo w astronomii klasycznej,
w astrofizyce teoretycznej znajduje sw¹ pasjê i naukow¹ mi³oœæ. W 1958 r. wyje¿d¿a,
jako stypendysta MUA/IAU i PAN, na dziewiêciomiesiêczny sta¿ naukowy w Instytucie Astrofizycznym w Pary¿u, do s³ynnej szko³y astrofizyki teoretycznej profesora
Evry Schatzmana. Tam zapoznaje siê z awangardow¹ wtedy problematyk¹ rozchodzenia siê fal uderzeniowych w gazowych oœrodkach w ogóle, a w atmosferach gwiazdowych w szczególnoœci, i z problemami zamiany energii mechanicznej tych fal na
ciep³o.
Przypomnijmy, ¿e jest to czas krótkotrwa³ego królowania w fizyce urz¹dzenia pod
nazw¹ Shock-Tube (lub T-Tube ze wzglêdu na kszta³t) — nazywanego po polsku rur¹
uderzeniow¹/udarow¹ — które wtedy wydawa³o siê byæ sprawnym narzêdziem laboratoryjnego grzania frontu fali uderzeniowej (shock heating) do temperatur takich,
jakie s¹ w atmosferach gwiazdowych — a¿ do poziomu stu tysiêcy kelwinów. Dziœ
ma³o kto o nich pamiêta. (Mo¿e poza ofiarami ich eksplozji i bliskimi ofiar.) Przejœciowo przejm¹ to królowanie stabilizowane ³uki elektryczne (dzisiejsza ich domena
to temperatury poni¿ej paru dziesi¹tków kilokelwinów), a ostatecznie — lasery wielkiej mocy (temperatury od stu kilokelwinów wzwy¿, a¿ do warunków wnêtrz gwiazdowych w³¹cznie). Warto wspomnieæ, ¿e sprê¿one fronty fal zarówno w rurach udarowych, jak i w ogniskach laserów wielkiej mocy, to zjawiska nanosekundowe, podczas
gdy stabilizowane ³uki utrzymuj¹ w laboratorium wycinek quasi-atmosfery gwiazdowej stabilnie — w skali minut, a nawet godzin(!). Prawdziwy raj dla swoistej „astrofizyki eksperymentalnej” stacjonarnych atmosfer gwiazdowych!
Eksperyment z falami uderzeniowymi zabrn¹³, jak wspomnieliœmy, w œlepy zau³ek. Przed teori¹ zaœ otworzy³y siê niemal niczym nieograniczone (miêdzygalaktyczne!) perspektywy, przy których wyjœciowa problematyka niestacjonarnych atmosfer
gwiazdowych wydaje siê dziœ tylko epizodem.
Po powrocie z Pary¿a do Wroc³awia zainteresowania astrofizyczne Jana Kubikowskiego koncentruj¹ siê na problemach niestacjonarnych atmosfer gwiazdowych.
Jego rega³y zape³niaj¹ siê ksi¹¿kami, g³ównie w jêzyku rosyjskim (wtedy by³y tanie
i ogólnie dostêpne) i rêcznymi notatkami z bie¿¹cej literatury niemiecko-, francuskoi angielskojêzycznej (czas dominacji jêzyka angielskiego w wymianie myœli naukowej dopiero nadchodzi³). Astrofizyka wcale wœród tych ksi¹¿ek nie królowa³a liczebnoœci¹. Prymat nale¿a³ do matematyki, w ca³ej jej ró¿norodnoœci, i do fizyki, z mechanik¹ kwantow¹ i teori¹ wzglêdnoœci szczególnie. Wiem — mia³em zaszczyt
i przyjemnoœæ widzieæ Jego warsztat naukowy zarówno w Obserwatorium, jak i w ma³ej
kanciapce Jego domu przy ulicy Abramowskiego na wroc³awskim Biskupinie. W Jego ksiêgozbiorze by³y równie¿ pierwsze œwiatowe pozycje, które dziœ zaliczylibyœmy
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do fizyki plazmy. Wtedy s³owo „plazma” dopiero zaczyna³o pojawiaæ siê w œwiatowej terminologii fizycznej — dominowa³y raczej biologiczne konotacje plazmy; w tamtych czasach najczêœciej mówi³o siê o tej dyscyplinie fizyki, jako o „fizyce w pe³ni
zjonizowanego gazu”2 .
Gdyby nie ta Jego pasja poznawania wszystkiego, co najnowsze, znacznie ubo¿szy by³by krajobraz naukowy Wroc³awia i Opola, a pewnie tak¿e kraju.
***
Jan Jerzy Kubikowski — m³ody adiunkt w moich studenckich latach — imponowa³ erudycj¹ i piêknym jêzykiem. Jego wyk³ad z astrofizyki teoretycznej móg³by
chyba byæ materia³em na polsk¹, jednotomow¹ wersjê „Wyk³adów Feynmana”. Do
dziœ mam w pamiêci zdanie-esencjê ze wstêpu do Jego piêknej i m¹drej rozprawy pt.
„Zagadnienia teorii pulsacji cefeid”: „Wystarczy niemal tylko ‘zobaczyæ’ cefeidê, a ju¿
ona sama oznajmi nam sw¹ odleg³oœæ!”. Czy¿ mo¿na trafniej i krócej?
By³ zafascynowany osob¹ Karla Schwarzschilda — wszechstronnoœci¹ jego zainteresowañ i kompetencj¹ naukow¹ praktycznie na wszystkich frontach wspó³czesnej mu astronomii, fizyki i matematyki. A zarazem — przejêty tragizmem jego losu.
Pewnie nie przypuszcza³, ¿e oto w³aœnie historia siê powtarza, i ¿e w oczach Jego
uczniów, On sam staje siê podobn¹ legend¹.
Przypomnijmy, ¿e Karl Schwarzschild zmar³ w 43. roku ¿ycia, sterany trudami
frontowego ¿o³nierza armii niemieckiej. Wziêto go — wtedy ju¿ wybitn¹ postaæ, inteligenta nieprzywyk³ego do spartañskich warunków wojny — na front wschodni, by
liczy³ poprawki, zwiêkszaj¹ce celnoœæ armat. Zmar³ w roku 1916 — ledwie rok po
ukazaniu siê ogólnej teorii wzglêdnoœci Einsteina — a zd¹¿y³ w tej teorii zapisaæ siê
wiekopomnie. W³aœnie wtedy i tam, niemal w okopach, pojawi³ siê s³ynny „promieñ
Schwarzschilda” — promieñ, przypisany dziwol¹gowi, który potem zostanie nazwany czarn¹ dziur¹. On by³ tak¿e pierwszym uczonym (i te¿ w 1916 r.!), który wyt³umaczy³ zjawisko Starka, siermiê¿n¹ jeszcze wtedy fizyk¹ pó³kwantow¹. Schrödinger
uczyni³ to o ca³e dziesiêciolecie póŸniej!
Przed oczami mam podobny obraz Kubikowskiego — niedoœcig³ego Mistrza, dobrze zorientowanego w nowoœciach nauk œcis³ych, a przy tym od pierwszej chwili
budz¹cego zaufanie i zjednuj¹cego sobie przyjació³: zawsze weso³ego i uczynnego,
nie licz¹cego siê z w³asnym czasem i wysi³kiem, gdy chodzi³o o pomoc innym. Pamiêtam swój okropny dyskomfort, gdy kuli³em siê ze zgroz¹ — wtedy Jego magistrant — niczego nie rozumiej¹c z tego, o czym mówi ze studentem m³odszego rocznika, Markiem Abramowiczem (dziœ znanym profesorem astrofizyki teoretycznej).
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A mówi³ o tensorach. W innej sytuacji — panikê w oczach kolegów, gdy my obaj
rozmawialiœmy o kwantowym rachunku zaburzeñ stanów zdegenerowanych. Trzeba
dodaæ w tym miejscu, ¿e przecie¿ wszyscy byliœmy ju¿ po wyk³adzie mechaniki kwantowej (niestety wykonanym w najgorszym stylu: „Patrzcie, jaki jestem m¹dry!” On
sam wyk³ada³ w stylu biegunowo odmiennym: „Patrzcie, jakie to proste!” (choæ zwykle proste nie by³o). A mimo to kiedyœ z niedowierzaniem s³ucha³em, gdy na wyk³adzie o „konturach” (tak siê wtedy mówi³o!) linii widmowych pokazywa³ magiê zastosowañ transformacji Fouriera i dowodzi³ w szczególnoœci, ¿e radiostacjê s³ychaæ w tych
czêstoœciach, w których ona w ogóle nie nadaje! Z wyrozumia³oœci¹ poradzi³, aby na
pocz¹tek poczytaæ… fizykê atomow¹ Szpolskiego!
Po latach mnie przypad³o czarowanie s³uchaczy magi¹ transformacji Fouriera i na
temat ich Ÿróde³ wiem sporo, a bardziej przystêpnego t³umaczenia ni¿ u Szpolskiego
dot¹d faktycznie nie spotka³em.
„Konturami” linii widmowych Kubikowski zajmowa³ siê w zwi¹zku ze swoim
g³ównym przedmiotem zainteresowania — atmosferami gwiazdowymi. Prowadzi³
na ten temat chyba jedyny w Polsce wyk³ad monograficzny — poza, oczywiœcie,
s³ynn¹ na œwiecie szko³¹ toruñskiej fizyki profesora Aleksandra Jab³oñskiego na UMK.
Szko³a Toruñska ju¿ wtedy uczy³a, jak robiæ obliczenia w pe³ni kwantowe — ale
w zastosowaniu do gazów rozrzedzonych i ch³odnych. Kubikowski referowa³ starsze
podejœcia — klasyczne i pó³kwantowe, odnosz¹ce siê wszak¿e do gazów gêstych
i gor¹cych — do plazmy, która w istocie jest gwiezdnym budulcem. Teoria kszta³tów
linii widmowych w plazmie, gdzie oddzia³ywania (kulombowskie) s¹ dalekozasiêgowe — i tym s¹ drastycznie odmienne od oddzia³ywañ (krótkiego zasiêgu) w ch³odnych gazach — wtedy dopiero siê rodzi³a. Pod koniec lat piêædziesi¹tych i na prze³omie dekad 50/60 w „Physical Review” ukaza³a siê na ten temat praca programowa
(wa¿na dla co najmniej jednego pokolenia badaczy) autorstwa Margenaua i cykl prac
prawie nieznanego wtedy duetu autorskiego Kolb i Griem.
W takiej to tematyce Kubikowski osadzi³ proponowan¹ mi tematykê pracy magisterskiej: „Wp³yw zderzeñ ze swobodnymi elektronami na kontur linii absorpcyjnej
helu 4471 Å”. Wzi¹³em j¹ w dobrej wierze, z bardzo bladym pojêciem o rzeczy. Zaczynaj¹ce siê wtedy dwa lata bliskiej z Nim wspó³pracy by³y dla mnie okresem nieznanego wczeœniej mozo³u, ale i prawdziwym darem niebios. Nigdy wczeœniej ani
póŸniej nie zdo³a³em nauczyæ siê tak wiele w tak krótkim czasie. Bez Niego te¿ zapewne nigdy nie pozna³bym tematyki, wtedy na œwiecie tak gor¹cej, a mnie podanej
przez Niego niemal wprost z badawczego „pieca”.
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Ile razy wydawa³o mi siê, ¿e beznadziejnie t³ukê g³ow¹ w mur! „Za trudne, Panie
Doktorze” — b³aga³em. Pociesza³ mnie wielekroæ — w ten sam, spokojny sposób:
„Zrozumie pan — ale powoli, systematycznie”.
A mobilizowa³ bardzo dyskretnie — niemal codziennym dopytywaniem siê o postêpy i oferowan¹ z w³asnej woli pomoc¹ w t³umaczeniu i zrozumieniu trudniejszych fragmentów tekstu. Szczególnie utkwi³o mi w pamiêci jedno z niezliczonych, ale jak¿e
znamienne Jego pytanie: „Jak pan t³umaczy ten passus — classical path approximation?”. Nie wiedzieæ czemu — pewnie nie wi¹¿¹c z t¹ zbitk¹ s³ów wiêkszego znaczenia
— odpowiedzia³em: klasyczna droga przybli¿eñ. Sprostowa³: „Ale¿ nie! To czyta siê
jako przybli¿enie klasycznej drogi. Jest to jedno z najwa¿niejszych za³o¿eñ tej teorii!”.
Dziœ, po dziesiêcioleciach ocierania siê o tematykê kszta³tu linii widmowych w plazmie, mogê dodaæ od siebie — z najwy¿szym podziwem dla Niego! — ¿e faktycznie
jest to jedno z najwa¿niejszych, wrêcz „nieœmiertelne” za³o¿enie teorii (jeœli ta aspiruje do opisu plazmy. Niezale¿nie od tego jak wysoce wysublimowany kwantowo jest
opis atomu, „perturber” (jak mówimy w swoistym slangu) w plazmie pozostaje cz¹stk¹
klasyczn¹ (a wiêc na jednoznacznie specyfikowalnym torze). Jest tak we wszystkich
teoriach — do naszych dni w³¹cznie! — które maj¹ jakiekolwiek praktyczne znaczenie dla zastosowañ w spektroskopii plazmy lub w spektroskopii astrofizycznej.
Pod koniec 1964 r. dostajê pracê w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Opolu, jako
asystent profesora Antoniego Opolskiego, zatrudnionego tam na drugim etacie. Przez
pocz¹tkowe lata obaj jesteœmy w tamtejszej Katedrze Matematyki, do której przejœciowo by³a doczepiona astronomia. Odt¹d kontynuacja wspó³pracy z Janem Jerzym
Kubikowskim jest ju¿ nieformalna i tylko sporadyczna. Ale z Jego inspiracji udaje mi
siê przygotowaæ dalsze prace teoretyczne z obszaru naszego wspólnego zainteresowania — do „Acta Astronomica” i „Postêpów Astronomii”. Szczególnie wielka (objêtoœciowo) praca przegl¹dowa pt. Efekt Starka w plazmie, wydrukowana w „Postêpach Astronomii” w roku 1967, bez Jego inspiracji i wielokrotnych zachêt pewnie nie
powsta³aby nigdy! A byæ mo¿e jest to pierwsza publikacja w ogóle, jaka ze s³owem
„plazma” w tytule jest polskiego autorstwa i/lub ukaza³a siê na terenie Polski!
W roku 1967 obaj z profesorem Antonim Opolskim zostajemy etatowo — wraz
z astronomi¹ — przeniesieni do Katedry Fizyki Doœwiadczalnej WSP w Opolu —
jednostki, jak wszystkie pozosta³e na tamtym terenie, wtedy bardzo s³abej kadrowo.
Profesor musi przyj¹æ opiekê nad rozwojem naukowym grupy fizyków-doœwiadczalników, dot¹d zajmuj¹cych siê doœæ przypadkow¹ tematyk¹ badawcz¹: pró¿ni¹, niskimi temperaturami, etc. Proponuje tej grupie wspóln¹ tematykê badawcz¹: spektroskopiê plazmy. Pomys³ na sposób wytwarzania plazmy zostawia ich inwencji, mnie zaœ
— ju¿ trochê obeznanemu z tematyk¹ — poleca, abym w ramach seminarium prowa-
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dzi³ coœ w rodzaju wyk³adu monograficznego, na temat spektroskopii plazmy. Po
dwóch latach rezultaty s¹ znakomite. W katedralnych warsztatach mechanicznych
powstaj¹ tzw. generatory plazmy pomys³u kolegów-doœwiadczalników, wzorowane
na znanych w œwiecie ju¿ nieco wczeœniej stabilizowanych ³ukach elektrycznych —
stabilne a¿ do temperaturowego progu rzêdu 20 tysiêcy kelwinów! Zespó³ jest w stanie publikowaæ oryginalne prace eksperymentalne i teoretyczne. W ramach zeszytów
naukowych pn. Fizyka wydziela siê ich specjalistyczna odmiana: Fizyka — Problemy
Spektroskopii. Relatywnie najlepsze czasy dla opolskiej fizyki plazmy/spektroskopii
plazmy to lata osiemdziesi¹te i dziewiêædziesi¹te ubieg³ego wieku. Od tamtego czasu
jest to czo³owy w Polsce oœrodek badañ spektroskopowych tzw. plazmy ch³odnej
(o temperaturach poni¿ej 100 tysiêcy kelwinów).
Oceniaj¹c po plonach, mo¿emy niezbicie stwierdziæ, ¿e profesor Antoni Opolski
dokona³ znakomitego siewu. Ale najwa¿niejsze: samo ziarno — tj. pomys³, jego uformowanie i przygotowanie do zakie³kowania — jest niezaprzeczalnym i wielkim dzie³em Jana Jerzego Kubikowskiego. By³oby sprawiedliwoœci¹ (oddan¹, co prawda, grubo poniewczasie), gdybyœmy — polska spo³ecznoœæ astronomiczna — w swojej
wdziêcznej pamiêci zechcieli zapisaæ Jana Jerzego Kubikowskiego jako nie tylko
wschodz¹c¹ gwiazdê astrofizyki teoretycznej, ale tak¿e jako pionierskiego pomys³odawcê, inspiratora i krzewiciela fizyki plazmy w Polsce — nierozerwalnie zwi¹zanej
z astrofizyk¹, ale te¿ (co przecie¿ nie od dziœ wiemy) rokuj¹cej osza³amiaj¹ce perspektywy jako niewyczerpalne Ÿród³o taniej energii dla przysz³ych pokoleñ Ziemian.
Mam nadziejê, ¿e to s³owo przypomnienia trafi te¿ do moich opolskich przyjació³,
którzy — mo¿e przez zapomnienie, a mo¿e wskutek mimowolnych przebarwieñ obrazu tamtych lat — maj¹ raczej w¹tpliwe wyobra¿enie o pionierskich pocz¹tkach
polskiej/opolskiej fizyki plazmy.
Chwilê uwagi poœwiêæmy tej czêœci dorobku Jana Jerzego Kubikowskiego z jego
przedhabilitacyjnego okresu, która jest najmniej udokumentowana. Formalnie zd¹¿y³
wypromowaæ tylko piêciu magistrów astronomii (i bodaj tylu¿ — ju¿ jako doktor
habilitowany — matematyki). Ale ju¿ pobie¿ny rzut oka na spis tytu³ów prac magisterskich tamtego czasu, przy których nie ma nawet wzmianki o Kubikowskim, pozwala jednoznacznie dostrzec w nich Jego osobê, jako pomys³odawcê, i — z formalnej koniecznoœci — wyczerpuj¹cego, do dna, realizatora. Liczbê tê powinniœmy
pomno¿yæ co najmniej przez dwa.
Z wiadomych powodów nie by³ wtedy panem ani swego czasu, ani swoich planów. Ale polecenia — jak Go zapamiêta³em — wykonywa³ chêtnie, niemal z franciszkañsk¹ pokor¹. Cieszy³ siê na tê przysz³¹, pohabilitacyjn¹, pe³n¹ swobodê badawcz¹, która jest przywilejem, a której Mu wtedy brakowa³o.
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Habilitowa³ siê w roku 1964 — jako trzeci w swojej dyscyplinie (pierwszy za
starszym pokoleniem swoich Nauczycieli — Janem Mergentalerem i Antonim Opolskim) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego — na
podstawie rozprawy pt. „Linie absorpcyjne w niejednorodnej atmosferze”, w której
podj¹³ problemy szczególnie Go wtedy intryguj¹ce, m.in. opis ostygania materii za
frontem fali uderzeniowej, przebiegaj¹cej przez atmosferê gwiazdy. Rozprawa zosta³a bardzo ciep³o oceniona przez recenzentów: Wilhelminê Iwanowsk¹, Antoniego
Opolskiego i Stefana Piotrowskiego. Profesor Iwanowska zwróci³a uwagê na pionierskoœæ rozprawy: „[Jest to] pierwsza praca dotycz¹ca warunków termicznych w atmosferach gwiazd pulsuj¹cych, za frontem fali udarowej”. W recenzji prof. Piotrowskiego czytamy m.in.: „Z pewnoœci¹ jest jedn¹ z wyró¿niaj¹cych siê prac z astrofizyki
teoretycznej dorobku m³odszego pokolenia polskich astrofizyków”.
Pismo ministra z dnia 30.01.1965 r. powo³uje Kubikowskiego na stanowisko docenta etatowego, a wkrótce potem Uniwersytet powierza Mu kierownictwo nowo
utworzonej Katedry Astrofizyki Teoretycznej.
Odt¹d pracuje ju¿ w pe³ni na w³asny rachunek. Ju¿ w tym samym roku pod Jego
opiek¹ Tadeusz Ciurla uzyskuje stopieñ doktora — dysertacj¹ na bardzo zaawansowany naukowo temat, który od lat skupia Ich wspólne zainteresowanie: „Szerokoœci
równowa¿ne i profile linii w atmosferach gwiazd z gradientem prêdkoœci”. Wprowadza — chyba jako pierwszy w pe³nej skali polskich uczelni! — systematyczny wyk³ad monograficzny pt. „Fizyka plazmy”. [Zauwa¿my: najstarsze polskie instytucje
fizyki plazmy: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie zosta³
za³o¿ony (z ukryt¹ myœl¹ o polskiej bombie wodorowej) dopiero w 1976 r. Zak³ad
Fizyki i Techniki Plazmy w Instytucie Badañ/Problemów J¹drowych w Œwierku —
niewiele wczeœniej!]
Zacieœnia wspó³pracê z wroc³awskimi matematykami, szczególnie z ówczesnymi
docentami Andrzejem Ziêb¹, Andrzejem Krzywickim i (zmar³ym najwczeœniej) Janem Zamorskim. Jest dla nich równorzêdnym partnerem i inspiracj¹. Gdy Andrzej
Ziêba przenosi siê do Katedry Analizy Matematycznej w ówczesnej Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w Opolu, Jan Kubikowski obejmuje tam (w 1965 r.) równoleg³e stanowisko docenta etatowego. W obu miejscach pracy — w Uniwersytecie Wroc³awskim
i w WSP w Opolu — skupia wokó³ siebie liczne grono uczniów i wspó³pracowników.
Jest (obok Andrzeja Ziêby) pomys³odawc¹ i dusz¹ pierwszej ogólnopolskiej Letniej
Szko³y Astrofizyki Relatywistycznej, która odby³a siê w Opolu we wrzeœniu 1968 r.,
z zaimprowizowanym programem, ale z dominacj¹ jednej z Jego i Andrzeja Ziêby
pasji naukowych — ogólnej teorii wzglêdnoœci.
Nieub³agalnie jednak zbli¿a siê katastrofa.
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***
Nie ma Go wœród nas ju¿ od niemal czterech dziesi¹tków lat. Z³y los z nag³a przeci¹³ niæ Jego ¿ycia — za m³odu, nim rozb³ysn¹³ pe³ni¹ swych wielkich talentów. Szczególnie podstêpnie wybra³ na to chwilê: datê, która dla Niego, osoby niez³omnej i zasadniczej do granic, by³a wa¿na i podnios³a — 11 listopada 1968 r., piêædziesi¹t¹
rocznicê odzyskania niepodleg³oœci. To w³aœnie w tym samym czasie umiera³ cz³owiek niezwyk³y, który móg³ wydŸwign¹æ wroc³awsk¹ astrofizykê na wy¿yny czo³owych centrów œwiatowej nauki. Wiêkszoœæ z Jego 22 publikacji naukowych, jakie
zd¹¿y³ wykonaæ i og³osiæ drukiem, poœwiêcona jest trudnym i wa¿nym problemom
wspó³czesnej Mu — ale i dzisiejszej! — astrofizyki teoretycznej. Ostatnia praca —
wielka pozycja zwarta, pt. „Astronomia” — ukaza³a siê ju¿ po Jego œmierci, w 1969 r.,
jako wydawnictwo skryptowe WSP w Opolu, gdzie przez co najmniej dwie dekady
s³u¿y³a jako podstawowy podrêcznik przedmiotu. Jego badania naukowe nad dyssypacj¹ ciep³a za frontem fali uderzeniowej i transferem energii w niestacjonarnych
atmosferach gwiazdowych spotka³y siê z bardzo g³oœnym oddŸwiêkiem miêdzynarodowym. Jeszcze porankiem nastêpnego dnia po Jego œmierci telefonowano do Niego
z Pary¿a, aby skorzystaæ z Jego porady naukowej. Jego zas³ugi tak¿e na innym froncie: dla polskiej fizyki plazmy, s¹ i pozostan¹ fundamentalne, jako — na zupe³nym
pustkowiu — pionierskie.
¯egnaliœmy Go w pogodny i ciep³y (jak na listopad) dzieñ, w zwartym, oniemia³ym t³umie. Dyrektor Instytutu, profesor Jan Mergentaler, próbuje coœ powiedzieæ nad
trumn¹ i nie jest w stanie. Przez chwilê zmaga siê z zaciskaj¹cym siê gard³em, potem
wybucha szlochem, niczym skrzywdzone dziecko. Poprzez ten szloch wypowiada
jedynie krótkie, rwane s³owa: „To ja, … a nie ty, … powinienem le¿eæ … w tym
grobie!…” i ³zy, ju¿ nie skrywane, sp³ywaj¹ mu po twarzy strumieniami. Student
ówczesnego czwartego roku, Eugeniusz Szumiejko, w swoim stylu sprzeciwu i niezgody, typowym dla tego póŸniejszego krajowego przywódcy podziemnej „Solidarnoœci”, wo³a: „Panie Docencie! Jak¿e tak mo¿e byæ!? Przecie¿ pan dopiero zacz¹³
z nami swój wyk³ad z astrofizyki teoretycznej. Mamy ju¿ nigdy wiêcej pana nie zobaczyæ!?…”
Boles³aw Grabowski
Wroc³aw, maj 2007 roku

142

Andrzej Zdziarski, Omer Blaes, Greg Madejski, Marek Gierliñski

Pawe³ MAGDZIARZ
1965—1998
W sierpniu 1998 r. zmar³ Pawe³ Magdziarz, krakowski astronom, pracownik Uniwersytetu Jagielloñskiego. Odszed³ od nas nagle, w pe³ni si³ twórczych. Mia³ 33 lata.
Wspominaj¹ Go ci, którzy Go znali i z Nim pracowali
Tragiczna œmieræ Paw³a Magdziarza jest wielk¹ strat¹ dla polskiej astronomii. Pawe³
by³ jednym z najwybitniejszych astrofizyków m³odego pokolenia. Mimo i¿ dopiero
dwa lata temu obroni³ swój doktorat, wiele jego prac z astronomii rentgenowskiej,
obiektów zawieraj¹cych czarne dziury, wywar³o bardzo znacz¹cy wp³yw na rozwój
tej dziedziny. Opublikowa³ co najmniej 14 prac w recenzowanych czasopismach i du¿¹
liczbê prac konferencyjnych. Sprawdzi³em cytowania 9 z tych prac — by³o ich co
najmniej 110, pocz¹wszy od 1996 r., co jest wyj¹tkowe dla astronomów na tak wczesnym etapie kariery naukowej.
Mia³em mo¿liwoœæ pracowaæ z Paw³em w czasie robienia przez niego doktoratu
i by³em pod wielkim wra¿eniem jego kreatywnoœci, znakomitej umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów i pracowitoœci. Z tego co wiem, Pawe³ by³ te¿ bardzo dobrym
koleg¹. Choæ zwykle bardzo zajêty swoj¹ prac¹, zawsze by³ gotów do pomocy innym.
Ostatnio zajmowa³ siê fascynuj¹cym problemem teoretycznego opisu szerokich
linii ¿elaza odkrytych w emisji aktywnych j¹der galaktyk. Odkrycie takich linii wskazuje bezpoœrednio na istnienie czarnych dziur w tych obiektach. Opis, którym zajmowa³ siê Pawe³, pozwala wyznaczyæ odleg³oœæ rejonu emisji od czarnej dziury oraz
prêdkoœæ jej rotacji, co ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia tych obiektów.
Od pocz¹tku 1998 r. Pawe³ pracowa³ w doskona³ym oœrodku astronomicznym w Durham w Anglii. Z tego co wiem, oœrodek NASA pod Waszyngtonem by³ bardzo zainteresowany zatrudnieniem go po zakoñczeniu stypendium w Durham.
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W lipcu Pawe³ prezentowa³ swoje wyniki w Szwecji na konferencji, która odbywa³a siê w górach, w pobli¿u ko³a podbiegunowego. Po konferencji pojecha³ na wspania³e wakacje na Dalekiej Pó³nocy wraz z ¿on¹ i dwoma kolegami. Na wrzesieñ planowa³ wyjazd na konferencjê na Sycylii, gdzie równie¿ mia³ prezentowaæ swoje wyniki.
Œmieræ zaskoczy³a go podczas intensywnego ¿ycia pe³nego sukcesów i wielu radoœci.
Bêdzie zawsze ¿y³ w naszej pamiêci jako wybitny naukowiec, wspania³y cz³owiek
i bardzo dobry kolega.
Andrzej Zdziarski
CAMK, Warszawa
Paw³a pozna³em kilka lat temu, gdy zaczêliœmy wspólnie pracowaæ nad zrozumieniem szerokopasmowych widm galaktyk Seyferta. Od razu dostrzeg³em w nim osobê
spokojn¹, acz ciê¿ko pracuj¹c¹. Z powodu bariery jêzykowej nasze kontakty z pocz¹tku ogranicza³y siê jedynie do krótkich dyskusji, podczas których Pawe³ okaza³ siê byæ
mi³ym, sympatycznym i ch³opiêcym cz³owiekiem.
Jednak pod mask¹ tych pierwszych wra¿eñ kry³o siê znacznie wiêcej, co zrozumia³em, gdy pozna³em Go lepiej. By³ cz³owiekiem wielkiego umys³u, zmaga³ siê
z problemami badawczymi z nieustêpliwoœci¹, której brakowa³o wielu jego kolegom.
Dziêki temu by³ w stanie zg³êbiæ prawdziw¹ istotê problemu, nad którym pracowaliœmy i zaproponowaæ oryginalne, twórcze rozwi¹zanie. Nauczy³em siê od Niego bardzo wiele, za co na zawsze pozostanê Jego d³u¿nikiem.
W przeciwieñstwie do wielu ludzi z naszej dziedziny, ¿yj¹cych w czasach konkurencji, Pawe³ nigdy nie reklamowa³ swoich umiejêtnoœci. Pracowa³ na uboczu, wytrwale tworz¹c prawdziwe per³y pomys³ów i rozwi¹zañ. By³ cz³owiekiem wyj¹tkowym i Jego œmieræ jest niepowetowan¹ strat¹ zarówno dla mnie, jak i dla ca³ej nauki.
Omer Blaes,
University of California, Santa Barbara

Po raz pierwszy spotka³em Paw³a, gdy jeszcze pisa³ doktorat. Szybko poznaliœmy
siê bli¿ej. Je¿eli istnieje jakakolwiek pojedyncza cecha, mog¹ca opisaæ Go jako cz³owieka i uczonego, jest to zapewne g³êboka wszechstronnoœæ. Podejmuj¹c siê jakiegokolwiek zadania, Pawe³ wymaga³ od siebie niezwyk³ej wnikliwoœci. W Jego pojêciu
zrozumienie i dobre rozwi¹zanie problemu zobowi¹zywa³o do spojrzenia nañ ze wszystkich mo¿liwych stron. Taka wszechstronnoœæ wymaga g³êbokiej wiedzy, a tej Mu
z pewnoœci¹ nie brakowa³o.
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Pawe³ kocha³ równie¿ muzykê, któr¹ odczuwa³ w podobny sposób, z g³êbokim
rozumieniem zarówno treœci, jak i formy. Podobieñstwo w Jego podejœciu do nauki
i do muzyki nie by³o przypadkowe. W obu szuka³ piêkna poprzez prawdziwe zrozumienie. Zarówno dla mnie, jak i dla wielu osób, z którymi rozmawia³em, œmieræ Paw³a to strata wspania³ego, m¹drego cz³owieka. Jego œmieræ jest dla nas wszystkich ciosem, lecz równie bolesna jest œwiadomoœæ tego, co móg³by jeszcze osi¹gn¹æ w ¿yciu,
a co ju¿ nigdy nie bêdzie zrealizowane…
Greg Madejski
NASA/Goddard Space Flight Center, Waszyngton

Przed oczami mam jedn¹ z Jego ostatnich fotografii, wykonan¹ podczas naszej
wspólnej podró¿y na pó³nocne krañce Pó³wyspu Skandynawskiego. Na zdjêciu stoimy razem obok niebieskiej tablicy, na której wielkimi literami wypisano w piêciu
jêzykach s³owa: „kr¹g polarny”. Bia³e kamienie wyznaczaj¹ na ziemi liniê ko³a podbiegunowego. Pawe³ stoi dok³adnie na tej linii. Obraz jest lekko nieostry. Aparat fotograficzny — z gatunku tych zautomatyzowanych, wszechwiedz¹cych zabawek —
zogniskowa³ siê nie tam, gdzie trzeba. Postaæ Paw³a, której fotografia odebra³a ostroœæ
konturów, nabiera przez to pewnego szczególnego dystansu, w³aœciwego wspomnieniom z przesz³oœci przecie¿ nie tak dawnej, ale ju¿ minionej. Mimo wysi³ku nie potrafimy w rozmytym obrazie dostrzec szczegó³ów. Jest jednak coœ, co ka¿dy niechybnie
dostrze¿e, co rzuca siê w oczy natychmiast: uœmiech, który rozjaœnia jego twarz.
Uœmiech promienny i zawadiacki. Uœmiech cz³owieka pe³nego wewnêtrznej si³y, nie
obawiaj¹cego siê ¿adnych przeszkód. Cz³owieka, który œmia³o i pewnie spogl¹da
w przysz³oœæ. Przysz³oœæ, która ju¿ wkrótce mia³a siê przed nim zamkn¹æ nieodwo³alnie.
Z nieostrej fotografii Pawe³ uœmiecha siê do nas, jakby chcia³ powiedzieæ: „Rozejrzyj siê doko³a, œwiat jest wspania³y i tyle jeszcze pozosta³o do zdobycia!”. I tak Go
utrwali³ ten kolorowy obrazek. Taki te¿ pozostanie w mojej pamiêci.
Marek Gierliñski
Uniwersytet Jagielloñski, Kraków
„Urania – Postêpy Astronomii”, z. 1/1999, s. 42—43.
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Andrzej MARKS
1932—2006

Wspomnienia Córki
Doktor in¿. astronomii, badacz, pisarz, wyk³adowca, wynalazca, niestrudzony popularyzator nauki wœród m³odzie¿y i doros³ych.
Andrzej Marks urodzi³ siê w Warszawie 18 grudnia 1932 r. W latach 1941—1944
uczêszcza³ do Tajnej Podstawowej Szko³y Polskiej w Warszawie. W roku 1950 ukoñczy³ szko³ê œredni¹ w Warszawie, a w latach 1950—1956 studiowa³ astronomiê geodezyjn¹ na Politechnice Warszawskiej. Doktorat uzyska³ w 1968 r. za zbadanie dzia³ania wynalezionego przez siebie i opatentowanego mikrometru do pomiarów
astronomiczno-geodezyjnych.
Po ukoñczeniu studiów, przez 2 lata by³ asystentem w Obserwatorium Astronomicznym Politechniki Warszawskiej, a nastêpnie od roku 1958 zajmowa³ siê wy³¹cznie prac¹ twórcz¹ w dziedzinie astronomii i kosmonautyki. W trakcie swojej ró¿norodnej dzia³alnoœci stara³ siê upowszechniaæ wiedzê z zakresu kosmonautyki
i astronomii, w szczególnoœci pasjonowa³ siê lotami za³ogowymi na Ksiê¿yc. Opracowa³ tak¿e w³asny wariant takiej podró¿y.
W okresie 1959—1999 napisa³ 32 ksi¹¿ki, wiele z nich o charakterze unikalnym
i pionierskim, np. pierwsz¹ na œwiecie ksi¹¿kê o l¹dowaniu ludzi na Ksiê¿ycu Droga
do Ksiê¿yca. £¹czny nak³ad wydanych ksi¹¿ek to 700 tys. egzemplarzy.
Poczynaj¹c od 1956 r. napisa³ kilka tysiêcy artyku³ów, m.in. dla „Skrzydlatej Polski”, pism bran¿owych i popularnonaukowych, takich jak „Urania” czy „Postêpy Astronomii”. Stara³ siê w nich przedstawiæ w sposób przystêpny dla czytelnika tematy
z dziedziny astronomii, zachêca³ m³odych ludzi do zdobywania wiedzy i rozwija³ za-
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interesowania osób w ka¿dym wieku, zawsze bazuj¹c na badaniach naukowych i stroni¹c od sensacji, nie maj¹cych nic wspólnego z rzeteln¹ wiedz¹.
Od 1951 r. na terenie ca³ego kraju wyg³asza³ ró¿nego rodzaju wyk³ady i prelekcje,
bra³ udzia³ w spotkaniach autorskich, ceni¹c sobie niezwykle bezpoœredni kontakt
z czytelnikiem czy s³uchaczem. By³y to wydarzenia takiej miary, jak wyg³oszony w paŸdzierniku 1951 r. w gmachu Obserwatorium Astronomicznego UW wyk³ad „Podró¿e
Miêdzyplanetarne”, jeden z pierwszych w ogóle na ten temat w naszym kraju, ale
równie¿ pogadanki w grupie 10- 11-latków, których niezmiennie, niezale¿nie od epoki, pasjonuje zdobywanie Kosmosu. Nie stroni³ równie¿ od takich wyzwañ, jak wyk³ady w ramach terapii zajêciowej dla pacjentów zak³adu dla chorych umys³owo
w Tworkach, które cieszy³y siê nies³abn¹cym zainteresowaniem.
Poczynaj¹c od 1954 r. bardzo intensywnie wspó³pracowa³ z Redakcj¹ Oœwiatow¹
Polskiego Radia, m.in. w 1954 r. relacjonowa³ na ¿ywo ca³kowite zaæmienie S³oñca
na SuwalszczyŸnie, w 1969 r. uczestniczy³ jako ekspert naukowy w relacji na ¿ywo
za³ogowych wypraw na Ksiê¿yc. W skromniejszym zakresie wspó³pracowa³ tak¿e
z telewizj¹, m.in. by³ autorem pierwszej audycji astronomicznej w Telewizji Polskiej
nt. Komety Arenda Rolanda 1957 r. Od 1958 r. wspó³pracowa³ z Wytwórni¹ Filmów
Oœwiatowych. By³ autorem scenariusza wystawy amerykañskiej o za³ogowej wyprawie na Ksiê¿yc w Muzeum Techniki w Warszawie w 1969 r.
Od 1949 r. by³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii, systematycznie organizowa³ publiczne prelekcje i pokazy nieba przez teleskopy. Od 1954 r.
nale¿a³ do Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, w którym prowadzi³ niezwykle o¿ywion¹ dzia³alnoœæ oœwiatow¹ na terenie ca³ego kraju. Od 1954 r. nale¿a³ do Polskiego
Towarzystwa Astronomicznego oraz by³ cz³onkiem-za³o¿ycielem Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. Od 1960 r. nale¿a³ do Sekcji Naukowej, a nastêpnie Literackiej ZAIKS, od 1984 r. do Stowarzyszenia Autorów Dzie³ Naukowych. Od 1989 r.
by³ cz³onkiem Komisji Astronautyki Polskiej Akademii Nauk. Jego pasja naukowa
znalaz³a wyraz tak¿e w skonstruowaniu w³asnego obserwatorium astronomicznego,
o którym wzmianka ukaza³a siê w „Sky and Telescope”. Wykona³ w nim ok. 10 000
naukowych obserwacji gwiazd zmiennych i na ich podstawie opublikowa³ kilkanaœcie drobnych przyczynków naukowych.
W grudniu 1997 r., po osi¹gniêciu wieku 65 lat i po 47 latach pracy zawodowej,
przeszed³ na emeryturê.
Prowadzona przez Niego dzia³alnoœæ naukowa i intelektualna zosta³a kilkakrotnie
nagrodzona w latach 1983—2000 odznaczeniami pañstwowymi.
Prywatnie by³ wielbicielem literatury, nie tylko naukowej, ceni³ sobie ró¿norodne
gatunki uznanych autorów, od klasyki krymina³u do historii z okresu II Wojny Œwia-
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towej. By³ posiadaczem pokaŸnego zbioru ksi¹¿ek, który stale powiêksza³ o nowe
pozycje. Ceni³ sobie muzykê klasyczn¹ w dobrym wykonaniu, bardzo lubi³ obcowanie z przyrod¹, szczególnie tatrzañsk¹. Sta³ymi cz³onkami rodziny by³y koty, które
uwa¿a³ za jedne z najwspanialszych zwierz¹t.
By³ Cz³owiekiem niezwykle odpowiedzialnym i rzetelnym, po œmierci ¯ony wychowa³ samotnie dwoje dzieci. Zawsze uwa¿a³, i¿ wykszta³cenie jest nie tylko przepustk¹ do lepszego ¿ycia, ale przede wszystkim daje satysfakcjê i wzbogaca cz³owieka, który mog¹c podzieliæ siê wiedz¹ z innymi pozostawia po sobie trwa³y œlad.
Pozostanie w pamiêci tak¿e jako serdeczny przyjaciel wielu z nas, skromny, uczciwy jako Uczony, a tak¿e jako Ojciec, który konsekwentnie wpaja³ zasady „bycia przyzwoitym cz³owiekiem”, niezale¿nie od okolicznoœci.
Zmar³ nagle 29 maja 2006 r. w wieku 74 lat.
Monika Marks
„Urania – Postêpy Astronomii”, z. 4/2006, s.220.

148

Tadeusz Jarzêbowski

Jan MERGENTALER
1901—1995

22 grudnia 1995 r. zmar³ profesor Jan Mergentaler. W mroŸny, zimowy dzieñ Jego
cia³o spoczê³o na pokrytym œniegiem cmentarzu Osobowickim we Wroc³awiu. Firmament niebieski tego dnia ukaza³ swe piêkno b³êkitu, miasto oœwietla³y promienie s³oneczne. Profesora ¿egna³o S³oñce. By³o w tym coœ z symboliki; badaniom tego cia³a
niebieskiego Zmar³y poœwiêci³ przecie¿ ostatnie czterdzieœci lat swego ¿ycia.
Ten znakomity, znany nam wszystkim astronom, urodzi³ siê na Kresach wschodnich, na Polesiu, niedaleko Pilska. Ale wspomnienia z lat m³odzieñczych wi¹¿¹ siê
raczej z Warszaw¹; tam uczêszcza³ do gimnazjum, tam zafascynowa³a go astronomia.
Dlaczego wybór pad³ w³aœnie na astronomiê? Niema³¹ rolê mia³a tu podobno odegraæ
g³oœna na pocz¹tku XX stulecia powieœæ ¯u³awskiego Na srebrnym globie. Ale szalê
przewa¿y³o inne wydarzenie. Zajêcia z kosmografii (tak nazywano wówczas wyk³adany
w szko³ach œrednich przedmiot astronomii) prowadzi³ znany astronom Felicjan Kêpiñski. Otó¿ by³ to bodaj¿e rok 1918, rok odzyskania niepodleg³oœci, gdy poinformowa³ on swych uczniów o organizowaniu siê towarzystwa mi³oœników astronomii.
„Za³o¿yliœmy wiêc w gimnazjum Ko³o mi³oœników, wspomina³ Profesor. — I praca
w tym kole zwi¹za³a mnie z astronomi¹ na stale; wybra³em studia astronomiczne”.
19 lutego 1923 r., w 450 rocznicê urodzin Miko³aja Kopernika, obradowa³ w Toruniu Pierwszy Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Delegatem na ten za³o¿ycielski Zjazd z ramienia Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii by³
dwudziestodwuletni student astronomii Uniwersytetu Warszawskiego, Jan Mergentaler. Dodajmy w tym miejscu, ¿e ponad pó³ wieku póŸniej w roku 1979, na odbywaj¹cym siê w Warszawie XIX ZjeŸdzie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, profesor Jan Mergentaler zostaje cz³onkiem honorowym tego towarzystwa. Natomiast
w roku 1985, na XXII ZjeŸdzie PTA we Wroc³awiu, Profesor zostaje odznaczony
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Nagrod¹ i Medalem im. W³odzimierza Zonna za popularyzacjê wiedzy o Wszechœwiecie i za popularyzacjê fizyki S³oñca.
Pierwsza praca naukowa L‘orbite de la comete Wolf deduit des observations faites
en 1925 dotyczy³a, jak wynika z tytu³u, mechaniki nieba; ukaza³a siê ona w Okólniku
Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie w roku 1927. Publikacj¹ zainteresowa³
siê dyrektor obserwatorium krakowskiego, Tadeusz Banachiewicz, i zaproponowa³
jej Autorowi asystenturê na Uniwersytecie Jagielloñskim w charakterze obserwatora
na Stacji Astronomicznej na £ysinie. By³o to pierwsze miejsce pracy m³odego Jana
Mergentalera.
£ysina jest szczytem górskim w Beskidach Zachodnich, wysokoœæ 891 m n.p.m.,
oko³o 10 km na po³udniowy wschód od Myœlenic. Wyposa¿enie znajduj¹cej siê tam
placówki obserwacyjnej by³o nader skromne: w pawilonie z rozsuwanym daszkiem
dwie krótkoogniskowe lunetki z obiektywami 13 i 12 cm, bez mechanizmu prowadz¹cego. Nie by³o tam pr¹du elektrycznego, nie by³o telefonu. Za mieszkanie s³u¿y³a
przeniesiona na szczyt drewniana chatka leœniczego. Przebywali tam te¿ Lucjan Orkisz i Jan Gadomski. £ysina znana by³a z odkrycia tam dwóch komet.
Dziœ, poza wspomnieniami, nic nie pozosta³o na tej górze. A jednak pobyt na tym
odludziu Profesor wspomina³ zawsze bardzo ciep³o. Oto fragment obszerniejszego
artyku³u pt. Impresje z £ysiny pióra Jana Mergentalera z grudnia 1927 r.:
Astronomia, jako wynik b¹dŸ co b¹dŸ w pewnym specjalnym kierunku kszta³conych w³adz psychicznych — jest wytworem maszyny do rachowania, logarytmów,
abstrakcji matematycznej i instrumentu optycznego. Wytworem kultury urbanistycznej. Tu — trochê ¿ywio³u. I st¹d p³yn¹ca z gór i lasu, z têtni¹cego bycia — pewna
dysharmonia. Mo¿e to tylko uwypuklenie tego, co natrafia siê tak czêsto w pracy teoretycznej. Nie pokrywanie siê badanej rzeczywistoœci z tworzon¹ konstrukcj¹ myœlow¹.
Wystêpuje ten kontrast mo¿e tym silniej dlatego jeszcze, ¿e brak tzw. atmosfery naukowej. A w byciu samotnym trzeba odnajdywaæ w³asne energie psychiczne na przezwyciê¿enie ró¿nych takich czy innych niepokojów myœlowych. Ale to mo¿e w³aœnie nadaje pewien specyficzny urok pracy tutaj.
Od roku 1929 pobyt na £ysinie nie bêdzie ju¿ tak samotny; chatkê w lesie o¿ywia
obecnoœæ ma³¿onki.
Na Stacji Obserwacyjnej prowadzone by³y obserwacje gwiazd zaæmieniowych
metod¹ Angelandera (by³a to „usankcjonowana” wówczas w tamtejszym oœrodku tematyka badañ). Z obserwacji tych wy³oni³a siê obroniona w roku 1933 rozprawa doktorska Jana Mergentalera. Promotorem by³ Tadeusz Banachiewicz.
Po siedmiu latach trzeba by³o po¿egnaæ siê z Beskidami. Drug¹ po³owê lat trzydziestych dr Jan Mergentaler spêdza na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Co za
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kontrast! Tam by³y góry i las, tu obserwatorium usytuowane w centrum miasta. Dyrektorem tej placówki by³ Eugeniusz Rybka. Tematyka pracy tu te¿ odmienna: katalog
wielkoœci gwiazdowych i fotograficzne obserwacje gwiazd.
I oto w ¿yciu Jana Mergentalera ponownie wojna, po której Lwów trzeba opuœciæ.
Krótki pobyt na Uniwersytecie Jagielloñskim, jak równie¿ na Uniwersytecie Marii
Curie-Sk³odowskiej; bezowocne starania o zbudowanie obserwatorium w Lublinie
i… przyjazd na Dolny Œl¹sk
* * *
W pierwszych latach pobytu we Wroc³awiu zainteresowania Jana Mergentatera
obraca³y siê wokó³ tematyki astronomii gwiazdowej (dziœ powiedzielibyœmy raczej:
astronomii galaktycznej). Ale zbli¿a³ siê dzieñ 30 czerwca 1954 r., kiedy to po trzystuletniej przerwie pas ca³kowitego zaæmienia S³oñca mia³ przejœæ ponownie przez ziemie polskie. Fakt ten skierowa³ uwagê Profesora ku naszej gwieŸdzie dziennej; trzeba
by³o przygotowaæ siê do obserwacji zjawiska zaæmienia. I je¿eli dziœ wyrazy S³oñce,
fizyka S³oñca, heliofizyka kojarz¹ siê z nazwiskiem Mergentalera, z Wroc³awiem —
to ów trzydziesty dzieñ czerwca Anno Domini 1954 nie by³ tu bez znaczenia.
Pocz¹tki wroc³awskiej heliofizyki by³y wzglêdnie skromne, zaczê³o siê od wizualnych obserwacji plam s³onecznych. Ale obserwacjom tym Profesor nadaje wkrótce
charakter masowy poprzez wci¹gniêcie do nich rzeszy mi³oœników astronomii. I tak
przez wiele lat nap³ywa³y z ró¿nych stron Polski do Wroc³awia listy od mi³oœników
z wynikami obserwacji plam; wszystkie te dane by³y opracowywane i publikowane.
Prze³omowy by³ niew¹tpliwie rok 1957 — Miêdzynarodowy Rok Geofizyczny.
By³ to rok maksimum aktywnoœci s³onecznej cyklu dziewiêtnastego. Do uœwietnienia
tego roku przyczyni³a siê jednak dodatkowo i sama natura; intensywnoœæ aktywnoœci
s³onecznej przekroczy³a bowiem wszystkie wczeœniejsze cykle (œrednia roczna liczba
Wolfa wyra¿a³a siê liczb¹ 190). S³oñce w owym roku okaza³o siê byæ obiektem ciekawszym ni¿ przewidywano. Placówka wroc³awska otrzymuje nowe etaty; grono heliofizyków — nazywanych tu „s³onecznikami” — powiêksza siê. Mo¿na ju¿ mówiæ
o atmosferze naukowej — tej w³aœnie atmosferze, której brakowa³o m³odemu Mergentalerowi w beskidzkich lasach na £ysinie.
Wprawdzie powoli i skromnie, ale powiêksza³a siê te¿ aparatura do obserwacji
heliofizycznych. Pierwszym powa¿niejszym nabytkiem by³ 13-cm koronograf, którym do tej pory wykonuje siê systematyczne obserwacje protuberancji. Natomiast
póŸniej, w latach osiemdziesi¹tych, stan¹³ w filii w Bia³kowie wielki, 53-cm koronograf.
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Rok 1957 zapisa³ siê te¿ i na innych stronicach wroc³awskiej kroniki Jana Magentalera. Oddane zostaje do druku najpowa¿niejsze dzie³o Profesora, monografia pt. S³oñce. Obserwatorium podniesione zostaje do rangi Instytutu Astronomicznego; jedn¹
z wchodz¹cych w jego sk³ad katedr jest Katedra Heliofizyki. Dyrektorem nowo powsta³ego instytutu zostaje Jan Mergentaler, który pe³niæ bêdzie tê funkcjê przez czternaœcie lat, a¿ do przejœcia na emeryturê w roku 1971.
Tymczasem Katedra Heliofizyki rozwija siê, dzia³alnoœæ naukowa nabiera rozmachu. Tematyka prac obraca siê wokó³ tego niew¹tpliwie najciekawszego, co na naszej
gwieŸdzie siê dzieje — wokó³ zagadnieñ aktywnoœci s³onecznej. Diagnostyka plazmy rozb³ysków s³onecznych, analiza obrazów promieniowania rentgenowskiego
S³oñca — to niektóre z aktualnych tytu³ów. Inn¹ dziedzinê stanowi¹ badania statystyczne, analiza relacji miêdzy ró¿nymi charakterystykami aktywnoœci s³onecznej,
tak¿e: aktywnoœæ s³oneczna — promienie kosmiczne. Gdy zaœ chodzi o dziedzinê
optyczn¹, prowadzone s¹ tu badania ruchów protuberancji, œledzenie zachodz¹cych
tam indywidualnych zjawisk.
Mówi¹c o osi¹gniêciach naukowych i organizacyjnych Profesora nie mo¿na nie
wspomnieæ o tym, najwa¿niejszym chyba sukcesie, o miêdzynarodowych konferencjach heliofizycznych. To by³a Jego koncepcja i inicjatywa, uwieñczona znakomitym
wynikiem: konferencji takich odby³o siê a¿ czternaœcie. Pocz¹tkowo by³y one pomyœlane jako robocze spotkania heliofizyków z Polski i Czechos³owacji — pierwsza odby³a
siê w roku 1961 w Tatrzañskiej £omnicy, druga rok póŸniej w Zakopanem, na Kalatówkach. W latach nastêpnych konferencje te objê³y swym zasiêgiem i s¹siednie kraje. Heliofizyków goœci³ Debreczyn, dwukrotnie Poczdam, w roku 1975 Irkuck, a w 1988
Odessa. Ostatnia, zwi¹zana z dziewiêædziesiêcioleciem Profesora, odby³a siê w roku
1991 w Karpaczu.
* * *
A teraz o najm³odszym „dziecku” Jana Mergentalera, o fizyce kosmicznej, o wroc³awskim wk³adzie do badañ S³oñca w dziedzinie rentgenowskiej. Historia ta zaczê³a
siê w roku 1967 w Moskwie, na posiedzeniu Interkosmosu (tj. rady przy Akademii
Nauk ZSRR zajmuj¹cej siê wspó³prac¹ miêdzynarodow¹ w dziedzinie badañ w przestrzeni kosmicznej). Profesor Mergentaler deklaruje wówczas w³¹czenie siê oœrodka
wroc³awskiego do prac nad rentgenowskim promieniowaniem S³oñca. By³a to niew¹tpliwie decyzja odwa¿na; móg³by ktoœ powiedzieæ, ¿e jest to „porywanie siê z motyk¹
na S³oñce”. A jednak ju¿ w roku 1970 mo¿na by³o odnotowaæ pierwszy sukces: rakieta Wertikal I unios³a w przestrzeñ kosmiczn¹ wykonany we Wroc³awiu spektroheliograf rentgenowski. Nastêpnego roku startuje Wertikal II.
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Z udanych eksperymentów rakietowych wymieniæ mo¿na startuj¹ce z blokiem
kamer rentgenowskich Wertikal V, VII, VIII, IX, XI. Rakiety te wznosi³y siê na wysokoœæ do oko³o 500 km, po czym wraca³y; aparaturê odzyskiwano za poœrednictwem
spadochronów. Obserwacje S³oñca trwa³y przez oko³o dziesiêæ minut, gdy rakieta
znajdowa³a siê na wysokoœciach ponad 100 km (ni¿ej bowiem miêkkie promieniowanie rentgenowskie absorbuje atmosfera ziemska). Wszystkie te eksperymenty realizowane by³y w miejscowoœci Kapustin Jar, nad odnog¹ Wo³gi Achtub¹ (obwód Astrachañski, ok. 100 km na wschód od Wo³gogradu).
Profesor przeszed³ na emeryturê, ale rozpoczête z Jego inicjatywy badania rentgenowskiego promieniowania S³oñca trwaj¹ i rozwijaj¹ siê. Oto wieœci z ostatnich lat Jego
¿ycia.
Dnia 2 marca 1994 r. z kosmodronu Pljesetsk wystartowa³ satelita CORONAS-I
obiegaj¹cy Ziemiê w odleg³oœci 495—556 km. Na pok³adzie znajduje siê polskoczeska aparatura: fotometr i spektrometr rentgenowski. To ju¿ nie kamera typu pinehole, jak w pierwszych eksperymentach na Wertikalach zawieraj¹cy koncentryczne
lustra teleskop rentgenowski; po raz pierwszy zarejestrowano rozb³ysk s³oneczny.
Natomiast dnia 3 sierpnia 1995 r. wystartowa³ satelita INTERBALL z wykonanym
we Wroc³awiu modulowanym fotometrem rentgenowskim.
Przy ul. Kopernika we Wroc³awiu, któr¹ przez blisko pó³ wieku przemierza³
Profesor z domu do Instytutu, niedaleko przedwojennego g³ównego budynku znajduj¹ siê pawilony z szyldem Centrum Badañ Kosmicznych PAN, Zak³ad Fizyki S³oñca.
Trudno powiedzieæ, jak potoczy³yby siê losy, ale przypuszczalnie nie by³oby tej
instytucji, gdyby jesieni¹ 1945 r. nie przyjecha³ do Wroc³awia Jan Mergentaler.
Znane jest powszechnie powiedzenie de martuis aut bene aut nihil. Mówi¹c
o zmar³ym Profesorze, o sentencji tej mo¿na by nie pamiêtaæ. O Janie Mergentalerze po prostu niczego z³ego powiedzieæ nie mo¿na. Gdziekolwiek, w jakimkolwiek
oœrodku astronomicznym by siê nie rozmawia³o, wszyscy wyra¿ali siê o Nim z najwy¿szym uznaniem. By³ to rzeczywiœcie niezwyk³y, cz³owiek o bardzo wysokich
zasadach moralnych, o bardzo wysokiej kulturze osobistej. I dziêki tym w³aœnie
walorom pozostawi³ po sobie tak wiele. On by³ zawsze tym katalizatorem, który
u³atwia³ dzia³anie innym, to by³ cz³owiek, który potrafi³ stworzyæ atmosferê dla
pracy zespo³u naukowego.
A pamiêæ o cz³owieku trwa tym d³u¿ej, im d³u¿ej trwa stworzone przez niego
dzie³o.
Tadeusz Jarzêbowski
„Urania”, z. 2/1996, s. 34—38.
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***
Obserwacje S³oñca nie s¹ trudne […], a kto raz zacznie patrzeæ na S³oñce, nieprêdko zniechêci siê do tego zajêcia, bo co dzieñ bêdzie mia³ nowe wra¿enia, co dzieñ
zobaczy coœ innego, nie mówi¹c o tym, ¿e bêdzie mia³ to zadowolenie, ¿e swoj¹ prac¹
przyczynia siê zupe³nie konkretnie do poznania choæ drobnego fragmentu Wszechœwiata, ¿e w miarê swoich mo¿liwoœci – pracuje jak prawdziwy astronom.
Tak w 1951 r. pisa³ Profesor Jan Mergentaler w „Uranii”, inicjuj¹c trwaj¹ce do dziœ
amatorskie obserwacje S³oñca w Polsce. Nap³ywaj¹ce raporty obserwacyjne sam opracowywa³ i publikowa³ ich wyniki. Mo¿na w tych publikacjach znaleŸæ nazwiska obserwatorów, znanych dziœ uczonych, astronomów i fizyków. Dla przyk³adu wymieniê
w porz¹dku alfabetycznym tylko paru: prof. Marek Abramowicz, prof. Jerzy Jakimiec, dr Zbigniew Kordylewski, prof. Bogdan Rompolt, prof. Andrzej Kajetan Wróblewski i wielu innych.
Stanis³aw Brzostkiewicz
„Urania”, z. 2/1996, s. 38.

Krakowskie lata Jana Mergentalera
i Jego badania nad gwiazdami zaæmieniowymi
Profesor Jan Mergentaler (1901—1995) pozostaje w pamiêci œrodowiska astronomicznego jako wybitny heliofizyk, autor znanej monografii S³oñce (PWN, 1958),
twórca wroc³awskiej szko³y heliofizycznej. Jednak¿e heliofizyka to tylko czêœæ szerokiej dzia³alnoœci naukowej Jana Mergentalera, który pierwsz¹ sw¹ pracê rozpocz¹³
w Krakowskim Obserwatorium Astronomicznym, gdzie dominowa³a wówczas tematyka gwiazd zmiennych zaæmieniowych.
Do Obserwatorium Krakowskiego nale¿a³a utworzona w 1922 r. przez Profesora
Tadeusza Banachiewicza Stacja Obserwacyjna na £ysinie (912 rn. n.p.m.). Warunki
bytowe w Stacji nie nale¿a³y do ³atwych. Nie by³o pr¹du elektrycznego, ani ³¹cznoœci
telefonicznej. Dojazd z Krakowa najczêœciej odbywa³ siê kolej¹ do stacji Kasina Wielka
(ok. 5 godzin jazdy), a dalej ok. 10 km pieszo, b¹dŸ wynajêt¹ furmank¹ góralsk¹.
Zaopatrzenie na ogó³ nale¿a³o wynieœæ na w³asnych plecach.
Wyposa¿enie stacji w instrumenty astronomiczne by³o skromne: w drewnianym
pawilonie z otwieranym rêcznie dachem znajdowa³ siê refraktor Merz z obiektywem
o œrednicy 116 mm i ogniskowej 199 cm, do dyspozycji by³a te¿ przenoœna du¿a
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lorneta Zeissa o œrednicy obiektywu 8 cm i ogniskowej 50 cm. Ponadto Obserwatorium posiada³o komplet przyrz¹dów meteorologicznych, a do obowi¹zków astronoma nale¿a³o dokonywanie odczytów tych przyrz¹dów kilka razy w ci¹gu doby. Obliczeñ dokonywano korzystaj¹c z arytmometru i tablic logarytmicznych. Jedyny kontakt
ze œwiatem zapewnia³ bateryjny odbiornik radiowy, u¿ywany jednak (ze wzglêdu na
koniecznoœæ czêstego ³adowania akumulatorów) niemal wy³¹cznie do odbioru radiowych sygna³ów czasu.
Pierwszym obserwatorem na £ysinie by³ jeden z g³ównych organizatorów Stacji
— dr Jan Gadomski, po nim obowi¹zki przej¹³ dr Lucjan Orkisz, odkrywca nowej
kornety (Orkisz 1925 I). Gdy w 1927 r. dr Orkisz zosta³ powo³any do odbycia s³u¿by
wojskowej, Tadeusz Banachiewicz pilnie musia³ obsadziæ zwolnione stanowisko obserwatora. Wybór pad³ na 26-letniego absolwenta studiów astronomicznych na Uniwersytecie Warszawskim Jana Mergentalera. Z dniem 15 lipca 1927 r. obj¹³ on stanowisko m³odszego asystenta w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu
Jagielloñskiego. Profesor Banachiewicz w trakcie trzydniowej wyprawy na £ysinê,
odbytej latem 1927 r., pokaza³ Janowi Mengentalerowi Stacjê i zapozna³ Go z warunkami pobytu. Nade wszystko nale¿a³o jednak m³odego adepta astronomii zapoznaæ z programem obserwacyjnym i specyfik¹ obserwacji wizualnych gwiazd zaæmieniowych.
Dlatego te¿, zanim nowy obserwator na sta³e zamieszka³ w oddalonej górskiej placówce naukowej, odby³ w Krakowie kilkutygodniowe przeszkolenie obserwacyjne,
maj¹c mo¿noœæ dokonania pod okiem bardziej doœwiadczonych kolegów kilkuset ocen
jasnoœci wybranych gwiazd zmiennych zaæmieniowych.
Swoje pierwsze wra¿enia z pobytu w górach Jan Mergentaler opisuje w artykule
pt. ,,Impresje z £ysiny” zamieszczonym w V tomie ,,Rocznika Astronomicznego
Obserwatorium Krakowskiego” (s. 40): „Na £ysinê przyjecha³em d. 26 wrzeœnia 1927 r.
W dwa dni póŸniej zosta³em ju¿ w samotnoœci, gdy p. Orkisz, mój poprzednik, opuœci³ £ysinê, bêd¹c powo³any do s³u¿by wojskowej. Przyjecha³em w czas jak najbardziej nieprzyjemny. Szczyt góry w chmurze. Chlapanina. Mg³a. Zimno. I dziesi¹tki
os, których ¿¹d³a i do mnie trafi³y. PóŸniej dopiero pozna³em w ca³ej pe³ni uroki krajobrazowe, pe³ne plam barwnych i »form architektonicznych«. Pierwszy miesi¹c
mojego tutaj pobytu w znacznej czêœci zajmowa³y […] sprawy wykoñczenia dobudówki domku mieszkalnego. Pozna³em przv tem trochê tutejszych górali, pe³nych
ambitu, ale na ogó³ nietêgich robotników”.
Jan Mergentaler przebywa³ na £ysinie z mniejszymi i wiêkszymi przerwami a¿ do
wiosny 1934 r. Krótkie przerwy wi¹za³y siê z kilkudniowymi wyjazdami do Krakowa
(najczêœciej w okresie pe³ni Ksiê¿yca) celem konsultacji naukowych i za³atwienia
ró¿nych spraw formalnych. Od paŸdziernika 1928 a¿ do maja 1929 r. Jan Mergentaler
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odbywa³ s³u¿bê wojskow¹, a Jego obowi¹zki przej¹³ na okres oko³o trzech tygodni
Kazimierz Kordylewski, póŸniej zaœ Tadeusz Olczak. Sporo czasu poza £ysin¹ spêdzi³ Jan Mergentaler w roku 1931/1932, ale by³ to czas finalizowania rozprawy doktorskiej.
Podstawowym programem obserwacyjnym Stacji na £ysinie (póŸniej nazwanej
Lubomirem) by³y obserwacje wizualne gwiazd zaæmieniowych wykonywane zmodyfikowan¹ metod¹ Argelandera. Jan Mergentaler prowadzi³ je z wielkim zaanga¿owaniem, za pomoc¹ przywiezionego przez siebie jesieni¹ 1927 r. tzw. szukacza
komet Steinheila o œrednicy obiektywu 134 mm i ogniskowej 137 cm. Do koñca grudnia 1927 r. J. Mergentaler dokona³ 1169 ocen jasnoœci dla 52 gwiazd, co stanowi³o
w owym czasie swoisty rekord wœród krakowskich astronomów. Przez ca³y okres
krakowski Jan Mengentaler wykona³ oko³o 12 400 obserwacji 107 gwiazd zaæmieniowych. Jako ciekawostkê warto podaæ, ¿e zachowa³y siê obserwacje wizualne gwiazdy ε Aurigae, wykonane nieuzbrojonym okiem w Jarocinie w styczniu 1929 r., w trakcie
pe³nienia s³u¿by wojskowej. Obserwacje wizualne J. Mergentalera s¹ opublikowane
w czterech tomach „Acta Astronomica Supplementa” vol. 3-6 i niezale¿nie od swej
wartoœci historycznej stanowi¹ dowód aktywnoœci naukowej m³odego asystenta Obserwatorium Krakowskiego.
Przebywaj¹c na £ysinie Jan Mergentaler na bie¿¹co wyznacza³ momenty minimów, które nastêpnie s³u¿y³y mu do poprawiania elementów gwiazd zaæmieniowych
publikowanych corocznie w Dodatku Miêdzynarodowym do Rocznika Astronomicznego. Kilkanaœcie doniesieñ zawieraj¹cych w³asne wyniki obserwacji m³odego
obserwatora wydrukowano w „Acta Astronomica”, we wspomnianych ju¿ Dodatkach Miêdzynarodowych do Rocznika, w Okólniku Obserwatorium Krakowskiego,
a tak¿e w Sprawozdaniach PAU.
Jednak¿e nie tylko gwiazdy zaæmieniowe by³y obserwowane na £ysinie. W nocy
z 2/3 grudnia 1927 r., przy wyj¹tkowo dobrej pogodzie, Jan Mergentaler zaobserwowa³
niezwykle rzadkie zjawisko tzw. zielonego b³ysku pochodz¹cego od zachodz¹cego Ksiê¿yca. Prowadzi³ te¿ obserwacje zakryæ gwiazd przez Ksiê¿yc, (opublikowano wyniki 3
obserwacji wykonanych w Krakowie w 1928 i 1929 r.), poszukiwa³ tak¿e komety, niestety, bez powodzenia. W styczniu 1931 r. obserwowa³ ruch i zmiany jasnoœci planetoidy
Eros i wyznaczy³ moment minimum jasnoœci tego cia³a niebieskiego.
Du¿ym programem obserwacyjnym by³y badania jakoœci obrazów gwiazd. Prace
te prowadzi³ na Lubomirze J. Mergentaler pomiêdzy 8. 10. 1932 oraz 31. 10. 1933,
przy czym przez pewien czas, na s¹siednim szczycie — Oklejnej, równoleg³e obserwacje prowadzi³ Stefan Szczyrbak. Badania te polega³y na ocenie obrazu gwiazdy
ogl¹danej przy bardzo du¿ym powiêkszeniu. Mia³y one na celu m.in. porównanie
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warunków klimatycznych Beskidu Œredniego z warunkami panuj¹cymi w innych zagranicznych obserwatoriach, gdy¿ planowano w przysz³oœci rozbudowê skromnej
lubomirskiej Stacji. Pewnym zaskoczeniem mo¿e byæ konkluzja pracy, oczywiœcie
odnosz¹ca siê do pocz¹tku lat trzydziestych, ¿e Lubomir pod wzglêdem liczby bezchmurnych nocy nie by³ miejscem zdecydowanie lepszym od Krakowa, jakkolwiek
w górach by³a znacznie lepsza przezroczystoœæ powietrza. Natomiast du¿ym utrudnieniem obserwacji na Lubomirze by³y wiej¹ce wiatry, które nie tylko pogarsza³y
jakoœæ obrazów gwiazd (dziœ powiedzielibyœmy: seeingu), ale tak¿e powodowa³y dr¿enie instrumentów, niekiedy ca³kowicie uniemo¿liwiaj¹c pracê astronoma.
Oprócz obserwacji, Jan Mergentaler prowadzi³ równie¿ prace rachunkowe. Obok
systematycznych redukcji w³asnych obserwacji, oblicza³ efemerydy zakryæ gwiazd
przez Ksiê¿yc dla wybranych miast w Polsce (Poznañ, Kraków, Warszawa, Lwów
i Wilno) na lata 1931, 1932 i 1934, a w 1930 r. bra³ tak¿e udzia³ w obliczeniach orbity
Cia³a Pozaneptunowego (Plutona).
Jednak najwiêcej czasu poœwiêca³ wspomnianemu ju¿ opracowaniu w³asnych obserwacji gwiazd zaæmieniowych. Ich wyniki stanowi³y podstawê jego rozprawy doktorskiej nosz¹cej tytu³ .,Elementy zmiennoœci gwiazd zaæmieniowych”. ocenionej przez
profesorów: T Banachiewicza, J Smoleñskiego i J. Witkowskiego. Po pomyœlnym
zdaniu w dniu 14. 11. 1932 r. dwugodzinnego rygorozum z astronomii i geofizyki oraz
jednogodzinnego rygorozum z filozofii (18.06.1932), w dniu 7 grudnia 1932 r. Jan
Mergentaler zosta³ wypromowany na doktora filozofii Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Wiosn¹ 1934 r. dobieg³ koñca okres zatrudnienia Jana Mergentalera w Obserwatorium Krakowskim. Po raz ostatni przebywa³ na Lubomirze w kwietniu 1934 r.,
ostatnie dokonane tam obserwacje nosz¹ datê 8/9 kwietnia. W nastêpnych miesi¹caeh
dr Mergentaler pozostawa³ bez pracy, przebywaj¹c przez wiêkszoœæ czasu w okolicach Piñska, sk¹d pochodzi³. Z astronomi¹ stara³ siê jednak nie traciæ kontaktu, uczestnicz¹c miêdzy innymi w dniach 29—31. 8. 1934 r. w ZjeŸdzie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Warszawie, ju¿ jako astronom z Piñska. Usilne poszukiwania
pracy da³y wreszcie rezultat i dnia 1 stycznia 1935 r. dr Jan Mergentaler uzyska³ sta³¹
posadê w Obserwatorium Lwowskim, kierowanym przez Eugeniusza Rybkê.
Chocia¿ tematyka naukowa we Lwowie obejmowa³a inne zagadnienia, to zainteresowanie Jana Mergentalera gwiazdami zaæmieniowymi pozosta³o. W „Acta
Astronomica” ser C, vol. 3 ukaza³ siê artyku³ z wynikami badañ statystycznych dotycz¹cych tradycyjnego podzia³u gwiazd zaæmieniowych na typ W Ursae Maioris,
typ 13 Lyrae i typ 13 Persei. Jakkolwiek z perspektywy czasu mo¿na dyskutowaæ, czy
sugestia Autora, aby dzieliæ gwiazdy zaæmieniowe tylko na dwie grupy (gwiazdy typu
Algola, o sferycznym kszta³cie sk³adników i typu 13 Lyrae, o kszta³cie elipsoidalnym)
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by³a poprawna, to jednak wówczas wspomniana publikacja by³a pierwsz¹ prób¹ wysnucia wniosków statystycznych ze stosunkowo du¿ego materia³u, obejmuj¹cego oko³o
200 gwiazd. Jest rzecz¹ interesuj¹c¹, ¿e niemal w tym samym czasie, zupe³nie niezale¿nie, podobne wyniki opublikowa³ D. Ya. Martynov.
Dalsze prace naukowe dotycz¹ce gwiazd zaæmieniowych ukaza³y siê drukiem po
wojnie, gdy Jan Mergentaler pracowa³ ju¿ we Wroc³awiu. W pierwszej z prac, opublikowanej w 1948 r. nak³adem Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego (ser. B, No 4),
J. Mergentaler przedstawi³ wyniki obserwacji fotograficznych wykonanych we Lwowie w latach 1939—1945 piêciu gwiazd zmiennych, w tym dwóch zaæmieniowych
(RYPer i VW Cep). Najliczniej jednak jest cytowana praca Mergentalera On the asymmetry of the light-curves of the eclipsing variables (Prace Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego ser. B, No 26, Wroc³aw, 1950), w której Autor przeprowadzi³ gruntown¹ analizê tzw. efektu peryastronu, obserwowanego w krzywych zmian jasnoœci
wielu gwiazd zaæmieniowych. Efekt ten, zauwa¿ony przez Robertsa z pocz¹tkiem XX
wieku, polega na tym, ¿e jasnoœæ danej gwiazdy zaæmieniowej, obserwowanej w fazie
0,25 i 0,75 nie jest taka sama, innymi s³owy maksima jasnoœci wystêpuj¹ce po minimum
g³ównym i po minimum wtórnym s¹ ró¿nej wysokoœci. Pierwotnie s¹dzono, ¿e przyczyn¹ tego efektu jest eliptycznoœæ orbit gwiazd tworz¹cych uk³ad zaæmieniowy (przy
okreœlonym po³o¿eniu orbit w przestrzeni) i gdy gwiazdy znajduj¹ siê najbli¿ej siebie, to
³¹czna jasnoœæ uk³adu jest wiêksza. Efektowi peryastronu wiele uwagi w swoich pracach
poœwiêci³ Daniel J. K. O’Connell, SJ (1896—1982), wieloletni dyrektor Obserwatorium Watykañskiego. To w³aœnie na jego czeœæ E. E Milone i Al Wesselink zaproponowali, aby efekt ten by³ nazwany efektem O’Connella, tym bardziej, ¿e O’Connell dowiód³ braku korelacji pomiêdzy eliptycznoœci¹ orbit gwiazd zaæmieniowych i ró¿nic¹
jasnoœci w kolejnych maksimach. Do tej samej konkluzji doszed³ zupe³nie niezale¿nie
(i wczeœniej) Jan Mergentaler, analizuj¹c znacznie wiêksz¹ liczbê gwiazd, jednak wroc³awska praca przez d³u¿szy czas pozostawa³a nie zauwa¿ona.
W nastêpnych latach Profesor Jan Mergentaler nie prowadzi³ ju¿ badañ nad gwiazdami zaæmieniowymi, jednak z zainteresowaniem œledzi³ postêp wiedzy w tej dziedzinie astronomii. Nie odmawia³ te¿ recenzowania prac doktorskich, dotycz¹cych
problematyki gwiazd zaæmieniowych, w tym rozprawy ni¿ej podpisanego. Niech wiêc
to krótkie przypomnienie dzia³alnoœci Profesora w tej dziedzinie bêdzie, choæby w niewielkim stopniu, sp³aceniem d³ugu wdziêcznoœci za wielk¹ ¿yczliwoœæ okazan¹ ponad æwieræ wieku temu.
Jerzy M. Kreiner
„Postêpy Astronomii”, z. 4/1997, s. 32—33.
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Barbara MORKOWSKA
1930—1982

W dniu 21 kwietnia 1982 r. zmar³a w Poznaniu dr Barbara Morkowska z domu
Adamanis, d³ugoletni pracownik Obserwatorium Astronomicznego.
Urodzi³a siê 27 listopada 1930 r. w Poznaniu w rodzinie inteligenckiej. Wczesny
okres szkolny przypad³ na lata wojenne. Ca³¹ okupacjê spêdzi³a w Poznaniu, pracuj¹c
jak wiêkszoœæ polskich dzieci, a równoczeœnie koñcz¹c szko³ê podstawow¹ na tajnych kompletach. Umo¿liwi³o jej to w 1945 r. podjêcie nauki w Pañstwowym Gimnazjum i Liceum im. gen. Zamoyskiej, które ukoñczy³a w 1950 r. W tym samym roku
rozpoczê³a studia na Uniwersytecie Poznañskim na kierunku astronomii. I stopieñ
studiów ukoñczy³a w 1953 r. i dla uzyskania magisterium w zakresie astronomii podjê³a dalsze studia na Uniwersytecie im. B. Bieruta we Wroc³awiu. W 1955 r. wykona³a
pracê magistersk¹ pt. „Próba okreœlenia zale¿noœci wspó³czynnika absorpcji ci¹g³ej
od d³ugoœci fali dla gwiazd ró¿nych typów widmowych” i zosta³a zaanga¿owana od
dnia 15 paŸdziernika 1955 r. jako asystent-sta¿ysta w Obserwatorium Astronomicznym w Poznaniu. Od pierwszych lat pracy wykonywa³a obserwacje fotograficzne
komet i ma³ych planet. Wynikiem tego jest szereg publikacji pozycji ma³ych planet
i komet. W zakresie badañ planetoid klasycznych wspó³pracowa³a z Instytutem Astronomii Teoretycznej w Leningradzie, przekazuj¹c pozycje planetoid dla poprawiania,
po³o¿enia punktu równonocy wiosennej.
W latach 60. rozszerzy³a Swoje zainteresowania ma³ymi planetami o teoriê ruchu
tych cia³. Naturalnym tematem w tym czasie by³a orbita planetoidy Poznania. By³a to
jej praca doktorska, któr¹ obroni³a w 1965 r. jako ostatnia doktorantka prof. J. Witkowskiego. Kontynuuj¹c ten temat zajê³a siê problemem analitycznej teorii ruchu
planetoid. Równoczeœnie uczestniczy³a w pracach obserwacyjnych i redukcyjnych
Sztucznych Satelitów Ziemi. Bardzo pozytywnie i z pe³nym zrozumieniem odnosi³a
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siê do studentów, co u³atwia³o jej zajêcia dydaktyczne. Prowadzi³a zajêcia z podstaw
astronomii dla fizyków, geografów oraz z mechaniki nieba dla astronomów. Mimo ¿e
od wielu lat walczy³a z ciê¿k¹ chorob¹, nie rezygnowa³a z pracy zawodowej w dalszym ci¹gu prowadz¹c badania nad ma³ymi planetami, a tak¿e anga¿uj¹c siê w opracowanie nowego programu studiów.
By³a zawsze serdeczna i uœmiechniêta i taka pozostanie w naszej pamiêci.
Hieronim Hurnik
„Postêpy Astronomii”, z. 2/1983, s.153.
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Wies³aw OPALSKI
1905—1982

Wies³aw Opalski urodzi³ siê w Olkuszu 29 czerwca 1905 r. W Olkuszu te¿ uzyska³
wykszta³cenie podstawowe i œrednie zakoñczone matur¹ w 1923 r. Nastêpnie odby³
studia na Wydziale In¿ynierii L¹dowej Politechniki Warszawskiej i uzyska³ œwiadectwo I egzaminu dyplomowego w 1926 r. W tym roku podj¹³ studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, które ukoñczy³ w 1931 r.
dyplomem magistra filozofii w zakresie astronomii. Po odbyciu s³u¿by wojskowej,
w latach 1932—1933 pracowa³ jako wolontariusz w Obserwatorium Uniwersytetu
Warszawskiego, a latach 1933—1934 w Instytucie Meteorologicznym. W 1934 r. rozpocz¹³ pracê w Zak³adzie Astronomii Praktycznej Politechniki Warszawskiej jako
asystent, a nastêpnie w 1935 r. awansowa³ na stanowisko starszego asystenta. Jego
zadania badawcze polega³y na obserwacjach wizualnych gwiazd zmiennych i obserwacjach pozycyjnych przy pomocy instrumentu przejœciowego Zak³adu Astronomii
Praktycznej.
W sierpniu 1939 r. zosta³ powo³any do czynnej s³u¿by wojskowej. Ranny w dniu
22 wrzeœnia 1939 r. w walkach o Kobryñ, zosta³ wywieziony ze szpitala przez Niemców najpierw do obozu jeñców Oflag XIIA, a stamt¹d do Murnau. Przebywa³ w niewoli do chwili wyzwolenia obozu. W niewoli bra³ czynny udzia³ w samokszta³ceniu
i nauczaniu. Prowadzi³ zajêcia w zakresie gimnazjum i liceum oraz wyk³ady na kursach topografii. Po wyzwoleniu, wraz z Kursem Topografii, uda³ siê do W³och, gdzie
zosta³ wcielony do czynnej s³u¿by w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie. Wyk³ada³ fizykê matematykê i astronomiê w Oficerskiej Szkole Topografów, w Szkole
Radiotechnicznej i dla Stowarzyszenia Techników Polskich za granic¹. W paŸdzierniku 1946 r., wraz ze Szko³¹ Radiotechniczn¹ zosta³ przeniesiony do Anglii, gdzie dalej
prowadzi³ zajêcia dydaktyczne z nauk œcis³ych. W grudniu 1947 r. powróci³ do Polski.
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Odnalaz³ swój przedwojenny materia³ obserwacyjny, opracowa³ go i na tej podstawie
uzyska³ w dniu 19 czerwca 1948 r. doktorat nauk technicznych na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej. Od sierpnia 1948 r. zosta³ zatrudniony w G³ównym Urzêdzie Miar jako pracownik naukowy, specjalista od pomiarów k¹ta. W listopadzie 1948 r. powróci³ do Politechniki Warszawskiej na stanowisko starszego asystenta
w Katedrze Astronomii Geodezyjnej. Tu uzyska³ awans na stanowisko adiunkta
w 1951 r., a w 1954 r. na stanowisko „samodzielnego pracownika naukowego”. Tytu³
naukowy docenta otrzyma³ 29 kwietnia 1955 r., a od lipca tego roku zosta³ kierownikiem Katedry Astronomii Geodezyjnej PW. W latach 1955—1958 pe³ni³ funkcjê prodziekana Wydzia³u Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na PW zostaje powo³any w kwietniu 1962 r., a tytu³ profesora zwyczajnego uzyska³ 4 stycznia 1973 r. Na emeryturê przeszed³ z dniem 1 paŸdziernika 1975 r.
Zainteresowania naukowe prof. Opalskiego koncentrowa³y siê wokó³ zagadnieñ
teoretycznych i rachunkowych wyznaczania d³ugoœci i szerokoœci geograficznej, w tym
badaniu przydatnoœci metody astronomiczno-geodezyjnej Z. Czerskiego, zagadnienia bezpoœrednich metod wyznaczania azymutu, zagadnieñ instrumentalnych itp.
Opracowa³ wektorow¹ metodê rachunkow¹ do obliczania biegu wi¹zek w uk³adach
optycznych, m.in. w przypadku interferometru Michelsona. Organizowa³ budowê
Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego Politechniki Warszawskiej w Józefos³awiu i kierowa³ polskim udzia³em w programie geodezyjnym Miêdzynarodowego
Roku Geofizycznego. Opublikowa³ ok. 40 prac naukowych oraz akademicki podrêcznik politechniczny pt. Astronomia Geodezyjna. Promowa³ 8 doktorów nauk technicznych w zakresie geodezji, bra³ udzia³ w kilkunastu innych przewodach doktorskich i habilitacyjnych jako recenzent.
Zmar³ 6 paŸdziernika 1982 r.
Andrzej Woszczyk
Toruñ, wrzesieñ 2006 r.
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Lucjan ORKISZ
1899—1973

Lucjan Orkisz urodzi³ siê w Krakowie w koñcu grudnia 1899 r. W oficjalnych
dokumentach jako data urodzenia figuruje 1 stycznia 1900 r., któr¹ rodzice zg³osili ze
wzglêdu na przysz³¹ s³u¿bê wojskow¹ syna. W owym czasie by³a to powszechna
praktyka, pozwalaj¹ca oddaliæ termin poboru do wojska (austriackiego, jak wówczas
mniemano). Lucjan przyszed³ na œwiat jako czwarte z kolei dziecko w rodzinie Micha³a Orkisza, pracownika Po³¹czonych Zbiorów Sztuki i Archeologii Uniwersytetu
Jagielloñskiego i Marii z domu Tomaszewskiej. Wszystkie dzieci Orkiszów — czterech synów i córka — uzyska³y staranne wykszta³cenie. Wzrasta³y one w s¹siedztwie
i atmosferze s³ynnej krakowskiej wszechnicy, Orkiszowie mieszkali bowiem w budynkach uniwersyteckich przy ul. Go³êbiej. Lucjan ukoñczy³ w roku 1918 Gimnazjum Nowodworskiego, a nastêpnie podj¹³ studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego. Jeszcze w trakcie studiów, 1 grudnia 1920 r., rozpocz¹³ pracê
w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu, gdzie pocz¹tkowo prowadzi³ obserwacje meteorologiczne. Obserwatorium mieœci³o siê wówczas przy ul. Kopernika
w Krakowie, w budynku po³o¿onym na terenie Ogrodu Botanicznego. Studia ukoñczy³ w roku 1923, a w roku nastêpnym powierzono mu obowi¹zki kierownika stacji
astronomicznej na £ysinie. Miejscu temu wypada poœwiêciæ nieco wiêcej uwagi, gdy¿
tu w³aœnie Orkisz dokona³ odkrycia, które rozs³awi³o jego imiê.
W zwi¹zku z pogarszaj¹cymi siê warunkami obserwacyjnymi krakowskiej placówki, z inicjatywy jej dyrektora prof. Tadeusza Banachiewicza otwarto w czerwcu
1922 r. zamiejsk¹ stacjê obserwacyjn¹, która mia³a staæ siê zal¹¿kiem Narodowego
Instytutu Astronomicznego. Wzniesiono j¹ na beskidzkim szczycie zwanym wówczas £ysin¹ (przez miejscow¹ ludnoœæ nazywanym Przygolezi¹), po³o¿onym ok. 10 km
na po³udniowy-wschód od Myœlenic. Na szczycie góry, wówczas bezleœnym (co od-
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zwierciedla³a jej nazwa), zbudowano drewniany pawilon z otwieranym dachem, który mieœci³ dwie lunety. Nieco poni¿ej usytuowano domek astronoma zaadaptowany
z leœniczówki. Warunki ¿ycia i pracy na £ysinie by³y iœcie spartañskie, szczególnie
w pierwszym okresie dzia³alnoœci placówki. Przez ca³y okres jej istnienia (tj. do roku
1944) nie by³o w niej pr¹du elektrycznego ani telefonu, co znacznie utrudnia³o kontakt z Krakowem i ze œwiatem.
W okresie dwóch pierwszych lat stacj¹ na £ysinie kierowa³ Jan Gadomski, po nim
obowi¹zki przej¹³ Lucjan Orkisz. M³ody asystent Uniwersytetu Jagielloñskiego przyby³ na placówkê 1 maja 1924 r. i kierowa³ ni¹ do koñca wrzeœnia 1927 r. G³ównym
zadaniem delegowanego tu astronoma by³y wizualne obserwacje gwiazd zmiennych,
zakryæ gwiazd przez Ksiê¿yc i poszukiwania nowych komet. Przez ca³y czas prowadzono tak¿e obserwacje meteorologiczne maj¹ce potwierdziæ (lub nie) przydatnoœæ
tego miejsca dla przysz³ego du¿ego obserwatorium. Niespe³na rok po swoim przybyciu Lucjan Orkisz dokona³ tu swego ¿yciowego odkrycia. Przegl¹daj¹c niebo przed
œwitem w dniu 3 kwietnia 1925 r. za pomoc¹ lunety Merza o obiektywie 115 mm
dostrzeg³ w gwiazdozbiorze Pegaza okr¹g³¹ mg³awicê 8 wielkoœci gwiazdowej. Wkrótce znik³a ona w brzasku wschodz¹cego dnia i Orkisz nie móg³ stwierdziæ jej ruchu
wœród gwiazd, który wskazywa³by, ¿e zaobserwowany obiekt jest komet¹. Dopiero
po sprawdzeniu jej pozycji w katalogu mg³awic przekona³ siê, ¿e zaobserwowa³ nowy
obiekt. O swym odkryciu próbowa³ powiadomiæ Kraków przy pomocy tzw. heliotropu, czyli telegrafu œwietlnego, jednak to archaiczne urz¹dzenie rzadko bywa³o skuteczne, wymaga³o bowiem idealnej czystoœci powietrza nie tylko na £ysinie, ale tak¿e nad
Krakowem. Nie uda³o siê i tym razem, zatem dopiero nastêpnego dnia Orkisz po
powtórzeniu obserwacji zszed³ do Kasiny Wielkiej, sk¹d wys³a³ telegram do Obserwatorium Krakowskiego. Wys³ana 4.04.1925 r. o godz. 12.00 depesza zosta³a odebrana w Krakowie o godz. 17.40 i jeszcze tego samego dnia rozes³ana do polskich obserwatoriów i centrali astronomicznej w Kopenhadze. Mimo braku potwierdzenia
obserwacyjnego z Krakowa, profesor Banachiewicz zdecydowa³ siê bezzw³ocznie
zawiadomiæ œwiat o tym odkryciu. Poœpiech by³ konieczny, by inni obserwatorzy nie
ubiegli Polaka w powiadomieniu centrali i nie odebrali mu pierwszeñstwa odkrycia.
Wkrótce z innych obserwatoriów zaczê³y sp³ywaæ do Krakowa potwierdzenia obserwacji i gratulacje dla odkrywcy. Komecie pierwotnie oznaczonej symbolem 1925c,
a nastêpnie 1925 I przyznano nazwê komety Orkisza, by³a to pierwsza kometa nosz¹ca imiê polskiego astronoma. Odkrywca zosta³ uhonorowany medalem Astronomical
Society of the Pacific. Kometa Orkisza nie by³a dostrzegalna go³ym okiem, w czasie
najwiêkszego blasku, który osi¹gnê³a w po³owie maja 1925 r., jej wielkoœæ gwiazdowa wynosi³a 6,9. By³a obserwowana do 12 maja 1926 r. w ponad 40 obserwatoriach
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ca³ego œwiata. Lucjan Orkisz poœwiêci³ wiele lat ¿ycia na obliczenia parametrów orbity swojej komety. Wyniki tych obliczeñ sta³y siê podstaw¹ jego pracy doktorskiej,
któr¹ obroni³ w Uniwersytecie Jagielloñskim w roku 1931. W tym samym roku ukaza³a siê ona drukiem w jêzyku niemieckim pt. Die definitive Bahn des Kometen 1925 I
„Urania”, z. 2/1996, s. 34—38. (Orkisz).
Dnia 28 wrzeœnia 1927 r. Orkisz opuœci³ stacjê astronomiczn¹ na £ysinie, gdzie
zast¹pi³ go Jan Mergentaler, który kierowa³ placówk¹ przez nastêpne 7 lat. Orkisz
natomiast zosta³ powo³any na stanowisko asystenta Obserwatorium Uniwersytetu
Warszawskiego. Pracê w Obserwatorium Warszawskim rozpocz¹³ 1 stycznia 1929 r.,
prowadz¹c pocz¹tkowo obserwacje meteorologiczne, a nastêpnie fotograficzne obserwacje planetoid i komet. Po obronie pracy doktorskiej awansowany zosta³ na starszego asystenta Uniwersytetu Warszawskiego. W latach trzydziestych nadzorowa³
tak¿e pracê zegara wzorcowego Obserwatorium Astronomicznego UW, wed³ug którego podawano radiowy sygna³ czasu ka¿dego dnia w po³udnie. Bra³ czynny udzia³
w pracach Towarzystwa Przyjació³ Astronomii, a w latach 1930—1934 by³ wspó³redaktorem ,,Uranii”, która ukazywa³a siê wówczas jako dwumiesiêcznik.
W lutym 1933 r. Lucjan Orkisz poœlubi³ w Warszawie Jadwigê Ostolsk¹-Czarkowsk¹, arystokratkê z Podola, której rodzina musia³a uchodziæ z maj¹tków z powodu rewolucji bolszewickiej w Rosji. Ma³¿eñstwo Orkiszów by³o bezdzietne, Jadwiga
pozostawa³a jednak wiern¹ towarzyszk¹ ¿ycia i pracy astronoma do swej œmierci w roku
1966. Opiekowa³a siê tak¿e mê¿em, który przez wiele lat zmaga³ siê z groŸn¹ chorob¹
(gruŸlica krêgos³upa).
W latach 30. Lucjan Orkisz wielokrotnie odwiedza³ stacjê astronomiczn¹ na £ysinie, a w³aœciwie nale¿a³oby powiedzieæ na Lubomirze, gdy¿ od 1934 r. szczyt zosta³
przemianowany na czeœæ ksiêcia Kazimierza Lubomirskiego ofiarodawcy terenów,
na których zbudowano stacjê. Nazwê £ysina przypisano wówczas ni¿szemu szczytowi tego pasma, po³o¿onemu ok. 1 km na pó³nocny zachód od stacji. W owych czasach
kierowali ni¹ nastêpcy Jana Mergentalera: Rozalia Szafraniec (1934—1935), Maria
Makowiecka (1935—1936) i W³adys³aw Têcza (1936—1944). Latem 1936 r. dokonano tu kolejnego odkrycia komety. Szczêœliwym ,,³owc¹” okaza³ siê pomocnik obserwatora W³adys³aw Lis, który swoje odkrycie podzieli³ z japoñskim obserwatorem
Sigeru Kaho i rosyjskim astronomem polskiego pochodzenia Stefanem Kozikiem.
Pomimo starañ prof. Banachiewicza stacja astronomiczna na Lubomirze nie przekszta³ci³a siê w du¿e nowoczesne obserwatorium - zabrak³o na to œrodków. Obiekt
taki powsta³ natomiast na Popie Iwanie w Karpatach Wschodnich, a uruchomiono go
dopiero w lipcu 1938 r. Orkisz marzy³ o pracy w nowym obserwatorium, ale stan jego
zdrowia wyklucza³ udanie siê na tak odleg³¹ placówkê. Pop Iwan o wysokoœci 2020 m
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npm. po³o¿ony by³ z dala od siedzib ludzkich, dojazd by³ tak¿e uci¹¿liwy — najbli¿sza stacja kolejowa znajdowa³a siê w odleg³ej o 70 km Worochcie.
Jesieni¹ 1938 r. Orkisz powróci³ do Krakowa, gdzie podj¹³ pracê nauczyciela fizyki i astronomii w Gimnazjum Witkowskiego. W okresie okupacji naucza³ w tajnych
kompletach liceum Heleny Kapliñskiej. Nasilenie choroby i operacja uchroni³y go
przed aresztowaniem. Po wojnie pracowa³ w latach 1946—1957 w Pañstwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym w Krakowie. W roku 1968 Lucjan Orkisz
o¿eni³ siê ponownie. Now¹ towarzyszk¹ ostatnich lat ¿ycia astronoma zosta³a Maria
Czech.
Zawsze utrzymywa³ bliskie kontakty z Obserwatorium Krakowskim i Polskim
Towarzystwem Mi³oœników Astronomii. Dla Rocznika Astronomicznego Obserwatorium Krakowskiego prowadzi³ obliczenia efemeryd zakryæ gwiazd przez Ksiê¿yc
od roku 1959 a¿ do œmierci. Ostatnie obliczenia, dokonane przy udziale Zbigniewa
Klimka, ukaza³y siê w Roczniku na rok 1974.
Lucjan Orkisz zmar³ 17 sierpnia 1973 r. w Krakowie. Pochowany zosta³ na Cmentarzu Rakowickim obok rodziców i pierwszej ¿ony Jadwigi. Na obelisku pod nazwiskiem uczonego wykuto skromny napis ASTRONOM. W informatorze o Cmentarzu
Rakowickim nie znajdziemy ¿adnej wzmianki o mogile Lucjana Orkisza. Ci, którzy
chcieliby z³o¿yæ ho³d odkrywcy pierwszej polskiej komety, powinni udaæ siê na 48.
kwaterê krakowskiej nekropolii. Charakterystyczny obelisk nietrudno odnaleŸæ na
niewielkiej kwaterze.
Jacek Kruk
W biografii wykorzystano wspomnienia krewnych astronoma — siostrzenicy, p.
Aleksandry Antoszewskiej oraz bratanka, p. Mariana Orkisza.
„Urania – Postêpy Astronomii”, z. 1/1998, s. 36—37.
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Jana PACIOREK
1926—2005

Urodzi³a siê 1 stycznia 1926 r. w Warszawie. Do szko³y powszechnej uczêszcza³a
w Pu³awach, gdzie Jej ojciec obj¹³ pracê lekarza w tamtejszym garnizonie wojskowym. Tam te¿, w czasie wojny, ukoñczy³a szko³ê œredni¹ na tajnych kompletach. Studia astronomiczne rozpoczê³a zaraz po zakoñczeniu wojny na Uniwersytecie Jagielloñskim. Po zaliczeniu pierwszego roku studiów przenios³a siê do Wroc³awia, gdzie
osiedli³a siê Jej rodzina. Studia astronomiczne rozpoczête w Krakowie kontynuowa³a
z powodzeniem na Uniwersytecie Wroc³awskim, koñcz¹c je uzyskaniem tytu³u magistra astronomii w roku 1952. Po ukoñczeniu studiów zosta³a zatrudniona w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Wroc³awskiego na stanowisku asystenta. Jeszcze
jako studentka poœwiêca³a wiele czasu i si³, uczestnicz¹c w wa¿nych dla efektywnej
dzia³alnoœci Obserwatorium pracach zwi¹zanych z inwentaryzacj¹, uporz¹dkowaniem
i skatalogowaniem zbiorów bibliotecznych ocala³ych po zawierusze wojennej. Dzia³alnoœæ tê, niezbêdn¹ dla sprawnego funkcjonowania biblioteki, kontynuowa³a jeszcze z w³asnej woli przez wiele lat.
W pracy naukowej zajmowa³a siê w³aœciwoœciami fizycznymi materii w obszarach aktywnych S³oñca oraz kinematyk¹ protuberancji aktywnych. Uczestniczy³a równie¿ w obserwacjach zjawisk aktywnych na S³oñcu: pocz¹tkowo plam s³onecznych,
a póŸniej protuberancji i rozb³ysków. By³a doœwiadczonym i bardzo starannym obserwatorem. Nale¿a³a do grupy pionierów badañ heliofizycznych w Polsce, ok. roku
1950 wraz z prof. Janem Mergentalerem rozpoczê³a systematyczne obserwacje plam
s³onecznych. W grudniu 1964 r. obroni³a pracê doktorsk¹ pt. „Linie H i K zjonizowanego wapnia w obszarze aktywnym tarczy s³onecznej”, wykonan¹ pod kierunkiem
prof. Mergentalera. W nastêpnym roku awansowa³a na stanowisko adiunkta w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wroc³awskiego i na tym stanowisku pozosta³a
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a¿ do przejœcia na emeryturê w 1987 r. By³a aktywnym uczestnikiem Miêdzynarodowych Konferencji Heliofizycznych, zwanych Konsultacjami Heliofizycznymi.
Doktor Jana Paciorek by³a tak¿e wytrawnym, cenionym pracownikiem dydaktycznym naszego Instytutu. Prowadzi³a æwiczenia, seminaria, pracownie i wyk³ady
dla studentów astronomii, fizyki i geografii naszego Uniwersytetu. Jej programowe
wyk³ady oraz referaty na seminariach Zak³adu Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej naszego Instytutu by³y zawsze bardzo dobrze przygotowane i wzbudza³y ogólne zainteresowanie.
Z racji Jej dobrych predyspozycji dydaktycznych, wiedzy i g³êbokiego zaanga¿owania w to, co robi³a, by³a równie¿ dobrym popularyzatorem astronomii. Jej prelekcje
popularnonaukowe cieszy³y siê zawsze du¿ym zainteresowaniem i uznaniem.
Na co dzieñ Jana by³a kole¿eñska i uczynna, a tak¿e towarzyska, mia³a du¿e poczucie humoru i by³a lubiana zarówno przez kolegów, jak i studentów.
Jano, pozostaniesz zawsze w naszej pamiêci. Dziêkujemy za wszystkie wspólnie
spêdzone lata.
Bogdan Rompolt
„Urania – Postêpy Astronomii”, z. 1/2006, s. 32.
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Bohdan PACZYÑSKI
1940—2007

Najjaœniejsza gwiazda
By³ jednym z najwiêkszych astronomów naszych czasów, miêdzynarodow¹ s³aw¹.
A przy tym, zapytany przez goœci, dlaczego sam kosi trawê w swoim princetoñskim
ogrodzie, zamiast wynaj¹æ za kilka groszy dziecko s¹siadów, odrzek³: „Lubiê kosiæ
trawê, mam wtedy poczucie, ¿e coœ naprawdê potrafiê”
19 kwietnia 2007 r. w Princeton w stanie New Jersey, w USA, zmar³ Bohdan Paczyñski. Opublikowa³ oko³o 300 oryginalnych prac naukowych. Wniós³ trwa³y wk³ad
do wielu dziedzin wspó³czesnej astronomii i astrofizyki. By³ laureatem najwa¿niejszych wyró¿nieñ naukowych: polskiego Medalu Mariana Smoluchowskiego (2000),
niemieckiego Medalu Karla Schwarzschilda (1981), brytyjskich: Medalu Eddingtona
(1987) i Z³otego Medalu Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego (1999), amerykañskich: Nagrody Heinemana (1992), Medalu Drapera (1997), Nagrody Bruno
Rossi (2000), Medalu Bruce’a (2002). W 2006 r. Amerykañskie Towarzystwo Astronomiczne przyzna³o mu swoje najwy¿sze wyró¿nienie: Henry Norris Russell Lectureship — nagrodê uznawan¹ za astronomicznego Nobla.
Urodzi³ siê 8 lutego 1940 r. w Wilnie. Jak opowiada³, w latach 60. i 70. ubieg³ego
wieku miewa³ problemy z otrzymaniem na czas wizy amerykañskiej, poniewa¿ w formularzach jako miejsce urodzenia wpisywa³: „Wilno, Polska”, zamiast wymaganego
przez Amerykanów: „Wilno, ZSRR”.

Luneta i buraki
Po raz pierwszy zobaczy³em Go wiosn¹ 1977 r. By³em na trzecim roku fizyki na
Uniwersytecie Warszawskim. Do sali wyk³adowej SDT (Sali Du¿ej Teoretycznej)
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w Instytucie Fizyki Teoretycznej wbieg³ m³ody profesor, przypominaj¹cy wygl¹dem
Eugene’a Kranza, kierownika lotów kosmicznych w NASA, pamiêtanego z filmu
„Apollo 13”. Krótko ostrzy¿ony, wysoki, energiczny, w bia³ej koszuli z podwiniêtymi rêkawami, w okularach o grubych szk³ach w charakterystycznej, tradycyjnej oprawce. Semestralny wyk³ad wstêpu do astrofizyki rozpocz¹³ od godzinnego pokazu slajdów. Zdjêcie ka¿dego z obiektów by³o pretekstem do fascynuj¹cej opowieœci o cudach,
które astronomowie obserwuj¹ na niebie. Pietyzm w stosunku do przedmiotu wyk³adu, energia, sposób prezentacji, kolorowe slajdy, a przede wszystkim entuzjazm wyk³adowcy odbiega³y od standardów panuj¹cych na uczelniach w czasach „póŸnego
Gierka”.
Na egzamin umówiliœmy siê w jego pracowni w Obserwatorium Astronomicznym
w Alejach Ujazdowskich. Mieœci³a siê w ma³ym pokoju pod charakterystyczn¹ kopu³k¹, który dzieli³ z kilkoma kolegami. Przed wejœciem sta³a luneta, ale wycelowana
nie w niebo, lecz gdzieœ w pola buraków na warszawskich Siekierkach. Profesor wyjaœni³ nam, ¿e st³oczeni w ciasnych pokojach astronomowie z niecierpliwoœci¹ obserwuj¹ budowê gmachu Centrum Astronomicznego im. Miko³aja Kopernika. To Centrum równie¿ by³o jednym z dzie³ Bohdana Paczyñskiego.
Kiedy w latach 70., z okazji obchodów 500 rocznicy urodzin Kopernika zapad³a
decyzja o budowie du¿ego teleskopu w okolicach Grójca, Paczyñskiemu wraz z kolegami uda³o siê powstrzymaæ realizacjê tej niefortunnej decyzji (w tym czasie ju¿ by³o
wiadomo, ¿e nowoczesna astronomia wymaga lokalizacji du¿ych teleskopów w specjalnych miejscach, z dala od cywilizacji). Zamiast tego wraz z Józefem Smakiem
zaproponowali utworzenie oœrodka teoretycznej astrofizyki, który s³u¿y³by ca³emu
polskiemu œrodowisku astronomicznemu, a tak¿e miêdzynarodowym spotkaniom,
szczególnie pomiêdzy uczonymi ze Wschodu i Zachodu (pamiêtajmy, ¿e by³y to lata
70.). Przy pomocy amerykañskich funduszy, wykorzystuj¹c sprzyjaj¹c¹ koniunkturê
okresu détente, Paczyñski i Smak zrealizowali w koñcu marzenie o takim oœrodku,
choæ wtedy, w czerwcu 1977 r., spogl¹daj¹c przez lunetê, Profesor rzek³: „Niestety,
znowu na budowie niewiele siê dzieje!”.

„Polski p¹czek”
¯yciorys naukowy Bohdana Paczyñskiego jest imponuj¹cy. Magistrem astronomii zosta³ w wieku 22 lat, ale ju¿ trzy lata wczeœniej by³ asystentem na Uniwersytecie
Warszawskim. Doktorat uzyska³ maj¹c 24 lata, a habilitacjê — 27 lat. W wieku 29 lat
by³ jednym z najm³odszych polskich profesorów. Podobnie by³o z cz³onkostwem w Polskiej Akademii Nauk, które osi¹gn¹³ w wieku 37 lat.

170

Stanis³aw Bajtlik

Jego nauczycielami w Warszawie byli Stefan Piotrowski i W³odzimierz Zonn.
Pierwszego wspomina³ jako surowy, wymagaj¹cy autorytet naukowy, a drugiego jako
wspania³ego popularyzatora, „duszê towarzystwa”, postaæ niezwykle barwn¹ i wa¿n¹
dla integracji œrodowiska w tamtych czasach. Podkreœla³ znaczenie, jakie dla warszawskiego oœrodka mia³o po³¹czenie talentów obu tych ludzi.
Wielka miêdzynarodowa kariera Paczyñskiego rozpoczê³a siê zaraz po studiach.
W 1962 r. wyjecha³ na rok do Lick Observatory w Santa Cruz, w Kalifornii, gdzie
kontynuowa³ badania nad rozk³adem ob³oków py³owych w Galaktyce. W 1968 r. otrzyma³ presti¿owe stanowisko Visiting Fellow w Joint Institute for Laboratory Astrophysics na University of Colorado w Boulder. W tym czasie powstawa³y jego kody numeryczne do badania ewolucji gwiazd, zarówno pojedynczych, jak (nieco póŸniej)
podwójnych. Problem Ÿróde³ energii gwiazd zosta³ rozwi¹zany przez fizyków w latach 30. i 40. ubieg³ego wieku. Ale problem ewolucji gwiazd, tego, jak siê zmieniaj¹
w miarê wypalania zasobów paliwa j¹drowego, rozwi¹zano dopiero w latach 60., m.in.
dziêki Paczyñskiemu. Publikowane przez niego wtedy prace s¹ cytowane do dziœ.
Lata 70. ubieg³ego wieku to okres rozkwitu warszawskiego oœrodka astronomicznego. Paczyñski by³ w nim gwiazd¹ najjaœniejsz¹. Mia³ wielu uczniów i wspó³pracowników. Pracowali m.in. nad teori¹ dysków akrecyjnych, pozwalaj¹cych zrozumieæ zjawiska zwi¹zane z ewolucj¹ uk³adów podwójnych gwiazd, aktywnych j¹der
galaktyk, kwazarów (odkrytych zaledwie 10 lat wczeœniej, w po³owie lat 60.!).
Akrecja to zjawisko spadku materii na zwarte cia³o niebieskie. Zachodzi np. wtedy, gdy wokó³ zwartego obiektu (bia³ego kar³a, gwiazdy neutronowej czy czarnej
dziury) kr¹¿y obiekt „rozdmuchany”, np. gwiazda w ewolucyjnej fazie „olbrzyma”
(S³oñce bêdzie takie za oko³o 5 mld lat). Przep³yw materii z jednego sk³adnika na
drugi powoduje wyœwiecanie wielkich iloœci energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego (g³ównie jako promieni rentgena, gamma, ultrafioletowych) i wyrzucanie ogromnych strug materii. Opadaj¹ca na zwarty obiekt materia (gaz) tworzy
obracaj¹cy siê dysk. Akrecja materii na wiruj¹c¹ czarn¹ dziurê jest najbardziej wydajnym ze znanych sposobów generowania energii we Wszechœwiecie — kilkadziesi¹t
razy wydajniejszym od reakcji termoj¹drowych. Poniewa¿ w tamtych czasach rozwija³a siê astronomia rentgenowska, a radioastronomowie obserwowali te gigantyczne,
wyrzucane z j¹der galaktyk, kwazarów i uk³adów podwójnych gwiazd, niemal z prêdkoœci¹ œwiat³a, strugi materii, prace Paczyñskiego i jego wspó³pracowników wzbudza³y wielkie zainteresowanie na œwiecie. Do dziœ w literaturze jeden z modeli grubych dysków akrecyjnych, wygl¹dem przypominaj¹cych amerykañski p¹czek (taki
z dziurk¹ w œrodku), jest nazywany „Polish dou-ghnut” — „polski p¹czek”.
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„Teleskop osobisty”
By³y to te¿ czasy szybkiego rozwoju komputerów i metod numerycznych na œwiecie i w Polsce. Paczyñski, zawsze sceptyczny w stosunku do meganauki operuj¹cej
gigantycznymi bud¿etami, wielkimi zespo³ami ludzi i projektami rozci¹gniêtymi na
wiele, wiele lat, by³ entuzjast¹ tego, co ma³e, szybkie, dostêpne, a jednoczeœnie wa¿ne. Pamiêtam, jak w ostatniej chwili wbiega³ na seminarium, usprawiedliwiaj¹c spóŸnienie koniecznoœci¹ wstukania do programowalnego kalkulatora kodu do rozwi¹zywania równania ró¿niczkowego, czy obliczenia jakiejœ ca³ki. Dziêki jego doœwiadczeniu
i wiedzy powsta³e w 1978 r. Centrum Astronomiczne im. Kopernika zosta³o wyposa¿one w pierwszy w tej czêœci Europy minikomputer PDP 11/45 — zamiast w jak¹œ
wielk¹ maszynê. Wybór okaza³ siê niezwykle udany i urz¹dzenie to s³u¿y³o warszawskim astronomom do koñca lat 80., umo¿liwiaj¹c powstanie setek prac naukowych.
Jesieni¹ 1981 r. Profesor wyjecha³ z rodzin¹ na rok do jednej z najlepszych instytucji naukowych na œwiecie — California Institute of Technology (CalTech) w Pasadenie ko³o Los Angeles. Wyje¿d¿a³ na rok, ale chyba przeczuwa³, ¿e mo¿e byæ niedobrze, bo zapytany, czy zabiera rodzinê, odpowiedzia³: „W obecnej sytuacji nie
pojecha³bym sam”. Kilka dni po og³oszeniu stanu wojennego us³yszeliœmy w programie polskiej sekcji BBC jego g³os. Z w³aœciw¹ sobie szczeroœci¹ i sk³onnoœci¹ do
nazywania rzeczy po imieniu okreœli³ stan wojenny jako „wojskowy zamach stanu”.
W³adze PRL ró¿nych szczebli przypomina³y mu o tym niemal a¿ do koñca ancien
régime’u, zw³aszcza wtedy, gdy po raz kolejny odmawia³y przed³u¿enia wa¿noœci
polskiego paszportu. Paczyñski pozosta³ w USA, tyle ¿e maj¹c nadziejê na rych³y
powrót do Warszawy oraz na lepsze kontakty z krajem, przeniós³ siê na Wschodnie
Wybrze¿e, obejmuj¹c stanowisko profesora w Princeton University.
Pierwsze lata tego, co w koñcu okaza³o siê emigracj¹, by³y dla Niego trudne. Ciê¿ko prze¿ywa³ brak mo¿liwoœci podró¿owania do Polski. Ale od razu po poluzowaniu
restrykcji przyjmowa³ goœci z kraju, organizowa³ prenumeratê czasopism naukowych
dla kolegów w Polsce, a od po³owy lat 80., co by³o niezwykle cenne, wyposa¿a³ krajowe instytucje astronomiczne w komputery klasy PC.
Powstanie takich komputerów by³o dla indywidualisty Paczyñskiego czymœ wymarzonym. By³ ich wielkim znawc¹, entuzjast¹, ekspertem. To by³o idealne narzêdzie
dla uprawiania wielkiej nauki, bez wchodzenia w tryby meganauki. To wtedy te¿ powiedzia³ pó³ ¿artem, pó³ serio, ¿e jego marzeniem jest PT, czyli „Personal Telescope”
— teleskop osobisty. Mówi³, ¿e wtedy z radoœci¹ powróci³by do obserwacji. To marzenie ziœci³o siê szybciej, ni¿ przypuszcza³.
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B³yski gamma
W po³owie lat 80. Paczyñski rozpocz¹³ prace nad projektami, które przynios³y
najwiêksze sukcesy w jego ¿yciu. Trochê z przekory w stosunku do naukowego establishmentu, a trochê wiedziony genialn¹ intuicj¹ naukow¹, wysun¹³ hipotezê o kosmologicznym pochodzeniu „b³ysków gamma”. Chodzi o tajemnicze rozb³yski na
niebie: z jakiegoœ miejsca przez kilkadziesi¹t sekund czy kilka minut dociera do kr¹¿¹cych wokó³ Ziemi satelitów strumieñ promieniowania o wielkich energiach, w postaci fotonów gamma. W danym miejscu na niebie zjawisko nigdy siê nie powtarza.
Pierwsze b³yski zosta³y zauwa¿one na pocz¹tku lat 70. przez satelity z serii Vela,
nadzoruj¹ce przestrzeganie uk³adów o zakazie prób j¹drowych w atmosferze. Szybko
ustalono ich kosmiczne pochodzenie. Od tego czasu b³yski s¹ rejestrowane przez
wszystkie zdolne do tego satelity. Dominowa³a opinia, ¿e chodzi o zjawiska zachodz¹ce niedaleko, w naszej Galaktyce — Drodze Mlecznej. Proponowano jako wyjaœnienie zderzenia gwiazd neutronowych lub czarnych dziur, wpadanie gwiazdy do
czarnej dziury, bombardowanie powierzchni gwiazd neutronowych przez komety itp.
Paczyñski, kieruj¹c siê wynikami obserwacji rozk³adu tych b³ysków na niebie oraz
rozk³adu ich energii (ile jest jasnych b³ysków w stosunku do b³ysków s³abych), forsowa³ hipotezê, ¿e b³yski zachodz¹ w odleg³ych galaktykach. Oznacza³oby to, ¿e mamy
do czynienia z now¹ klas¹ zjawisk, w których jest wydzielana tak wielka energia, ¿e
b³yski gamma s¹ najpotê¿niejszymi gwa³townymi zdarzeniami od czasu Wielkiego
Wybuchu, który da³ pocz¹tek ewolucji Wszechœwiata.
W swej opinii przez d³ugi czas by³ osamotniony. W 1995 r., w 75. rocznicê wielkiej debaty pomiêdzy Herbertem Curtisem i Harlowem Shapleyem na temat natury
„obiektów mg³awicowych” (dziœ wiemy, ¿e s¹ to galaktyki) i odleg³oœci do nich
(a w konsekwencji rozmiarów Wszechœwiata), w tej samej, historycznej sali Muzeum
Historii Naturalnej w Waszyngtonie odby³a siê debata na temat natury b³ysków gamma i odleg³oœci do nich pomiêdzy Bohdanem Paczyñskim i Donaldem Lambem. Lamb
by³ czo³owym zwolennikiem hipotezy o bliskim pochodzeniu b³ysków. Debatê moderowa³ brytyjski astronom królewski Martin Rees. Choæ wynik debaty relacjonowano jako remis, ju¿ wkrótce wyniki nowych obserwacji w pe³ni przyzna³y racjê Paczyñskiemu. By³ to Jego wielki tryumf.
Astronomia terabajtowa
Druga klasa projektów, których by³ animatorem i wspó³autorem, to obserwacje
soczewkowania grawitacyjnego. Jest to zjawisko polegaj¹ce na zakrzywianiu toru
promieni œwietlnych w polu grawitacyjnym. Masa (galaktyki, gwiazdy, planety) dzia-
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³a jak soczewka skupiaj¹ca. Podobnie jak szklana soczewka powoduje pojaœnienie
obserwowanego Ÿród³a, tak soczewka grawitacyjna powoduje zwiêkszenie jasnoœci
obserwowanego cia³a niebieskiego. Paczyñskiego zainteresowa³a mo¿liwoœæ soczewkowania œwiat³a gwiazd przez przesuwaj¹ce siê przed ich tarczami ma³e, zwarte, niewidoczne inaczej obiekty. Powinny one powodowaæ chwilowe zwiêkszenie jasnoœci
obserwowanej gwiazdy. Takie masywne, zwarte, ciemne obiekty mog³yby stanowiæ
wyjaœnienie tajemniczej ciemnej materii stanowi¹cej wiêkszoœæ masy w galaktykach.
Tyle ¿e dla pojedynczej gwiazdy, nawet jeœli takie obiekty istniej¹, szansa na zajœcie
zjawiska jest niezwykle ma³a.
Pod koniec lat 70. rozentuzjazmowany Paczyñski opowiada³ o tym zjawisku wybitnemu rosyjskiemu astrofizykowi Igorowi Nowikowowi, gdy ten odwiedzi³ Warszawê. Nowikow próbowa³ zgasiæ emocje Profesora: „Nawet nie myœl o zaobserwowaniu tego. To czysta science fiction”. Paczyñski powróci³ jednak do tych pomys³ów
ju¿ po zmianie ustroju w Polsce. Zauwa¿y³, ¿e wprawdzie dla pojedynczej gwiazdy
szansa na zajœcie tego zjawiska jest ma³a, ale jeœli jednoczeœnie obserwowaæ milion
gwiazd (np. w centrum Galaktyki albo w pobliskich Ob³okach Magellana), to powinno siê widzieæ kilkadziesi¹t takich zdarzeñ rocznie. Zapali³ do pomys³u grupê astronomów z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierowan¹
przez Andrzeja Udalskiego i Marcina Kubiaka. Zespó³ OGLE (Optical Gravitational
Lensing Experiment) od lat obserwuje przy pomocy polskiego teleskopu w Chile zjawiska mikrosoczewkowania. Choæ nie uda³o siê w ten sposób wyjaœniæ zagadki ciemnej materii, znalezione zjawiska pozwoli³y na odkrycie (poza ciekawym samym w sobie soczewkowaniem) wielu planet, kr¹¿¹cych wokó³ innych ni¿ S³oñce gwiazd, a tak¿e
nie znanych dot¹d gwiazd zmiennych.
Paczyñski wspó³pracowa³ te¿ z Grzegorzem Pojmañskim z Obserwatorium Astronomicznego UW i Grzegorzem Wrochn¹ z Instytutu Problemów J¹drowych w Œwierku
w dwóch niezale¿nych projektach, polegaj¹cych na przeczesywaniu wielkich obszarów nieba w poszukiwaniu wszelkiej zmiennoœci, zjawisk niepowtarzalnych, niemo¿liwych do zauwa¿enia w trakcie tradycyjnych obserwacji. Wszystkie te programy s¹
realizowane przy bardzo ma³ych nak³adach finansowych, przy u¿yciu ma³ych, automatycznych kamer. Jest to realizacja marzenia Profesora o „Personal Telescope”.
Projekty obserwacyjne, których Paczyñski by³ pomys³odawc¹ i liderem, stanowi³y te¿ realizacjê nowego kierunku rozwoju astronomii — „astronomii terabajtowej”.
Powstaj¹ dziêki nim wielkie zbiory danych, udostêpnianych poprzez Internet astronomom na ca³ym œwiecie. Paczyñski by³ niezwykle hojny w dzieleniu siê danymi obserwacyjnymi, napisanymi przez siebie programami komputerowymi i, co najwa¿niejsze, pomys³ami naukowymi.

174

Bohdan PACZYÑSKI, 1940—2007

Nie ba³ siê podejmowaæ naukowego ryzyka. Powtarza³, ¿e tak d³ugo, jak oprócz
pracy nad „wariackimi” pomys³ami, pracuje siê te¿ nad bardziej tradycyjnymi rozwi¹zaniami, to wszystko jest OK. Ci¹gnê³y go nowinki, ale podejmowa³ je tylko wtedy, gdy uwa¿a³, ¿e mog¹ przynieœæ ciekawe rozwi¹zania naukowe. Studentowi, który
zapyta³, dlaczego wci¹¿ u¿ywa staromodnego jêzyka programowania FORTRAN,
a nie np. C++, odpowiedzia³: „Jak zobaczê, ¿e napisa³eœ wa¿n¹ pracê, której ja nie
móg³bym zrobiæ, u¿ywaj¹c FORTRAN-u, to siê nauczê C++”.
By³ skromny, mia³ dystans do siebie, bywa³ autoironiczny. Kiedy grupa astronomów sz³a po wyk³adzie na kolacjê do chiñskiej restauracji, pytany przez kelnera, czy
¿yczy sobie pa³eczki czy zwyk³e sztuæce, w odró¿nieniu od wiêkszoœci towarzystwa
zwykle prosi³ o sztuæce. Zapytany dlaczego, odpowiada³: „Ja tu przychodzê dla przyjemnoœci, a nie ¿eby udowodniæ, ¿e coœ potrafiê”.
Stanis³aw Bajtlik
Powy¿sze wspomnienie zosta³o napisane dla „Tygodnika Powszechnego” i opublikowane w nr 18(3017) z dnia 6 maja 2007 r. Dziêkujemy Redakcji tego czasopisma
i jego Redaktorowi Naczelnemu Ks. Adamowi Bonieckiemu za uprzejm¹ zgodê na
przedruk w „Uranii – Postêpach Astronomii”.
„Urania – Postêpy Astronomii”, z. 4/2007, s. 148—151.
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Wspomnienia uczniów
Dnia 17 stycznia 1985 r. zmar³ w Warszawie Profesor Stefan Piotrowski, twórca
i organizator warszawskiej szko³y astrofizyki. Jego wybitna indywidualnoœæ ukszta³towa³a umys³y paru pokoleñ polskich astronomów. Choæ twórcz¹ i dydaktyczn¹ dzia³alnoœæ Profesor rozwin¹³ w Warszawie, Jego osobowoœæ zosta³a uformowana wczeœniej, jeszcze gdy przebywa³ w Krakowie, przy czym niema³y wp³yw mia³a specyficzna
atmosfera tego miasta, jego historyczne tradycje, wreszcie dostojeñstwo i powaga
Uniwersytetu Jagielloñskiego tamtych lat.
Stefan Ginwi³³-Piotrowski urodzi³ siê w Krakowie 11 kwietnia 1910 r. Jego ojciec
by³ prawnikiem i urzêdnikiem Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Florianka”. Trudno powiedzieæ, czy rodzice przewidywali dla Niego drogê naukow¹, zadbali jednak
o staranne wykszta³cenie. Profesor wspomina³ z dum¹, ¿e ukoñczy³ liceum klasyczne. Nale¿a³ wiêc jeszcze do tego pokolenia, które dziêki znajomoœci greki i ³aciny
mog³o czerpaæ m¹droœæ i doœwiadczenie wprost z korzeni kultury europejskiej. Silna
wiêŸ z tradycj¹ nie sta³a siê jednak Ÿród³em spotykanego nieraz swoistego konserwatyzmu naukowego. Przeciwnie, Profesor lubi³ i potrafi³ inicjowaæ nowe kierunki badañ i zachêca³ swoich uczniów do podejmowania tematów dotychczas nie rozwijanych w kraju.
Po maturze, w roku 1928, Piotrowski wst¹pi³ na Wydzia³ Filozoficzny Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdzie w 1932 r. uzyska³ stopieñ magistra filozofii w zakresie
matematyki, a dwa lata póŸniej — w zakresie astronomii. W marcu 1933 r. podj¹³
pracê w Obserwatorium Krakowskim, w³¹czaj¹c siê do programu wyznaczania momentów minimów gwiazd zaæmieniowych. Pomiary jasnoœci dokonywane by³y me-
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tod¹ Argelandera, b¹dŸ za pomoc¹ ró¿nego typu fotometrów, które niekiedy sam konstruowa³. Na tym gruncie powsta³a praca Piotrowskiego, w której rozwin¹³ i udoskonali³ (m. in. przez wprowadzenie wag statystycznych) metodê Russella-Fetlaara wyznaczania orbit gwiazd zaæmieniowych. Na jej podstawie uzyska³ w kwietniu 1938 r.
stopieñ doktora filozofii. Równoczeœnie rozszerza³ swoje zainteresowania na problem
rozpraszania promieniowania w atmosferach planet.
Nadszed³ wrzesieñ 1939 r. Stefan Piotrowski nie zosta³ powo³any do czynnej s³u¿by wojskowej z powodu wady serca; nie widzia³ jednak dla siebie miejsca w Obserwatorium po zainstalowaniu siê tam w³adzy niemieckiej. W maju 1940 r. opuœci³ zajmowane stanowisko i wyjecha³ do maj¹tku Zmiennica w pow. brzozowskim, gdzie
pomaga³ siostrze w gospodarstwie. W Jego wspomnieniach z tego okresu zachowa³a
siê barwna postaæ so³tysa Fiedenia, z którym wspólnie bojkotowali zarz¹dzenia okupanta. Zapewne wiêcej czasu traci³ wtedy u¿eraj¹c siê z urzêdnikami ni¿szych szczebli okupacyjnej administracji, ni¿ móg³ poœwiêciæ gwiazdom zaæmieniowym i równaniu transferu.
Z chwilê oswobodzenia pow. brzozowskiego, Piotrowski zg³osi³ siê do s³u¿by pañstwowej i od 1 wrzeœnia 1944 r. obj¹³ stanowisko nauczyciela w Gimnazjum i Liceum
w Brzozowie; Pragn¹³ jednak jak najszybciej podj¹æ pracê naukow¹ i w kwietniu
1945 r. wróci³ do Obserwatorium Krakowskiego. Chc¹c nadrobiæ stracone lata wojny,
pracowa³ intensywnie. Ju¿ wiosn¹ 1946 r. z³o¿y³ do druku pracê, zawieraj¹c¹ rozwi¹zanie równania transferu dla problemu atmosfery planetarnej. Jego opiekun naukowy
— prof. Banachiewicz — dobrze rozumia³ koniecznoœæ zapewnienia utalentowanym
astronomom jak najlepszych warunków rozwojowych; docenia³ mo¿liwoœci intelektualne Piotrowskiego i wys³a³ Go w 1947 r. na roczny pobyt do Harvard College
Observatory w Cambridge, w Stanach Zjednoczonych. By³ to wówczas jeden z najsilniejszych na œwiecie oœrodków astronomicznych.
Polski stypendysta uczy³ siê tam nowych dzia³ów astrofizyki teoretycznej. Równoczeœnie, czêœciowo we wspó³pracy ze Zdenkiem Kopalem, rozwija³ dalej metody
wyznaczania orbit gwiazd zaæmieniowych. Tak powsta³a klasyczna ju¿ dziœ metoda
Piotrowskiego-Kopala. Z myœl¹ o rozwoju obserwacji w kraju zabiega³ u astronomów
i Instytucji amerykañskich o pomoc w sfinansowaniu budowy fotometru fotoelektrycznego. Starania te zosta³y uwieñczone powodzeniem: powracaj¹cy do kraju dr Piotrowski przywióz³ w kieszeni fotomno¿nik 1P21 i wkrótce, pod Jego kierunkiem,
dobieg³a koñca budowa pierwszego w Polsce, nowoczesnego fotometru fotoelektrycznego, tak potrzebnego dla dalszego prowadzenia obserwacji gwiazd zaæmieniowych.
Równolegle podj¹³ dr Piotrowski zupe³nie now¹ tematykê: opracowa³ teoriê zderzeñ
asteroid, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich roli w procesie tworzenia siê py³owej
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sk³adowej materii miêdzyplanetarnej. Jego wyniki s¹ do dziœ cytowane w literaturze
œwiatowej!
W po³owie lutego 1952 r. dr Piotrowski — podówczas adiunkt Obserwatorium
Krakowskiego — zosta³ zaproszony do objêcia, jako zastêpca profesora, katedry astrofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez ponad dwa lata doje¿d¿a³ do pracy z Krakowa i dopiero w 1954 r. otrzyma³ mieszkanie w Warszawie. W tym samym roku
otrzyma³ tytu³ profesora nadzwyczajnego, a w 1962 r. — zwyczajnego.
Po przeniesieniu siê do Warszawy, Profesor Piotrowski rozszerzy³ znacznie sw¹
dzia³alnoœæ. Obok w³asnej pracy naukowej obejmowa³a ona tak¿e dydaktykê oraz
aktywne pracê organizacyjne. We wszystkich tych dziedzinach Profesor uzyska³ znacz¹ce i trwa³e osi¹gniêcia. Kontynuuj¹c badania nad problemami rozchodzenia siê
promieniowania w atmosferze z uwzglêdnieniem procesów poch³aniania i rozpraszania, uzyska³ w 1955 r. œcis³¹ asymptotyczn¹ formu³ê na strumieñ promieniowania po
przejœciu przez warstwê grub¹ optycznie. Wynik ten jest do dziœ cytowany nie tylko
w literaturze astronomicznej, lecz takie geofizycznej i w publikacjach z zakresu fizyki
j¹drowej. Podjêta w 1964 r. analiza efektów przep³ywu masy w ciasnych uk³adach
podwójnych wyjaœni³a kilka podstawowych faktów, dotycz¹cych tego typu uk³adów;
Profesor wykaza³ m.in., ¿e wyrzut masy prowadzi z regu³y do zmniejszania ekscentrycznoœci orbit.
Profesor Stefan Piotrowski nale¿a³ do pokolenia, które po drugiej wojnie œwiatowej znalaz³o siê w obliczu wielkiego wyzwania i równie wielkiej szansy zaczynania
wszystkiego niemal od zera. Podejmuj¹c to wyzwanie stan¹³ wobec dylematu, który
w Jego w³asnym sformu³owaniu brzmia³: czy postawiæ „na zak³ad” (tj. na warsztat
pracy), czy te¿ raczej „na ludzi”? Wybra³ to drugie, gdy¿ wiedzia³ i zawsze to g³osi³, ¿e
w nauce najwa¿niejsi s¹ ludzie. Skupia³ wiêc wokó³ siebie najlepszych, stara³ siê, by
zapewniæ im najlepsze warunki rozwoju naukowego, by warunki takie stawa³y siê
istotnym sk³adnikiem klimatu oœrodka. Pomaga³, po¿ycza³ ksi¹¿ki i czasopisma, dyskutowa³ i zachêca³ do dyskusji, podsuwa³ tematykê… Obok wyk³adów kursowych
prowadzi³ wyk³ady monograficzne i seminaria. Wyznawa³ zasadê, ¿e dobry wyk³adowca powinien byæ „z³ym kupcem”, takim co drogo kupuje, a tanio sprzedaje. Znaczy³o to, ¿e najpierw trzeba dany problem dog³êbnie przemyœleæ i zrozumieæ, p³ac¹c
przy okazji wysok¹ cenê w³asnego wysi³ku, a potem przedstawiæ go innym w formie
mo¿liwie naj³atwiejszej do przyswojenia. Ci, którzy s³uchali Jego kursu astrofizyki
teoretycznej, pamiêtaj¹ do dziœ ów wyk³ad-dyktando, zaczynaj¹cy siê od s³ów: „W p³asko-równoleg³ej atmosferze gwiazdy istnieje stacjonarne pole promieniowania…”
Profesor poprzedza³ go wstêpem, w którym mówi³: „Zapiszcie, co wam podyktujê.
Tu ka¿de s³owo bêdzie wa¿ne, bo ja to przemyœla³em”. I rzeczywiœcie. Ten tekst,
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w którym wywa¿ono ka¿de s³owo i ka¿dy znak przestankowy, by³ zwiêz³ym, precyzyjnym wyk³adem podstaw teorii przenoszenia promieniowania w atmosferach gwiazd.
Wyk³ad stanowi³ istotny sk³adnik tego, co pokrótce nazywa siê dobr¹ szko³¹ astrofizyczn¹. Plonem tej dzia³alnoœci Profesora by³o powstanie w Warszawie grupy m³odych astrofizyków, których badania — zarówno obserwacyjne, jak i teoretyczne —
objê³y zagadnienia ewolucji ciasnych uk³adów podwójnych, fizyki gwiazd zmiennych oraz fizyki oœrodka miêdzygwiazdowego, a których wyniki na pewno licz¹ siê
w skali œwiatowej.
Bogata i p³odna by³a dzia³alnoœæ organizacyjna Profesora Piotrowskiego. Pe³ni³
liczne funkcje z poczucia spo³ecznego obowi¹zku. Swój rosn¹cy autorytet i pozycjê
w œrodowisku naukowym potrafi³ wykorzystaæ dla rozwoju kierowanych przez siebie
Katedry (póŸniej Zak³adu) Astrofizyki UW oraz Zak³adu Astronomii PAN. W latach
1954-1959 by³ dziekanem Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Równoczeœnie podj¹³ dzia³alnoœæ organizacyjn¹ w Polskiej Akademii
Nauk. By³ wspó³twórc¹, d³ugoletnim zastêpc¹ kierownika (1955—1965) i kierownikiem (1965—1973) Zak³adu Astronomii PAN. W latach 1958—1971 pe³ni³ funkcjê
Zastêpcy Sekretarza Wydzia³u III PAN. W roku 1966 zosta³ przewodnicz¹cym utworzonego z Jego m. in. inicjatywy Komitetu Badania i Pokojowego Wykorzystania
Przestrzeni Kosmicznej PAN. Bêdzie odt¹d jednym z g³ównych orêdowników i promotorów rozwoju badañ kosmicznych w Polsce.
Docenia³ te¿ Profesor Piotrowski znaczenie popularyzacji astronomii. W latach
1950—1954 by³ redaktorem „Uranii”, zaœ w latach 1953-1977 — powsta³ego z Jego
inicjatywy kwartalnika „Postêpy Astronomii”. Pod Jego redakcj¹ zosta³a wydana i doczeka³a siê kilku wydañ Astronomia popularna — najobszerniejsza powojenna monografia tego typu.
Sukcesy naukowe i organizacyjne Profesora przysporzy³y Mu wielu dowodów
uznania. W roku 1962 zosta³ wybrany na cz³onka korespondenta PAN, a w 1969 — na
cz³onka rzeczywistego. W latach 1972—1974 by³ cz³onkiem Prezydium Akademii.
Polskie Towarzystwo Astronomiczne wybiera³o Go wielokrotnie do Zarz¹du G³ównego: w latach 1956—1959 pe³ni³ funkcje jego Prezesa. Otrzyma³ liczne ordery, nagrody i wyró¿nienia, w tym order Sztandaru Pracy II klasy i Krzy¿ Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski.
Wœród zasad i prawd oczywistych, które wyznawa³ i wpaja³ swoim uczniom Profesor Piotrowski, by³a i ta, ¿e w nauce nie ma taryfy ulgowej i jedyn¹ miarê sukcesów
i osi¹gniêæ jest ich odniesienie do standardu œwiatowego. Zgodnie z t¹ zasad¹ wesz³o
na trwa³e do astronomii wiele z Jego w³asnych wyników, a potem wiele z wyników
Jego uczniów, i to w³aœnie jest obiektywn¹ miar¹ poziomu i roli szko³y, które stwo-
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rzy³. Pojêcie „szko³y” uleg³o ostatnio znacznej dewaluacji. Liczne s¹ przyk³ady „szkó³”,
koñcz¹cych siê z chwil¹ odejœcia profesora, który uwa¿a³ siê, lub by³ uwa¿any za ich
twórcê. Tylko nieliczne trwaj¹ i rozwijaj¹ siê, i tylko one s¹ w rzeczywistoœci godne
tego miana. Istot¹ szko³y, któr¹ pozostawi³ po sobie Profesor Stefan Piotrowski, jest
w³aœnie jej trwa³oœæ. Mia³ tego œwiadomoœæ, tak jak mia³ œwiadomoœæ obiektywnej
wartoœci dokonañ swoich i swoich uczniów. Pozostawi³ po sobie dzie³o nieprzemijaj¹ce, o którym mia³oby siê prawo powiedzieæ s³owami rzymskiego poety:
Exegi monumentum sere perennius…
Józef Smak, Andrzej So³tan
„Postêpy Astronomii”, z. 1-2/1985, s. 65—68.

W 11 rocznicê œmierci Stefana Piotrowskiego
W dniu 17 stycznia 1996 r. minê³a jedenasta rocznica œmierci profesora Stefana
Piotrowskiego, jednego z najwybitniejszych astrofizyków polskich, za³o¿yciela i wieloletniego redaktora naczelnego „Postêpów Astronomii”. W obecnych czasach 11 lat
to niemal epoka i, jak podejrzewam, postaæ Profesora jest ju¿ wiêkszoœci czytelników
„Postêpów” nie znana. Dobrze, ¿e redakcja uzna³a za celowe przypomnieæ sylwetkê
tego niezwyk³ego uczonego i organizatora nauki.
Stefan Piotrowski urodzi³ siê w Krakowie 11 kwietnia 1910 r., w czasach gdy
Kraków by³ pod panowaniem cesarza Franciszka Józefa. Ziemie polskie pozostaj¹ce
pod zaborem austriackim cieszy³y siê stosunkowo najwiêksz¹ swobod¹ polityczn¹
i kulturow¹, co powoduje, ¿e wielu starych Krakusów wspomina czasy Franza Josepha i jego samego z mieszank¹ szacunku, rozrzewnienia i sympatii. Nale¿a³ te¿ do
nich profesor Piotrowski, który nigdy nie zaniedba³ lekkiego, ¿artobliwego uniesienia
siê z krzes³a, gdy wspomina³ imiê cesarza.
Po ukoñczeniu gimnazjum klasycznego (z obowi¹zkow¹ grek¹ i ³acin¹!) w wieku
18 lat, m³ody Piotrowski wst¹pi³ na wydzia³ filozofii Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Tak, tak, na taki w³aœnie wydzia³ trzeba by³o wst¹piæ, je¿eli chcia³o siê wtedy studiowaæ np. matematykê. Zreszt¹ relikt filozofii, jako obejmuj¹cej wszystkie nauki œcis³e,
utrzymuje siê gdzieniegdzie do dzisiaj, przynajmniej w niektórych rytua³ach: doktorant nauk œcis³ych w krajach anglosaskich otrzymuje stopieñ doktora filozofii (PhD).
W 1933 r. Stefan Piotrowski otrzyma³ stopieñ magistra filozofii w zakresie matematyki i podj¹³ pracê w Obserwatorium Astronomicznym UJ. W 1935 r. otrzyma³ magisterium w zakresie astronomii.
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Okres miêdzywojenny, to czas wielkich odkryæ w fizyce i astronomii, które obali³y
XIX-wieczny pogl¹d na œwiat. W pierwszej po³owie lat 20. E. Hubble wykaza³, ¿e
niektóre obserwowane mg³awice nie s¹ bliskimi chmurami materii miêdzygwiazdowej, lecz odleg³ymi galaktykami. Po detronizacji Ziemi przez Miko³aja Kopernika,
jako centrum Wszechœwiata, nast¹pi³a kolejna: nasza Galaktyka okaza³a siê jednym
z bardzo wielu podobnych do siebie uk³adów gwiazdowych. W 1929 r. Hubble odkry³
swe s³ynne prawo wi¹¿¹ce tzw. prêdkoœæ ucieczki galaktyki z odleg³oœci¹ do niej.
Nieco wczeœniej A. Einstein sformu³owa³ ogóln¹ teoriê grawitacji, która wstrz¹snê³a podstawami fizyki i do dzisiaj, wraz z prawem Hubble’a, stanowi podstawê
kosmologii. Równie¿ w latach 20. M. N. Saha wyprowadzi³ swe s³ynne równanie
równowagi jonizacyjnej, k³ad¹c podwaliny pod teoriê atmosfer gwiazdowych i nowoczesn¹ interpretacjê widm gwiazdowych. Kolejnym wstrz¹sem dla fizyki (i filozofii) by³o powstanie mechaniki kwantowej. W latach 30. H. Bethe odkry³ reakcje j¹drowe, wyjaœniaj¹c tym samym, sk¹d gwiazdy czerpi¹ sw¹ energiê. Wszystko to nie
mog³o pozostaæ bez wp³ywu na m³odego, bardzo zdolnego studenta, a potem asystenta astronomii. Tradycyjna wówczas astronomia opiera³a siê na mechanice Newtona,
w pe³ni wystarczaj¹cej do opisu obserwowanych ruchów cia³ niebieskich. Do tego
dochodzi³a s³u¿ba czasu i jego przechowywanie. Astrofizyka by³a w powijakach.
Ówczesny dyrektor Obserwatorium Krakowskiego, prof. Tadeusz Banachiewicz, by³
jednym z takich tradycjonalistów. Zorganizowa³ obszerny program obserwacji gwiazd
zaæmieniowych w nadziei, ¿e bêd¹ one idealnymi zegarami powtarzaj¹cymi swe zaæmienia œciœle okresowo. M³ody Piotrowski zosta³ naturalnie w³¹czony do tego programu i zebra³ wiele obserwacji takich gwiazd, które wykonywano, nawiasem mówi¹c, wizualnie, tzn. za pomoc¹ oka. Ale mechanistyczne podejœcie do gwiazd
zaæmieniowych, jako do bardzo dok³adnych zegarów, nie wystarcza³o mu. Interesowa³y go parametry fizyczne, powstawanie i ewolucja gwiazd. Obok prowadzenia obserwacji pracowa³ wiêc nad udoskonaleniem metod znajdywania parametrów uk³adu
podwójnego z krzywej blasku. Na podstawie tych badañ uzyska³ w 1938 r. stopieñ
doktora.
Okres II wojny œwiatowej spêdzi³ w maj¹tku rodzinnym Zmiennice, gdzie, obok
wspó³zarz¹dzania nim, skoncentrowa³ siê na badaniach transportu promieniowania
w atmosferach gwiazd i planet. By³ odciêty od bie¿¹cej literatury naukowej i nie wiedzia³, ¿e nad podobnym zagadnieniem pracowa³, dochodz¹c do podobnych wyników,
póŸniejszy laureat nagrody Nobla, amerykañski astrofizyk S. Chandrasekhar. Po
zakoñczeniu wojny Piotrowski móg³ opublikowaæ wszystkie swoje wyniki. W nauce
zdarza siê czêsto, ¿e dwóch uczonych dochodzi niezale¿nie do podobnych wyników
i publikuj¹ je, niekoniecznie równoczeœnie. Piotrowski uwa¿a³ jednak, ¿e nie nale¿y
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publikowaæ znanych wyników, bo nie posuwa to nauki do przodu, a s³u¿y jedynie
w³asnej chwale. Og³osi³ wiêc drukiem tylko te rezultaty, do których nie doszed³ Chandrasekhar.
To z okresu wojennego wyniós³ S. Piotrowski anegdotyczn¹ metodê so³tysa Fiedenia, któr¹ stosowa³ z powodzeniem równie¿ póŸniej. Zna j¹ ka¿dy uczeñ Profesora.
Podczas okupacji lokalne administracje (np. so³tysi), jak i zarz¹dcy maj¹tków, zasypywani byli wieloma ¿¹daniami, pismami, ponagleniami itp. Czêsto by³y one bzdurne, lub wrêcz szkodliwe. W takich wypadkach Piotrowski naradza³ siê z miejscowym
so³tysem Fiedeniem, jak post¹piæ, by zachowaæ zasadê biernego oporu, ale nie rozwœcieczyæ okupanta. Pytany podczas takich narad so³tys co pan radzi robiæ? zwyk³
odpowiadaæ nic absolutnie, panie doktorze. Ignorowanie g³upich i szkodliwych pomys³ów zbiurokratyzowanej w³adzy okaza³o siê metod¹ nad wyraz skuteczn¹, równie¿ i w póŸniejszym okresie. Czasem jest to dobra metoda nawet dzisiaj.
Po wojnie dr Piotrowski wyjecha³ na rok do Harvardu, gdzie pracowa³ pod kierunkiem jednego z najwiêkszych astrofizyków wszystkich czasów, Henry Norrisa Russella (tego od diagramu H-R). We wspó³pracy z innym wybitnym astrofizykiem i swoim
bliskim przyjacielem Z. Kopalem opracowa³ now¹ metodê rozwi¹zywania orbit gwiazd
zaæmieniowych.
W 1952 r. przeniós³ siê do Warszawy. Œci¹gniêcie prof. Piotrowskiego na Uniwersytet Warszawski by³o bodaj najlepsz¹ decyzj¹, jak¹ po wojnie podjê³y w³adze tej
uczelni w odniesieniu do astronomii warszawskiej.
Profesor natychmiast przyst¹pi³ do uczenia i wychowywania kadry m³odych astronomów. Jego wyk³ady przygotowywane by³y bardzo starannie i doprowadza³y s³uchaczy do pierwszej linii frontu badañ naukowych. Warszawscy studenci astronomii
od lat 50. i 60. mieli szczêœcie byæ kszta³ceni (i kszta³towani) przez dwie niezwyk³e
osobowoœci prof. S. Piotrowskiego i prof W³odzimierza Zonna. Ten drugi porywa³
s³uchaczy i wskazywa³ uroki astronomii, podczas gdy ten pierwszy zapewnia³ s³uchaczom solidny wyk³ad g³êbokiej wiedzy matematyczno-fizycznej. Wp³yw obydwu
przekracza³ zreszt¹ znacznie zakres spraw merytorycznych, dotyczy³ takich spraw,
jak obowi¹zkowoœæ, odpowiedzialnoœæ za s³owo, partnerskie traktowanie studentów
i m³odych wspó³pracowników, czy powœciagliwoœæ, zw³aszcza finansowa, w odniesieniu do w³asnej dzia³alnoœci naukowej. Do dzisiaj wychowankowie astronomii na
UW patrz¹ na ¿ycie i naukê bardziej romantycznie i mniej merkantylnie ni¿ absolwenci innych, pokrewnych kierunków.
Profesor Piotrowski starannie dobiera³ sobie m³odych wspó³pracowników. Nigdy
nie podda³ siê presji zatrudniania kogokolwiek na si³ê, bo by³ wolny etat, który nie
powinien przepaœæ. Ka¿dy kandydat by³ obserwowany ju¿ od pierwszych lat studiów
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i musia³ przejœæ szereg jemu tylko wiadomych testów. Zespó³ jego uczniów rós³ wiêc
raczej powoli, ale te¿ panowa³a w nim bardzo specyficzna atmosfera: wypada³o œledziæ bie¿¹c¹ literaturê naukow¹, orientowaæ siê w tematyce badawczej kolegów, no
i samemu prowadziæ badania. W tym ostatnim wzglêdzie Profesor zostawia³ bardzo
du¿o swobody, co na pocz¹tku frustrowa³o wszystkich œwie¿o przyjêtych adeptów
nauki. Ka¿dy z nas mia³ stale jakieœ pomys³y, które nastêpnie ulega³y dyskwalifikacji,
ale stwierdzenie tego wymaga³o sporo czasu i energii oraz zag³êbiania siê w odpowiedniej tematyce. I gdy ju¿ by³o widaæ, ¿e pomys³ jest z³y, lub dawno wykorzystany,
wydawa³o siê, ¿e czas poœwiêcony nañ zosta³ stracony. Pierwsze lata pracy naukowej
ka¿dego ucznia prof. Piotrowskiego to miotanie siê po ró¿nych tematach, okres genialnych pomys³ów, które po miesi¹cu, czy dwóch, intensywnej pracy okazywa³y siê
„do luftu” i wra¿enie, ¿e czas ucieka, a my stoimy w miejscu. Wszystko to dzia³o siê
pod bacznym okiem szefa, który pozwala³ niemal na wszystko z wyj¹tkiem jednego
— by nic nie robiæ. Na cotygodniowych zebraniach odpytywa³, zw³aszcza najm³odszych, co robi¹, co czytaj¹, zachêca³ do dzielenia siê pomys³ami, uczestniczy³
w dyskusjach nad nimi, ale sam z zasady nie narzuca³ tematyki badañ. Jak¿e inaczej
wygl¹da to w tzw. typowej grupie badawczej, gdzie œwie¿o przyjêci doktoranci lub
asystenci od razu dostaj¹ temat pracy badawczej — zwykle jest to kontynuacja pracy
magisterskiej, co owocuje szybkimi publikacjami i niemal automatycznym doktoratem, a potem habilitacj¹, nadal z tej samej tematyki. W efekcie staj¹ siê znanymi
i cenionymi specjalistami z bardzo w¹skiej dziedziny, poza któr¹ wiedz¹ niewiele.
Je¿eli jeszcze maj¹ ,,szczêœcie” pracowaæ w instytucie badawczym poza uczelni¹ i nie
musz¹ poszerzaæ swojej wiedzy dla prowadzenia wyk³adów akademickich, zmierzaj¹
ku nieskoñczonej kompetencji w nieskoñczenie w¹skiej dziedzinie. To tak, jakby ukierunkowaæ kogoœ w w¹skiej dyscyplinie sportowej od wczesnych lat dzieciêcych.
Uczniowie prof. Piotrowskiego reprezentowali (w ramach tego porównania) typ sportowców wszechstronnie wyszkolonych, próbuj¹cych si³ w ró¿nych dyscyplinach. Który
model jest lepszy? Nie sposób pewnie tego jednoznacznie rozstrzygn¹æ. Jedno jest
pewne: uczniowie prof. Piotrowskiego potrafili zmieniaæ tematykê badawcz¹ podczas swej kariery naukowej i maj¹ zwykle osi¹gniêcia w kilku dzia³ach astrofizyki.
Wzorem by³ zreszt¹ sam Profesor. Stale podejmowa³ najnowoczeœniejsze i najbardziej aktualne tematy badawcze: od fotometrii fotoelektrycznej czy polarymetrii gwiazd
do badañ przep³ywu masy miêdzy sk³adnikami ciasnych uk³adów podwójnych, lub
zderzeñ miêdzy asteroidami, nie wspominaj¹c o omawianych ju¿ badaniach transportu promieniowania.
Rozpisa³em siê o prof. Piotrowskim, jako nauczycielu i uczonym, a przecie¿ mia³
on te¿ olbrzymie osi¹gniêcia w dziedzinie organizacji badañ naukowych. Po wyborze
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do Polskiej Akademii Nauk w 1962 r. pe³ni³ w niej wiele wysokich funkcji: przez
kilka kadencji by³ zastêpc¹ sekretarza III Wydzia³u, cz³onkiem Prezydium PAN,
przewodnicz¹cym Komitetu Astronomii PAN i Komitetu d/s Badañ i Pokojowego
Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej PAN. Ta ostatnia funkcja wi¹za³a siê z forsowaniem przez Profesora badañ kosmicznych w Polsce. Robi³ to trochê wbrew czêœci
œrodowiska astronomicznego, które nie chcia³o anga¿owaæ siê w popierany przez w³adze
program rozwoju tych badañ, boj¹c siê ich zbyt silnego zwi¹zku z polityk¹. Wiadomo,
¿e na takim zwi¹zku mog¹ zyskaæ doraŸne korzyœci (splendor, pieni¹dze) poszczególni uczestnicy badañ, ale nauka zawsze traci. Niew¹tpliwie zwi¹zek taki podówczas
wystêpowa³: badania by³y prowadzone w ramach programu radzieckiego i pod radzieckie dyktando, a jego wyniki (czasem pozorne) wykorzystywane by³y propagandowo. Profesor Piotrowski wierzy³ jednak niezachwianie, ¿e badania kosmiczne to
przysz³oœæ nauki i mo¿na je prowadziæ rzetelnie, trzymaj¹c siê na uboczu polityki.
Przekona³ do takiego pogl¹du czêœæ œrodowiska, która unikaj¹c politycznego sztafarzu uczy³a siê prowadzenia badañ przy wykorzystaniu aparatury kosmicznej, nierzadko zbudowanej samodzielnie. Przysz³oœæ pokaza³a, ¿e prof. Piotrowski mia³ racjê.
Powsta³e oko³o 20 lat temu, przy Jego bardzo aktywnym wspó³udziale, Centrum Badañ Kosmicznych PAN przetrwa³o bez wiêkszych trudnoœci niedawne wstrz¹sy polityczne i sta³o siê, dziêki wczeœniejszemu zdobyciu miêdzynarodowej reputacji,
wartoœciowym partnerem badañ dla instytucji europejskich i amerykañskich.
Drug¹ placówk¹ (a chronologicznie pierwsz¹), która powsta³a z inicjatywy m. in.
prof. Piotrowskiego, by³ utworzony w 1955 r. Zak³ad Astronomii PAN. Przez 10 lat
by³ zastêpc¹ kierownika Zak³adu, a potem jego kierownikiem, kompletuj¹c, równolegle
do Katedry Astrofizyki UW, jego warszawsk¹ czêœæ. K³ad³ przy tym nacisk na absolutnie równe traktowanie swych uczniów, niezale¿nie od przynale¿noœci resortowej.
Wszyscy musieliœmy uczestniczyæ w jednakowym stopniu w prowadzeniu zajêæ dydaktycznych, debatowaliœmy nad efektywnym wydaniem sk¹pych funduszy dewizowych pochodz¹cych z bud¿etów obydwu placówek tak, by zakupy wzajemnie siê
uzupe³nia³y, wszyscy korzystaliœmy ze skromnej puli wyjazdów naukowych, bêd¹cych w dyspozycji Akademii przynajmniej do czasu zakazu uczestniczenia w nich
pracowników spoza Akademii, wprowadzonego przez Sekretarza Naukowego PAN.
Zak³ad Astronomii rozrós³ siê w du¿y instytut — Centrum Astronomiczne im. Miko³aja Kopernika, ale, na szczêœcie, wp³ywowe pozycje zajmuj¹ w nim wci¹¿ uczniowie
prof. Piotrowskiego, dziêki czemu miêdzy Centrum i Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego panuje atmosfera ¿yczliwoœci i wspó³pracy.
Last but not least, przy udziale prof. Piotrowskiego powsta³ w 1953 r. kwartalnik
popularnonaukowy „Postêpy Astronomii”, którego by³ pierwszym redaktorem na-
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czelnym. Prowadzi³ go przez ponad 20 lat, zachêcaj¹c zarówno swoich uczniów, jak
i innych astronomów do pisania artyku³ów. Poniewa¿ nie wypada³o odmawiaæ, „Postêpy” nie cierpia³y na brak dobrych materia³ów, a my, uczniowie Profesora, zbieraliœmy, nolens volens, doœwiadczenia równie¿ jako popularyzatorzy nauki. Du¿o póŸniej, pod koniec lat 80., zainteresowanie kwartalnikiem spad³o, ceni¹cy siê
astronomowie odmawiali pisania do nie czytanego pisma, a „Postêpom” grozi³a likwidacja. I wtedy pojawi³y siê dwie energiczne i entuzjastycznie nastawione panie,
które obieca³y zrobiæ z „Postêpów” pismo ciekawe i czytane.
Odchodz¹c Profesor Stefan Piotrowski pozostawi³ po sobie trzy têtni¹ce ¿yciem
naukowym instytuty kierowane przez swoich uczniów. Dzisiaj, w 11 lat po Jego œmierci,
instytuty maj¹ siê bardzo dobrze i nadal siê rozwijaj¹, a dzie³o Profesora kontynuuj¹
w nich nie tylko Jego uczniowie, ale i uczniowie Jego uczniów.
Kazimierz Stêpieñ
„Postêpy Astronomii”, z. 4/1995, s. 184—185.
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Tadeusz Augustyn
RAKOWIECKI
1878—1965
Na 125 urodziny hajnowskiego astronoma
Droga rozwoju wiêkszoœci uczonych prowadzi przez fachowe studia i kolejne stopnie oraz tytu³y naukowe przy coraz wyraŸniej zarysowuj¹cej siê specjalizacji. Zdarzaj¹ siê jednak ¿yciorysy, w których zachodz¹ nietypowe zmiany specjalnoœci lub
nietypowe ich po³¹czenia. Przedstawiê tu w³aœnie taki ¿yciorys.
Tadeusz Augustyn Rakowiecki urodzony 27 lipca 1878 r., wnuk jednego z wybitniejszych polskich spo³eczników prze³omu XVIII i XIX w. Ignacego Benedykta Rakowieckiego, przej¹³ po swoim dziadku zarówno zainteresowania naukowe, jak i pasjê do dzia³añ dla ludu. Bêd¹c jednym z dziewiêciorga dzieci Jaros³awa i Pauliny
z Szeligów Rakowieckich —œrednio zamo¿nych, ale niebogatych ziemian w GraliD¹browiŸnie w powiecie siedleckim — wiedzia³, ¿e bêdzie siê musia³ utrzymywaæ
z w³asnej pracy. Dlatego po ukoñczeniu szko³y œredniej w Warszawie, mimo i¿ od
dzieciñstwa nêci³y go zarówno nauki œcis³e, jak i humanistyczne, wybra³ siê na studia
medyczne na rosyjskim wówczas Uniwersytecie Warszawskim. Szukaj¹c szybkiego
usamodzielnienia, po ukoñczeniu studiów w 1902 r. przyj¹³ stanowisko lekarza wojskowego. To by³o wojsko rosyjskie, ale m³ody Rakowiecki uwa¿a³, ¿e z³o¿ona przez
niego oficerska przysiêga wiernoœci carowi nie stawi go nigdy w konflikt z polskim
sumieniem, skoro jako lekarz bêdzie tylko leczy³ ludzi jako takich i ratowa³ ¿ycie
rannym. S³u¿y³ kolejno w ró¿nych okolicach imperium rosyjskiego — od Warszawy
do W³adywostoku. Zwolniwszy siê ze s³u¿by po wojnie japoñskiej, podj¹³ pracê w szpitalu œw. Ducha w Warszawie. Oprócz praktyki lekarskiej zaj¹³ siê wtedy krytyk¹ literack¹, g³ównie twórczoœci Stefana ¯eromskiego. ¯e opublikowane wówczas w ró¿nych wydawnictwach jego prace by³y wartoœciowe, œwiadczy fakt, i¿ rozprawka
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o Popio³ach doczeka³a siê drugiego wydania w Tel Awiwie w czasie gor¹cych miesiêcy roku 1943.
Kilka lat przed wybuchem I Wojny Œwiatowej Rakowiecki przypadkowo — jak
sam o tym opowiada³ — zauwa¿y³ na wystawie ksiêgarni Kosmografi¹ innego lekarza — astronoma (od czasów Kopernika ³¹czenie medycyny z astronomi¹ jest czêste
— szczególnie w Polsce) Jana Walerego Jêdrzejewicza. Kupi³ j¹ i nie tylko przeczyta³, ale przestudiowa³. Wyzwoli³o to w nim œwiadomie dot¹d t³umion¹ pasjê astronomiczn¹. Zacz¹³ jako samouk studiowaæ coraz bardziej trudne problemy astronomii
klasycznej. Przeszed³ szybko do stawiania i rozwi¹zywania nowych, w³asnych zagadnieñ. W nieca³e trzy lata od pierwszych lektur astronomicznych, jako produkt uboczny systematycznego porz¹dkowania zdobytych wiadomoœci, powsta³ rêkopis podrêcznika akademickiego „Drogi planet i komet”. Wybuch wojny nie pozwoli³ jednak
na jego publikacjê.
Kilka miesiêcy przed wybuchem wojny o¿eni³ siê z wiern¹ towarzyszk¹ swego
dalszego ¿ycia, nauczycielk¹ i dzia³aczk¹ niepodleg³oœciow¹ Pelagi¹ z Górskich. Pocz¹tek wojny zastaje m³odych ma³¿onków rozdzielonych. On zmobilizowany — znów
jako lekarz wojskowy armii rosyjskiej — ona w Krakowie, gdzie towarzyszy powstaj¹cym Legionom. Józef Pi³sudski powierza jej odrêcznie napisany rozkaz utworzenia
Polskiej Organizacji Wojskowej (s³ynnego póŸniej POW) na terenie zaboru rosyjskiego. Emisariuszka Pelagia przedostaje siê przez front. M³odej i efektownej kobiecie
pomagaj¹ w tym zarówno oficerowie austriaccy, jak i rosyjscy, nie podejrzewaj¹cy, co
przewozi. Oddawszy w Warszawie rozkaz we w³aœciwe rêce, jedzie odwiedziæ mê¿a
w jego jednostce, znajduj¹cej siê na szczêœcie niedaleko. Tu siê zastanawiaj¹, czy
nale¿y werbowaæ do POW Polaków bêd¹cych rosyjskimi oficerami i dochodz¹ wspólnie do wniosku, ¿e tego robiæ nie wolno. Przysiêga na wiernoœæ carowi jest przysiêg¹
wa¿n¹. Kto j¹ z³o¿y³, winien jej dotrzymaæ. W tej decyzji przejawia siê dewiza ¿yciowa ma³¿onków Rakowieckich: uczciwoœæ na pierwszym miejscu. Niejednemu dzisiejszemu Polakowi mo¿e siê to wydaæ dziwne, ale w pe³ni koresponduje z postaw¹ ksiêcia Józefa Poniatowskiego, który pozosta³ wierny Napoleonowi równie¿ w czasach,
gdy losy Polski trzeba ju¿ by³o opieraæ na zupe³nie innych podstawach politycznych.
Pani Pelagia Rakowiecka dzia³a wiêc dla POW w innych œrodowiskach. Jej ma³¿onkowi natomiast los pozwala szybko siê dostaæ do niewoli austriackiej, z której jako
Polak zostaje zwolniony i mo¿e pracowaæ w powiatowym szpitalu w Bychawie. Po
zamordowaniu cara czuje siê wreszcie zwolniony z przysiêgi i wtedy dopiero mo¿e
wst¹piæ do Wojska Polskiego. Bierze jako lekarz udzia³ w wojnie z bolszewikami, aby
w roku 1922, po powrocie z odznaczeniami w stopniu majora rezerwy, wróciæ do
cywilnej praktyki lekarskiej i do astronomii. Rakowiecki jest w tym okresie jednym
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z nielicznych astronomów w Polsce. Osiada wprawdzie w Hajnówce jako lekarz, bierze jednak czynny udzia³ w zawi¹zuj¹cym siê Polskim Towarzystwie Astronomicznym i staje siê wspó³budowniczym polskiej astronomii.
Astronomia w Polsce odradza siê powoli. Wreszcie mog¹ siê ukazaæ drukiem napisane przed wojn¹ jego Drogi planet. Ta pierwsza astronomiczna publikacja naukowa Rakowieckiego pojawia siê w 50. roku jego ¿ycia! I to nie byle jaka publikacja, bo
podrêcznik akademicki, z którego potem korzysta³o kilka pokoleñ studentów astronomii, w tym pisz¹cy te s³owa. W œlad za podrêcznikiem sypi¹ siê oryginalne przyczynki naukowe. Publikuje je w Polsce i we Francji. Prace dotycz¹ mechaniki uk³adu
planetarnego, geodezji, s³u¿by czasu, zaæmieñ S³oñca i Ksiê¿yca, dynamiki gwiazd
wielokrotnych.
W 1930 r. zmar³ Marcin Ernst, profesor astronomii Uniwersytetu Jana Kazimierza.
Osadzeniem nastêpcy na uniwersyteckiej katedrze astronomii we Lwowie zajmowa³
siê miêdzy innymi prof. Tadeusz Banachiewicz. Jednym z piêciu rozpatrywanych
przez niego kandydatów na to stanowisko by³ Tadeusz Rakowiecki, który maj¹c ówczesny doktorat medycyny oraz pokaŸny dorobek z zakresu astronomii móg³ siê habilitowaæ z tej ostatniej, co Banachiewicz zamierza³ doprowadziæ do skutku na Uniwersytecie Jagielloñskim. Rakowiecki by³ jednak cz³owiekiem niezmiernie skromnym.
Mia³by siê staæ — jak to by³o wówczas praktykowane — jedynym profesorem astronomii w uniwersytecie. Uwa¿a³, ¿e do tego musia³by byæ równie wszechstronny jak
jego poprzednik Ernst, który para³ siê zarówno astronomi¹ sferyczn¹, mechanik¹ nieba, jak i astrofizyk¹. On zaœ by³ tylko w¹skim specjalist¹ w zakresie mechaniki nieba
i paru innych dzia³ów astronomii klasycznej. Ponadto ¿al mu by³o opuœciæ swoich
pacjentów w Hajnówce. Odmówi³ Banachiewiczowi. Jeszcze w latach 60., gdy o tym
z nim rozmawia³em, wydawa³ siê przekonany, ¿e nie nadawa³by siê na profesora. Ale
czasy profesorów znaj¹cych siê na wszystkim ju¿ mija³y. Nastêpc¹ Ernsta zosta³ równie w¹ski specjalista — tyle ¿e nie mechanik niebieski, lecz fotometrysta — Eugeniusz Rybka.
Tadeusz Rakowiecki nie ¿a³owa³ nigdy tej odmowy. Móg³ leczyæ ludzi i wraz
z ¿on¹ prowadziæ najrozmaitsze akcje spo³eczne w Hajnówce, z któr¹ wi¹za³ siê coraz
silniej, a po pracy móg³ siê i w Hajnówce nadal zajmowaæ ukochan¹ astronomi¹.
Wykonywa³ prace na poziomie samodzielnego pracownika nauki, z tym, ¿e równorzêdni mu poziomem koledzy brali za to profesorskie pensje, a badania naukowe oraz
pisanie prac by³o ich g³ównym zadaniem. On to samo wykonywa³ po godzinach pracy
— które inni przeznaczali na odpoczynek i rozrywki — i robi³ to bezp³atnie. Niektóre
tylko wydawnictwa naukowe p³aci³y skromne honoraria za publikowane przyczynki.
Tak pracowa³ do wybuchu drugiej wojny œwiatowej, nie przesta³ te¿ pracowaæ pod
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okupacj¹ Hajnówki przez Zwi¹zek Radziecki i Trzeci¹ Rzeszê. Szczêœliwie unikn¹³
œmierci i wysiedlenia. (Ludzie opowiadali mi, ¿e go chronili wdziêczni pacjenci, jacy
siê znaleŸli zarówno wœród kolaborantów bolszewickich, jak i wœród folksdojczów).
Tak pracowa³ te¿ po zakoñczeniu II Wojny Œwiatowej, publikuj¹c prace napisane
w czasie wojny, gdy ich druk by³ niemo¿liwy, i pisz¹c nowe.
O Rakowieckim s³ysza³em sporo, bêd¹c studentem. A nied³ugo potem pozna³em
go osobiœcie we Wroc³awiu na ZjeŸdzie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
w 1950 r. Otoczony bywa³ ówczesnymi filarami polskiej astronomii, takimi jak Banachiewicz, Dziewulski, Kêpiñski, Rybka, Stenz, Witkowski..., ale czasem otaczaliœmy
go w³aœnie my — wówczas najm³odsi — i rozmawia³ z nami ciekawie, chêtnie i ¿ywo, jakby by³ naszym rówieœnikiem. Nie sposób by³o go nie lubiæ. Profesor Banachiewicz zwyk³ by³ ¿artowaæ, ¿e wœród astronomów tylko Rakowiecki jest naprawdê
doktorem; mia³ oczywiœcie na myœli potoczny zwrot „poszed³em do doktora”.
Jednak czasy siê zmienia³y. Nauka ewoluowa³a coraz szybciej. Powstawa³y ¿ywio³owo nowe teorie, nowe metody, nowe pogl¹dy. A rachowanie z pomoc¹ rêcznych
arytmometrów zaczê³o stopniowo odgrywaæ w astronomii coraz mniejsz¹ rolê. Pojawia³y siê wymyœlne maszyny elektryczne i coraz i dostêpniejsze stawa³y siê komputery. Odwiedzaj¹c biblioteki naukowe tylko od czasu do czasu, Rakowiecki wypada³
stopniowo z g³ównego nurtu swojej specjalnoœci. Jego referaty wyg³aszane na zjazdach Polskiego Towarzystwa Astronomicznego coraz bardziej odstawa³y od referatów ludzi zwi¹zanych z uniwersytetami. Rozumia³ to i stawa³ siê jeszcze bardziej
skromny, ale nie zgorzknia³y, lecz przeciwnie — coraz bardziej serdeczny dla ludzi.
Tylko rzadziej siê teraz pojawia³ na zjazdach i konferencjach, a dyskusjom raczej siê
przys³uchiwa³ ni¿ bra³ w nich udzia³.
Odwiedza³em go czasem w Hajnówce. Ostatni raz na kilka miesiêcy przed œmierci¹ w 87. roku jego ¿ycia. Z wizytami domowymi ju¿ nie jeŸdzi³. Przyjmowa³ natomiast jeszcze stale pacjentów w domu. „Przychodz¹ do mnie, bo mniej liczê” —
mówi³. Potem siê k³ad³ do ³ó¿ka, bo by³ zmêczony. A pacjenci mi mówili, ¿e przychodz¹, bo doktor Rakowiecki to umie leczyæ, a ci m³odzi to... lepiej nie mówiæ. I byli
zawiedzeni, kiedy pani Pelagia oznajmia³a: „dziœ ju¿ m¹¿ nikogo wiêcej nie przyjmie”.
W roku 1964 koñczy³ obliczanie orbity i efemerydy komety Sperra (1896 IV).
Przewidywa³ jej mo¿liwy powrót w roku 1966. By³ wprawdzie pewien przebiegu
swoich rachunków, ale nie uwa¿a³ za pewne danych wejœciowych. Prosi³ wiêc m³odszych uniwersyteckich kolegów o sprawdzenie tej pracy. Okaza³o siê, ¿e rzeczywiœcie
nie wykorzysta³ wszystkich istniej¹cych obserwacji, bo do niektórych nie dotar³ i st¹d
jego wynik by³ obarczony du¿ym b³êdem. Komety w 1966 r. nie nale¿a³o oczekiwaæ.
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Ale zanim siê to okaza³o, on ju¿ nie ¿y³. Odszed³ przed ukoñczeniem 87 lat ¿ycia.
W roku jego œmierci, 1965, Drogi planet i komet by³y stale najnowszym polskim
podrêcznikiem wyznaczania orbit cia³ niebieskich. Nastêpny, obejmuj¹cy aktualniejsze zdobycze nauki i metody rachunkowe, ale bynajmniej nie lepszy podrêcznik mechaniki nieba ukaza³ siê w Polsce dopiero w kilka lat póŸniej. Oprócz Dróg planet
i kilkudziesiêciu innych publikacji zostawi³ po sobie trochê rêkopisów w jêzyku polskim i francuskim, w tym nie wydan¹ monografiê matematyczn¹ dotycz¹c¹ elipsy.
Przemówienie przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Astronomicznego wyg³oszone na pogrzebie zosta³o przez hajnowian przyjête ze zdziwieniem. Owszem, coœ tam
s³yszeli, ¿e zajmowa³ siê równie¿ gwiazdami, ale podobnie jak Kopernik, Rakowiecki
znany by³ w swojej okolicy jako dobry lekarz i wybitny spo³ecznik, za³o¿yciel pierwszej kasy chorych w Hajnówce. Jako astronoma cenili go uczeni z dalszych stron.
Podobnie jak Kopernik, nie mia³ te¿ bezpoœrednich uczniów. Bezpoœrednio — przez
udzia³ w zjazdach, jak i poœrednio, przez publikacje, zajmowa³ jednak wa¿ne miejsce
w astronomii. Nale¿a³ do tych, którzy budowali tê ga³¹Ÿ nauki w Polsce niepodleg³ej
po roku 1918 i jeœli siê obecnie szczycimy œwiatowymi osi¹gniêciami Bohdana Paczyñskiego, Andrzeja Udalskiego i innych naszych wspó³czesnych astronomów, to
mo¿e warto sobie przypomnieæ, ¿e Tadeusz Augustyn Rakowiecki k³ad³ wspólnie
z Tadeuszem Banachiewiczem, W³adys³awem Dziewulskim, Marcinem Ernstem i Micha³em Kamieñskim fundamenty pod te dzisiejsze osi¹gniêcia.
Konrad Rudnicki
„Urania – Postêpy Astronomii”, z. 1/2004, s. 27—29.
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Eugeniusz RYBKA
1898—1988

Mój Ojciec
Synowie na ogó³ nie pisz¹ o swych ojcach, zbyt bliskie bowiem wiêzy nie sprzyjaj¹ obiektywizmowi, a w ka¿dym razie nara¿aj¹ na taki zarzut. Od tej zasady odstêpujê jednak za namow¹ Redaktora „Uranii” Dra Krzysztofa Zio³kowskiego. Nie bêdzie to zatem sucha biografia, ale poszerzona o w¹tki wspomnieniowe i osobiste.
Nie³atwo jest zamkn¹æ w s³owach ¿yciorys bliskiego cz³owieka, który odszed³, opowiedzieæ o jego trudzie i licznych doznaniach. Niemniej jednak chcia³bym ukazaæ jak
najwierniej sylwetkê mego Ojca, bêd¹cego do niedawna nestorem polskiej astronomii, by choæ na chwilê pozosta³ jeszcze w naszej pamiêci.
Gdy myœlê o Ojcu, to kojarz¹ mi siê takie pojêcia, jak Przyjaciel i Nauczyciel.
£¹czy³y nas bowiem nie tylko wiêzy krwi. On to przecie¿ ukaza³ mi ogrom i wspania³oœæ Wszechœwiata, podsuwa³ odpowiedni¹ literaturê popularn¹, zapoznawa³ z niebem gwieŸdzistym, ucz¹c rozró¿niaæ gwiazdozbiory. Pod jego te¿ okiem, jako kilkunastoletni ch³opiec, rozpocz¹³em próbne obserwacje paru wybranych najjaœniejszych
gwiazd zmiennych. Nic wiêc dziwnego, ¿e rozwiniête w m³odoœci moje zainteresowania astronomi¹ w latach mêskich utrwali³y siê i znalaz³y swój wyraz we w³aœciwym kierunku studiów, co jeszcze silniej zwi¹za³o nas ze sob¹. Ró¿ni³y siê wprawdzie uprawiane przez nas obu dyscypliny astronomiczne, ale w koñcu po³¹czy³a nas
wspólna praca nad histori¹ astronomii.
Najdawniejsze moje wspomnienia pochodz¹ z okresu, gdy mia³em zaledwie kilka
lat. Ka¿dego dnia, gdy tylko pogoda i czas pozwala³y, Ojciec zabiera³ mnie na krótki
spacer do pobliskich £azienek. Spacerowaliœmy po alejkach i wtedy zasypywa³em
Ojca ró¿nymi zapytaniami. Odpowiada³ mi cierpliwie i rzeczowo, a ja ch³on¹³em
wszystko, zdobywaj¹c tym samym pierwsze wiadomoœci o otaczaj¹cym mnie œwie-
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cie. Oczywiœcie wtedy nie orientowa³em siê jeszcze w drodze ¿yciowej Ojca, która
by³a nieszablonowa. Ale o tym dowiedzia³em siê ju¿ póŸniej.
Ojciec mój urodzi³ siê 6 maja 1898 r. w Radzyminie, jako syn W³adys³awa i Leokadii z Chromiñskich. Dziadek by³ tam organist¹, a w póŸniejszych latach parokrotnie zmienia³ miejsce pracy i zamieszkania. Stamt¹d przeniós³ siê do Skierniewic, a po
kilku latach osiad³ na d³u¿ej w po³o¿onym miêdzy £odzi¹ i £êczyc¹ — Ozorkowie.
Przy pomocy starszych sióstr Ojciec wczeœnie nauczy³ siê czytaæ. Ju¿ w 1911 r.
zda³ jako ekstern egzamin, na podstawie którego zosta³ przyjêty do III klasy gimnazjum w Gostyninie, w³aœnie otwartego staraniem zboru ewangelickiego. Jednak¿e
wybuch pierwszej wojny œwiatowej poci¹gn¹³ za sob¹ likwidacjê tego gimnazjum
i Ojciec zosta³ z promocj¹ do VI klasy w rêku. Na pocz¹tku 1915 r. doszed³ do wniosku, ¿e nie mo¿na liczyæ na szybkie zakoñczenie wojny, a co za tym idzie na mo¿liwe
warunki do kontynuowania nauki. Skromna sytuacja materialna rodziny nie pozwala³a na zapisanie Ojca do polskiego gimnazjum w £odzi. Pragnienie dalszej nauki by³o
jednak tak silne, ¿e Ojciec postanowi³ uczyæ siê sam. Zaopatrzywszy siê w £odzi
w program gimnazjalny i odpowiednie podrêczniki przyst¹pi³ do zupe³nie samodzielnego przerabiania materia³u z klas VI—VIII. Wreszcie jesieni¹ 1917 r. uda³ siê do
Warszawy, gdzie jako ekstern zda³ maturê 17 listopada. Ze wzglêdu na warunki, w jakich j¹ uzyska³, w latach póŸniejszych bardzo sobie ceni³ to osi¹gniêcie, uwa¿aj¹c je
za jedno z wa¿niejszych i najtrudniejszych.
Zainteresowania Ojca nie koncentrowa³y siê wy³¹cznie na nauce. Po utworzeniu
Polskiej Organizacji Wojskowej wst¹pi³ w jej szeregi, a w 1918 r. obj¹³ dowództwo
oddzia³u POW w Ozorkowie.
Powiadomiony o zdaniu matury i chêci podjêcia wy¿szych studiów mieszkaj¹cy
w Krakowie wuj Ojca zaprosi³ Go do zamieszkania u niego. Po k³opotliwym uzyskaniu zezwolenia na przekroczenie granicy Galicji Ojciec wyjecha³ do Krakowa, dok¹d
przyby³ 22 paŸdziernika 1918 r. W dwa dni póŸniej zapisa³ siê na Uniwersytet Jagielloñski na wydzia³ filozoficzny z zamiarem studiowania matematyki. Ju¿ w tym czasie
interesowa³ siê astronomi¹, a pocz¹tek tych zainteresowañ siêga³ jeszcze czasów przedmaturalnych. Status studenta skoñczy³ siê jednak dla Ojca ju¿ po kilku dniach. Otó¿
30 paŸdziernika 1918 r. rozpoczê³o siê w Krakowie rozbrajanie ¿o³nierzy austriackich
i przejmowanie w³adzy przez powstaj¹ce w³adze polskie. Ojciec przy³¹czy³ siê do
studentów dy¿uruj¹cych na dworcu i pe³ni¹cych tam s³u¿bê wartownicz¹. By³o to
o tyle istotne, ¿e przez dworzec przewala³y siê t³umy ¿o³nierzy powracaj¹cych do
domu.
Tymczasem rozesz³a siê wiadomoœæ o polsko-ukraiñskich walkach we Lwowie,
wszczêto wiêc propagandê, aby utworzyæ krakowski oddzia³ akademicki, który ru-
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szy³by na pomoc rodakom. Wœród ochotników znalaz³ siê tak¿e i Ojciec. Oddzia³ ten
19 listopada wyruszy³ specjalnym poci¹giem do Przemyœla, a nazajutrz do le¿¹cej
miêdzy Przemyœlem a Lwowem stacji S¹dowa Wisznia. Po paru tygodniach kompaniê tê przeniesiono do poci¹gu pancernego „Œmia³y”. Po wyparciu zaœ Ukraiñców ze
Lwowa poci¹g ten tam skierowano, a dla ochotników zorganizowano szko³ê podoficersk¹, któr¹ Ojciec ukoñczy³ w stopniu kaprala.
Pod koniec 1918 r. poci¹g pancerny „Œmia³y” skierowano z kolei na front litewsko-bia³oruski, gdzie rozpocz¹³ dzia³ania na wschód od Baranowicz, a zakoñczy³ w Bobrujsku nad Berezyn¹. Na pierwsz¹ po³owê 1920 r. Ojciec otrzyma³ zwolnienie z wojska na kontynuowanie studiów. Jednak¿e, gdy w lipcu wojska radzieckie podesz³y
pod Warszawê, Ojciec znów zg³osi³ siê do wojska. Nie wróci³ jednak do formacji
bojowej, zosta³ bowiem skierowany do Poznania do szko³y oficerskiej. Kurs w tej
szkole — przyspieszony i skrócony z powodu stanu wojennego — Ojciec ukoñczy³
w listopadzie 1920 r. Wkrótce potem zosta³ zwolniony z czynnej s³u¿by wojskowej.
I wtedy rozpocz¹³ siê dla mojego Ojca pocz¹tek nowego okresu ¿ycia, móg³ ju¿
ostatecznie wróciæ do przerwanych studiów uniwersyteckich, przy czym Jego zainteresowania definitywnie skoncentrowa³y siê na astronomii. Z tego powodu w lutym
1921 r. zg³osi³ siê do profesora Tadeusza Banachiewicza, od którego otrzyma³ propozycjê objêcia od 1 czerwca 1921 r. stanowiska rachmistrza naukowego w krakowskim
Obserwatorium. Do pocz¹tkowych obowi¹zków Ojca nale¿a³o wykonywanie obserwacji meteorologicznych oraz wyszukiwanie w katalogu gwiazdowym pozycji gwiazd,
które mog³yby byæ zakryte przez Jowisza. Wieczorami dochodzi³y do tego obserwacje zakryæ gwiazd przez Ksiê¿yc. Praca ta by³a niew¹tpliwie Ÿród³em pewnej satysfakcji, stawia³a bowiem m³odego studenta na progu dzia³alnoœci astronomicznej, niemniej jednak stanowi³a odczuwalne utrudnienie w studiach uniwersyteckich.
Powstaj¹ce bowiem z powodu powy¿szych zajêæ luki w toku studiów Ojciec uzupe³nia³ na drodze samouctwa, do którego by³ ju¿ przyzwyczajony.
Maj¹c zapewnione podstawowe warunki materialne Ojciec 9 wrzeœnia 1922 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z pochodz¹c¹ z Warszawy Mari¹ Sierakowsk¹. M³ode ma³¿eñstwo wyjecha³o do górskiej stacji Obserwatorium na górze £ysinie, na po³udnie od
Krakowa. Zimê 1922/1923 Rodzice spêdzili ju¿ w Krakowie. 1 paŸdziernika 1923 r.
Ojciec otrzyma³ stanowisko asystenta w Obserwatorium Warszawskim, kierowanym
przez profesora Micha³a Kamieñskiego. Obowi¹zki polega³y g³ównie na wykonywaniu rachunków astronomicznych klasycznymi metodami stosowanymi przez profesora oraz na rachunkowym opracowywaniu swej pracy doktorskiej, dotycz¹cej
przeprowadzonych w Polsce, g³ównie w Warszawie na pocz¹tku XX w., obserwacji
zakryæ gwiazd przez Ksiê¿yc. Na podstawie tej rozprawy Ojciec otrzyma³ w marcu
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1926 r. doktorat w Uniwersytecie Jagielloñskim, jak równie¿ awans na stanowisko
starszego asystenta.
Wróciwszy do swych normalnych zajêæ w Obserwatorium Ojciec rozszerzy³ je na
oceny wizualne wybranych cefeid. Dla gwiazd TU Cas i XZ Cyg zgromadzi³ odpowiedni materia³. Równolegle interesowa³ siê ruchem mi³oœniczym, bior¹c w nim ¿ywy
udzia³ w latach 1921—1929. Uzyskawszy pó³roczne stypendium naukowe na wyjazd
za granicê Ojciec wybra³ Lejdê, aby pod kierunkiem profesora Ejnara Hertzsprunga
zaznajomiæ siê z fotometri¹ fotograficzn¹, wtedy jeszcze ma³o uprawian¹ w Polsce.
Przebywa³ w Obserwatorium Lejdejskim od po³owy stycznia do po³owy lipca 1930 r.
Plonem zaœ wykonanych tam prac by³y cztery publikacje, z których najwiêksza obejmowa³a obszerny katalog fotometryczny gwiazd w gromadzie kulistej M3. W tym te¿
czasie Ojciec podj¹³ myœl zorganizowania w Obserwatorium Warszawskim obserwacji z zakresu fotometrii fotograficznej i zamówi³ w warsztatach Obserwatorium Lejdejskiego mikrofotometr do mierzenia klisz. Jednak¿e zupe³nie niespodziewanie plany te uleg³y zmianie. Wracaj¹c z Lejdy do Warszawy Ojciec spotka³ na dworcu
w Poznaniu profesora Józefa Witkowskiego, dyrektora Obserwatorium Poznañskiego, który poinformowa³ Go, ¿e w wyniku œmierci profesora Marcina Ernsta czeka na
Niego katedra astronomii w Uniwersytecie Lwowskim. W tej sytuacji sta³o siê jasne,
¿e trzeba podj¹æ starania o habilitacjê. Przewód habilitacyjny odby³ siê w Uniwersytecie Warszawskim w grudniu 1931 r. i styczniu 1932 r. Zasadniczym zaœ tematem
pracy by³ wspomniany ju¿ katalog gwiazd w gromadzie kulistej M3. Jeszcze pod
koniec tego miesi¹ca Ojciec uda³ siê do Lwowa, aby w rektoracie i dziekanacie Uniwersytetu omówiæ szczegó³y zwi¹zane z objêciem katedry astronomii i Zak³adu Astronomii. Zaraz te¿ obj¹³ swe obowi¹zki — na razie jako zastêpca profesora — oraz
rozpocz¹³ wyk³ady. Nied³ugo potem znalaz³ mieszkanie i wtedy ca³a rodzina przenios³a siê do Lwowa.
Zak³ad Astronomii by³ niezwykle skromnie wyposa¿ony. Zajmowa³ trzypokojowe
pomieszczenia na trzech kondygnacjach w uniwersyteckim budynku przy ul. D³ugosza 8. Nad najwy¿szym pokojem znajdowa³ siê taras o powierzchni 50 m2, na którym
sta³a drewniana budka kryj¹ca ekwatoria³ z obiektywem 13,5 cm. By³ to jedyny instrument, wiêc gdy wkrótce nadarzy³a siê okazja kupna od wdowy po mi³oœniku astronomii w Olkuszu refraktora o monta¿u horyzontalnym zaopatrzonego w obiektyw
o œrednicy 12 cm, Ojciec szybko z niej skorzysta³.
Równie skromna by³a te¿ obsada personalna. Jedyna po³ówka etatu asystenta by³a
obsadzona przez nauczyciela fizyki. Tego rodzaju zak³ad nadawa³ siê najwy¿ej do
celów dydaktycznych, nie stwarza³ jednak mo¿liwoœci wykonywania licz¹cej siê pracy naukowej. A Ojciec pragn¹³ w³aœnie tak¹ prowadziæ. Postanowi³ najpierw urz¹dziæ
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na tarasie porz¹dne, choæ z koniecznoœci ma³e obserwatorium, a nastêpnie d¹¿yæ do
wybudowania du¿ego za miastem. Na razie zdecydowa³ siê kontynuowaæ prace fotometryczne rozpoczête w Warszawie. Dla zrealizowania tego celu nawi¹za³ korespondencjê z profesorem Kazimierzem Graffem, dyrektorem Obserwatorium Wiedeñskiego.
W jej wyniku Ojciec zamówi³ u niego astrokamerê z obiektywem o œrednicy 10 cm.
Jednoczeœnie wybudowa³ na tarasie Zak³adu dwie metalowe kopu³y, wiêksz¹ dla refraktora, mniejsz¹ dla astrokamery. Pomiêdzy nimi zainstalowa³ pod³u¿ny pawilon
dla nabytego w Olkuszu refraktora. Wa¿nym nabytkiem tego czasu by³ mikrofotometr do mierzenia klisz. Tym samym zaistnia³a ju¿ mo¿liwoœæ podjêcia prac fotometrycznych. Uzyskanie i obsadzenie 2 etatów asystenckich stanowi³o dalszy etap w rozbudowie katedry i Zak³adu Astronomii.
Tak zorganizowany Zak³ad zosta³ w 1935 r. przemianowany na Obserwatorium Astronomiczne. W tym samym roku Ojciec otrzyma³ nominacjê na profesora nadzwyczajnego, co znacznie wzmocni³o Jego pozycjê w Uniwersytecie. Wtedy zdecydowa³ siê na
podjêcie starañ o budowê obserwatorium za miastem. Starania te spotka³y siê z poparciem w³adz Uniwersytetu, tym bardziej, ¿e obok obserwatorium przewidziane by³o miejsce na ogród botaniczny. Z tego to powodu œciœle w tych zabiegach wspó³pracowa³
z Ojcem botanik profesor Stanis³aw Kulczyñski. ¯yczliwie te¿ ustosunkowa³o siê do
tych planów Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, godz¹c siê
na zakup dla nowego obserwatorium teleskopu o œrednicy 90 cm. Wybrany tak¿e zosta³
teren le¿¹cy na wschodnich peryferiach miasta zwany Cetnarówk¹, wolny w du¿ym
promieniu od zabudowañ. Niestety wybuch wojny przekreœli³ te plany.
W tych latach Ojciec nie ogranicza³ siê do prac naukowych, ale te¿ bra³ czynny
udzia³ w dzia³alnoœci Lwowskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Przyjació³ Astronomii. Przez parê lat by³ równie¿ redaktorem „Uranii”. Wybuch wojny zak³óci³ normalny tok pracy. Wprawdzie Ojciec nie zosta³ zmobilizowany z powodu s³abej kategorii wojskowej, ale wymogi zaciemnienia uniemo¿liwia³y obserwacje. Nie sta³ On
jednak biernie na uboczu wydarzeñ, ale gdy w wyniku podchodzenia Niemców do
Lwowa ewakuowano z miasta policjê, tworz¹c na jej miejsce stra¿ obywatelsk¹, Ojciec wst¹pi³ do niej.
Po w³¹czeniu Lwowa do Zwi¹zku Radzieckiego zosta³o zagro¿one istnienie Obserwatorium. Otó¿ nowe w³adze Uniwersytetu zamierza³y zlikwidowaæ katedrê astronomii, a Ojcu powierzyæ zwolnion¹ przez akurat nieobecnego w kraju profesora Henryka Arctowskiego katedrê geofizyki. Na szczêœcie do tego nie dosz³o. Sytuacjê
uratowa³o zainteresowanie astronomów radzieckich Lwowskim Obserwatorium. Spowodowali oni odpowiedni¹ akcjê Akademii Nauk Zwi¹zku Radzieckiego, która utrzyma³a stan dotychczasowy. Ojciec nawi¹za³ kontakt z astronomami radzieckimi. W la-
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tach 1940—1941 parokrotnie wyje¿d¿a³ do Moskwy, Leningradu i Kijowa uczestnicz¹c przy tym w ró¿nych konferencjach astronomicznych. Kontakty te u³atwia³a Mu
dobra znajomoœæ jêzyka rosyjskiego wyniesiona jeszcze z czasów nauki w gimnazjum gostyniñskim.
Radykalna zmiana nast¹pi³a w czerwcu 1941 r. w wyniku wkroczenia Niemców.
Wtedy Ukraiñcy, licz¹c na to, ¿e Niemcy utworz¹ we Lwowie ukraiñski uniwersytet,
obsadzili wszystkie zak³ady uniwersyteckie nie dopuszczaj¹c do nich Polaków. Nadzieje te jednak nie spe³ni³y siê — Niemcy zlikwidowali istniej¹cy uniwersytet.
Do wrzeœnia 1941 r. Ojciec nie mia³ wiêc wstêpu do Obserwatorium. Sytuacja
uleg³a zmianie, gdy zosta³o ono w³¹czone do sieci obserwatoriów w Generalnej Guberni zarz¹dzanej przez Niemców, a obejmuj¹cej do tej pory obserwatoria w Warszawie i Krakowie. Rozwi¹zanie to by³o niew¹tpliwie korzystne, choæ nie stwarza³o
dobrych warunków do wykonywania obserwacji. Niemniej jednak pozwala³o zachowaæ tê placówkê naukow¹ i zapewniæ byt jej pracownikom. Powsta³a w ten sposób
sytuacja mia³a jeszcze jedn¹ i to wa¿n¹ zaletê. Otó¿ dyrektor obserwatoriów w Generalnej Guberni, profesor Kurt Walter, urzêdowa³ w Krakowie, a bezpoœrednie
kierownictwo Obserwatorium Lwowskiego spoczywa³o w rêkach Ojca. By³o to równie¿ korzystne i z tego wzglêdu, ¿e posiadany zupe³nie legalnie radioodbiornik przeznaczony formalnie do odbioru sygna³ów czasu, umo¿liwia³ nam s³uchanie komunikatów z Londynu i aktualn¹ orientacjê w wydarzeniach wojennych i politycznych.
W po³owie okresu okupacji hitlerowskiej i moje losy zwi¹za³y siê z Obserwatorium,
otrzyma³em tam bowiem stanowisko pomocnika obserwacyjnego. Ale nie tylko asystowa³em Ojcu przy obserwacjach. Otó¿ w Obserwatorium dzia³a³a pod jego kierunkiem tajna stacja meteorologiczna Armii Krajowej. Obs³ugiwa³o j¹ trzech pracowników: Ojciec, bêd¹cy wówczas starszym asystentem dr Jan Mergentaler i ja. Codziennie
o ustalonej godzinie meldunki przekazywane by³y ³¹czniczce, a potem drog¹ konspiracyjn¹ dostarczane do radiostacji.
Tymczasem sytuacja na froncie stawa³a siê dla Niemców coraz mniej korzystna.
Po klêsce pod Stalingradem ich przegrana nie budzi³a ju¿ w¹tpliwoœci. Pozostawa³a
tylko kwestia czasu. Zbli¿anie siê frontu spowodowa³o, ¿e Walter zarz¹dzi³ ewakuacjê Obserwatorium Lwowskiego. Po jej wykonaniu Ojciec mia³ przenieœæ siê do
Warszawy. Oczywiœcie Ojciec nie wype³ni³ tego polecenia i jak móg³ przewleka³ pakowanie instrumentów. Gdy jednak by³y ju¿ w skrzyniach, a front zatrzyma³ siê, Ojcu
uda³o siê dziêki swym zabiegom uzyskaæ poœwiadczenie nadania ich na kolej. A same
skrzynie z instrumentami ukryto w s¹siednim budynku.
Pod koniec lipca 1944 r. do Lwowa wkroczy³y wojska radzieckie. Gdy front ju¿ siê
oddali³ Ojciec ustawi³ instrumenty na w³aœciwych miejscach. Pomimo ¿e fakt urato-
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wania instrumentów zosta³ przez stronê radzieck¹ pozytywnie oceniony, po kilku miesi¹cach aresztowano Ojca. Zarzucano Mu — ca³kiem oczywiœcie nies³usznie — kolaboracjê z Niemcami. Jednak¿e wkrótce, po wyjaœnieniu sprawy, zosta³ zwolniony
i wróci³ na poprzednie stanowisko. W tym okresie œledzi³ bacznie wydarzenia polityczne, oczekuj¹c na definitywne wytyczenie granicy polsko-radzieckiej. Po jej ustaleniu dnia 28 wrzeœnia 1945 r. Ojciec wraz z rodzin¹ wyjecha³ poci¹giem repatriacyjnym z Lwowa do Krakowa.
Ju¿ w pierwszych dniach paŸdziernika Ojciec uda³ siê do Wroc³awia, aby zapoznaæ siê z tamtejszym obserwatorium. Nie ucierpia³o ono na szczêœcie podczas wojny.
Jego instrumentarium sk³ada³o siê z refraktora o œrednicy 20 cm, instrumentu przejœciowego, ko³a wertykalnego oraz ma³ego ³amanego instrumentu przejœciowego. Drugie, dawniej prywatne obserwatorium znajdowa³o siê w odleg³oœci kilkudziesiêciu
kilometrów w Bia³kowie. Niestety obiektyw tamtejszego refraktora o œrednicy 25 cm
uleg³ zniszczeniu podczas dzia³añ wojennych.
Po za³atwieniu w Uniwersytecie Wroc³awskim spraw zwi¹zanych z przeniesieniem siê do Wroc³awia Ojciec wróci³ do Krakowa po rodzinê i wraz z ni¹ przyby³ 11
listopada 1945 r. do zrujnowanego miasta. Zorganizowanie pracy naukowej w Obserwatorium sta³o siê najistotniejszym zadaniem Ojca. Nale¿a³o przygotowaæ instrumenty,
uzupe³niæ braki w wyposa¿eniu. Ojciec zamierza³ kontynuowaæ swe prace fotometryczne, postanowi³ przejœæ na bardziej nowoczesn¹ metodê fotoelektryczn¹. W celu
zaznajomienia siê z ni¹ jesieni¹ 1949 r. wyjecha³ do Lejdy, gdzie w tamtejszym obserwatorium, kierowanym wówczas przez profesora Jana Hendrika Oorta, nie tylko j¹
pozna³, ale jeszcze zamówi³ dwa fotometry fotoelektryczne, jeden dla Wroc³awia,
drugi dla Bia³kowa. Planowa³ wyznaczanie standardów fotoelektrycznych w polach
Kapteyna. Na razie postanowi³ ograniczyæ siê do gwiazd 6 m klas widmowych A i K
w polach Kapteyna pomiêdzy biegunem a deklinacj¹ +75° — +60o. W tym czasie
Ojciec nawi¹za³ kontakt z astronomami radzieckimi. Za ich sugesti¹ w³¹czy³ Obserwatorium Astronomiczne do prac nad Katalogiem S³abych Gwiazd. By³ to dobry temat do obserwacji instrumentem przejœciowym i ko³em wertykalnym. Warto te¿ tu
nadmieniæ, ¿e Ojciec ho³dowa³ zasadzie pe³nego i w³aœciwego wykorzystania instrumentów. Rozpocz¹³ siê dla Niego okres aktywnego udzia³u w pracach Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej i jej kongresach. Na kongresie w Rzymie, w 1952 r. zosta³
wybrany wiceprezydentem Unii.
Jednak¿e w I po³owie 1954 r. stan zdrowia Ojca zacz¹³ budziæ pewne zastrze¿enia.
Po wstêpnej kuracji w kraju wyjecha³ w listopadzie tego¿ roku do Karlovych Varów.
Tam, przewracaj¹c siê nieszczêœliwie, z³ama³ jeden z dolnych krêgów i w gipsowym
opatrunku wróci³ do Wroc³awia, gdzie przele¿a³ w ³ó¿ku do marca 1955 r. Odbyte
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potem w latach 1955—1956 nastêpne kuracje w Karlovych Varach doprowadzi³y do
pe³nej poprawy Jego zdrowia.
Ojciec d¹¿y³ stale do podniesienia poziomu i rangi Obserwatorium poprzez stwarzanie odpowiednich warunków do pracy naukowej i awansowania pracowników.
W wyniku Jego zabiegów w kwietniu 1956 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wy¿szego
przemianowa³o Obserwatorium Astronomiczne na Instytut Astronomiczny o trzech
katedrach, gdy¿ pracowa³o ju¿ trzech profesorów. Podjêt¹ wówczas akcjê w œrodowisku wroc³awskim w celu niedopuszczenia Ojca do objêcia stanowiska dyrektora odczu³ jako przykr¹ i krzywdz¹c¹. Wkrótce jednak zaproponowano Ojcu katedrê astronomii w Uniwersytecie Jagielloñskim i kierownictwo Obserwatorium Krakowskiego.
Termin przeniesienia siê do Krakowa by³ jednak uzale¿niony od znalezienia mieszkania, co nast¹pi³o dopiero na pocz¹tku 1958 r.
W wyniku porozumienia z profesorem Karolem Kozie³em nast¹pi³ podzia³ personelu Obserwatorium. Osoby zatrudnione przy obliczeniach dotycz¹cych astronomii
klasycznej oraz w dziale radioastronomii pozosta³y przy katedrze profesora Kozie³a,
natomiast pracownicy zajmuj¹cy siê problematyk¹ astrofizyczn¹ znaleŸli siê w katedrze prowadzonej przez Ojca, który pe³ni³ ponadto funkcje dyrektora Obserwatorium.
Ze wzglêdu na stale pogarszaj¹ce siê warunki obserwacji w po³o¿onym przecie¿
w centrum miasta budynku Obserwatorium przy ul. Kopernika Ojciec postanowi³
przekszta³ciæ za³o¿on¹ jeszcze przez profesora Tadeusz Banachiewicza stacjê obserwacyjn¹ na krakowskim Forcie Ska³a w g³ówne obserwatorium astronomiczne
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Projekt ten zosta³ zaakceptowany przez rektorat Uniwersytetu i ¿yczliwie przyjêty przez Ministerstwo. Okolicznoœci¹ sprzyjaj¹c¹ zrealizowaniu tych planów by³o zbli¿anie siê jubileuszu 600-lecia istnienia Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Do zajêæ naukowych i dydaktycznych dosz³y wiêc jeszcze zabiegi organizacyjne
zwi¹zane z budow¹ obserwatorium. Pomimo tego Ojciec znajdowa³ czas na anga¿owanie siê w prace Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii oraz udziela³ siê w Wojewódzkim Zarz¹dzie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
Trudnoœci w wykonywaniu w warunkach krakowskich w³asnego programu obserwacyjnego sk³oni³y Ojca do nawi¹zania kontaktów z astronomami radzieckimi. Kroki te podj¹³ jeszcze w 1957 r. wyje¿d¿aj¹c do Krymskiego Obserwatorium Astrofizycznego. Wkrótce rozpoczê³y siê tam obserwacje fotometryczne wybranych przez
Niego gwiazd klasy A i K. W obserwacjach i ich opracowywaniu brali udzia³ astronomowie radzieccy.
Oczywiœcie uwagê sw¹ Ojciec skupi³ przede wszystkim na budowie obserwatorium na Forcie Ska³a. Uroczyste otwarcie nast¹pi³o w maju 1964 r. Stanê³o w nim 5
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kopu³ i budynek zawieraj¹cy pracownie i salê wyk³adow¹. Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego Ojciec przesta³ kierowaæ 30 wrzeœnia 1968 r.
przechodz¹c wtedy na emeryturê. Nie oznacza³o to bynajmniej zakoñczenia dzia³alnoœci naukowej i organizacyjnej. Bêd¹c ju¿ na emeryturze ukoñczy³ pracê nad fundamentaln¹ fotometri¹ fotoelektryczn¹ gwiazd. Rozszerzeniem obserwacji przeprowadzonych w Krymskim Obserwatorium Astrofizycznym by³y obserwacje zorganizowane
przez Ojca w Gruzji w Obserwatorium Abastumañskim. Objê³y one nie tylko pary
gwiazd klas A i K, ale te¿ i wybrane gwiazdy klasy G. By³ te¿ aktywny w Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej, piastuj¹c w latach 1964—1970 stanowisko prezydenta
Komisji Historii Astronomii.
W 1973 r. Uniwersytet Bratys³awski przyzna³ Ojcu doktorat honoris causa. W nastêpnym zaœ roku Uniwersytet Jagielloñski wydelegowa³ Go do Uniwersytetu w New
Britain (USA, stan Massachusetts) na uroczystoœci Kopernikowskie.
Podsumowuj¹c dorobek naukowy Ojca nale¿y tu wymieniæ ponad 100 publikacji
z zakresu fundamentalnej fotometrii gwiazdowej, ocen jasnoœci gwiazd zmiennych, obserwacji zakryæ gwiazd przez Ksiê¿yc i historii astronomii. Szczególnie warto tu podkreœliæ prace dotycz¹ce fundamentalnej fotometrii fotoelektrycznej. Da³y one wielkoœci
gwiazdowe do 11,5, co stanowi podstawê dla fotometrii gwiazdowej w polach Kapteyna 1—43. Wa¿n¹ pozycjê stanowi³y podrêczniki, Ojciec zawsze czu³ siê nauczycielem.
W pierwszych dziesiêcioleciach dominowa³y podrêczniki dla szkó³ œrednich, potem na
plan pierwszy wysun¹³ siê podrêcznik uniwersytecki Astronomia ogólna, której VII
wydanie ukaza³o siê w 1983 r. A wreszcie wymieniæ trzeba ksi¹¿ki poœwiêcone historii
astronomii. Tu nale¿y wydana z okazji jubileuszu Uniwersytetu Jagielloñskiego Four
hundred years of the Copernican heritage oraz zwi¹zana z jubileuszem Kopernikowskim Cztery wieki rozwoju myœli Kopernikañskiej. Ja zaœ wspominam napisane razem
z Nim ksi¹¿ki Kopernik — cz³owiek i myœl oraz II tom Historii astronomii w Polsce.
Od 1976 r. Ojciec zacz¹³ podupadaæ na zdrowiu. Za³amanie nast¹pi³o w 1983 r.
Po ciê¿kiej chorobie zacz¹³ odczuwaæ ju¿ znaczny spadek si³ po³¹czony z trudnoœciami w utrzymywaniu równowagi przy poruszaniu siê. W tej sytuacji nie móg³
d³u¿ej pozostaæ w Krakowie. Wyjecha³ do Wroc³awia, gdzie pod opiek¹ rodziny
do¿y³ ostatnich dni. Zmar³ 8 grudnia 1988 r. i zosta³ pochowany na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie.
Odszed³ od nas, ale nadal ¿yæ bêdzie w naszej pamiêci.
Przemys³aw Rybka
„Urania”, z. 6/1989, s. 168—178.
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Przez ponad dwadzieœcia minionych lat jednym z g³ównych autorów Kroniki Historycznej „Uranii” by³ dr Przemys³aw Rybka. Wielu naszych czytelników pamiêta
zapewne publikowane w tym miejscu biografie ró¿nych astronomów i ciekawych
postaci mi³oœniczego ruchu astronomicznego, które dziêki dociekliwoœci i historycznej pasji Przemys³awa Rybki zosta³y utrwalone i byæ mo¿e uchronione w ten sposób
od zapomnienia. Nie s¹dziliœmy, ¿e tak szybko przyjdzie kolej na ukazanie tu równie¿
postaci ich Autora, który zmar³ nagle 5 kwietnia 1995 r. w wyniku komplikacji po
ciê¿kiej grypie.
Przemys³aw Rybka, syn wybitnego astronoma prof. Eugeniusza Rybki (1898—
—1988) znanego polskim mi³oœnikom astronomii przede wszystkim z autorstwa fundamentalnego podrêcznika Astronomia ogólna, urodzi³ siê 25 lipca 1923 r. w Warszawie, gdzie jego Ojciec otrzyma³ w³aœnie stanowisko asystenta w uniwersyteckim
Obserwatorium Astronomicznym kierowanym przez prof. Micha³a Kamieñskiego
(1879—1973). W 1932 r. Eugeniusz Rybka przeniós³ siê z rodzin¹ do Lwowa, aby na
tamtejszym Uniwersytecie obj¹æ katedrê astronomii po œmierci prof. Marcina Ernsta
(1869—1930). We Lwowie wiêc Przemys³aw ukoñczy³ najpierw szko³ê powszechn¹,
a nastêpnie, w 1939 r., czteroklasowe gimnazjum. Zawierucha wojenna spowodowa³a, ¿e dalsz¹ edukacjê odbywa³ w radzieckiej szkole œredniej, któr¹ ukoñczy³ egzaminem dojrza³oœci w 1941 r. W czasie okupacji niemieckiej pracowa³ w Instytucie Tyfusu Plamistego, a niezale¿nie od tego znalaz³ te¿ zatrudnienie jako pomocnik
obserwacyjny w kierowanym ca³y czas przez Eugeniusza Rybkê Obserwatorium Astronomicznym we Lwowie. We wspomnieniach o Ojcu opublikowanych w „Uranii”
(nr 6/1989) przypomnia³ o swej ówczesnej dzia³alnoœci konspiracyjnej w tajnej stacji
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meteorologicznej Armii Krajowej, dzia³aj¹cej w Obserwatorium. Koniec wojny spêdzi³ we wsi Jelna pod Le¿ajskiem. W 1945 r. w gimnazjum w Le¿ajsku zda³ egzamin
uzupe³niaj¹cy maturê do wymogów polskich i jesieni¹ tego roku zapisa³ siê na studia
astronomii na Uniwersytecie we Wroc³awiu. Studia zakoñczy³ magisterium uzyskanym w 1950 r.
Pracê w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Wroc³awskiego Przemys³aw Rybka rozpocz¹³ jeszcze jako student w 1948 r. Interesowa³y go klasyczne zagadnienia astrometrii, którym móg³ siê poœwiêciæ maj¹c do dyspozycji ocala³y w Obserwatorium wroc³awskim szeœciocalowy instrument przejœciowy Repsolda.
Ukoronowaniem wieloletnich obserwacji by³a rozprawa zatytu³owana Rektascensje
555 gwiazd fundamentalnego katalogu s³abych gwiazd w systemie FK3 opublikowana w „Acta Astronomica Supplementa”, na podstawie której w 1959 r. Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu nada³ mu stopieñ naukowy doktora. W 1960 r. przeszed³ do pracy w Zak³adzie Astronomii Polskiej Akademii Nauk, gdzie nadal prowadzi³ badania astrometryczne. W 1961 r. odby³ pó³roczny sta¿ naukowy w Obserwatorium Astronomicznym w Pu³kowie, bior¹c udzia³ w zakrojonym na szerok¹ skalê
miêdzynarodowym programie obserwacyjnym znanym pod nazw¹ Katalogu S³abych
Gwiazd. Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych uczestniczy³ w pracach zwi¹zanych z tworzeniem katalogu orbit komet jednopojawieniowych. W szczególnoœci dokona³ cennego porównania wszystkich fundamentalnych katalogów gwiazd z XIX i XX wieku
potrzebnego do redukcji dawniejszych obserwacji pozycyjnych komet. Wyniki tych
analiz zosta³y zebrane w cyklu monograficznych artyku³ów opublikowanym w „Postêpach Astronomii” w 1974 r.
Zajêcie siê dawnymi katalogami gwiazd, a tak¿e wspó³praca z Ojcem przy tworzeniu podstawowego dzie³a, którym uczczono piêæsetlecie urodzin Miko³aja Kopernika
w 1973 r. (E. Rybka, P. Rybka, Kopernik — cz³owiek i myœl, Wiedza Powszechna
1972), przesunê³y zapewne centrum zainteresowañ Przemys³awa Rybki na zagadnienia historyczne. Doprowadzi³o to do jeszcze jednej zmiany miejsca pracy. Po krótkim
zatrudnieniu na prze³omie lat 1977/1978 w utworzonym w³aœnie w Polskiej Akademii
Nauk Centrum Badañ Kosmicznych, zwi¹za³ siê ju¿ do koñca z Instytutem Historii
Nauki, Oœwiaty i Techniki Polskiej Akademii Nauk. Tam te¿ powsta³y chyba najwartoœciowsze jego prace. W 1980 r. nak³adem Ossolineum ukaza³o siê obszerne opracowanie pt. Katalogi gwiazdowe Maksymiliana Weissego i ich rola w astronomii. Trzy
lata póŸniej równie¿ Ossolineum wyda³o drugi tom Historii astronomii w Polsce
(1773—1918), której autorami s¹ E. Rybka i P. Rybka. Zainteresowanie dzie³em Jana
Heweliusza (zwi¹zane niew¹tpliwie z przypadaj¹cym w 1987 r. trzechsetleciem œmierci
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wybitnego gdañskiego astronoma) doprowadzi³o z kolei Przemys³awa Rybkê do wydania w tym samym wydawnictwie dwóch nastêpnych monografii: w 1984 r. ukaza³
siê Katalog gwiazdowy Jana Heweliusza, a w 1987 roku ksi¹¿ka Instrumentarium
astronomiczne Heweliusza. Trzeba te¿ jeszcze wspomnieæ o cennym pos³owiu, którym opatrzy³ jubileuszowe wydanie dzie³a Heweliusza Firmamentum Sobiescianum
(Ossolineum 1987) oraz o wydanej przez Wiedzê Powszechn¹ w 1989 r. ciekawie
i barwnie napisanej ksi¹¿ce Heweliusz. Nie mo¿na tu wreszcie pomin¹æ powsta³ych
w tym czasie licznych przyczynków do dziejów astronomii, og³aszanych przewa¿nie
na ³amach „Uranii”.
Przemys³aw Rybka by³ nie tylko znawc¹ astrometrii i wnikliwym badaczem dziejów astronomii, lecz tak¿e spo³ecznikiem. Bêd¹c cz³onkiem Miêdzynarodowej Unii
Astronomicznej i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, w wiêc organizacji
profesjonalnych, energiê i umiejêtnoœci skoncentrowa³ jednak na pracy w Polskim
Towarzystwie Mi³oœników Astronomii i w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. Sw¹
wiedz¹ i zaanga¿owaniem chcia³ bowiem s³u¿yæ przede wszystkim mi³oœnikom astronomii, czyli tym, którzy najbardziej s¹ z³aknieni wiadomoœci o niezwyk³oœciach
Wszechœwiata i ich poznawaniu. Zami³owanie i talent popularyzatorski przysporzy³
mu wielu s³uchaczy czêsto g³oszonych prelekcji oraz czytelników licznych artyku³ów
i ksi¹¿ek. Nie sposób te¿ przeceniæ roli w upowszechnianiu astronomii, jak¹ pe³ni³
redagowany przez niego kalendarzyk astronomiczny og³aszany w ka¿dym styczniowym numerze miesiêcznika „Wiedza i ¯ycie” w latach od 1956 do 1978. W Polskim
Towarzystwie Mi³oœników Astronomii, a szczególnie w jego Oddziale Wroc³awskim,
Przemys³aw Rybka piastowa³ wiele odpowiedzialnych funkcji, z których za najwa¿niejsz¹ uwa¿a³ kierowanie Sekcj¹ Historyczn¹ PTMA. Za swe zas³ugi w pracy dla
Towarzystwa uhonorowany zosta³ srebrn¹ (w 1971 r.) i z³ot¹ (w 1976 r.) odznak¹
PTMA.
WyraŸnie rzucaj¹cy siê w oczy w latach osiemdziesi¹tych poœpiech Przemys³awa
Rybki w realizacji swych zami³owañ i szeroko nakreœlonych zadañ znajduje wyt³umaczenie w budz¹cej wielki szacunek postawie niepoddawania siê wyniszczaj¹cej go od
1976 r. chorobie. Rzadko spotykane i do koñca nie rozpoznane schorzenie (polegaj¹ce
na zaniku przednich rogów komórek nerwowych w rdzeniu) stopniowo rujnowa³o
jego organizm, powoduj¹c przede wszystkim systematyczne narastanie trudnoœci
w poruszaniu siê. Ograniczeniom sprawnoœci fizycznej towarzyszy³ jednak przyrost
si³ twórczych, bêd¹cy niew¹tpliwie wynikiem ogromnego hartu ducha. Ostateczne
za³amanie siê zdrowia nast¹pi³o w po³owie 1991 r. i odt¹d, a¿ do koñca swoich dni, nie
podniós³ siê ju¿ z ³ó¿ka. Jest coœ zastanawiaj¹cego w tym, ¿e mêstwo, z jakim przyj-

202

Przemys³aw RYBKA, 1923—1995

mowa³ wszystkie przeciwnoœci losu, daje siê chyba odczuæ w jego pisarstwie. Przemys³aw Rybka znakomicie w³ada³ piórem. Jego teksty cechuje powaga i dyscyplina
s³owa, konkretnoœæ i precyzja w formu³owaniu myœli, jasnoœæ i klarownoœæ wyk³adu,
bogata i piêkna polszczyzna. Tak pisaæ móg³ tylko cz³owiek silny.
Krzysztof Zio³kowski
„Urania”, z. 7-8/1995, s. 213—216.
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Józef SA£ABUN
1902—1973
13 lipca 1973 r. zmar³ doc. dr Józef Sa³abun, cz³onek Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, cz³owiek, którego droga do astronomii nie by³a ³atwa, a ca³e ¿ycie —
pe³ne niecodziennych okolicznoœci, cz³owiek pe³en samokrytycyzmu, a zarazem twórczej fantazji, optymizmu i humoru, potrafi¹cy zjednywaæ sobie nawet przeciwników,
ustêpliwy w drobiazgach, nieugiêty w tym, co uwa¿a³ za zasadnicze.
Józef Sa³abun urodzi³ siê 31 sierpnia 1902 r. w rolniczej rodzinie w Nowym Mieœcie pow. dobromilskiego. By³ wybijaj¹cym siê uczniem, lecz przed koñcem I Wojny
Œwiatowej przerwa³ szkolê dla ochotniczej s³u¿by w Wojsku Polskim. Odznaczony
„Mieczami Hallerowskimi” wróci³ do szko³y i w 1925 r. uzyska³ w gimnazjum klasycznym J. S³owackiego w Przemyœlu maturê jako prymus z ocen¹ celuj¹c¹. W tym¿e
roku rozpocz¹³ studia w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Bra³ aktywny
udzia³ w ¿yciu studenckim (by³m.in. prezesem Bratniej Pomocy), stoj¹c w opozycji
do ówczesnych sfer rz¹dz¹cych. W roku 1930 otrzyma³ absolutorium (prawie same
„bardzo dobre”) z astronomii i fizyki. Œmieræ prof. Ernsta i vacat na katedrze astronomii uniemo¿liwi³y mu zrobienie astronomicznego magisterium. W³adze administracyjne, dla pozbycia siê niewygodnego dzia³acza studenckiego, zaaran¿owa³y
jego ponowne powo³anie do wojska. W roku 1931 ukoñczy³ z pierwsz¹ lokat¹ Szko³ê
Podchor¹¿ych Rezerwy Artylerii we W³odzimierzu Wo³yñskim. Po powtórnym powrocie do cywila podj¹³ zaczêt¹ jeszcze w czasach studenckich pracê nauczycielsk¹
w Jaros³awiu i Stanis³awowie i uzyska³ magisterium z fizyki.
Jako dowódca baterii ciê¿kiej artylerii, Józef Sa³abun bra³ udzia³ w kampanii wrzeœnionej. W czasie okupacji uczestniczy³ w tajnym nauczaniu w Jaros³awiu, a zarazem
by³ ¿o³nierzem NOW-AK (pseudonimy: „Wyrwa”, „Grom”). Wyzwolenie zasta³o go
na stanowisku oficera organizacyjnego okrêgu Rzeszów-Jaros³aw w randze kapitana.
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Rozwi¹za³ wtedy podleg³¹, mu organizacjê, w ostatnim rozkazie dziennym wzywaj¹c
¿o³nierzy do pokojowej pracy dla Ojczyzny. Sam stan¹³ do us³ug Ludowego Wojska
Polskiego, które na krótko skierowa³o go na stanowisko organizatora i instruktora
przysposobienia wojskowego w Jaros³awiu.
W roku 1945 Józef Sa³abun przeniós³ siê do Bytomia, staj¹c siê od tego czasu, jak
sam to zawsze okreœla³, „naturalizowanym Œl¹zakiem”. Ucz¹c astronomii i fizyki
w miejscowym liceum ogólnokszta³c¹cym zorganizowa³ zarazem pierwsz¹ w kraju
po wojnie wytwórniê pomocy naukowych ZNP „Ognisko” w Bytomiu oraz wytwórniê szk³a laboratoryjnego w Gliwicach. Uzyska³ kilka patentów na pomoce naukowe.
Musia³ jednoczeœnie przeciwstawiaæ siê objawom nieraz skrajnej nieufnoœci w stosunku do siebie. Uwolniony od zarzutów w roku 1950, pracowa³ jako nauczyciel
w Pañstwowym Technikum dla Robotników Wysuniêtych i w Pañstwowej Szkole
Budownictwa w Bytomiu, a od roku 1951 rozpocz¹³ pracê w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, gdzie po 21 latach przerwy powróci³ do tematyki astronomicznej na wy¿szym poziomie. W koñcu roku 1955 zosta³ mianowany dyrektorem Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Miko³aja Kopernika w Chorzowie, co
pozwoli³o mu wreszcie rozwin¹æ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ astronomiczn¹. Pod kierunkiem Józefa Sa³abuna Planetarium sta³o siê nie tylko placówk¹ oœwiatow¹ i kulturaln¹, ale równie¿ warsztatem prac naukowych w dziedzinie astronomii, meteorologii
i sejsmologii. Mimo nawa³u prac administracyjnych i popularyzatorskich (tysi¹ce goœci
w Planetarium co rok) zajmuj¹cych prawie ca³y czas niewielkiej grupie fachowego
personelu, pojawiaj¹ siê publikacje naukowe Planetarium Œl¹skiego. Dyrektor Sa³abun znalaz³ doœæ energii, aby w roku 1964 (w 62 roku ¿ycia) uzyskaæ doktorat z astronomii. W tym samym roku zosta³ wybrany prezesem Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii i piastowa³ tê godnoœæ przez 4 kadencje, a¿ do œmierci.
W roku 1968 zosta³ mianowany docentem i w nowo powsta³ym Uniwersytecie
Œl¹skim zorganizowa³ Zak³ad Astronomii Obserwacyjnej, którym kierowa³ a¿ do przejœcia na emeryturê w roku 1972. Mimo ¿e w Uniwersytecie nie istnieje astronomia
jako kierunek studiów, doc. Sa³abun korzystaj¹c z instrumentarium Planetarium prowadzi³ astrofizyczn¹ pracowniê magistersk¹ w ramach planu studiów fizycznych.
W ci¹gu kilkunastu lat pracy w WSP i na Uniwersytecie Œl¹skim kierowa³ dziesi¹tkami prac dyplomowych z zakresu astrofizyki i mechaniki nieba na stopieñ magistra,
jak równie¿ doktora. Niektórzy z jego wychowanków zasilaj¹ kadrê Planetarium, które staje siê oœrodkiem astronomicznym licz¹cym siê nie tylko w Polsce. Wyrazem
tego jest wybór doc. Sa³abuna w 1969 r. na wiceprezesa Zarz¹du Miêdzynarodowego
Zrzeszenia Planetariów. Piastowa³ równie¿ od 1969 r. godnoœæ cz³onka Prezydium
Miêdzynarodowej Unii Mi³oœników Astronomii, pozostaj¹c w jej w³adzach do œmier-
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ci. W tym samym roku otrzyma³ Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Planetarium Œl¹skie sta³o siê czêstym miejscem konferencji i zjazdów Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W dniu 3 lipca 1973 r. doc. Sa³abun z zawa³em serca zosta³
przewieziony do szpitala w Bytomiu. Co dzieñ kaza³ siê w szpitalu informowaæ o sprawach Planetarium, snu³ plany rozwoju astronomii na Górnym Œl¹sku, lecz po 10 dniach
pobytu w szpitalu i po znacznej, choæ jak sie okaza³o powierzchownej tylko, poprawie
zdrowia i samopoczucia nowy atak serca po³o¿y³ kres jego ¿yciu.
Trudno wymieniæ wszystkie stanowiska, jakie w ci¹gu burzliwego ¿ycia zajmowa³, wszystkie otrzymane odznaczenia, wszystkie organizacje, w których dzia³a³.
Musia³oby to zaj¹æ wiele stronic lub staæ siê suchym katalogiem. Mo¿na by mówiæ
o jego przyczynkach naukowych, o metodach dydaktycznych, o zainteresowaniach
humanistycznych… Mo¿e kiedyœ jakiœ historyk lub literat opracuje bli¿ej tê barwn¹,
zadziwiaj¹c¹ postaæ. W oczach polskich astronomów by³ przede wszystkim organizatorem oœrodka astronomicznego na Górnym Œl¹sku i takim pozostanie w ich pamiêci.
Konrad Rudnicki
„Postêpy Astronomii”, z. 1/1974, s. 53—54.

Wspomnienia wspó³pracownika
Docenta Józefa Sa³abuna pozna³am pod koniec 1955 r., gdy — po ukoñczeniu
studiów astronomicznych w Krakowie — rozpoczê³am pracê zawodow¹ w buduj¹cym siê Planetarium im. M. Kopernika w Chorzowie. Otwarto je uroczyœcie w Barbórkê, tj. 4 grudnia 1955 r. Dyrektorem nowej placówki astronomicznej mianowano
Józefa Sa³abuna, który niemal natychmiast w pe³ni ujawni³ niezwyk³y talent organizacyjny i rozpocz¹³ bardzo ¿mudne, niewdziêczne i d³ugotrwa³e zmagania z biurokratyczn¹ machin¹ urzêdnicz¹ (Ministerstwo Oœwiaty) o przekszta³cenie Planetarium ze
skromnie zakrojonego dzia³u Pa³acu M³odzie¿y w presti¿ow¹ placówkê. W wyniku
tych starañ Planetarium otrzyma³o statut umo¿liwiaj¹cy wielokierunkowy rozwój oraz
inicjowanie i kontynuowanie ró¿nych form dzia³alnoœci o charakterze naukowo-dydaktycznym i kulturotwórczym.
Na wstêpie powo³ano Radê Naukow¹, do której zaproszono profesorów z kilku
oœrodków astronomicznych i geofizycznych. Otrzyma³y wiêc swoich protektorów
naukowych wszystkie dzia³y, nawet te, które w owym czasie istnia³y tylko w planach.
— Planetarium, gdzie oprócz popularyzacji astronomii i astronautyki rozpoczêto
z biegiem czasu regularn¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ dostosowuj¹c j¹ do zró¿nicowanych potrzeb uczniów i studentów.
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— Obserwatorium Astronomiczne, w którym prócz pokazów nieba zapocz¹tkowano obserwacje S³oñca.
— Stacja sejsmologiczna wyposa¿ona w dwa komplety sejsmografów (Wiecherta i S-K 58) przystosowane do ci¹g³ej rejestracji dalekich trzêsieñ Ziemi i bliskich
wstrz¹sów tektonicznych (nies³ychanie wa¿ne dla górnictwa!).
— Obserwatorium Meteorologiczne, w którym zaprowadzono ci¹g³e obserwacje
danych meteorologicznych, a tak¿e pomiary wielkoœci zapylenia.
— Pracownia spektroheliograficzna wyposa¿ona w celostat i spektrografy stanowi¹ca bazê obserwacyjn¹ Zak³adu Astronomii Obserwacyjnej Uniwersytetu Œl¹skiego. Kierownikiem tego Zak³adu by³ równie¿ docent Sa³abun. Pracownia spektroheliograficzna sta³a siê terenem pracy kilkudziesiêciu studentów fizyki UŒ, którzy
przeprowadzali tu obserwacje i pomiary, koñcz¹c je wykonaniem prac magisterskich.
By³y one poœwiêcone badaniu widma S³oñca i niektórych innych cia³ niebieskich oraz
sk³adu i struktury meteorytów ¿elaznych, wœród nich meteorytu Morasko.
Dyrektor Sa³abun cechowa³ siê niebywa³ymi umiejêtnoœciami dyplomatycznymi.
Niech œwiadczy o tym fakt, ¿e w pracach Rady Naukowej Planetarium aktywnie i zgodnie uczestniczy³y miêdzy innymi osoby znane w œrodowisku astronomicznym z wzajemnych animozji. Dyrektor doskonale godzi³ równie¿ zwaœnionych przedstawicieli
muzeów, instytutów i innych oœrodków naukowych, z którymi Planetarium wspó³pracowa³o w przygotowywaniu kilkunastu monograficznych wystaw. Najwiêkszy rozg³os zyska³y miêdzy innymi: „Od Kopernika do stacji kosmicznej”, „Ziemia jako
planeta”, „Czas i jego pomiar w rozwoju dziejowym”, „Ksiê¿yc dawniej i dziœ”, „Materia meteorytowa w naszym Uk³adzie S³onecznym”.
W Planetarium zrodzi³y siê i rozwinê³y ró¿ne formy dzia³alnoœci popularyzatorskiej,
dydaktycznej i naukowej w zakresie astronomii, astronautyki, meteorologii i sejsmologii. Dlatego z czasem coraz czêœciej zdarza³o siê, ¿e organizatorzy konferencji i zjazdów
towarzystw naukowych zabiegali o to, by obrady przeprowadziæ w murach Planetarium
Nak³adem Œl¹skiego Planetarium ukaza³o siê wiele pozycji wydawniczych obejmuj¹cych miêdzy innymi zagadnienia przedstawiane na wystawach. S³u¿y³y one równie¿ nauczycielom astronomii, fizyki i geografii uczestnicz¹cym w kursach organizowanych we wspó³pracy z w³adzami oœwiatowymi i oœrodkami metodycznymi.
Docent Józef Sa³abun by³ wspania³ym gawêdziarzem. W gronie najbli¿szych wspó³pracowników barwnie opowiada³ o prze¿yciach i dramatycznych przygodach okupacyjnych i powojennych. By³o to zazwyczaj wtedy, gdy sekundowali mu wychowankowie, których los rzuci³ w ró¿ne bardzo odleg³e miejsca, a bywa³o, ¿e nawet i na inne
kontynenty. W czasie pobytu na Œl¹sku niektórzy chêtnie odwiedzali swego dawnego
profesora.
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Uk³adaj¹c chronologicznie fragmenty tych wspomnieñ mo¿na przedstawiæ je nastêpuj¹co.
Józef Sa³abun doros³e ¿ycie, pe³ne dramatycznych wydarzeñ, rozpocz¹³ udzia³em
w wojnie, w 1920 r. Nastêpnie rozpocz¹³ studia astronomiczne na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie. Po œmierci prof. Marcina Ernsta, szefa lwowskiego oœrodka
astronomicznego, kontynuowa³ studia na fizyce, gdzie w 1933 r. uzyska³ stopieñ magistra fizyki. W latach 1929—1939 pracowa³ jako nauczyciel w Seminarium Nauczycielskim we Lwowie, w II Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym w Jaros³awiu
i w III Pañstwowym Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Stanis³awowie. W latach
1940—1944 oficjalnie by³ nauczycielem Okrêgowej Szko³y Zawodowej w Jaros³awiu, a de facto w Tajnym Zorganizowanym Szkolnictwie w Jaros³awiu. Po rocznej
pracy (1944—1945) w Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cym we Lwowie, w wyniku politycznych zawirowañ, osiad³ na sta³e w Bytomiu. Mimo i¿ ujawni³ siê i skorzysta³ z amnestii, jako ¿o³nierz (major AK) by³ represjonowany. Po okresie aresztowania mia³ trudnoœci z otrzymaniem sta³ej pracy. Nagle zwolniono go ze stanowiska
kierownika Wytwórni Pomocy Naukowych, za³o¿onej przez niego i bardzo prê¿nie
rozwijaj¹cej siê. W latach 1945—1955 by³ nauczycielem kolejno w kilku bytomskich
szko³ach. Od roku 1951 pracowa³ w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Katowicach,
gdzie doktoryzowa³ siê.
Stabilizacjê zawodow¹ uzyska³ dopiero u schy³ku epoki stalinowskiej, kiedy to
w 1955 r. powo³ano go na stanowisko dyrektora Planetarium. Równolegle pracowa³
nadal w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej, a nastêpnie (od 1968 roku) — w Uniwersytecie Œl¹skim.
By³ prezesem lub cz³onkiem naczelnych w³adz kilku towarzystw naukowych. By³
równie¿ cz³onkiem prezydium Sta³ej Miêdzynarodowej Konferencji Dyrektorów Planetariów. Pracê zawodow¹ i dzia³alnoœæ spo³eczn¹ z powodzeniem kontynuowa³ a¿
do œmierci, tj., do 13 lipca 1973 r.
Niestety, zabrak³o mu czasu na zrealizowanie dalszych oryginalnych, twórczych
pomys³ów i projektów. Z pewnoœci¹ móg³by je wszystkie urzeczywistniæ, gdy¿ by³
bardzo pracowity, obowi¹zkowy, a wymagaj¹cy — przede wszystkim od siebie.
Jaka szkoda, ¿e zaledwie krótki okres ¿ycia móg³ poœwiêciæ na twórcz¹ pracê,
której poœwiêca³ siê z wielk¹ pasj¹. Jak dobrze, ¿e w tym czasie trafi³ do Planetarium,
gdzie pozostawi³ trwa³y œlad.
Maria Pañków
Katowice, czerwiec 2007 r.
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Kazimierz SCHILLING
1943—2006

W tym roku, w naszym pokoju w Olsztyñskim Planetarium w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia nie mieliœmy choinki. Zabrak³o choinki, bo zabrak³o Kazika… To
w³aœnie On, na pocz¹tku grudnia ka¿dego roku, wchodzi³ do pracy z zagadkowym
uœmiechem, rozpakowywa³ zawini¹tko i wydobywa³ z niego choinkê ubran¹ w mnóstwo ozdóbek w³asnorêcznie wykonanych przez jego ¿onê Oleñkê. Cieszy³ siê przy
tym jak ma³y ch³opiec i triumfalnie, bez s³owa, stawia³ j¹ w widocznym miejscu.
Potem zaciera³ rêce z radoœci¹, jakby uda³o mu siê dokonaæ czegoœ wielkiego, i zasiada³ do pracy. Na Wielkanoc w taki sam sposób l¹dowa³y na stole ¿ó³ciutkie pisklaczki.
Kazimierz Schilling urodzi³ siê 19 listopada 1943 r. w Poznaniu. By³ jednym z szeœciorga dzieci Ignacego i Jadwigi. W Poznaniu skoñczy³ Szko³ê Podstawow¹ nr 58
i Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Karola Marcinkowskiego. W okresie szkolnym by³
instruktorem ZHP. Studia astronomiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ukoñczy³ w 1966 r. prac¹ „Porównanie dwóch metod wyznaczania kroków œruby mikrometru okularowego przy teleskopie zenitalnym”. Jeszcze jako student rozpocz¹³ pracê w Astronomicznej Stacji Szerokoœciowej Zak³adu Astronomii PAN w Borowcu. Zajmowa³ siê obserwacyjn¹
i teoretyczn¹ astrometri¹ — badaniem wahañ bieguna i wyznaczaniem wspó³rzêdnych gwiazd. Po studiach odby³ pó³roczny sta¿ w obserwatoriach w Kijowie, Po³tawie i Pu³kowie. W 1972 r. obroni³ pracê doktorsk¹ „Poprawki do deklinacji gwiazd
strefy zenitalnej Borowca”. Promotorem Jego pracy magisterskiej i doktorskiej by³
prof. Hieronim Hurnik. Rok póŸniej, z inicjatywy prof. Stanis³awa Oszczaka, przyj¹³
zaproszenie do wspó³tworzenia Planetarium Lotów Kosmicznych, oddanego do u¿ytku w 1973 r. Trud to by³ niema³y, gdy¿ w pierwszym roku trzeba by³o sprostaæ oczekiwaniom ponad 130 tysi¹com widzów pragn¹cych zobaczyæ, jak wygl¹daj¹ gwiazdy
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w ci¹gu dnia. Pierwszym zadaniem, jakie otrzyma³, by³o zorganizowanie Dzia³u Upowszechniania Nauki, wraz z okreœleniem zakresu i metod pracy. Kierownikiem Dzia³u Astronomicznego pozosta³ a¿ do roku 2003 — przez 30 lat. W latach 1982—1983
pe³ni³ obowi¹zki dyrektora placówki. W moim odczuciu Jego najwiêkszym sukcesem
by³o zorganizowanie i prowadzenie cyklów odczytowych, podczas których znani astronomowie z ca³ego kraju wyg³aszali popularne wyk³ady. Mi³a atmosfera, jak¹ stworzy³, poszerzy³a z biegiem lat kr¹g s³uchaczy z kilkunastu do stu kilkudziesiêciu osób
i by³o to niew¹tpliwie wynikiem Jego zaanga¿owania. Kazimierz by³ autorem wielu
projekcji astronomicznych. Mia³ dar pisania ciekawych tekstów poprawn¹ polszczyzn¹
i dlatego cieszy³y siê one powodzeniem. Wielk¹ rolê odegra³ w popularyzacji astronomii jako organizator, wraz z Ma³gorzat¹ Œróbk¹-Kubiak i Miros³awem Kubiakiem,
Miêdzywojewódzkiego M³odzie¿owego Seminarium Astronomicznego — od 1974 r.,
a przekszta³conego póŸniej w Ogólnopolskie M³odzie¿owe Seminarium Astronomiczne. Pomaga³ w organizacji seminariów w województwach, w których nie by³o astronomów i jeŸdzi³ jako juror do Ko³obrzegu, Suwa³k i P³ocka. Przewodniczy³ Komisji
Wspó³pracy Planetariów Polskich. By³ inicjatorem powstania i zaanga¿owanym dzia³aczem Federacji Miast Kopernikowskich. W 1990 r. otrzyma³ tytu³ „Zas³u¿ony dla
Torunia”.
Wiedzê mia³ du¿¹ i chêtnie dzieli³ siê ni¹ z innymi. Umia³ to robiæ doskonale. By³
œwietnym popularyzatorem. Wielu m³odych ludzi wzbogaci³ pasj¹ dla astronomii.
Wspominaj¹ Go serdecznie jego uczniowie. Umia³ doskonale i pogl¹dowo objaœniæ
ka¿dy temat. Napisa³ ponad 400 felietonów z cyklu „Z niebem za pan brat”, które by³y
publikowane przez 15 lat w „Gazecie Olsztyñskiej”, pisa³ te¿ felietony do tygodnika
„Kulisy Warmii i Mazur”. Dla Wydawnictwa Ksi¹¿ka i Wiedza przez 20 lat sporz¹dza³ astronomiczne notki do Kalendarza Powszechnego. Opublikowa³ 8 prac naukowych, wielokrotnie ukazywa³y siê Jego artyku³y w „Uranii – Postêpach Astronomii”.
Wyg³osi³ ogromn¹ liczbê odczytów popularnonaukowych, zdarza³o siê, ¿e nawet dla
kilku s³uchaczy jeŸdzi³ do pobliskich wsi. Organizowa³ konferencje metodyczne dla
nauczycieli. Uczy³ astronomii w Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr 2 w Olsztynie, prowadzi³ wyk³ady i æwiczenia z astronomii w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej i by³ promotorem 5 prac magisterskich. Napisa³ ksi¹¿kê Kosmiczny goœæ kometa Halleya, by³
wspó³autorem ksi¹¿ek Patrz w niebo i pod nogi i Przewodnika astronomicznego po
Polsce. Jak oddanym i rzetelnym by³ popularyzatorem œwiadczy fakt, i¿ w 1993 r.
Polskie Towarzystwo Astronomiczne przyzna³o Mu Medal im. Prof. W³odzimierza
Zonna za Popularyzacjê Wiedzy o Wszechœwiecie. Otrzyma³ te¿ liczne inne odznaczenia m.in.: Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ TWP Zas³u¿ony Popularyzator Wiedzy, Z³ot¹
Odznakê Honorow¹ Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii, Honorow¹ Od-

210

Lidia Kosiorek

znakê Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, Medal 40-lecia Polski Ludowej,
Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. Notka biograficzna Kazimierza
Schillinga zosta³a zamieszczona w leksykonie Who Is Who w Polsce (2004).
Kazimierz by³ serdeczny i przyjacielski, ¿yczliwy dla bliskich i dla tych, których
widzia³ po raz pierwszy w ¿yciu. Lubi³ ludzi i to dawa³o siê odczuæ w kontaktach
z Nim. Dom Pañstwa Schillingów by³ pe³en goœci. Chêtnie przyjmowali i sk³adali
wizyty. Niezwykle kole¿eñski s³u¿y³ rad¹ i by³ zawsze pomocny. Mawiano o Nim —
dusza cz³owiek. Powierzon¹ Mu pracê wykonywa³ niezwykle sumiennie. Czêsto prosiliœmy Go o korektê tekstów, bo Jego oku nie umknê³a nawet literówka. By³ cz³owiekiem odpowiedzialnym i mo¿na by³o na Nim polegaæ. Wiedzia³, czego chce i konsekwentnie realizowa³ swoje zamierzenia. Pracowa³ z poœwiêceniem, nie licz¹c czasu
pracy. Cechowa³a Go dba³oœæ o wysoki poziom popularyzacji astronomii i nauk pokrewnych.
W ¿yciu rodzinnym by³ oddany i serdeczny. W 1976 r. o¿eni³ siê z Aleksandr¹
Libner, opiekowa³ siê jej dzieæmi: Mart¹ i Kasi¹. W 1977 r. urodzi³ siê pañstwu Schillingom syn Piotr. Zapytany przeze mnie o Ojca powiedzia³ — „Ojciec wpoi³ mi wszechstronne zainteresowania, operatywnoœæ i pasjê czytania. Do dziœ czytam wszystko,
cokolwiek wpadnie mi w rêce, dziêki Niemu wiem, ¿e nie ma rzeczy niemo¿liwych”.
Synowa Iwona dodaje: „Trudniej by³o Mu byæ ojcem ni¿ innym, nie chodzi³ z synem
na boisko graæ w koszykówkê, ale za to bra³ teleskop, namiot i ju¿ od pi¹tego roku
¿ycia uczy³ Piotrka nieba”. PóŸniej zabiera³ syna na obozy astronomiczne w Wydminach, Paj¹ku, G³odówce, uczestniczy³ w Zjazdach M³odych Astronomów w S³owacjii. Wspania³¹ kart¹ ¿ycia rodzinnego Pañstwa Schillingów by³ udzia³ w akcji „Wakacje w Planetarium” we Fromborku. Wielka za¿y³oœæ pracuj¹cych i odpoczywaj¹cych
tam osób doprowadzi³a do powstania Towarzystwa Mi³oœników Planetarium we Fromborku „Pulsar”. W³aœnie z tego okresu wywodz¹ siê najwspanialsze przyjaŸnie, takie
na ca³e ¿ycie, z Andrzejem Pilskim, Piotrem Zembrowskim, Jaros³awem W³odarczykiem, Krzysztofem Stankiem, Tomaszem Kwiatkowskim, Andrzejem Kolasiñskim,
Arkadiuszem Olechem, Robertem Szajem i innymi, których nie sposób wymieniæ.
Kazik by³ zawsze du¿ym ch³opcem, pasjonowa³ siê modelarstwem. W Jego mieszkaniu czêsto królowa³a kolejka, trzymana niby dla wnuków, ale stale u¿ywana, uk³ada³ puzzle 3D, lubi³ i umia³ pielêgnowaæ kwiaty, wiele podró¿owa³. Mia³ fantastyczne
poczucie humoru. By³ mistrzem w obdarowywaniu bliskich — upominki po prostu
podrzuca³ i z powa¿n¹ min¹ zapewnia³: „Nie mam pojêcia, sk¹d siê to tu wziê³o”.
Kpi³ sobie ze swojego ma³ego wzrostu. Pierwszego dnia naszej wspólnej pracy
powiedzia³ „Pani Lidio, proszê mi podaæ ksi¹¿kê z tej pó³ki, a jeœli coœ Pani spadnie na
pod³ogê, to ja zaraz podam” — i wszystko by³o jasne, ¿e z jego innoœci nie nale¿y
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robiæ problemu. Oszczêdza³ bliskim g³ówkowania, czy jeœli wyst¹pi siê z inicjatyw¹
pomocy, to czy nie poczuje siê ura¿ony. Nie, nie poczuwa³ siê ura¿ony, by³ zawsze
niezmiernie naturalny i pogodny. Oleñka wtórowa³a Mu w tych ¿artach: „M¹¿ to z³o
konieczne, a jak wybieraæ z³o, to najmniejsze”. Nigdy nie narzeka³: „Co to da” —
mawia³. Nie martwi³ siê na zapas i chroni³ przed troskami ¿onê. Mia³ rzadko spotykane dziœ cechy — nie mówi³ Ÿle o innych, by³ bezinteresowny. Umia³ cieszyæ siê ¿yciem.
Chc¹c podkreœliæ entuzjazm, jaki mia³ dla niego, mawia³, ¿e bêdzie ¿y³ wiecznie,
a przynajmniej a¿ do znudzenia. Podczas swojej ciê¿kiej choroby nigdy nie wspomnia³ o ewentualnoœci œmierci. Kiedy finalizowa³ doczesne sprawy tego œwiata, porz¹dkowa³ dokumenty, t³umaczy³, ¿e przecie¿ kiedyœ to zrobiæ trzeba. By³ silny i dumny, a oczywisty lêk o zagro¿one ¿ycie opanowa³ z godnoœci¹. ¯y³ m¹drze i piêknie.
W czerwcu ubieg³ego roku przeszed³ na emeryturê, bêd¹c ju¿ znêkany rakiem p³uc
i nie zd¹¿y³ odpocz¹æ po latach wytê¿onej, oddanej pracy. Zmar³ 10 grudnia 2006 r.
Podczas po¿egnania w Olsztynie s³owa uznania i podziêkowania wyg³osi³ prezydent
Olsztyna Czes³aw Ma³kowski, który zaproponowa³ rodzinie Kazimierza miejsce na
cmentarzu w Alei Zas³u¿onych, jednak rodzina wola³a pochowaæ Go w rodzinnym
grobie, na zabytkowym cmentarzu przy ulicy Bluszczowej w Poznaniu. Wzruszaj¹cy
jest fakt, i¿ podczas pogrzebu ostatni¹ pos³ugê odda³ Mu ksi¹dz Pawe³ Tkaczyk, który
przyjecha³ z Kielc — przyjaciel w³aœnie z czasów „Wakacji we Fromborku”.
W imieniu rodziny Kazimierza Schillinga sk³adam serdeczne podziêkowanie
wszystkim, którzy wsparli j¹ w tych trudnych dniach, za przys³ane z ca³ej Polski kondolencje, udzia³ w uroczystoœciach po¿egnalnych w Olsztynie i w Poznaniu, za s³owa
otuchy i wyrazy przyjaŸni.
Szkoda, ¿e nie doczeka³ doktoratu syna, XXIII konkursu na referat w Grudzi¹dzu,
kolejnego zaæmienia S³oñca, szkoda, ¿e nie doczeka³….
Kaziku, zawsze o nas pamiêta³eœ, dba³eœ o swoich podw³adnych, by³eœ ¿yczliwy
i serdeczny. Nie zdarzy³o siê, abyœ zapomnia³ o czyichœ imieninach, nawet bêd¹c na
drugiej pó³kuli dzwoni³eœ z ¿yczeniami do solenizanta. Teraz my, pracownicy i przyjaciele Olsztyñskiego Planetarium, dziêkuj¹c Ci za wspóln¹ pracê obiecujemy, ¿e nigdy Ciê nie zapomnimy!
Lidia Kosiorek
„Urania – Postêpy Astronomii”, z. 2/2007, s. 78—79.
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Krzysztof Maria
SERKOWSKI
1930—1981
Krzysztof M. Serkowski, Profesor w Lunar and Planetary Laboratory i Astronom
w Obserwatorium Stewarda, obu instytucjach nale¿¹cych do Uniwersytetu Arizoñskiego w Tucson, zmar³ po d³ugiej chorobie 7 paŸdziernika 1981 r.
Serkowski urodzi³ siê w Polsce, w Warszawie, 8 grudnia 1930 r. Lata wojny 1939—
—1945 te¿ spêdzi³ w Warszawie. To by³o trudne miejsce do ¿ycia zarówno podczas
wojny, jak i póŸniej. Na przyk³ad, gdy jego brat mia³ siê narodziæ i jego ojciec uda³ siê
po lekarza, ale nie móg³ powróciæ na czas, to Krzysztof musia³ pomagaæ matce w narodzinach dziecka*.
Gdy Krzysztof mia³ 12 lat, rodzice chowali przed nim ksi¹¿ki, aby nie czyta³ tak
wiele. W szkole œredniej zbudowa³ swój pierwszy teleskop szlifuj¹c soczewki i buduj¹c inne czêœci. W 1949 roku, jeszcze w szkole œredniej, zdoby³ pierwsz¹ nagrodê
w konkursie obserwatorów gwiazd zmiennych d³ugookresowych, organizowanym
przez Polskie Towarzystwo Mi³oœników Astronomii. Przez nastêpny rok pracowa³
w PTMA jako instruktor budowania amatorskich teleskopów. Trochê póŸniej, ju¿ jako
student, napisa³ dwie popularnonaukowe ksi¹¿ki: „Instrumenty Astronomiczne”
i „Ewolucja gwiazd”.
Serkowski studiowa³ fizykê i astronomiê w latach 1949—1954, najpierw na Uniwersytecie Warszawskim, a nastêpnie na Uniwersytecie Wroc³awskim, gdzie uzyska³
magisterium w 1954 r. Pierwotnie chcia³ zostaæ biologiem, badaj¹c komórki, ale genetyka w czasach Stalina mia³a powa¿ne problemy. „Biologia bez genetyki, to tak jak
dzieñ w Polsce bez ziemniaków”, wspomina³ Krzysztof.. Jego naturalnym drugim
wyborem kierunku studiów by³a astronomia.
* Ten tekst jest oparty o notatki biograficzne prowadzone przez samego Serkowskiego
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Pracowa³ jako asystent w Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem profesorów W. Zonna i S. L. Piotrowskiego. Wykonywa³ obserwacje fotometryczne podwójnych zaæmieniowych, liczy³ ich orbity i opublikowa³ cztery prace. Opracowa³ now¹
metodê wyznaczania ró¿nicowego pociemnienia brzegowego podwójnych zaæmieniowych; jest to ci¹gle najbardziej dok³adna i efektywna metoda redukcji wielobarwnych obserwacji zmiennych zaæmieniowych. On tak¿e wymyœli³ metodê redukcji fotograficznych pomiarów polaryzacji œwiat³a gwiazd pozwalaj¹c¹ na eliminacjê b³êdów
systematycznych wystêpuj¹cych w innych metodach. W tym samym czasie organizowa³ badania klimatyczne i kierowa³ nimi przez dwa lata, w celu wyboru najlepszego
miejsca pod przysz³e Centralne Obserwatorium Astronomiczne Polskiej Akademii
Nauk.
Przez szereg miesiêcy w 1956 r. Serkowski przebywa³ w obserwatorium Sztokholmskim w Saltsjobaden, a w 1957 r. w Hamburgu-Bergedorfie i w Getyndze w celu
wykonywania fotometrii fotograficznej i fotoelektrycznej polaryzacji gwiazdowej
w gromadach otwartych. Wa¿nym rezultatem tych badañ by³o, ¿e polaryzacja i poczerwienienie w pobliskiej gromadzie otwartej Stok 2 w Perseuszu s¹ prawie tak samo
wielkie jak w podwójnej gromadzie h i χ Persei po³o¿onej 8 razy dalej w tym samym
kierunku na niebie.
W roku 1957 Krzysztof i Krystyna Romaniuk zawarli ma³¿eñstwo. Mieli dwóch
synów: Tomasza Krzysztofa urodzonego w 1958 r. i Jana Andrzeja urodzonego
w 1961 r.
W roku 1958 Uniwersytet Warszawski, na podstawie jego rozprawy pt. „Analiza
statystyczna polaryzacji i poczerwienienia podwójnej gromady w Perseuszu” nada³
Krzysztofowi Serkowskiemu stopieñ Kandydata Nauk (czyli doktora). Ta rozprawa,
w której analiza autokorelacyjna zosta³a zastosowana po raz pierwszy do obserwacji
fotometrycznych i polarymetrycznych, zawiera³a odkrycie, ¿e fluktuacje w galaktycznym polu magnetycznym maj¹ mikroskalê rzêdu tylko 1 parseka. W 1958 r. Krzysztof
Serkowski zosta³ cz³onkiem Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej i zosta³ wybrany
na stanowisko sekretarza Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.
Lata 1959—1961 Serkowscy mieszkali w Obserwatorium Lowella we Flagstaff
w Aririzonie, gdzie Krzysztof obserwowa³ fotoelektrycznie jasnoœæ planet Urana i Neptuna w porównaniu do gwiazd typu F i G w celu stwierdzenia zmian w iloœci energii
wysy³anej przez S³oñce. On równie¿ wykona³ trójbarwn¹ fotometriê i d³ug¹ seriê
obserwacji polarymetrycznych gwiazd w gromadach otwartych. Napisa³ artyku³ przegl¹dowy do „Advences in Astronomy and Astrophysics” o polaryzacji œwiat³a gwiazd
i analizie danych obserwacyjnych przy pomocy nowej metody statystycznej.
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W roku 1961 Serkowscy, zgodnie z obietnic¹ dan¹ wczeœniej kolegom, powrócili
do Polski. W roku 1962 Uniwersytet Warszawski przyzna³ Serkowskiemu stopieñ
docenta. W roku 1963 zosta³ on zatrudniony na etacie docenta Uniwersytetu Warszawskiego — to stanowisko mo¿na porównaæ do amerykañskiego „Assistant Professor”. Rada Wydzia³u Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wybra³a go
na stanowisko prodziekana na lata 1964—1965. Na tym stanowisko dzia³a³ jako opiekun i doradca dla ok. 1500 studentów. Jako docent wyk³ada³ „Astrofizykê obserwacyjn¹”, „Matematykê statystyczn¹” i „Analizê numeryczn¹ dla astronomii” studentom Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1962—1965 i kierowa³ pracami
badawczymi doktorantów w Warszawskim Obserwatorium Astronomicznym. W tym
czasie zaprojektowa³ spektrograf siatkowy do toruñskiego teleskopu Schmidta-Cassegraine oraz optykê i elektronikê do dwukana³owego polarymetru. Ten drugi instrument u¿ywa³ do pomiarów polaryzacji gwiazd magnetycznych i badania zmian polaryzacji zmiennej zaæmieniowej Beta Lyrae w latach 1963—1965 w Obserwatorium
de Haute-Provence we Francji i w Obserwatorium Toruñskim. Jego obserwacje gwiezdnej polaryzacji ko³owej mia³y granicê detekcji na poziomie 0,02%, co by³o wartoœci¹
10 razy lepsz¹ ni¿ poprzednio uzyskiwane dok³adnoœci. W 1963 r. prowadzi³ wielobarwn¹ fotometriê gromad galaktyk przy pomocy 135-cm teleskopu Schmidta Obserwatorium w Tautenburgu we Wschodnich Niemczech.
W 1965 r.**, gdy sta³o siê jasne, ¿e plany zbudowania nowego centralnego obserwatorium w Polsce nie bêd¹ zrealizowane, Serkowski zdecydowa³ siê na sta³e opuœciæ
Polskê. Od sierpnia 1965 r. do wrzeœnia 1966 r. pracowa³ znowu w Obserwatorium
Lowella. W sierpniu 1965 r. na kolokwium poœwiêconym ziarnom miêdzygwiazdowym w Troy (New York) przedstawi³ rezultaty uzyskane swoim polarymetrem dwukana³owym, z których wynika³a korelacja pomiêdzy regionaln¹ zale¿noœci¹ zmian
z d³ugoœci¹ fali ekstynkcji miêdzygwiazdowej a polaryzacj¹. To zjawisko zosta³o póŸniej potwierdzone przy pomocy obserwacji 1,8 m teleskopem Obserwatorium Perkinsa we Flagstaff i 1,5 m. teleskopem na Catalinie w pobli¿u Tucson. Serkowski odkry³
znacz¹c¹ polaryzacjê w³asn¹ gwiazd wêglowych i gwiazd typu Mira. Stwierdzi³ ostry
wzrost polaryzacji ze zmian¹ d³ugoœci fali w kierunku ultrafioletu i silne zmiany polaryzacji z czasem. Zale¿noœæ polaryzacji miêdzygwiazdowej od d³ugoœci fali w £abêdziu okaza³a siê inna ni¿ w innych obszarach nieba. Zmiany zale¿noœci od d³ugoœci
fali ekstynkcji miêdzygwiazdowej w ró¿nych rejonach nieba by³y póŸniej analizowane, i dobra korelacja zosta³a znaleziona miêdzy zmianami ekstynkcji, a zmianami

** Decyzja o rezygnacji z budowy Centralnego Obserwatorium Astronomicznego PAN zosta³a w istocie
podjêta przez rz¹d PRL w 1969 r.
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polaryzacji w zale¿noœci od d³ugoœci fali. Zmiany te zosta³y w pe³ni wyt³umaczone
ró¿nymi wielkoœciami ziaren py³u miêdzygwiazdowego.
Serkowski poszukiwa³ polaryzacji w³asnej gwiazd powstaj¹cej w atmosferach
gwiazd lub ich otoczkach. Pierwsze jednoznaczne potwierdzenie takiego efektu uzyska³ w 1966 r. Polaryzacja wiêkszoœci czerwonych gwiazd zmiennych zmienia siê
w czasie i zale¿noœæ od d³ugoœci fali jest taka, ¿e polaryzacja wzrasta w kierunku
ultrafioletu; rzecz ma siê odwrotnie dla polaryzacji miêdzygwiazdowej. Podobne
zmiany polaryzacji w³asnej znaleziono dla gwiazd R Coronae Borealis, T Tauri i dla
czerwonego nadolbrzyma VY Canis Majoris, który jest Ÿród³em emisji radiowej OH
i H2O. Polaryzacja 18% zosta³a znaleziona dla VY CMa, co by³o wiêcej ni¿ dla jakiejkolwiek poprzednio obserwowanej gwiazdy. Dla mg³awicy zwi¹zanej z VY CMa,
polaryzacja liniowa by³a 40%.
Od paŸdziernika 1966 do marca 1970 r. Serkowscy byli w Australii, gdzie Krzysztof pracowa³ jako Senior Research Fellow w Obserwatorium Mount Stromlo Narodowego Uniwersytetu Australijskiego. Uruchomi³ w Obserwatorium Siding Spring 61 cm
teleskop z rotuj¹cym tubusem, który zaprojektowa³ W.A. Hiltner, i napisa³ programy
komputerowe do redukcji ró¿nego typu obserwacji polarymetrycznych. Serkowski
wespó³ z D.S. Mathewsonem zaprojektowali wielokana³owy polarymetr dla pomiarów polaryzacji gwiazdowej w zakresach widmowych filtrów fotometrii UBVRI.
Obserwacje przy pomocy tego instrumentu wykaza³y neutralny charakter ekstynkcji
powodowanej przez ziemskie chmury. Ten wielokana³owy polarymetr by³ u¿ywany
do du¿ych przegl¹dów zale¿noœci miêdzygwiazdowej polaryzacji od d³ugoœci fali na
po³udniowym niebie opublikowanych przez Mathewsona i V. Forda. Potwierdzono
w tych przegl¹dach wczeœniejszy rezultat, otrzymany przez Serkowskiego i J. W. Robertsona, ¿e obszary nieba posiadaj¹ce podobne zale¿noœci polaryzacji od d³ugoœci
fali, maj¹ œrednio rozmiary ok. 12 stopni.
Serkowscy uzyskali obywatelstwo australijskie w 1970 r. Podczas swego pobytu
w Australii Krzysztof odkry³ zmiany polaryzacji w czasie dla gwiazd T Tauri, i wspólnie z A. Kruszewskim, dla gwiazdy typu R Coronae Borealis, RY Sagitarii. Serkowski
obserwowa³ znaczne zmiany polaryzacji oraz osobliw¹ zale¿noœæ polaryzacji od d³ugoœci fali dla gwiazd RV Tauri i dla po³o¿onych na du¿ych szerokoœciach gwiazd typu
B z liniami emisyjnymi i tzw. „shell stars”. Dla nowej powrotnej T Pyxidis, Serkowski
i Mathewson odkryli szybkie zmiany polaryzacji podczas wybuchu. Krzysztof Serkowski wyst¹pi³ w 1970 r. do Australijskiego Narodowego Uniwersytetu o przyznanie mu stopnia „Doctor of Science” na podstawie prac dotycz¹cych polaryzacji œwiat³a gwiazd. I ten stopieñ zosta³ mu przyznany.
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Serkowski by³ zwi¹zany z Uniwersytetem Arizoñskim od kwietnia 1970 r. Najpierw by³ na stanowisku „Associate Profesor” w Lunar and Planetary Laboratory, a od
1979 r., na stanowisku „Research Profesor” w Lunar and Planetary Laboratory oraz na
stanowisku „astronoma” w Obserwatorium Stewarda tego samego Uniwersytetu.
W roku 1976 uzyska³ on obywatelstwo amerykañskie. I w dalszym ci¹gu zajmowa³
siê obserwacjami i interpretacj¹ miêdzygwiazdowej i w³asnej polaryzacji œwiat³a
gwiazd. On ustanowi³ zwi¹zek, nazywany „prawem Serkowskiego”, który opisuje jednorodn¹ zale¿noœæ polaryzacji miêdzygwiazdowej, p/pmax = exp [–1,15 1n2(λmax/λ)],
poprzednio uwa¿an¹ za ró¿n¹ dla ró¿nych gwiazd. Serkowski równie¿ odkry³ polaryzacjê ko³ow¹ dla wielu obiektów podczerwonych. Ale najwiêcej wysi³ków wk³ada³
w optymalizacjê instrumentarium astronomicznego. Polarymetr Uniwersytetu Arizoñskiego „Minipol”, wykorzystywany przez wielu obserwatorów, by³ w znacznym stopniu
ulepszony przez niego, tak, ¿e obecnie jest to prawdopodobnie jeden z najbardziej
efektywnych polarymetrów jakie istniej¹.
Najwiêkszym wyzwaniem instrumentalnym Serkowskiego by³o stworzenie metody wystarczaj¹co dok³adnych pomiarów prêdkoœci radialnych gwiazd, aby odkryæ
ruch gwiazdy spowodowany kr¹¿¹c¹ wokó³ niej planet¹. Dla takiego systemu jak
S³oñce i Jowisz niezbêdna dok³adnoœæ jest ±12 m/sek. Pewnego dnia taki system mo¿e
byæ odkryty, bo jego projekt poszukiwania planet wokó³ gwiazd jest kontynuowany
na Uniwersytecie Arizoñskim. Sam Serkowski widzia³ jeszcze, ¿e projekt jest dobrze
prowadzony pod kierownictwem Roberta S. McMillana, jako g³ównego wykonawcy
(Principal Investigator). Czytelnicy „The Astronomy Quarterly” mieli okazjê zapoznaæ siê z tym projektem poprzez artyku³ Krzysztofa Serkowskiego w pierwszym
zeszycie tego kwartalnika.
Serkowski by³ eksperymentuj¹cym astronomem z wielk¹ ³atwoœci¹ tworz¹cym
nowe instrumenty, ale mia³ równie¿ znaczne talenty teoretyczne. Napisa³ rozdzia³
„Polaryzacja œwiat³a gwiazd”, który jest opracowaniem klasycznym, do którego czêsto wracaj¹ badacze polaryzacji. Ten rozdzia³ jest oryginaln¹ prac¹, w której wiêkszoœæ wyra¿eñ analitycznych zosta³a wyprowadzona przez Serkowskiego w³aœnie na
potrzeby tego opracowania.
Serkowski przedstawi³ przegl¹dow¹ pracê o polaryzacji gwiazd zmiennych na
Kolokwium Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej pt. „Nowe kierunki i granice
w badaniach gwiazd zmiennych” w Bambergu w 1971 r. Polarymetria „shell stars”
i czerwonych gwiazd zmiennych zosta³a przez niego otrzymana z du¿o wiêksz¹ spektraln¹ zdolnoœci¹ rozdzielcz¹ ni¿ uzyskiwano wczeœniej i wykaza³a nieoczekiwane
drobne struktury polarymetrycznych profili liniowych, które stymulowa³y nowe interpretacje tych obiektów.
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Polarymetria z du¿¹ k¹tow¹ rozdzielczoœci¹ na dysku Wenus stymulowa³a now¹
interpretacjê ultrafioletowych obszarów atmosfery tej planety w Instytucie Badañ
Kosmicznych Goddarda w Nowym Jorku i na Uniwersytecie w Lille we Francji. To
w³aœnie pomiary Serkowskiego i W. Heacoxa by³y pierwszymi pomiarami prêdkoœci
radialnych w atmosferze Wenus wykonanymi z dok³adnoœci¹ ±6 metrów na sekundê.
Serkowski by³ zaproszonym prelegentem na kolokwium poœwiêconym wysokorozdzielczej spektroskopii w Trieœcie w lipcu 1978 r. i dwóch innych konferencjach dotycz¹cych detekcji planet wokó³ gwiazd w NASA-owskim Ames Research Center.
Krzysztof mia³ uroczy sposób kontaktowania siê z kolegami. By³ uczonym zainteresowanym wieloma aspektami ¿ycia i by³ zdecydowanie przekonany o wielkim znaczeniu poszukiwania planet wokó³ innych gwiazd. Mia³ nadziejê, ¿e starsze i m¹drzejsze cywilizacje znajd¹ siê i dadz¹ wskazówki ziemianom jak rozwi¹zaæ niektóre
ziemskie k³opoty i biedy. Wierzy³ w moralny postêp i fascynowa³a go przysz³oœæ.
W roku 1973 Serkowski zosta³ poinformowany o swojej chorobie, stwardnieniu
bocznym zanikowym (rodzaj SM), i o tym, ¿e byæ mo¿e ma przed sob¹ nie wiêcej
ni¿ 3 lata ¿ycia. Nigdy siê nie uskar¿a³ na swój los, nawet w ci¹gu ostatniego roku,
gdy pozostawa³ w ³ó¿ku. Mia³ wspania³y dar podnoszenia na duchu swych goœci
obdarzaj¹c ich iskierkami w swych oczach. On pokazywa³ nam jak ¿yæ i jak umieraæ z godnoœci¹.
Tom Gehrels
Lunar and Planetary Laboratory, 1982 r.
„The Astronomy Quaterly”, vol. 4, 1982, s. 77—81.
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Andrzej Woszczyk

Jan SMOLIÑSKI
1934—1995
W dniu 8 lipca 1995 r. zmar³ nagle w Barcelonie astronom toruñski prof. dr hab.
Jan Smoliñski, docent w Pracowni Astrofizyki I Centrum Astronomicznego im. Miko³aja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Toruniu.
Jan Smoliñski urodzi³ siê w Lubawie 11 sierpnia 1934 r. Tam te¿ odby³ sw¹ edukacjê podstawow¹ i œredni¹. Œwiadectwo dojrza³oœci uzyska³ eksternistycznie w Szkole
Ogólnoksztalc¹cej stopnia Licealnego w Olsztynie w roku 1955. Wykszta³cenie wy¿sze zdoby³ na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Studiowa³ astronomiê
w latach 1956—1961 i na podstawie pracy pt. WskaŸnik barwy gwiazdy zmiennej
krótkookresowej X Arietis otrzyma³ dyplom magistra astronomii w roku 1961. Doktorat nauk fizycznych w dziedzinie astronomii uzyska³ Jan Smoliñski w roku 1968 na
podstawie pracy Efekty linii absorpcyjnych w widmach gwiazdowych o ma³ej zdolnoœci rozdzielczej wykonanej pod opiek¹ prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Toruniu. Na
UMK w Toruniu odby³a siê te¿ Jego habilitacja w roku 1977. Rozprawa habilitacyjna
nosi³a tytu³ Badania widmowe i radiowe wybranych gwiazd nadolbrzymów typu F
i G. Tytu³ profesora nadzwyczajnego zosta³ Mu nadany w roku 1993, po odpowiedniej procedurze przeprowadzonej na Radzie Wydzia³u Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ale w miejscu swej pracy, Centrum Astronomicznym Miko³aja Kopernika
PAN, pozosta³ do koñca ¿ycia na stanowisku docenta.
Bezpoœrednio po skoñczeniu studiów astronomicznych, mgr Jan Smoliñski pracowa³ przez pó³ roku jako nauczyciel fizyki w Liceum Ogólnoksztalc¹cym w Starogardzie Gdañskim, a od 1 marca 1962 r. zosta³ zatrudniony w Pracowni Astrofizyki I Zak³adu Astronomii (po zmianie nazwy, Centrum Astronomicznego im. Miko³aja
Kopernika) PAN w Toruniu. W tej Pracowni odby³ ca³¹ swoj¹ karierê zawodow¹, od
stanowiska asystenta do stanowiska docenta i kierownika tej¿e Pracowni.
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Zainteresowania naukowe Jana Smoliñskiego koncentrowa³y siê wokó³ tematyki
opisanej w przytoczonych tu tytu³ach Jego prac: magisterskiej, doktorskiej i habilitacyjnej, a wiêc fotometrii i spektroskopii gwiazdowej. Opublikowa³ przesz³o 40 prac
naukowych, które zawieraj¹ du¿¹ liczbê danych obserwacyjnych i dokumentuj¹ obserwowane zjawiska w szerokim przedziale czasu. Znacz¹ce wyniki naukowe Jan
Smoliñski osi¹gn¹³ w dziedzinie fizyki gwiazd niestacjonarnych. W szczególnoœci
wœród gwiazd nadolbrzymów, na podstawie analizy ich cech widmowych, wyodrêbni³ tzw. skrajne nadolbrzymy oraz wykry³ du¿¹ zmiennoœæ ich atmosfer i du¿y z nich
wyp³yw masy (ekspanduj¹ce otoczki i wiatry gwiazdowe). Jest wspó³odkrywc¹ podwójnoœci nadolbrzyma HD 4817, który sam zimny, ma gor¹cego towarzysza, bêd¹cego gwiazd¹ ci¹gu g³ównego. Wysun¹³ te¿ hipotezê, ¿e skrajne nadolbrzymy s¹ doœæ
silnymi Ÿród³ami promieniowania radiowego. By³a to, niestety, nietrafna hipoteza,
aczkolwiek podjête z jego inicjatywy i z jego udzia³em poszukiwania doprowadzi³y
do wykrycia promieniowania radiowego dwóch z 29 przebadanych obiektów. W lipcu 1995 r. pojecha³ do Hiszpanii na konferencjê dotycz¹c¹ w³aœnie promieniowania
radiowego gwiazd, a los sprawi³, ¿e nie dane Mu ju¿ by³o w tej konferencji uczestniczyæ.
Profesor Smoliñski mia³ szerokie kontakty zagraniczne. W sumie spêdzi³ ok. 40
miesiêcy w naukowych oœrodkach zagranicznych. Oprócz lokalnego oœrodka naukowego w Toruniu, Jego profil naukowy kszta³towa³y pobyty sta¿owe w Obserwatorium Astronomicznym w Wiktorii w Kanadzie, gdzie wspó³pracowa³ z takimi astrofizykami, jak profesorowie K. O. Wright, czy J. Climenhaga. Uczestniczy³ w wielu
konferencjach miêdzynarodowych. By³ cz³onkiem Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej i nale¿a³ do Komisji 29 Widm Gwiazdowych tej Unii. Komisja ta powo³a³a
Go na Cz³onka swego Prezydium w latach 1988—1991.
Od koñca 1985 r. do 1992 r. doc. Jan Smoliñski by³ kierownikiem Toruñskiej Pracowni Astrofizyki CAMK. Po³o¿y³ du¿e zas³ugi dla doprowadzenia do szczêœliwego
koñca adaptacji ,,kamieniczki” na Starym Mieœcie w Toruniu na siedzibê Pracowni.
20 lat wczeœniej mia³ te¿ znacz¹cy udzia³ w uzyskaniu tzw. spektrografu kanadyjskiego Richardsona dla Obserwatorium Toruñskiego.
Za swe prace by³ wielokrotnie nagradzany. M.in. by³ laureatem Nagrody M³odych
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w 1964 r. i Wydzia³u III Polskiej Akademii
Nauk w 1977 r. za pracê habilitacyjn¹. W 1995 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
odznaczy³ Go Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Andrzej Woszczyk
„Postêpy Astronomii”, z. 3/1995, s. 138.
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Iwona Korzeniewska

Jerzy Stanis³aw
STODÓ£KIEWICZ
1933—1988

Wspomnienia Kolegów
Urodzi³ siê 23 maja 1933 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Rodzice byli urzêdnikami
s¹dowymi. Ojciec umar³ w 1939 r. i wychowywa³a Go matka. W Piotrkowie ukoñczy³
szko³ê podstawow¹ (1945) i œredni¹ (1951).
Studia rozpocz¹³ w Warszawie, na Uniwersytecie, w 1951 r. Po napisaniu pracy
magisterskiej pt. „Poprawianie krzywych statystycznych na przypadkowe b³êdy obserwacyjne” uzyska³ stopieñ magistra astronomii w dniu 25 czerwca 1955 r. Po studiach, przez kilka miesiêcy (1 marca-31 paŸdziernika 1955 r.) by³ pracownikiem Politechniki Warszawskiej. Od 1 listopada 1955 r. podj¹³ pracê w Zespole Budowy
Centralnego Obserwatorium Astronomicznego, który przekszta³ci³ siê w Zak³ad
Astronomii PAN, a nastêpnie w Centrum Astronomiczne im. Miko³aja Kopernika
PAN. W tym czasie by³ ju¿ aktywnym uczestnikiem seminarium warszawsko-wroc³awskiego zastosowañ matematyki do astronomii. Prowadzi³ wyk³ad z astronomii
i astrofizyki ogólnej dla studentów fizyki UW (1959—1972). Wyk³ady te zosta³y zawarte w ksi¹¿ce Astrofizyka ogólna z elementami geofizyki (wydanie I, 1967). Stopieñ
doktora uzyska³ na Wydziale Matematyki i Fizyki UW (25 czerwca 1962 r.) za pracê
pt. „O stabilnoœci magnetograwitacyjnej gazowych ramion spiralnych Galaktyki”, a stopieñ doktora habilitowanego za pracê pt. „Twierdzenie o trzeciej ca³ce” (9 grudnia
1976 r.); 1 stycznia 1977 r. zosta³ docentem w CAMK PAN.
Od maja 1974 do lutego 1981 r. wicedyrektor, a od 1981 do 1987 dyrektor CAMK
PAN. Cz³onek Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Miêdzynarodowej Unii
Astronomicznej, Komitetu Astronomii PAN, rad naukowych: CAMK PAN, Obserwatorium Astronomicznego UW, Instytutu Fizyki WSP w Opolu. Promotor prac magisterskich (Miros³aw Denis, Bogdan Grudzieñ), promotor prac doktorskich (Bo¿ena
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Czerny, Micha³ Czerny, Monika Ba³uciñska, Miros³aw Giersz — przewód w toku).
Recenzent rozpraw habilitacyjnych, prac doktorskich, ksi¹¿ek, artyku³ów.
Po ust¹pieniu ze stanowiska dyrektora CAMK PAN w 1987 r. wzmo¿ona praca
dydaktyczna: 12-godzinny wyk³ad pt. „Budowa Galaktyki” w Instytucie Kszta³cenia
Nauczycieli w Katowicach; 30-godzinny wyk³ad pt. „Dynamika uk³adów gwiazdowych”
i wyk³ad monograficzny dla studentów w Instytucie Fizyki WSP w Opolu; 30-godzinny
wyk³ad pt. „Astrofizyka ogólna” dla nauczycieli na Studium Podyplomowym w Opolu.
Osobne miejsce zajmowa³a Jego dzia³alnoœæ w Polskim Towarzystwie Astronomicznym, w którym pe³ni³ liczne funkcje: 1961—1963 — z-ca cz³onka Zarz¹du G³ównego (faktycznie p.o. sekretarza ZG PTA);
1963—1965 — sekretarz; 1965—1967 — skarbnik;
1967—1968 — wiceprezes (17 grudnia 1968 zrezygnowa³ z tej funkcji w zwi¹
zku z objêciem stanowiska sekretarza redakcji „Postêpów Astronomii”, lecz nadal
uczestniczy³ w zebraniach Zarz¹du G³ównego);
1975 — do œmierci — prezes;
1968—1975 — sekretarz redakcji „Postêpów Astronomii”; 1975 — do œmierci —
redaktor naczelny „Postêpów Astronomii”.
Sprawy dydaktyki by³y przedmiotem Jego szczególnej troski. Przewodniczy³ sekcji
dydaktycznej PTA (1969), prowadzi³ prace w Podsekcji Astronomii przy Komitecie ds.
oceny programów i podrêczników MOiSzW w ramach Sekcji Fizyki (1969—1971).
Opracowa³ projekt programu nauczania astronomii w IV klasie liceum matematycznoprzyrodniczego, a tak¿e Memorandum do MOiW w sprawie nauczania astronomii w
przysz³ej szkole dziesiêcioletniej; opracowanie to przyjête do druku w „Nauce Polskiej”,
cenzura zdjê³a w ca³oœci. Inicjator wyk³adów PTA od 1978 r. Sam wyk³ada³ w roku
akad. 1980/1981, mia³ tak¿e wyk³adaæ w roku akad. 1988/1989.
Inicjator i przewodnicz¹cy prezydium Komisji Porozumiewawczej Towarzystw
Nauk Œcis³ych i Przyrodniczych dzia³aj¹cej w 1981 r., a tak¿e przewodnicz¹cy zespo³u do spraw oœwiaty tej¿e Komisji. Cz³onek komisji rewizyjnej Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk.
Otrzyma³ nagrodê MOiSzW za podrêcznik Astrofizyka ogólna z elementami geo
fizyki (1968), medal pami¹tkowy z okazji 500-lecia urodzin Miko³aja Kopernika (1973),
dwukrotnie Nagrodê M³odych PTA za pracê wspóln¹ z Andrzejem Pacholczykiem pt.
On the Gravitational Instability of Some Magnetohydrodynamical Systems of Astrophysical Interest (1959) oraz za pracê pt. On the Gravitational Instability of Some
Magnetohydrodynamical Systems of Astrophysical Interest. III (1961).
Umar³ po operacji serca w dniu 26 lipca 1988 r. Pochowany na cmentarzu pod
warszawskim w Pyrach.
Iwona Korzeniewska
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***
Umar³ Jurek!
Istnieje zwyczaj, by wspomnienia o zmar³ych zaczynaæ od ¿yciorysu: urodzi³ siê…,
zmar³ …, ukoñczy³…, osi¹gn¹³… . Ale Jurek by³ nie tylko wybitnym i zas³u¿onym
uczonym, by³ przede wszystkim naszym bliskim Koleg¹ i Przyjacielem. Nie wiem ile
zdo³am przekazaæ w tym wspomnieniu, ale wiem, ¿e nie potrafi³bym zamkn¹æ tego
w ramach suchego schematu. I dlatego zacz¹³em od dwu s³ów, którymi owego lipcowego wieczoru przekazywaliœmy sobie tragiczn¹ wiadomoœæ, od krótkiego zdania,
w którym zawiera siê w³aœciwie wszystko to co czujemy: Umar³ Jurek!
Nie pamiêtam dnia, kiedy zetknêliœmy siê po raz pierwszy, ale wiem, ¿e by³o to
jesieni¹ 1953 r., na pierwszym wyk³adzie astronomii sferycznej i praktycznej, na jaki
uczêszczaliœmy wspólnie jako studenci kolejnych lat astronomii. Pamiêtam potem
nasz¹ wspóln¹ wyprawê na zaæmienie S³oñca, na Suwalszczyznê, pamiêtam nasze
seminaria studenckie — by³y one organizowane przez nas samych poza programem
studiów, pamiêtam tak¿e udzia³ w warszawsko-wroc³awskich seminariach statystycznych… W tych latach Jurek nie przejawia³ aspiracji do przewodzenia innym, pozostawa³ nawet jakby trochê na uboczu. Ale mimo to wiedzieliœmy, wiedzieli to te¿ nasi
Profesorowie, ¿e Jurek wykazuje du¿e zainteresowania i zdolnoœci matematyczne.
Nikogo te¿ nie zdziwi³o, gdy przyszed³ do Profesora Zonna z konkretnym pomys³em
pracy magisterskiej, a wkrótce potem ju¿ z gotowym jej tekstem. Nie usz³a te¿ naszej
uwagi wielka mi³oœæ Jurka, wczesne, szczêœliwe ma³¿eñstwo, a potem zadowolenie
i radoœæ, jakie znajdowa³ w ¿yciu rodzinnym.
Czasy by³y trudne. Ponur¹ grozê otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci tylko w czêœci
³agodzi³a atmosfera „rezerwatu”, jakim by³o Obserwatorium. A jednak potem, z perspektywy lat i dziesiêcioleci, wspominaliœmy te czasy z pewnym wzruszeniem, tak
jak zawsze wspomina siê lata m³odoœci.
Czas p³yn¹³. Jurek dojrzewa³ jako Uczony i jako Cz³owiek. Jego pierwsze powa¿ne osi¹gniêcia naukowe to prace z zakresu magnetohydrodynamiki. Tu chcia³bym
przypomnieæ pocz¹tki dzia³alnoœci Jurka, jako wyk³adowcy. W roku 1959 zacz¹³ wyk³adaæ astrofizykê ogóln¹ dla studentów fizyki i robi³ to niezmordowanie, rok po
roku, przez lat kilkanaœcie. Plonem tego wyk³adu by³ podrêcznik, który doczeka³ siê
kilku kolejnych wydañ, w tym przek³adu na angielski. To by³ — i nadal jest — doskona³y podrêcznik, bo Jurek umia³ i lubi³ wyk³adaæ, umia³ i lubi³ pisaæ.
Równoczeœnie coraz wiêcej czasu poœwiêca³ na dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i organizacyjn¹.
W miarê up³ywu lat rós³ Jego autorytet w œrodowisku. Ros³o te¿ przekonanie, ¿e bêdzie
On jednym z tych, którym wkrótce przypadnie przej¹æ na siebie obowi¹zki i odpowiedzialnoœæ za dalszy rozwój oœrodka, za przysz³oœæ astronomicznej spo³ecznoœci.
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Nadesz³y lata siedemdziesi¹te, okres naszej bliskiej wspó³pracy, gdy wraz z innymi organizowaliœmy Kongres MUA, budowaliœmy CAMK. Te czasy wspominam
jako lata szczêœliwe. Szczêœliwe radoœci¹ wspólnej pracy, zadowoleniem ze wspólnych dokonañ szczêœliwe jednak przede wszystkim œwiadomoœci¹ tego, ¿e danym mi
by³o pracowaæ z kimœ, na kogo w chwilach trudnych mo¿na by³o liczyæ bardziej ni¿
na samego siebie. Bywa³o, ¿e ró¿niliœmy siê w opiniach, ¿e czasem nie zgadzaliœmy
siê ze sob¹. Z dum¹ mogê jednak powiedzieæ, ¿e w takich sytuacjach staraliœmy siê
zawsze dzia³aæ tak, by by³o jak najlepiej. Nasza wspó³praca i nasza przyjaŸñ wychodzi³y z takich prób bez uszczerbku.
A wreszcie przyszed³ czas próby najwiêkszej: gdy Jurek postaw¹ i czynem dawa³
œwiadectwo swych g³êbokich zasad moralnych, gdy jako Dyrektor i jako Prezes, a mo¿e
inaczej — jako nasz naturalny przywódca, robi³ wszystko, by ochraniaæ placówkê
i œrodowisko, by broniæ kolegów. Bywa³o, ¿e w chwilach szczególnie trudnych zasiêga³ naszej rady. A my czuliœmy wtedy, ¿e czyni³ tak nie dlatego, by waha³ siê jak ma
post¹piæ, ale raczej po to, by upewniæ siê, ¿e myœlimy tak samo, ¿e dzia³a w imieniu
nas wszystkich.
Nieraz zastanawia³em siê, jak Jurek znajdowa³ czas i sk¹d bra³ si³y na to, by mimo
obowi¹zków, które przekracza³y miarê jednego cz³owieka, móc jeszcze zajmowaæ siê
twórcz¹ prac¹ naukow¹. Ktoœ inny na Jego miejscu uzna³by za mo¿liwe i konieczne
od³o¿yæ spe³nienie w³asnych ambicji na póŸniej, na lepsze czasy. Ale dla Jurka nie
by³a to tylko sprawa osobistych ambicji. Wiedzia³, ¿e nie mo¿na byæ dobrym nauczycielem, prze³o¿onym, organizatorem, nie pozostaj¹c równoczeœnie czynnym uczonym i dlatego pracê badawcz¹ traktowa³ tak¿e w kategoriach obowi¹zku. Pracowa³
du¿o i skutecznie. To przecie¿ w ostatnim dziesiêcioleciu, mimo ciê¿kiego brzemienia obowi¹zków, mimo postêpuj¹cej choroby, powsta³y Jego prace stanowi¹ce znacz¹cy wk³ad do dynamiki gwiazdowej.
Pamiêtam pierwszy wyjazd Jurka do Princeton, na Sympozjum MUA poœwiêcone
dynamice gromad. I On, i my prze¿ywaliœmy ów wyjazd jako coœ niecodziennego, bo
Jurek wyje¿d¿aæ nie lubi³ i wyje¿d¿a³ rzadko. Tak siê z³o¿y³o, ¿e o Jego sukcesie, tam
w Princeton, dowiedzieliœmy siê zanim jeszcze wróci³ do Warszawy. I pamiêtam, ¿e gdy
po powrocie zjawi³ siê w CAMK, to ze szczególn¹ satysfakcj¹ powitaliœmy Go w³aœnie
tym, ¿e my ju¿ wiemy, ¿e nie musi On, wbrew swej skromnoœci, zmuszaæ siê do opowiadania o tym sukcesie… A w parê miesiêcy póŸniej wyszed³ tom sprawozdañ z Sympozjum. I gdyby ktoœ szuka³ dowodów uznania dla prac Jurka, to mo¿e zajrzeæ do skorowidza nazwisk, by przekonaæ siê, ¿e by³ On jednym z najczêœciej cytowanych na
Sympozjum autorów. A jakby na potwierdzenie tego, redaktorzy tomu umieœcili na ok³adce, jako wizytówkê Sympozjum, jeden z rysunków z Jurkowego referatu…
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Gdy siê kogoœ zna tak d³ugo i tak dobrze, to z czasem s³owa staj¹ siê niepotrzebne.
Tak w³aœnie, bez s³ów, dzieliliœmy radoœæ z Jurkowych sukcesów. Tak samo cieszyliœmy siê z naszych wspólnych dokonañ. A gdy trzeba by³o stan¹æ obok siebie, by
broniæ rzeczy, których broniæ trzeba, to i wtedy s³owa by³y niepotrzebne.
Teraz jest inaczej. Szukamy s³ów odpowiednio mocnych i wznios³ych, by wypowiedzieæ to wszystko, co czujemy, ale szukamy nadaremnie… Spróbujê jednak powiedzieæ choæ jedno. Gdy Jurek ¿y³, nieraz odczuwaliœmy coœ na kszta³t dumy, radosnej
dumy z tego, ¿e by³ On — taki jakim by³ — naszym Koleg¹, naszym Dyrektorem, ¿e
by³ jednym z nas. I myœlê, ¿e teraz, wœród tego co nam po Nim pozosta³o, najwa¿niejsza
i najcenniejsza jest taka w³aœnie dumna i wdziêczna pamiêæ, pamiêæ o m¹drym i dobrym Koledze, niezawodnym Przyjacielu, szlachetnym i prawym Cz³owieku.
Józef Smak
***
„Cz³owiek jest tyle wart, ile daje z siebie innym” — jest to cytat z przemówienia
Prezesa PTA doc. J. Stodó³kiewicza wyg³oszonego na otwarcie XXII Zjazdu Towarzystwa.
Wspominaj¹c „naszego Prezesa” — tak od lat nazywaliœmy Jurka Stodó³kiewicza
— pragnê siê pos³u¿yæ g³ównie cytatami z Jego oficjalnych wypowiedzi. Jest to formu³a prosta, ale usprawiedliwiona szczególnie w odniesieniu do Jego osoby. Jurek
wypowiada³ bowiem zawsze pogl¹dy zgodne z Jego przekonaniami, a co wa¿niejsze
w ¿yciu konsekwentnie postêpowa³ tak, jak mówi³.
Z Polskim Towarzystwem Astronomicznym zwi¹za³ siê bardzo wczeœnie, pe³ni¹c
ju¿ w 1961 r. (a wiêc jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora) funkcjê z-cy cz³onka
Zarz¹du, a faktycznie wykonuj¹c czynnoœci sekretarza. Potem pe³ni³ funkcje sekretarza,
skarbnika, wiceprezesa, a od wrzeœnia 1975 r. a¿ do œmierci by³ naszym Prezesem. Jako
Prezes uwa¿a³ za naturalne, ¿e inicjatywa, ukonkretnianie i realizacja luŸnych nie dopracowanych pomys³ów jest jego obowi¹zkiem i trudno jest dzisiaj wymieniaæ, które z dokonañ nale¿y przypisaæ Jemu. On sam z¿yma³by siê, gdyby tak stawiaæ sprawê. By³
zbyt skromny, aby sobie przypisaæ jakiekolwiek zas³ugi, a to co robi³ uwa¿a³ za swój
obowi¹zek. Obowi¹zek wobec siebie i wobec innych, taki mia³ charakter. Nie ura¿ê Go
jednak, gdy wymieniê, ¿e za jego prezesury rozwinê³y siê cykle wyk³adowe PTA
w CAMK, ustanowiona zosta³a i jest przyznawana nagroda za popularyzacjê wiedzy
o Wszechœwiecie, która nosi imiê Jego wielkiego poprzednika Prof. W. Zonna, sprawy
nauczania astronomii na wszystkich szczeblach sta³y siê g³ównym nurtem dzia³ania
PTA. By³ inicjatorem powo³ania Komisji Porozumiewawczej Towarzystw Nauk Œcis³ych i Przyrodniczych, a tak¿e przewodnicz¹cym Prezydium tej Komisji.
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Mamy wszyscy œwiadomoœæ, jak wiele zyskaliœmy dziêki Niemu, jak wiele da³ On
Polskiemu Towarzystwu Astronomicznemu. Zastanawia³em siê tak¿e, co nasze
Towarzystwo da³o Jemu. Myœlê, ¿e dawaliœmy Mu nieco satysfakcji, gdy na kolejnych siedmiu zjazdach wybieraliœmy Go przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoœci¹ g³osów naszym
Prezesem. W³aœciwie nie mia³ kontrkandydatów, a jeœli tacy byli zg³oszeni to tylko
dlatego, aby Jurek móg³ wygraæ w autentycznych, demokratycznych wyborach. Aby
móg³ mieæ pewnoœæ, ¿e Polskie Towarzystwo Astronomiczne dzia³a na zasadach samorz¹dnoœci i demokracji — a wiêc tak, jak powinny dzia³aæ wszystkie towarzystwa
i organizacje. O roli takiego modelu mówi³ niejednokrotnie.
Pos³u¿ê siê cytatami:
„Rola towarzystw naukowych — konsolidacja œrodowiska — zas³uguje na szczególne podkreœlenie, przeciwdzia³a bowiem atomizacji spo³ecznoœci naukowców
rozdzielanej z racji miejsca pracy miêdzy ró¿ne resorty i terytorialnie zwi¹zanej z ró¿nymi rejonami kraju. Jest ona tym bardziej cenna, ¿e towarzystwa, dzia³aj¹ce na zasadach samorz¹dnoœci, powo³ane i kierowane przez samo œrodowisko naukowe, najpe³niej mog¹ dostrzegaæ bol¹czki i trudnoœci w swej pracy”.
„Pragnê tu jedynie wskazaæ, ¿e œrodowisko naukowców po to, aby mog³o spe³niaæ
swe zadania spo³eczne, nie mo¿e podlegaæ administracyjnym ingerencjom, lecz samo
musi tworzyæ formy organizacyjne, umo¿liwiaj¹ce mu swobodê wypowiadania opinii,
stawiania problemów do rozwi¹zania i podejmowania dzia³añ. I dlatego zasada samorz¹dnoœci wysuwana jako jeden z g³ównych postulatów przez wy¿sze uczelnie i instytuty naukowe dyktowana jest nie tyle chêci¹ stanowienia o swym losie, co przede wszystkim koniecznoœci¹ spe³niania przez naukê jej funkcji w ¿yciu spo³ecznym Kraju”.
Obydwa cytaty, a tak¿e dalsze, pochodz¹ z przemówieñ Jurka na otwarcie Zjazdów PTA. Przygotowywa³ je z w³aœciw¹ sobie starannoœci¹, a nas zdumiewa³o zawsze, jak umiejêtnie przedstawia³ nurtuj¹ce nas problemy i jak trafnie wskazywa³ na
Ÿród³a niepowodzeñ oraz sposoby ich usuwania.
W roku 1981 tak mówi³:
„Patrz¹c dziœ w przysz³oœæ nie sposób jednak pomin¹æ milczeniem pytania, czy naukowcy, czy ka¿dy z nas, uczyni³ wówczas wszystko, by narastaj¹cemu — a ju¿ od
wielu lat widocznemu — kryzysowi przeciwdzia³aæ. Pytanie to nale¿y dziœ stawiaæ ca³emu œrodowisku naukowemu, gdy¿ od nauki wymagaæ musimy wczesnego, obiektywnego i mo¿liwie najg³êbszego rozpoznania, zrozumienia i wyjaœnienia zachodz¹cych
wokó³ nas procesów i problemów spo³ecznych. Dlatego te¿ ¿adne okolicznoœci, ani
postêpowanie w³adz, nie mog¹ zwalniaæ naukowców z ich obowi¹zku systematycznego
dokonywania obiektywnych ocen rzeczywistoœci, jednoznacznego ich wyra¿ania i uczynienia wszystkiego, by te oceny dociera³y do œwiadomoœci spo³eczeñstwa i w³adz”.
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„Te spo³eczne zadania naukowca s¹ uniwersalne — pozostaj¹ one niezmienione
— w ka¿dej szerokoœci geograficznej, w ka¿dym ustroju spo³ecznym i s¹ niezale¿ne
od \ specjalnoœci, któr¹ naukowiec reprezentuje”.
Gdy omówi³ krytycznie zarówno politykê w³adz, jak i serwilizm œrodowisk naukowych, stwierdzi³:
„Godzenie siê na ten stan rzeczy nie mog³o byæ usprawiedliwione lêkiem przed
represjami ze strony w³adz, gdy¿ w niewielkiej liczbie przypadków przybiera³y one
rozmiary zagra¿aj¹ce w sposób istotny bytowi jednostki. W znacznej mierze wynika
³o ono z biernoœci du¿ej czêœci œrodowiska naukowego. Czêsto ta biernoœæ naukowców motywowana by³a pragnieniem oddania siê w ca³oœci pracy naukowej. Tak¹ motywacjê mo¿emy uznaæ jednak tylko w odniesieniu do pojedynczych uczonych, nigdy
w stosunku do ca³ego œrodowiska”.
Ten ostatni fragment nie straci³ aktualnoœci.
O roli inteligencji powiedzia³ w 1985 r.:
„Œrodowisko naukowe, a ogólniej inteligencja, istnieje i dzia³a jako integralna czêœæ
ka¿dego normalnie rozwijaj¹cego siê narodu. I st¹d wynika jego s³u¿ebna, podobnie
jak innych warstw, rola wobec spo³eczeñstwa. Jednak st¹d tak¿e wynika jej równowa¿noœæ z innymi grupami spo³ecznymi, koniecznoœæ uznawania jej jako podmiotu
w ¿yciu spo³ecznym. Ró¿nica miêdzy grupami spo³ecznymi polega jedynie na odmiennoœci zadañ przed nimi stoj¹cych i odmiennoœci metod realizacji tych zadañ. Cel
jest wspólny: zaspokojenie potrzeb spo³eczeñstwa, potrzeb intelektualnych, czy potrzeb materialnych”.
Zwraca³ uwagê na zasady i podstawy funkcjonowania œrodowiska naukowego
mówi¹c w 1987 r.:
„Naturalnym prawem i potrzeb¹ ka¿dego obywatela jest uczestniczenie w ¿yciu
spo³ecznym i politycznym kraju, jest wyra¿anie swych pogl¹dów i d¹¿enie do ich
urzeczywistnienia. I realizacja tego prawa nie mo¿e mieæ wp³ywu na ocenê jego pracy
zawodowej. Najwiêkszym dobrem, które naukowiec mo¿e daæ krajowi, s¹ owoce
jego pracy. I dlatego w³aœnie one powinny byæ jedyn¹ miar¹ jego wartoœci, jego przydatnoœci zawodowej, jedyn¹ rekomendacj¹ do pe³nego uczestnictwa we wszystkich formach ¿ycia naukowego. Rekomendacj¹ jedyn¹ — wystawion¹ mu przez ludzi
przygotowanych do merytorycznej oceny jego pracy. Odst¹pienie od tej zasady nie
tylko mo¿e odwróciæ hierarchiê wartoœci obywatelskich, ale tak¿e bêdzie nas dzieliæ”.
Oczywiœcie Jurek by³ astronomem i kocha³ tê naukê. O Jego dokonaniach w tym
zakresie mówi¹ koledzy.
Jak widzia³ wspó³czesn¹ astronomiê? W przemówieniu z 1987 r. powiedzia³:
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„Znacznie zró¿nicowa³a siê wspó³czesna aparatura astronomiczna, powsta³y wyspecjalizowane instrumenty do poszczególnych rodzajów badañ, badañ obserwacyjnych i badañ teoretycznych. Nie by³oby mo¿liwe, ani nawet celowe, odtwarzanie ich
we wszystkich krajach, w których astronomia jako dyscyplina naukowa jest uprawiana. Astronomia jest jedna, ogólnoœwiatowa, bo jeden i wspólny wszystkim jest przedmiot badañ — Wszechœwiat. I dlatego licz¹ siê w niej tylko te wyniki, które sw¹ wag¹
wytrzymuj¹ konkurencjê z wynikami uzyskiwanymi w innych krajach”.
„Nic nie jest w stanie zast¹piæ bezpoœrednich kontaktów osobistych miêdzy naukowcami, wspó³uczestniczenia w pracach miêdzynarodowych zespo³ów badawczych z³o¿onych z najlepszych specjalistów, dostêpu do dobrych przyrz¹dów. Dlatego te¿ du¿¹
wagê przyk³adamy do wyjazdów naszych naukowców do zagranicznych instytutów
astronomicznych, do ich udzia³u w konferencjach miêdzynarodowych, do zapraszania
do nas naukowców z innych krajów. Wspó³praca miêdzynarodowa musi byæ doceniana
przez czynniki decyduj¹ce o rozwoju nauki w naszym kraju, jeœli nie chcemy, by wysi³ki
naszych naukowców, a tak¿e nak³ady na naukê posz³y na marne. Mamy wielu naukowców z dobrze opanowanym warsztatem badawczym, zdolnych intelektualnie dotrzymaæ kroku specjalistom zagranicznym. Jesteœmy w stanie uczestniczyæ w rozwoju badañ astronomicznych na œwiecie. Potrzebne jest zrozumienie naszych potrzeb”.
Najkrócej i chyba najpe³niej oddaje jego stosunek do naszej pracy zawodowej
wypowiedŸ:
„Naukowa wspó³praca miêdzynarodowa, miêdzynarodowa wymiana naukowców,
nie s¹ oczywiœcie celami samymi w sobie. S¹ one jedynie œrodkiem niezbêdnym do
uprawiania nauki. S¹ one niezbêdne tak¿e, by nauka w naszym kraju spe³nia³a oczekiwania spo³eczne w dziedzinie oœwiaty, nauczania na wszystkich szczeblach
upowszechniania. Jest to wa¿na powinnoœæ naszej spo³ecznoœci astronomicznej. Istnieje w naszym kraju du¿e zapotrzebowanie na wiedzê o Wszechœwiecie. I nale¿y tu
wyraŸnie powiedzieæ, ¿e zapotrzebowanie to nie w pe³ni zaspokajamy. Brakuje nowoczesnych polskich podrêczników astronomicznych, poradników dla nauczycieli,
ksi¹¿ek popularnonaukowych. Redakcje czasopism upowszechniaj¹cych astronomiê
stale skar¿¹ siê na brak materia³ów. Polskie œrodowisko astronomiczne jest dostatecznie silne i intelektualnie, i liczebnie, by zadaniu temu podo³aæ. Musimy jednak wzbudziæ w sobie s³uszne przeœwiadczenie, ¿e naszym obywatelskim obowi¹zkiem, nasz¹
powinnoœci¹ wobec spo³eczeñstwa s¹ w równej mierze wydajna i rzetelna praca naukowa, jak i nauczanie i upowszechnianie wiedzy. I tak¿e to, ¿e dopiero spe³nienie
przez œrodowisko astronomiczne tych wszystkich zadañ uzasadnia istnienie nas w spo³eczeñstwie jako grupy zawodowej”.
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Przyjmijmy ten fragment wypowiedzi jako wskazówkê dla nas. Nie dorównamy
Jukowi. Ale starajmy siê go nie zawieœæ. Pamiêtajmy: „Cz³owiek jest tyle wart, ile
daje z siebie innym”.
Robert G³êbocki
***
W nocie biograficznej przygotowanej przez Iwonê Korzeniewsk¹ czytamy: „Po ust¹pieniu ze stanowiska dyrektora CAMK PAN w 1987 r. — wzmo¿ona praca dydaktyczna …”. Ta dzia³alnoœæ obejmowa³a m. in. wyk³ady na WSP w Opolu, co wi¹za³o siê
z uci¹¿liwymi dojazdami. Z³y stan zdrowia Jurka nie by³ dla nikogo w CAMK-u tajemnic¹ i dlatego nie mogliœmy wtedy poj¹æ, czemu siê na ten trud zdecydowa³.
Do kliniki na ul. Szaserów, gdzie le¿a³ po zawale serca, szliœmy wraz z prof. Smakiem zdecydowani przekonaæ Jurka, ¿eby przynajmniej z Opola zrezygnowa³. On
jednak rozbroi³ nas ca³kowicie, kiedy z uœmiechem na twarzy mówi³, jak lubi te wyjazdy, ¿e to dla niego przyjemnoœæ, ¿e czêsto jeŸdzi tam razem z ¿on¹ i wtedy po
zajêciach zwiedzaj¹ to ³adne miasto.
W naszym œrodowisku od niepamiêtnych czasów uwa¿a³o siê Jerzego Stodó³kiewicza za œwietnego organizatora, jedynego z nas, który rozumia³ przepisy, finanse,
sprawozdania i wszystkie inne urzêdowe sprawy. Wiêcej: mówi³o siê, ¿e On te rzeczy
lubi. Teraz myœlê, ¿e z tym lubieniem by³o tak samo, jak z Jego zami³owaniem do
podró¿y poci¹giem do Opola. On nade wszystko chcia³ robiæ to, co uwa¿a³ za po¿yteczne dla innych. Tylko takie dzia³anie dawa³o Mu satysfakcjê, a nawet radoœæ.
S¹dzê, ¿e odnosi siê to równie¿ do Jego twórczoœci naukowej.
W rozmowie sprzed ponad dwudziestu lat powiedzia³ mi, ¿e jego zdaniem warto
robiæ tylko prace trudne, bo tylko takie s¹ naprawdê potrzebne. To by³o wtedy, kiedy
zaczyna³ badania nad problemem kolapsu i równowagi systemów gwiazdowych —
jednym z najwa¿niejszych zagadnieñ astronomii naszych czasów. Problem by³ oporny i trzeba by³o lat wysi³ków wielu wybitnych uczonych, by osi¹gn¹æ znacz¹cy postêp. Niezmiernie istotnym krokiem sta³ siê tu dowód Stodó³kiewicza na to, ¿e gromady kuliste zawdziêczaj¹ sw¹ równowagê uk³adom podwójnym, tworz¹cym siê w ich
centralnych czêœciach.
Móg³ w tym czasie napisaæ wiele prac ³atwych, tych, które napisali inni. Prac s³u¿¹cych po czêœci wyd³u¿eniu listy publikacji, co wszêdzie jest wa¿nym czynnikiem decyduj¹cym o awansach. To Go nie interesowa³o. Nie wiem, czy nale¿y zalecaæ m³odym
adeptom astronomii naœladowanie w tym wzglêdzie Jerzego Stodó³kiewicza. Nie mog¹
jednak nie zauwa¿yæ wielkiej wartoœci moralnej Jego podejœcia do pracy naukowej.
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Tym rysem osobowoœci Jurka, który w sposób szczególny wyró¿nia³ Go wœród
kolegów, by³o Jego ogromne poczucie odpowiedzialnoœci. Pewnie dlatego by³ On
uwa¿any za cz³owieka od spraw trudnych i tak by³o zawsze, nawet wtedy, gdy nie
pe³ni³ jeszcze ¿adnych funkcji.
Los zrz¹dzi³, ¿e zosta³ mianowany dyrektorem Centrum Astronomicznego w roku
1981, znacz¹cym pocz¹tek okresu dramatycznych wydarzeñ w naszym Kraju. Dla
nas by³y to czasy aresztowañ kolegów, czasy gróŸb i represji ze strony w³adzy wobec
ca³ej placówki. By³y to tak¿e czasy, w których wielu pracowników Centrum, wœród
nich prawdziwie wybitni astronomowie, zdecydowa³o siê nie wracaæ z zagranicy.
Terminowa³em u Jurka jako zastêpca w pierwszej po³owie Jego szeœcioletniej dyrektorskiej kadencji. Da³o mi to mo¿liwoœæ obserwowania z bliska Jego dzia³alnoœci.
Stwarza³o okazje do d³ugich rozmów na tematy zasadnicze i drobne, co pozwoli³o mi
poznaæ Jego pogl¹dy i motywy postêpowania. Podziwia³em Jego rozwagê i spokój
w trudnych momentach; podziwia³em odwagê, z jak¹ wystêpowa³ wobec w³adz w obronie instytucji i kolegów, ale tak¿e odwagê w mówieniu kolegom rzeczy niepopularnych.
Podziwia³em Jego troskê o ka¿dego bez wyj¹tku pracownika CAMK-u. Jednak dopiero znacznie póŸniej zrozumia³em, jak niesprawiedliwie nasz trud by³ roz³o¿ony, ¿e
On na siebie bra³ wszystko to co najciê¿sze.
Jestem pewien, ¿e o Jerzym Stodó³kiewiczu bêdziemy myœleæ jako o jednym z naszych wielkich nauczycieli, tak jak teraz myœlimy o W³odzimierzu Zonnie i o Stefanie
Piotrowskim, którzy wczeœniej od nas odeszli. Jak¿e ró¿ne wartoœci Oni wnieœli.
Wszystkie je pielêgnowaæ musimy po to, ¿eby œrodowisko nasze mog³o przetrwaæ, po
to, by na przetrwanie zas³ugiwa³o.
Wojciech Dziembowski
***
Jerzy Stodó³kiewicz zmar³ 26 lipca 1988 r. Wybitny astronom, wspó³twórca teorii
ewolucji dynamicznej gromad gwiazd, by³y dyrektor Centrum Astronomicznego im.
Miko³aja Kopernika PAN, d³ugoletni prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, a tak¿e d³ugoletni redaktor naczelny „Postêpów Astronomii”.
1 grudnia 1988 r. Polskie Towarzystwo Astronomiczne i Centrum Astronomiczne
zorganizowa³y w Warszawie Sesjê poœwiêcon¹ Jego pamiêci. Zeszyt 3/1988 „Postêpów Astronomii” zawiera teksty wspomnieñ i referatów wyg³oszonych na tej Sesji
wraz z not¹ biograficzn¹ i bibliografi¹ prac Zmar³ego. To z tego numeru „Postêpów
Astronomii” pochodz¹ przytoczone tu wspomnienia. PTA wybi³o poœmiertnie specjalny medal dla Jerzego Stodó³kiewicza, który zosta³ wrêczony Jego ¿onie na ZjeŸdzie PTA w Bachotku we wrzeœniu 1989 r.
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Rozalia SZAFRANIEC
1910—2001
W dniu 1 marca 2001 r. po tygodniowej chorobie zmar³a w Krakowie w wieku 91
lat doktor Rozalia Szafraniec — emerytowany adiunkt Uniwersytetu Jagielloñskiego,
astronom i matematyk, cz³onek Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej, wybitna
obserwatorka i badacz gwiazd zmiennych zaæmieniowych, dla kolegów i przyjació³
Pani Ró¿a, cz³owiek wielkich zalet ducha i charakteru. Przez ostatnie 655 dni przys³ugiwa³ Jej zaszczytny tytu³ Nestora astronomów polskich. W dniu 3 marca 2001 r.
spoczê³a w rodzinnej ziemi.
Rozalia Szafraniec urodzi³a siê w Siekiernie w pobli¿u Kielc w dniu 28 lutego
1910 r. Ojciec Jej zmar³, gdy mia³a zaledwie 3 lata. Przez ca³e dzieciñstwo i m³odoœæ
podziwia³a i zapamiêta³a matkê w nadludzkim niemal wysi³ku pokonuj¹c¹ samotnie
trud prowadzenia piêciohektarowego gospodarstwa i wychowywania siedmiorga dzieci:
czterech synów i trzech córek. Spoœród tej gromadki jeden z braci Rozalki, a póŸniej
Ona sama, uzyskali wy¿sze wykszta³cenie.
Dziêki parze ¿yczliwych letników, zainteresowanych wyj¹tkowo mi³¹ i inteligentn¹
dziewczynk¹, wysoko ocenian¹ tak¿e przez nauczycieli, mog³a Rozalka rozpocz¹æ
i ukoñczyæ naukê w Pañstwowym Gimnazjum im. b³. Kingi w Kielcach. W 1929 r.
by³a pierwsz¹ w historii maturzystk¹ z Siekierna. Bezpoœrednio potem podjê³a studia
matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim u prof. W. Sierpiñskiego i ukoñczy³a
je, uzyskuj¹c magisterium w 1934 r.
Wkrótce po otrzymaniu dyplomu los zetkn¹³ J¹ z profesorem Tadeuszem Banachiewiczem, który poszukiwa³ wówczas kandydata na asystenta-obserwatora do Stacji Obserwatorium Astronomicznego UJ na górze Lubomir (912 m n.p.m.) w pobli¿u Myœlenic. Rozalia Szafraniec przyjê³a tê funkcjê tylko na rok, gdy¿ planowa³a poœwiêciæ siê
raczej pracy nauczycielskiej. Realizuj¹c swój plan, ukoñczy³a w Warszawie w roku
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szkolnym 1935/1936 jednoroczny kurs nauczycielski w Studium Pedagogicznym prof.
Nawroczyñskiego i odby³a praktykê w prywatnym Gimnazjum p. Gepnerówny, po czym
od dnia 1 wrzeœnia 1936 r. zosta³a nauczycielk¹ matematyki w Pañstwowym Gimnazjum i Liceum w Mys³owicach, sk¹d dok³adnie 3 lata póŸniej powróci³a piechot¹ do
Siekierna, gdzie dzia³a³a, uczy³a i walczy³a w podziemiu przez ca³y okres okupacji.
Od stycznia 1942 r. bra³a udzia³ w akcjach ZWZ, póŸniej AK, bêd¹c komendantem
gminy Bodzentyn w Wojskowej S³u¿bie Kobiet; u¿ywa³a pseudonimów ,,A¿ur” i ,,Zór”,
zwi¹zanych doœæ wyraŸnie ze zmodyfikowanym imieniem, nadanym Jej przez przyjació³. Oficjalnie legitymowa³a siê podczas okupacji stanowiskiem gminnej agronomki,
co niejeden raz okazywa³o siê zbawienne. Ciê¿kim ciosem, który prze¿y³a w tym
czasie, by³a œmieræ narzeczonego, spalonego ¿ywcem przy pacyfikacji wsi Michniów,
w lipcu 1943 r., na 7 tygodni przed zaplanowanym œlubem.
Ten trudny i bohaterski okres ¿ycia Pani Ró¿y upamiêtniaj¹: Krzy¿ Armii Krajowej, przyznany Jej w Londynie w 1979 r. i Honorowa Odznaka ¯o³nierza Armii Krajowej Korpusu ,,Jod³a”, datowana na Jasnej Górze w 1981 r.
Bezpoœrednio po wojnie uczy³a przez kilka miesiêcy matematyki w Gimnazjum
w Bodzentynie, a nastêpnie przez 2 lata (1945—1947) w Pañstwowym Gimnazjum
i Liceum im. b³. Kingi w Kielcach, gdzie kiedyœ zdawa³a maturê.
We wrzeœniu 1947 r. przenios³a siê do Krakowa i podjê³a ponownie — po dwunastoletniej przerwie — pracê w Obserwatorium Astronomicznym UJ. Ju¿ 2 lata póŸniej
zas³u¿y³a w oczach wstrzemiêŸliwego w pochwa³ach profesora T. Banachiewicza na
komplement ,,to dzielna obserwatorka”. Doktorat filozofii uzyska³a w UJ w 1950 r.
Pracowa³a wtedy równie¿ jako nauczycielka matematyki w III (wówczas — dziœ II)
Pañstwowym Liceum i Gimnazjum im. króla Jana Sobieskiego w Krakowie. Od stycznia 1951 r. a¿ do przejœcia na emeryturê w 1973 r. pozostawa³a w Obserwatorium na
stanowisku adiunkta.
W latach powojennych w Krakowie otrzyma³a nowy wdziêczny pseudonim Rosa
Volans, nadany Jej przez niezapomnianego profesora Micha³a Kamieñskiego, który
potrafi³ celnie zamykaæ, w dwóch najwy¿ej s³owach, charakterystyki adeptów astronomii. W przypadku Pani Ró¿y uzasadnieniem „przydomka” by³ zapewne Jej status
szybowniczki, uzyskany na trzech kursach: A, B, C w latach 1938/1939; w Jej Ksi¹¿ce
lotów zanotowane s¹ te¿ loty treningowe w 1947 r. Nie mo¿na poza tym wykluczyæ
jako drugiej motywacji Profesora Jej pasji podró¿owania, zarówno na miêdzynarodowe kongresy i konferencje naukowe, jak i w ramach prywatnych eskapad turystycznych. Zwiedzi³a wiele krajów, a czym pisze w swoich Okruchach wspomnieñ, którym
nada³a dodatkowo podtytu³: Miêdzy Niebem a Ziemi¹ — zamierzaj¹c zreszt¹ przekazaæ je Bibliotece Jagielloñskiej.
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G³ówn¹ domen¹ dzia³alnoœci naukowej Rozalii Szafraniec by³y obserwacje wizualne gwiazd zmiennych zaæmieniowych i ich opracowania. W latach szeœædziesi¹tych
zosta³a nawet œwiatow¹ rekordzistk¹ ze swymi prawie 50 tysi¹cami tego rodzaju obserwacjami; oprócz nich prowadzi³a tak¿e obserwacje fotoelektryczne. Przy tej pracy
odkry³a dwie nowe gwiazdy zmienne. Wykonywa³a fotograficzne obserwacje pozycyjne komet i planetoid; fotografowa³a tak¿e Ksiê¿yc, by z pomiarów d³ugoœci cieni
jego gór wyznaczaæ parametry libracji; nie zaniedbywa³a nawet obserwacji zakryæ
gwiazd przez Ksiê¿yc, których ma na swym koncie prawie 400. W latach 1957—
—1966 obserwowa³a skrupulatnie przeloty SSZ, sporadycznie notowa³a tak¿e przeloty meteorów i zorze polarne. Z tytu³u wieloletniego nadawania radiowych sygna³ów czasu otrzyma³a Honorow¹ Odznakê Komitetu d/s Radia i Telewizji z okazji
jubileuszu tej instytucji w 1970 r. Przypomnijmy te¿, i¿ d³ugo pe³ni³a absorbuj¹ce
obowi¹zki redaktora technicznego „Postêpów Astronomii”.
Imponowa³a wszystkim wytrwa³oœci¹ i sumiennoœci¹ w pracy. Zapewne tak J¹
uformowa³a twarda szko³a ¿ycia ju¿ w dzieciñstwie. Nawet w okresie powa¿nego
odmro¿enia twarzy w okolicach oczodo³ów od lodowatego okularu lunety nie rezygnowa³a z obserwacji, wykonawszy sobie w tym celu na drutach specjaln¹ ,,terrorystyczn¹” kominiarkê, z otworami jedynie na oczy.
W archiwum Obserwatorium Pani Ró¿a zdeponowa³a 18 dzienników obserwacyjnych, stanowi¹cych plon trudu 26 lat i opublikowa³a drukiem 72 prace naukowe. Od
1952 r. by³a cz³onkiem Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej, gdzie dzia³a³a przez
wiele lat w Komisji nr 42, koordynuj¹cej miêdzynarodow¹ wspó³pracê w zakresie
badañ gwiazd zaæmieniowych.
Od ponad 10 lat pojawiaj¹ siê w biuletynach naukowych komunikaty o obserwacjach gwiazd zmiennych, wykonywanych w R. Szafraniec Observatory, Metzerlegen, Switzerland; Obserwatorium to znajduje siê w pobli¿u Stacji Obserwacyjnej
Uniwersytetu w Bazylei. Dr Roger Diethelm, zapytany przez Pani¹ Ró¿ê, dlaczego
nazwa³ Jej imieniem swoje prywatne obserwatorium, poda³ w odpowiedzi (11.06.1994
r.) a¿ dwa powody: ,,po pierwsze ka¿dy, kto pracuje w dziedzinie gwiazd podwójnych
zaæmieniowych, jest œwiadom znaczenia Pani jakoœciowo wyœmienitych i pozbawionych przerw obserwacji minimów. Wykonuj¹c ten sam rodzaj ,,brudnej roboty” (jak
zwyk³em j¹ nazywaæ, gdy¿ nikt wykonuj¹cy tê wa¿n¹ pracê nie ma szans, by dziêki
niej staæ siê s³awnym za swego ¿ycia), doceniam specjalnie to, ¿e Pani prowadzi³a
obserwacje w trudnych okresach czasu, kiedy to ¿aden inny obserwator nie by³by
w stanie wykonaæ tej samej pracy. Wi¹¿e siê to zreszt¹ zapewne i z drugim powodem,
a mianowicie tym, ¿e chcia³em upamiêtniæ Pani¹ jako jedn¹ z kilku kobiet, które wywar³y swoje piêtno na astronomii europejskiej XX wieku” (t³um. J.M.).
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Trudniej jednak bywa prorokowi wœród bliskich. Wieloletnia s³u¿ba dydaktyczna
Pani Ró¿y zosta³a wprawdzie uhonorowana przepisowo Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,
a potem Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, ale — jak to bywa z weteranami — oprócz orderów, krzy¿y i medali ci najofiarniejsi bywaj¹ naznaczeni tak¿e bliznami. Tak¿e ,,blizn¹” Pani Ró¿y — uczciwej, odwa¿nej i prostolinijnej weredyczki — by³o niezatwierdzenie habilitacji uzyskanej przez Ni¹ w wyniku kolokwium
odbytego podczas posiedzenia Rady Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii UJ dnia
25 kwietnia 1963 r.; inn¹ sta³a siê odmowa zgody na wyjazd Pani Ró¿y do USA, gdy
Uniwersytet w Filadelfii zaprosi³ J¹ na jeden semestr w charakterze visiting profesor.
Oba te urazy pochodz¹ zreszt¹ od jednego i tego samego cz³owieka, którego powinno
siê tu obj¹æ, jako nie¿yj¹cego, zwyczajowym immunitetem, choæ zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e historia przestrzegaj¹ca rygorystycznie normy de mortuis nil nisi bene
sta³aby siê rych³o ogóln¹ hagiografi¹.
Smutne te fakty dowodz¹, i¿ ta sama Alma Mater miewa dzieci ró¿nego formatu.
Format, jaki reprezentowa³a sob¹ Zmar³a, pozwoli³ Jej jednak na wybaczenie winowajcy i na potraktowanie jego czynów w kategorii zaledwie przykroœci, a nie krzywd.
W blasku tego przebaczenia Rosa Volans przekroczy³a zapewne Bramy Niebios.
Czeœæ Jej Pamiêci!
Jan Mietelski
„Urania – Postêpy Astronomii”, z. 3/2001, s.134—135.
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Stanis³aw SZELIGOWSKI
1887—1966

Stanis³aw Szeligowski urodzi³ siê 5 XII 1887 r. w Krakowie, w rodzinie inteligenckiej. Tam te¿ chodzi³ do szko³y powszechnej i do gimnazjum, które ukoñczy³ w 1908 r.
Studia wy¿sze rozpocz¹³ na Politechnice Lwowskiej, ale ze wzglêdów zdrowotnych
przerwa³ je na drugim roku. Po przerwie, w 1913 r., zapisa³ siê na Wydzia³ Filozofii
UJ, gdzie studiowa³ matematykê, fizykê i astronomiê. Ukoñczenie tych studiów, udokumentowane otrzymaniem absolutorium dn. 20 XI 1918 r., nast¹pi³o po rozpadzie
monarchii austro-wêgierskiej, po zakoñczeniu I wojny œwiatowej i po odzyskaniu
11 XI 1918 r. niepodleg³oœci przez Polskê. Ziemie zaboru austryjackiego wraz z Krakowem po³¹czy³y siê z innymi zaborami i utworzy³y odrodzone pañstwo, a Stanis³aw
Szeligowski sta³ siê pierwszym astronomem polskim, który ukoñczy³ studia wy¿sze
w wolnej ojczyŸnie.
Bezpoœrednio po uzyskaniu absolutorium Szeligowski rozpocz¹³ pracê w Obserwatorium Astronomicznym UJ w charakterze asystenta prof. Banachiewicza, który
w tym czasie zosta³ dyrektorem tego Obserwatorium. Obowi¹zki asystenta obejmowa³y obserwacje meteorologiczne i s³u¿bê czasu. Na stanowisku tym Szeligowski
pozostawa³ tylko do koñca 1919 r., kiedy to przeniós³ siê do Wilna.
Dnia 1 stycznia 1920 r. Stanis³aw Szeligowski zosta³ zaanga¿owany jako starszy
asystent w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Stefana Batorego (USB)
w Wilnie. Dyrektorem tego obserwatorium by³ wtedy prof. W³adys³aw Dziewulski,
który rozpocz¹³ rozbudowê tej placówki, wiêc uzyskanie wspó³pracownika z pewnym doœwiadczeniem w pracy astronoma by³o bardzo korzystne. Pracuj¹c pod kierunkiem prof. Dziewulskiego, Szeligowski uzyska³ w 1923 r. tytu³ naukowy doktora
filozofii w zakresie astronomii na podstawie rozprawy z mechaniki nieba pt. „Orbita
ostateczna komety 1904 II”. Po tym osi¹gniêciu zosta³ awansowany na adiunkta.
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W latach 1924—1925 dr Szeligowski pracowa³ jako stypendysta Funduszu Kultury Naukowej w Obserwatorium Astronomicznym w Lejdzie (Holandia), gdzie pod
kierunkiem prof. E. Hertzsprunga zapoznawa³ siê z zagadnieniami fotometrii fotograficznej gwiazd. Wobec rozwoju produkcji klisz o coraz wy¿szej i szerszej czu³oœci
spektralnej, ten dzia³ astronomii rokowa³ du¿e nadzieje. Dla doktora Szeligowskiego
by³a to zmiana zakresu zainteresowañ naukowych z astronomii klasycznej na now¹
dziedzinê astrofizyki. Doœwiadczenia zdobyte w Lejdzie pozwoli³y mu na przeprowadzenie w Wilnie fotometrycznych badañ gwiazd zmiennych metod¹ fotograficzn¹.
W roku 1927 Szeligowski bra³ udzia³ w polskiej ekspedycji do Laponii na zaæmienie
S³oñca, a w latach 1930—1931 odby³ drugi sta¿ naukowy w Obserwatorium w Lund
(Szwecja), gdzie pod kierunkiem prof. K. Lundmarka zapozna³ siê z metodami i zagadnieniami astronomicznej statystyki gwiazdowej.
Okres II wojny œwiatowej dr Stanis³aw Szeligowski spêdzi³ w Wilnie, którego
sytuacja w tym czasie ulega³a wielu zmianom. W 1939 r. miasto wraz z s¹siednim
obszarem zosta³o przekazane Litwie, która znalaz³a siê w sferze wp³ywów radzieckich i zosta³o stolic¹ tego pañstwa. W 1940 r. usuniêto rz¹d litewski, a Litwa zosta³a
w³¹czona do ZSRR jako Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka. W latach
1941—1944 by³a pod okupacj¹ niemieck¹ i z koñcem wojny wróci³a do statusu republiki ZSRR. W ca³ym tym czasie sytuacja ludnoœci polskiej w Wilnie by³a bardzo
trudna. Dr Szeligowski straci³ pracê w Obserwatorium i chwilowo musia³ podejmowaæ pracê fizyczn¹. Potem uczy³ na tajnych kompletach organizowanych przez spo³eczeñstwo polskie oraz w gimnazjum.
Po zakoñczeniu wojny zaistnia³a mo¿liwoœæ repatriacji Polaków z ZSRR do Polski. Pracownicy USB skorzystali z tej mo¿liwoœci. W grupie, która w lipcu 1945 r.
wyjecha³a z Wilna znajdowali siê równie¿ astronomowie: prof. W. Dziewulski, doc.
W. Iwanowska i dr S. Szeligowski. Grupa ta zatrzyma³a siê w Toruniu i rozpoczê³a
organizowanie nowego uniwersytetu, który wkrótce otrzyma³ nazwê Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika (UMK). W ramach tej akcji astronomowie zorganizowali Katedrê Astronomii, któr¹ obj¹³ prof. Dziewulski i Katedrê Astrofizyki kierowan¹ przez
doc. W. Iwanowsk¹, oraz zaczêli starania o zbudowanie obserwatorium astronomicznego. Wybrano teren w maj¹tku Piwnice, 12 km od Torunia, w miejscu, które najlepiej spe³nia³o warunki wymagane dla tego typu placówki naukowej. Dr Szeligowski
do³¹czy³ do Katedry Astronomii i rozpocz¹³ prace nad rozpraw¹ habilitacyjn¹. Wróci³
do tematyki z zakresu mechaniki nieba i opracowa³ zagadnienia wiekowych perturbacji planetoid wywo³anych oddzia³ywaniem wielkich planet. Habilitacja dr Stanis³awa
Szeligowskiego odby³a siê w czerwcu 1947 r. Doc. Szeligowski pracowa³ nadal w UMK
na etacie adiunkta do 31 marca 1949 r., kiedy to zwolni³ siê na w³asn¹ proœbê i prze-
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niós³ siê do Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Wroc³awskiego. Zmiana
ta, uzgodniona z prof. E. Rybk¹, dyrektorem Obserwatorium Astronomicznego we
Wroc³awiu, by³a korzystna dla tego oœrodka, w którym brak by³o astronoma, specjalisty z mechaniki nieba, dla prowadzenia programowych zajêæ dydaktycznych z tego
dzia³u astronomii.
W zwi¹zku z przeniesieniem siê doc. Stanis³awa Szeligowskiego do Wroc³awia
pojawi³ siê problem jego biblioteki. Szeligowski by³ zami³owanym bibliofilem. Przy
ma³ych wymaganiach osobistych i braku obowi¹zków rodzinnych móg³ poœwiêciæ
stosunkowo du¿e œrodki na zakup ksi¹¿ek odpowiadaj¹cych jego wyj¹tkowo szerokim zainteresowaniom. Ksiêgozbiór ten zawiera³ ksi¹¿ki naukowe i popularnonaukowe, astronomiczne, matematyczne i fizyczne w jêzykach polskim, angielskim i niemieckim, powa¿niejsze dzie³a beletrystyczne w tych samych jêzykach. Prócz tego
wiele pozycji z zakresu historii, filozofii, socjologii, przyrody (zw³aszcza albumy fotograficzne), podrêczniki fotografii, gry w szachy itp. w ró¿nych jêzykach. Z nauki
w gimnazjum doc. Szeligowski zna³ grekê i w swoich zbiorach mia³ kilka dzie³ klasycznych w tym jêzyku. Siêga³ po nie dla urozmaicenia lektury. LIczba tych ksi¹¿ek
stale wzrasta³a, poniewa¿ ka¿de wyjœcie Szeligowskiego do miasta w Wilnie, Toruniu
czy Wroc³awiu, by³o okazj¹ do wejœcia do ksiêgarni i zakupu przynajmniej jednej
ksi¹¿ki.
Do Wroc³awia doc. Szeligowski przywióz³ ju¿ bibliotekê licz¹c¹ ponad tysi¹c tomów. Dlatego pocz¹tkowo jako miejsce zamieszkania wybra³ filiê Obserwatorium
w Bia³kowie, 60 km od Wroc³awia, gdzie by³y mo¿liwoœci swobodnego roz³o¿enia
nawet du¿ej liczby ksi¹¿ek. Ta lokalizacja wymaga³a dojazdów Szeligowskiego do
Wroc³awia na zajêcia dydaktyczne i posiedzenia. Wkrótce uda³o siê dla Niego urz¹dziæ jeden niekrêpuj¹cy pokój i du¿¹, such¹ piwnicê dla Jego biblioteki w domu rodziny Opolskich we Wroc³awiu, blisko Obserwatorium. Te pomieszczenia i otoczenie
tak odpowiada³y Szeligowskiemu, ¿e zajmowa³ je do koñca ¿ycia.
Doc. Stanis³aw Szeligowski by³ autorem 23 prac naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych w czasie pobytu w Wilnie i Toruniu. Prace opublikowane
przez Szeligowskiego dotyczy³y g³ównie obserwacji gwiazd zmiennych, zakryæ gwiazd
przez Ksiê¿yc, zaæmieñ i mechaniki nieba. Do wa¿niejszych prac nale¿a³o obliczenie
definitywnej orbity komety !904 II (1923 r.) oraz perturbacji wiekowych planetoidy
(1221) Amor (1948 r.). Wyk³ady, które prowadzi³, dotyczy³y g³ównie mechaniki nieba. We Wroc³awiu zajmowa³ siê przede wszystkim dydaktyk¹ i pe³ni³ obowi¹zki prodziekana Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego. By³
cz³onkiem Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Dnia 1 X 1960 r. doc. Szeligowski przeszed³ na emeryturê.
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Ten krótki ¿yciorys doc. dr. hab. Stanis³awa Szeligowskiego, oparty g³ównie na
materia³ach archiwalnych, nale¿y, dla bli¿szego przedstawienia jego osobowoœci, uzupe³niæ osobistymi wspomnieniami z kontaktów i rozmów z Nim samym.
Charakterystyczn¹ cech¹ Szeligowskiego by³o unikanie wspomnieñ z przesz³oœci.
Nie mówi³ o swoich rodzicach, dwóch siostrach i ma³¿eñstwie, które prawdopodobnie by³o nieudane i skoñczy³o siê rozwodem. Z dawnych lat wspomina³ kolegów
gimnazjalnych, z którymi zdawa³ maturê. Ustalili oni wtedy, ¿e bêd¹ spotykaæ siê co
roku i z przerwami, spowodowanymi przez wojny œwiatowe, realizowali te spotkania
kole¿eñskie a¿ do czasu, kiedy z du¿ej grupy przy ¿yciu pozosta³o tylko kilku kolegów, którzy postanowili zakoñczyæ te coraz smutniejsze spotkania.
Drugim w¹tkiem wspomnieñ o Szeligowskim by³o jego zainteresowanie pi³k¹
no¿n¹. W czasie pobytu w Krakowie by³ cz³onkiem pierwszego sk³adu dru¿yny Cracovii i bra³ udzia³ w meczach i treningach pi³karskich oraz zachowa³ zdjêcia i recenzje
z tych prze¿yæ sportowych. Mieszkaj¹c przy rodzinie prof. Opolskiego przychodzi³
na transmisje telewizyjne ciekawszych meczy, ogl¹da³ je i komentowa³ ze znawstwem.
Do ostatnich niemal dni jego sportowy duch nakazywa³ mu dbaæ o kondycjê fizyczn¹.
Nie by³o dnia bez intensywnego spaceru, czêsto brzegami Odry i szlakiem ksiêgarñ
do centrum miasta i z powrotem, z now¹ ksi¹¿k¹, do domu.
Corocznie w okresie wakacji wyje¿d¿a³ do Murzasichla ko³o Zakopanego. W góralskiej chacie spêdza³ oko³o dwa miesi¹ce, poœwiêcaj¹c ten czas na swoj¹ drug¹ po
bibliofilstwie pasjê. Prawie codziennie chodzi³ na górskie wycieczki z plecakiem i aparatem fotograficznym zawieszonym na szyi. Kolejn¹ pasj¹ by³a bowiem fotografia,
oczywiœcie wtedy bia³o-czarna. Posiada³ kilka aparatów i z ka¿dych wakacji przywozi³ seriê zdjêæ przyrody górskiej i obiektów architektonicznych.
Stanis³aw Szeligowski by³ sympatyczny, spokojny i skromny. Nie mia³ bli¿szej
rodziny, a z dalszymi kuzynami nie kontaktowa³ siê, nawet z tymi, którzy mieszkali na
przedmieœciach Wroc³awia. Nie szuka³ towarzystwa, wola³ samotnoœæ. Z nikim nie
wi¹za³ siê g³êbiej uczuciowo i od nikogo takich zwi¹zków nie oczekiwa³. By³ jak kot,
który chodzi w³asnymi drogami.
Doc. dr hab. Stanis³aw Szeligowski zmar³ 11 marca 1966 r. i spoczywa na cmentarzu Grabiszyn we Wroc³awiu.
Barbara Cader-Sroka
Wroc³aw, maj 2007
Na podstawie dokumentów oraz wspomnieñ
Antoniego Opolskiego i Barbary Opolskiej-Negrusz
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Stefan WIERZBIÑSKI
1910—1976
14 lipca 1976 r. zmar³ we Wroc³awiu prof. dr Stefan Wierzbiñski, jeden z czo³owych polskich specjalistów w dziedzinie mechaniki nieba. Odszed³ od nas uczony,
który swe osi¹gniêcia zdoby³ nie tylko na drodze wytrwa³ej pracy, ale i pokonywania
ju¿ od m³odych lat trudnoœci, jakich mu ¿ycie nie szczêdzi³o.
Stefan Wierzbiñski urodzi³ siê w Poznaniu 5 sierpnia 1910 r. w rodzinie robotniczej. Po ukoñczeniu piêciu klas w Pañstwowym Gimnazjum im. œw. Jana Kantego
w Poznaniu podj¹³ w latach 1928—1930 pracê w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej jako
praktykant melioracyjny. Aspiracje mia³ jednak wy¿sze i po samodzielnym przygotowaniu siê zda³ w paŸdzierniku 1934 r. egzamin dojrza³oœci dla eksternów przed Pañstwow¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹ w Poznaniu.
W latach 1934—1939 odby³ studia astronomiczne w Uniwersytecie Poznañskim,
zakoñczone uzyskaniem 13 marca 1939 r. dyplomu magistra filozofii z zakresu astronomii. Jeszcze jako student, bo ju¿ w 1937 r., rozpocz¹³ pracê w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Poznañskiego. Pracê tê przerwa³ wybuch wojny. W czasie okupacji Stefan Wierzbiñski pracowa³ w Poznaniu jako kreœlarz mierniczy. Do pracy
w Obserwatorium wróci³ w lutym 1945 r. a 1 lipca 1945 r. zosta³ mianowany starszym
asystentem. W grudniu tego¿ roku uzyska³ w Uniwersytecie Poznañskim doktorat na
podstawie rozprawy pt. Zastosowanie mikrometru bezosobowego do obserwacji przejœæ
gwiazd przez I wertyka³ metod¹ Struvego i 1 kwietnia 1950 r. otrzyma³ nominacjê na
adiunkta. Od 1 listopada 1951 r. pracowa³ w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Wroc³awskiego pocz¹tkowo jako adiunkt, a od 1 kwietnia 1955 r. jako docent.
W dniu 1 paŸdziernika 1960 r. obj¹³ kierownictwo Katedry Mechaniki Nieba, a 26 lutego 1965 r. otrzyma³ tytu³ profesora nadzwyczajnego. Jednoczeœnie w latach 1958—
—1961 by³ docentem w Katedrze Matematyki Politechniki Wroc³awskiej oraz kierow-
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nikiem Zak³adu Metod Numerycznych i Graficznych Politechniki. Od 1948 r. by³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej, w której nale¿a³ do Komisji 26 — gwiazd podwójnych. W 1966 r. powo³any
zosta³ na cz³onka Rady Naukowej Planetarium i Obserwatorium w Chorzowie.
Pracê naukow¹ Stefan Wierzbiñski rozpocz¹³ w Poznaniu od obserwacji astronomicznych oraz prac teoretyczno-rachunkowych dotycz¹cych wyznaczania orbit komet, a potem gwiazd podwójnych. Wkrótce poœwiêci³ siê wy³¹cznie tej ostatniej dziedzinie, staj¹c siê znanym specjalist¹. Tê sam¹ tematykê kontynuowa³ we Wroc³awiu.
Poza normaln¹ dzia³alnoœci¹ dydaktyczn¹ przez trzy lata po otrzymaniu tytu³u profesorskiego prowadzi³ Ogólnopolskie seminarium z mechaniki nieba. Sprawowa³ te¿ opiekê
nad 10 pracami magisterskimi oraz by³ promotorem w 6 przewodach doktorskich.
Pomimo s³abego i pogarszaj¹cego siê z biegiem lat zdrowia pracowa³ bardzo intensywnie. W swym dorobku naukowym pozostawi³ 61 prac naukowych, z których
trzy najwiêksze zas³uguj¹ na osobne wymienienie. S¹ to: Wstêp do astronomii matematycznej (Poznañ 1950), Catalogue des differences de magnitude des componentes
de 2379 etoiles doubles et multiples (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 94, ser.
Mat. Fiz. Astr. IX, Wroc³aw 1969) i podrêcznik akademicki Mechanika nieba (Warszawa 1973).Oprócz tego by³ autorem 8 prac popularnonaukowych i 28 artyku³ów
w prasie poznañskiej i wroc³awskiej.
W uznaniu swych zas³ug i osi¹gniêæ Prof. Wierzbiñski trzykrotnie (1960 r., 1969 r.,
1970 r.) otrzyma³ nagrodê Rektora Uniwersytetu Wroc³awskiego, a dwukrotnie (1956 r.,
1973 r.), nagrodê Ministra. By³ odznaczony Medalem 10-lecia Polski Ludowej (1955)
oraz Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973).
Przemys³aw Rybka
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Antoni WILK
1876—1940

Odkrywca komet
Niewielu Polaków zosta³o odkrywcami komet. Pierwszym by³ Jan Heweliusz
(1611—1687). Obserwowa³ on wiele komet i trudno dziœ z ca³¹ pewnoœci¹ ustaliæ,
które z nich dostrzeg³ jako pierwszy. Wydaje siê jednak, ¿e co najmniej dwie — widoczne w latach 1672 i 1677 — mo¿na uwa¿aæ za komety Heweliusza. Wspó³czesne
katalogi komet nie ³¹cz¹ jednak nazwiska odkrywcy z nazw¹ komety dla obiektów tak
dawnych. Pierwsz¹ komet¹, w której nazwie pojawi³o siê nazwisko Polaka, jest wiêc
dopiero kometa Orkisza (C/1925 Gl). Zosta³a ona odkryta 3 kwietnia 1925 r. przez
Lucjana Orkisza (1900—1973) w górskiej stacji obserwacyjnej krakowskiego obserwatorium astronomicznego na £ysinie. Tam te¿ 17 lipca 1936 r. dostrzeg³ go³ym okiem
kometê C/1936 Ol W³adys³aw Lis (1911—1980), pracownik techniczny obserwatorium, ale poniewa¿ by³ trzecim niezale¿nym jej odkrywc¹, wiêc nosi ona nazwê komety Kaho-Kozika-Lisa. Warto dodaæ, ¿e jej wspó³odkrywca Stefan Kozik (1902—
—1979) te¿ by³ Polakiem, choæ niemal ca³e ¿ycie spêdzi³ w Rosji i w literaturze
naukowej figuruje jako astronom i geofizyk sowiecki. Kolejnym odkrywc¹ i to a¿
czterech komet (C/1925 VI, C/1929 Yl, C/1930 Fl, D/1937 Dl) by³ Antoni Wilk. Ostatni¹* jak dot¹d kometê (C/1966 Tl) odkry³ Konrad Rudnicki (ur. 1926) 15 paŸdziernika
1966 r. w obserwatorium na Mount Palomar w Kalifornii.
Kim by³ rekordzista wœród polskich po³awiaczy komet? Z rozsianych po ró¿nych
publikacjach informacji biograficznych mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e Antoni Wilk urodzi³ siê 19 grudnia 1876 r. w P³awowicach, w powiecie miechowskim, jako syn Andrzeja Wilka i Franciszki z domu Janowskiej, córki powstañca z 1863 r. W 1898 r.
*

2 stycznia 2006 r. kometê C/2006 A1 odkry³ Grzegorz Pojmañski z Obserwatorium Warszawskiego w czasie realizacji Przegl¹du Nieba w programie ASAS w Chile.
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ukoñczy³ Gimnazjum im. Sobieskiego w Krakowie, w 1904 r. Uniwersytet Jagielloñski, a w 1909 r. uzyska³ na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie stopieñ naukowy doktora filozofii w zakresie matematyki na podstawie rozprawy pt. „Zarys teorii
ca³ek Cauchyego”. Pracowa³ jako profesor gimnazjalny matematyki i fizyki najpierw
w Ko³omyi, Nowym S¹czu i Tarnowie, a od 1912 r. w Krakowie. Ale najwiêksz¹
pasj¹ jego ¿ycia by³a astronomia. Jej poœwiêca³ ka¿d¹ woln¹ chwilê. By³ w sta³ym
kontakcie z kierowanym przez prof. Tadeusza Banachiewicza (1882—1954) krakowskim obserwatorium astronomicznym, w którym doczeka³ siê asystentury w 1927 r.,
a adiunktem zosta³ mianowany w 1934 r. Na krótko przed wojn¹ prowadzi³ te¿ wyk³ady zlecone z astronomii ogólnej na Uniwersytecie Jagielloñskim. Szóstego listopada
1939 r. znalaz³ siê w grupie podstêpnie aresztowanych profesorów Uniwersytetu Jagielloñskiego i zosta³ wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen w Oranienburgu ko³o Berlina. Wycieñczony trzymiesiêcznym tam uwiêzieniem zmar³ kilka
dni po wypuszczeniu z obozu, 14 lutego 1940 r. Pochowany zosta³ na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie.
Curriculum vitae Antoniego Wilka mo¿na uznaæ za poniek¹d typowe dla polskiego inteligenta pierwszej po³owy XX wieku: wychowanie w atmosferze tradycji popowstaniowych, zrozumienie potrzeby poœwiêcenia siê pracy pedagogicznej, trudne
wspinanie siê po szczeblach kariery naukowej i wreszcie tragiczne jej przerwanie
w nastêpstwie zdarzeñ wojennych. Ale w jego ¿yciu by³y te¿ momenty wyraŸnie wykraczaj¹ce poza te ramy. W dzieciñstwie by³ to kontakt z domem znanej rodziny
ziemiañskiej Morstinów w P³awowicach, w którym znaleŸli zajêcie rodzice m³odego
Antka. Jego znajomoœæ, a mo¿e nawet przyjaŸñ z m³odszym o kilka lat Ludwikiem
Hieronimem Morstinem (1886—1968), przysz³ym poet¹, dramaturgiem i powieœciopisarzem, zaowocowa³a zainteresowaniami astronomicznymi obu ch³opców. Jeden
zosta³ póŸniej astronomem, a drugi napisa³ ksi¹¿kê o Koperniku K³os Panny, w której
nota bene wspomina towarzysza swych m³odzieñczych pasji. W póŸniejszych latach
niezwyk³oœci ¿yciu Antoniego Wilka dostarczy³y komety. Myli³by siê ten, kto s¹dzi³by, ¿e odkrycie komety to po prostu ³ut szczêœcia. Czasem rzeczywiœcie tak bywa.
Ale najczêœciej jest to wynik d³ugotrwa³ych, upartych poszukiwañ, wielu godzin poœwiêconych ¿mudnym obserwacjom nieba. I tak te¿ by³o w przypadku Antoniego
Wilka.
Warto tu zacytowaæ s³owa, którymi rozpoczyna on opis odkrycia swej pierwszej
komety (C/1925 VI) w dniu 19 listopada 1925 r. („Urania”): W ci¹gu kilku ostatnich
miesiêcy br. zajmowa³em siê g³ównie systematycznym przeszukiwaniem zachodniej
strony nieba, pos³uguj¹c siê siln¹ lornetk¹ pryzmatyczn¹ Zeissa, zwan¹ Binoctar,
o 7-krotnym powiêkszeniu i o œrednicy obiektywów 50 mm; od dwóch miesiêcy u¿y-
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wam tak¿e poszukiwacza komet Zeissa o œrednicy obiektywu 80 mm i odleg³oœci
ogniskowej 50 cm, z trzema okularami, daj¹cymi powiêkszenia 12-, 20- i 40-krotne.
Poniewa¿ mieszkam na zachodnim krañcu miasta i posiadam balkon zwrócony na
po³udnio-zachód, wiêc warunki obserwacji zachodniej czêœci nieba s¹ znoœne, chocia¿ czêsta mg³a i œwiat³a okolicznych lamp ulicznych niema³o przeszkadzaj¹ subtelniejszym poszukiwaniom na niebie.
Niezale¿nie od Wilka kometê C/1925 VI odkry³ 14 listopada 1925 r. amerykañski
mi³oœnik astronomii Leslie C. Peltier (1900—1980) w Delphos (Ohio). Nosi wiêc ona
nazwê komety Wilka-Peltiera. Obserwowano j¹ do 31 grudnia 1925 r. Najwiêksz¹
jasnoœæ, któr¹ kometa osi¹gnê³a na pocz¹tku grudnia, oceniono na oko³o 7 mag (nie
da³o siê wiêc zobaczyæ jej go³ym okiem). Na podstawie 164 obserwacji jej pozycji na
niebie Felicjan Kêpiñski (1885—1966) z Politechniki Warszawskiej wyznaczy³ orbitê tej komety. Mia³a ona kszta³t hiperboli (o mimoœrodzie 1,0005), ale jej orbita przed
przejœciem komety przez uk³ad planetarny i wzglêdem œrodka jego masy by³a elips¹.
Przez najbli¿szy S³oñca punkt swej orbity kometa przesz³a 7 grudnia 1925 r. w odleg³oœci 0,76 j.a. od S³oñca, a poniewa¿ k¹t nachylenia p³aszczyzny jej ruchu do p³aszczyzny ruchu Ziemi wynosi 145°, wiêc okr¹¿y³a ona S³oñce ruchem wstecznym (tzn.
przeciwnym do kierunku obiegu planet wokó³ S³oñca). Cztery lata póŸniej Wilk odkry³ nastêpne komety i to w odstêpie zaledwie 3 miesiêcy. Najpierw 20 grudnia 1929
r. dostrzeg³ kometê C/1929 Yl, jako obiekt o jasnoœci 7 mag w gwiazdozbiorze Lutni.
Nastêpnej nocy obserwowa³ j¹ w Warszawie Maciej Bielicki (1906—1988). Pierwsz¹
orbitê komety wyznaczy³ T. Banachiewicz, co umo¿liwi³o obliczenie jej efemerydy
i wykonanie dalszych obserwacji. Œledzono j¹ do 29 stycznia 1930 r. Na podstawie
212 obserwacji pozycyjnych astronom poznañski Fryderyk Koebcke (1909—1969)
udok³adni³ wartoœci parametrów opisuj¹cych jej orbitê. Okaza³o siê, ¿e najbli¿ej S³oñca znalaz³a siê 22 stycznia 1930 r. w odleg³oœci 0,67 j.a. i porusza³a siê wokó³ niego
ruchem wstecznym po bardzo silnie sp³aszczonej elipsie (o mimoœrodzie 0,999). Kometê C/1930 Fl Antoni Wilk odkry³ 21 marca 1930 r. równie¿ jako obiekt o jasnoœci
oko³o 7 mag w gwiazdozbiorze Ryb. Najwiêksz¹ jasnoœæ kometa osi¹gnê³a na prze³omie marca i kwietnia, kiedy to oceniono j¹ na oko³o 5 mag, czyli na granicy widzialnoœci go³ym okiem. Kometê obserwowano do 3 lipca 1930 r. Jako ciekawostkê dodajmy, ¿e w obserwatorium warszawskim, oprócz obserwacji mikrometrycznych
prowadzonych za pomoc¹ lunety o œrednicy 16 cm, M. Bielicki wykona³ jej zdjêcia za
pomoc¹ nowo nabytej astrokamery Zeissa, zamontowanej na lunecie Heydego. Wed³ug s³ów L. Orkisza („Urania”, nr 1-2/1930) „w ten sposób kometa Wilka zapocz¹tkowa³a w obserwatorium warszawskim metodê badañ astronomicznych — astrofotografiê”. Pierwsz¹, paraboliczn¹ orbitê komety równie¿ wyznaczy³ T. Banachiewicz,
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a nastêpnie zosta³a ona poprawiona w Austrii na podstawie 260 obserwacji pozycyjnych. Kometa przesz³a przez najbli¿szy S³oñca punkt swej orbity 28 marca 1930 r.
w odleg³oœci 0,48 j.a. od S³oñca, a okres jej obiegu zosta³ oceniony na oko³o 485 lat.
Najciekawsz¹ spoœród komet Wilka wydaje siê jednak ostatnia (D/1937 Dl), któr¹
odkry³ 27 lutego 1937 r. jako obiekt o jasnoœci 7 mag w gwiazdozbiorze Ryb. Podobnie jak w przypadku komety C/1925 VI jej wspó³odkrywc¹ sta³ siê L.C. Peltier, który
dostrzeg³ j¹ w kilka zaledwie godzin po Wilku. W dawniejszych katalogach komet
figuruje wiêc ona pod nazw¹ Wilka-Peltiera. Najbli¿ej S³oñca znalaz³a siê 21 lutego
1937 r., a wiêc œledzona ju¿ by³a tylko na tzw. poperyhelijnej czêœci orbity. Obserwowano j¹ do 12 maja 1937 r. Przez wiele lat w katalogach komet podawana by³a jej
prowizoryczna, paraboliczna orbita wyznaczona przez astronomów hiszpañskich
wkrótce po odkryciu. Gdy w 1981 r. m³ody niemiecki astronom Werner Landgraf
poprawi³ jej orbitê na podstawie 108 dostêpnych obserwacji, okaza³o siê, ¿e jest to
kometa krótkookresowa, obiegaj¹ca S³oñce w okresie 187 lat (jako krótkookresowe
przyjêto traktowaæ komety o okresach krótszych od 200 lat). Mo¿e przybli¿aæ siê do
S³oñca na odleg³oœæ 0,62 j.a. i oddalaæ od niego a¿ do 64 j.a.; mimoœród jej orbity jest
równy 0,981. Porusza siê w p³aszczyŸnie nachylonej do p³aszczyzny ruchu Ziemi pod
k¹tem 26°. W 1937 r. zbli¿y³a siê do Ziemi na odleg³oœæ 0,57 j.a., a jak wykaza³y
najnowsze obliczenia w okresie od 1585 do 2406 r. nie zbli¿y³a siê i nie zbli¿y do
¿adnej z planet na odleg³oœæ mniejsz¹ ni¿ 0,5 j.a. Wydaje siê wiêc, ¿e okr¹¿a ona
S³oñce po stosunkowo stabilnej orbicie, z czego mo¿na wnosiæ, ¿e nale¿y do starych
i wobec tego s³abo aktywnych komet.
Podsumowaniem tych informacji o najznakomitszym polskim ³owcy komet i obiektów, które nosz¹ jego imiê, niech bêd¹ s³owa s³ynnego japoñskiego odkrywcy 12
komet, Minoru Hondy (1917—1990), który prosz¹cym go o radê, jak odkrywaæ komety, pisa³: „Jeœli potrzebujesz odkrycia komety, natychmiast zaprzestañ poszukiwañ, w przeciwnym razie poszukiwania wytrwale prowadŸ dalej”. ¯ycie i dzie³o Antoniego Wilka s¹ potwierdzeniem s³usznoœci tych s³ów.
Krzysztof Zio³kowski
„Postêpy Astronomii”, nr 1/1991, s. 45—46.
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Jan Mietelski, Jerzy Machalski

Wies³aw WIŒNIEWSKI
1931—1994

Wspomnienia Kolegów
W dniu 28 lutego 1994 r. zmar³ nagle w Tucson w Arizonie dr Wies³aw Zygmunt
Wiœniewski, wychowanek Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a nastêpnie kolejno pracownik Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie i Lunar and Planetary Laboratory w Tucson — astronom czynny w ró¿nych dziedzinach astronomii,
a jako badacz polarny — znany równie¿ ze swych prac obserwacyjnych z zakresu
geofizyki.
Urodzi³ siê 2 maja 1931 r. we wsi £om¿yca (gm. Kupiski), w powiecie ³om¿yñskim, gdzie Jego ojciec, Tomasz Wiœniewski by³ dyrektorem szko³y powszechnej.
Matka, Zofia z d. Maciunas, córka wileñskiego lekarza, zawodowo nie pracowa³a;
osieroci³a Wies³awa w 1934 r., a druga ¿ona ojca, Wanda Dobkowska zmar³a z pocz¹tkiem wojny na atak serca. Wies³aw uczy³ siê w szkole podstawowej w £om¿y w latach 1937—1941, ale póŸniejsze lata okupacji niemieckiej spêdzi³ w rejonie Augustowa, gdzie On sam i ca³a Jego rodzina, tj. ojciec i dwaj bracia, Tomasz i Jerzy, pracowali
w niebywale trudnych warunkach, jako robotnicy rolni. Pod koniec wojny, 31 stycznia 1945 r. umiera ojciec; umiera równie¿ brat, Tomasz. Po wojnie, Wies³aw — maj¹c
ju¿ tylko jedynego starszego Jerzego — przenosi siê z ciotk¹, Eleonor¹ Malinowsk¹,
do Grajewa w woj. bia³ostockim, gdzie w latach 1945—1948 uczêszcza do gimnazjum, utrzymuj¹c siê ze stypendium i korepetycji.
Po tzw. ma³ej maturze w 1948 r. w Mi³kowie k. Karpacza Wies³aw pracuje jako
nauczyciel (1.09.1948—1.07.1949). Jedzie nastêpnie do Poznania, gdzie Jego brat,
Jerzy — póŸniejszy profesor historii (zmar³y, podobnie jak Wies³aw, w sile wieku)
rozpoczyna³ wówczas sw¹ karierê naukow¹ jako asystent w Instytucie Historii PAN.
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Z pocz¹tkiem paŸdziernika 1949 r. Wies³aw zostaje przyjêty na studia astronomii
w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu; pocz¹tkowo w charakterze s³uchacza nadzwyczajnego, ale zdawszy jako ekstern maturê z zakresu liceum typu matematyczno-fizycznego, zyskuje w lutym 1950 r. status s³uchacza zwyczajnego. Niebawem podejmuje równie¿ sta³¹ pracê (1.09.1951) jako nauczyciel matematyki
w Technikum Budowy Taboru Kolejowego w Poznaniu.
Dyrektor Obserwatorium, prof. Józef Witkowski, umo¿liwia Mu ukoñczenie studiów w czasie znacznie skróconym, gdy¿ Wies³aw staje do egzaminu magisterskiego
ju¿ po 6 semestrach, œciœlej w grudniu 1952 r. i uzyskuje tytu³ magistra filozofii w zakresie astronomii. W swojej pracy magisterskiej zaj¹³ siê wyznaczaniem wspó³rzêdnych selenograficznych kraterów ksiê¿ycowych.
Wobec braku wolnego etatu w Obserwatorium Poznañskim, Wies³aw nadal uczy
matematyki w Technikum a¿ do 2.03.1953 r., kiedy stan¹³ wraz z T. M., studentem
fizyki z Krakowa, do konkursu og³oszonego tam w zwi¹zku z asystentur¹ wakuj¹c¹
od 1.03.1953, w Katedrze Astronomii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ.
Wies³aw konkurs wygra³, zarówno z powodu wy¿szych kwalifikacji formalnych,
jak i opinii prof. J. Witkowskiego (z 17.02.1953 r.), okreœlaj¹cej Go jako cz³owieka
zdolnego, pracowitego, zami³owanego i wytrwa³ego w pracy naukowej.
Pracê w Krakowie rozpocz¹³ 1 maja 1953 r.
PóŸniej jednak, choæ zmê¿nia³, niewiele siê zmieni³; zawsze ta sama jasna cera,
opanowana, pogodna twarz i jasnoniebieskie oczy, patrz¹ce przyjaŸnie i uwa¿nie na
rozmówcê. By³ cz³owiekiem towarzyskim, o szerokich zainteresowaniach, charakteryzuj¹cych Go jako humanistê. Obok kontaktów naukowych utrzymywa³ te¿ liczne
znajomoœci w œwiecie artystycznym — szczególnie wœród muzyków. Potrafi³ jechaæ
specjalnie z Krakowa do Poznania dla wys³uchania opery — czego np. nie móg³ zrozumieæ Jego pracodawca, prof. Tadeusz Banachiewicz. Inni nie byli natomiast w stanie zrozumieæ, ¿e do „czegoœ takiego” mo¿na siê by³o przyznaæ Banachiewiczowi.
Nie obcy by³ Wies³awowi nie³ad „artystyczny”. Do rozpaczy doprowadza³a Wies³awa koniecznoœæ zestawiania — od czasu do czasu — listy w³asnych publikacji.
Pojêcie robienia „kariery dla kariery” by³o Mu obce. Nie pali³ siê do pracy, w której
nie dostrzega³ g³êbszego merytorycznego sensu, ale nie szczêdzi³ najwiêkszych wysi³ków i wyrzeczeñ ze swej strony, gdy sens taki znalaz³.
Ceni³ takie pozytywne cechy mêskie, jak: hart ducha, odwagê, si³ê woli, honor,
lojalnoœæ i poczucie odpowiedzialnoœci. Doœwiadcza³ sam siebie w taternictwie i w wyprawach polarnych. Wzi¹³ udzia³ w rejsie „Podhalanina” na Kongres IAU w Brighton
w 1970 r., gdzie zosta³ cz³onkiem Unii. Rozpoczynaj¹c pracê naukow¹ w Krakowie
w ostatnim roku ¿ycia prof. T. Banachiewicza, Wies³aw Wiœniewski opiekuje siê po-
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cz¹tkowo budow¹ 5 m radioteleskopu, podejmuje obliczenia efemeryd zakryæ gwiazd
przez Ksiê¿yc na lata 1954, 1955 i obserwacje tych zjawisk, a tak¿e pozycyjne obserwacje fotograficzne planetoid oraz obserwacje meteorologiczne. Od Banachiewicza
otrzymuje tak¿e sugestiê tematu pracy doktorskiej, w której mia³ siê zaj¹æ badaniem
ruchu Komety Harringtona 1952 II w latach 1924—1952, dla jej ostatecznego zidentyfikowania z Komet¹ Wolf 2 (1925 I). Z dniem 1.10.1954 r. zostaje awansowany na
starszego asystenta.
W rok po œmierci prof. Banachiewicza, promotorem pracy doktorskiej Wies³awa
zostaje prof. K. Kozie³. Nies³ychanie cenne dla Wies³awa okazuj¹ siê w tej pracy
warsztatowe wskazówki i rady prof. M. Kamieñskiego, który by³ wybitnym specjalist¹ w obliczaniu perturbacji. Jednoczeœnie Wies³aw oblicza rutynowo efemerydy
zakryæ gwiazd przez Ksiê¿yc, dla 5 obserwatoriów w Polsce, w latach 1956 i 1957.
Od 1.04.1958 r. jego starsza asystentura przechodzi do œwie¿o utworzonej — w zwi¹zku
z przybyciem prof. E. Rybki — Katedry Astronomii Obserwacyjnej UJ. Wies³aw przebywa wtedy — od wiosny 1957 do jesieni 1958 — na Polskiej Wyprawie Miêdzynarodowego Roku Geofizycznego 1957—1959 na Spitsbergen. Powtórna, letnia wyprawa, zatrzymuje Go tam od czerwca do wrzeœnia 1959 r.
W 1959 r. zak³ada rodzinê, ¿eni¹c siê z matematyczk¹, mgr Mari¹ Jaworek (zwan¹
Magd¹ przez rodzinê i przyjació³). Organizuje póŸniej jeszcze krótki wypad naukowy
do Francji w listopadzie 1960 r., gdzie korzysta³ z konsultacji prof. D. Æhalonge’a
z zakresu spektrofotometrii gwiazdowej i prof. A. Lallemanda — z zakresu metod
elektronicznych. W lutym 1961 r. — dwutygodniowa wyprawa do Bu³garii (Ruse), na
ca³kowite zaæmienie S³oñca z programem obserwacji chronokinematografem i wyznaczeniem szerokoœci metod¹ Piewcowa.
W 1962 r. rodzi siê Magdzie i Wies³awowi Ich jedyny syn Wil.
W po³owie listopada 1962 r. Wies³aw Wiœniewski uzyskuje w Uniwersytecie Jagielloñskim stopieñ doktora nauk matematyczno-fizycznych, a w lutym 1963 r. zostaje adiunktem. Ale ju¿ od kilku lat wykonuje czynnoœci techniczne i administracyjne
zwi¹zane z nadzorem prac budowlanych przy nowym obserwatorium astronomicznym na Forcie Ska³a. Zastêpuje prof. E. Rybkê w obowi¹zkach seniora budowy. Dzisiejszy kszta³t tego obserwatorium zawdziêczamy w znacznym stopniu Wies³awowi
Wiœniewskiemu.
W tym samym roku Wies³aw wyje¿d¿a do USA. W ci¹gu czterech lat pobytu
w Lunar and Planetary Laboratory w Tucson, jest anga¿owany kolejno na coraz wy¿sze stanowiska: DC 63 — III 64 — konsultant — IV 64 — VI 65 —Research Associate (adiunkt); VI 65 —VI 67 — Assistant Professor (docent); VI 67 — Associate
Professor (prof. nadzwyczajny). Tej ostatniej nominacji zreszt¹ wówczas nie przyj¹³,
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decyduj¹c siê na powrót do Kraju. Bêdzie startowa³ od tego stanowiska dopiero 5 lat
póŸniej.
Plonem naukowym lat 1958—1967 s¹ wyniki dwóch wypraw polarnych i prac
badawczych w LPL w Tucson. Znajdujemy tu g³ównie zbiorowe sprawozdania z pomiarów radioaktywnych zanieczyszczeñ atmosfery w fiordzie Hornsund; obserwacji
zórz polarnych na Spitsbergenie, pomiarów aktynometrycznych w Hornsundzie i obserwacji zakryæ gwiazd przez Ksiê¿yc tam¿e.
Wœród prac Wiœniewskiego wykonanych podczas pierwszego pobytu w LPL wyró¿niaj¹ siê: piêciobarwna fotometria jasnych gwiazd (wspó³autorzy: Iriarte, Johnson
i Mitchel — Sky & Tel. 1965), obserwacje gwiazd podczerwonych (z Johnsonem
i Mendoz¹, ApJ, 1965), wielobarwna (UBVRJJKL) fotometria jasnych gwiazd (z Johnsonem, Mitchelem i Iriarte’m; LPL Comm.63), obserwacje fotoelektryczne* (UBV)
gwiazd typu RR Lyr (z Fitchem i Johnsonem; LPL Comm. 71), promieniowanie podczerwone galaktyki seyfertowskiej NGC 1068 (wspólnie z Pacholczykiem; ApJ 147,
1967), czy inna praca w tej dziedzinie (wspó³autorzy: Wing, Spinrad i Johnson; ApJ
148, 1967) oraz krzywe blasku klasycznych cefeid w barwach UBVRIJKL, opublikowane w LPL Comm. w 1968 r. wraz z Johnsonem; wypada tak¿e wspomnieæ wielobarwn¹ fotometriê galaktyk seyfertowskich i d¿etu w M 87 (z D. E. Kleinmannem —
w AJ) i pracê na temat zale¿noœci polaryzacji od d³ugoœci fali, opublikowan¹ wspólnie
z K. Serkowskim i T. Gehrelsem równie¿ w AJ. Zauwa¿my tak¿e, i¿ podczas pierwszego pobytu w LPL, Wies³aw Wiœniewski bra³ udzia³ w pracach nad projektem OAO
(Orbital Astronomical Observatory).
Po przesz³o czteroletnim krakowskim intermezzo, kiedy przysz³o Mu znów czuwaæ nad funkcjonowaniem Fortu Ska³a, Wies³aw — zniechêcony brakiem swobód
obywatelskich w ówczesnej Polsce — zdecydowa³ siê wyjechaæ z rodzin¹ na sta³e do
Tucson, gdzie podj¹³ ponownie pracê w Lunar and Planetary Laboratory.
By³ ju¿ wtedy wybitnym obserwatorem, czo³owym fotometryst¹ LPL w zespole
dra Harolda Johnsona, powszechnie znanego twórcy systemu fotometrycznego, który
do dziœ stosuje siê szeroko dla okreœlania jasnoœci i barw gwiazd i galaktyk. Przynajmniej 1/4 efektywnego czasu swej pracy spêdza³ Wies³aw Wiœniewski przy teleskopach.
Jego arktyczne doœwiadczenie pomaga³o Mu w tradycyjnym sposobie obserwacji.
Stoj¹c ca³e noce na platformie obserwacyjnej teleskopu, polega³ na swoim oku przy
nastawianiu badanego obiektu w diafragmie fotometru.
Wiœniewski by³ zawsze na pierwszym froncie postêpu obserwacyjnego w astronomii. Po œmierci H. L. Johnsona, intensywnie wspó³pracowa³ z dr G. H. Rieke nad
fotometri¹ w bliskiej podczerwieni — zaczynaj¹c¹ siê wówczas rozwijaæ. W tym
okresie dokona³ pierwszej detekcji nieoczekiwanej nadwy¿ki promieniowania pod-
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czerwonego w pewnych galaktykach — okreœlanych dziœ jako „infrared galaxies”.
W latach 80., po pojawieniu siê pierwszych detektorów ³adunku elektrycznego (detektory CCD), znów by³ w czo³ówce tych, którzy rozwijali tê technikê w fotometrii
gwiazd zmiennych, aktywnych j¹der galaktycznych, komet i asteroid.
Jego osi¹gniêcia naukowe s¹ szeroko znane w œwiecie. Dokona³ np. pierwszego
wiarygodnego pomiaru rotacji j¹dra kometarnego poprzez obserwacje fotometryczne
komety P/Arrest w roku 1976 (wspólnie z T. Fayem). Opracowa³ unikatow¹ metodê
fotometrii ró¿nicowej ma³ych planet, obserwowanych na tle zdominowanym przez
s³abe gwiazdy. W ostatnich latach, a¿ do swej nag³ej œmierci, poœwiêca³ siê g³ównie
badaniom krzywych blasku, rotacji i budowy fizycznej ma³ych (mniejszych ni¿ 10
km) asteroid. Wyznaczy³ ponad 200 krzywych blasku tych cia³. W roku 1989 by³
jednym z pierwszych obserwatorów, którzy œledzili planetkê 1989 AC nazwan¹ póŸniej (4179) Toutatis. Odkry³, ¿e Toutatis ma niezwyk³¹ krzyw¹ blasku, wskazuj¹c¹ na
podwójnoœæ planetki, co nastêpnie zosta³o potwierdzone w obserwacjach radarowych.
Obserwowa³ asteroidy (951) Gaspra i (243) Ida przygotowuj¹c grunt dla póŸniejszych
spotkañ z nimi sondy kosmicznej Gallileo, a Jego ostatnia praca obserwacyjna dotyczy³a asteroidy (1620) Geographos, która mia³a byæ badana przez sondê kosmiczn¹
Clementine w roku 1994.
W marcu 1993 r., tu¿ po odkryciu komety Shoemaker-Levy 9, Wies³aw Wiœniewski by³ jednym z pierwszych astronomów, który uzyska³ wyœmienite, w du¿ej zdolnoœci rozdzielczej, zdjêcie. Bez ¿adnej w¹tpliwoœci widaæ by³o na nim, ¿e w istocie jest
to kometa niezwyk³a — jej j¹dro sk³ada³o siê z ³añcucha bry³ spowitych py³owym
kokonem. Jego obserwacja by³a istotnym alertem do podjêcia badañ tej komety w najwiêkszych obserwatoriach œwiata i przy pomocy Teleskopu Kosmicznego Hubble’a.
On sam planowa³ swój udzia³ w obserwacjach zderzenia komety Shoemaker-Levy 9
z Jowiszem.
Lista publikacji naukowych Wies³awa Wiœniewskiego obejmuje ponad 120 pozycji, indywidualnych i zespo³owych.
D¹¿¹c wytrwale drog¹ pracy Doktor Wies³aw Wiœniewski zapisa³ siê dobrze w pamiêci, zarówno kolegów i przyjació³, jak i anna³ach historii nauki. Mamy nadziejê, ¿e
jako cz³owiek sprawiedliwy, znalaz³ równie¿ swoje miejsce w Pamiêci Wiecznej.
Jan Mietelski, Jerzy Machalski
„Postêpy Astronomii”, nr 1/1995, s. 41—43.
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Wspomnienia ucznia
Wzór obserwatora
Moje kontakty z Wies³awom Wiœniewskim zwi¹zane byty z fotometri¹ ma³ych
planet, któr¹ to dziedzin¹ pan Wies³aw zajmowa³ siê w ostatnich latach swojego ¿ycia.
Pozna³em Go osobiœcie w czerwcu 1993 r., na konferencji ACM’93 w Belgirate (W³ochy). Pamiêtam nasze rozmowy, w czasie których udzieli³ mi On wielu praktycznych
wskazówek odnoœnie do obserwacji zarówno przy pomocy fotometru, jak i CCD.
Kamery CCD u¿ywa³ jedynie przy fotometrowaniu bardzo s³abych planetoid o jasnoœciach 16—18 mag. Przy jaœniejszych obiektach preferowa³ fotometr fotoelektryczny,
z którego wyniki mo¿na by³o ³atwo i szybko zredukowaæ. Wspomina³ mi nawet, ¿e
robi³ to kiedyœ w poci¹gu, z kalkulatorem w d³oni. Przed zakoñczeniem konferencji
pan Wies³aw pomóg³ mi nawi¹zaæ kontakty z kilkoma osobami ze Stanów, zajmuj¹cymi siê badaniem w³asnoœci fizycznych ma³ych planet. Po powrocie do Poznania
dosta³em te¿ od Niego przesy³kê z mnóstwem publikacji na temat fotometrii CCD
oraz wieloma radami dotycz¹cymi zakupu kamery.
Jesieni¹ 1993 r. Wies³aw Wiœniewski wspó³pracowa³ z nasz¹ poznañsk¹ grup¹ przy
obserwacjach fotometrycznych planetoidy 1572 Posnania (odkrytej w Poznaniu na
tydzieñ przed rozpoczêciem przez Niego studiów astronomii w tym mieœcie). Gdy
w styczniu 1994 r. przebywa³em w obserwatorium Pic du Midi, okaza³ mi ponownie
daleko id¹c¹ pomoc, przesy³aj¹c szereg uwag dotycz¹cych obiektów wybranych przeze
mnie do obserwacji. Jak siê okaza³o, kilka z nich by³o ju¿ przez Niego obserwowanych. Ostatni list otrzyma³em od pana Wies³awa pod koniec stycznia 1994. Tym wiêksze
by³o moje zaskoczenie i ¿al, gdy niespe³na miesi¹c póŸniej dowiedzia³em siê o Jego
nag³ej œmierci.
W chwili, gdy piszê te s³owa, mój kolega dr Tadeusz Micha³owski przebywa w Tucson, pomagaj¹c przygotowaæ do druku obserwacje Wies³awa Wiœniewskiego. Z okresu 1988—1993 uzbiera³o siê a¿ 200 krzywych jasnoœci dla ponad 100 planetoid, z czego
wiêkszoœæ by³a obserwowana po raz pierwszy. Jest to jeszcze jeden dowód ogromnego dorobku Wies³awa Wiœniewskiego, który na zawsze pozostanie w mojej pamiêci
niedoœcig³ym wzorem obserwatora.
Tomasz Kwiatkowski
„Postêpy Astronomii”, nr 1/1995, s. 43.
*

Prace te maj¹ znaczenie fundamentalne praktycznie po „wsze czasy”. Wyznaczono w nich system kilku
tysiêcy, rozsianych po ca³ym niebie, standardów jasnoœci w podstawowym dziœ systemie wielobarwnej
fotometrii UBVRIJKL (red.).
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Józef WITKOWSKI
1892—1976
W dniu 26 maja 1976 r. zmar³ w wieku 84 lat najstarszy polski astronom Profesor Józef
Witkowski. Odszed³ od nas cz³owiek, którego nazwisko zwi¹zane jest z powstaniem i dzia³alnoœci¹ naukow¹ kilku placówek astronomicznych kraju.
Urodzony w Odessie, ukoñczy³ tam gimnazjum klasyczne w roku ostatniego zbli¿enia
do S³oñca i Ziemi komety Halleya. By³a to pierwsza kometa jak¹ obserwowa³ i by³ to
pocz¹tek jednego z g³ównych tematów badawczych Profesora. Studia uniwersyteckie i pierwsze piêæ lat pracy naukowej zwi¹zane by³y w dalszy ci¹gu z Odess¹. W tym czasie obroni³
pracê kandydack¹ O krzywych czêstotliwoœci Charliera typu A i B w zastosowaniu do ruchów w³asnych plam s³onecznych, wykonywa³ obserwacje czasu i fotograficzne komet oraz
pierwsze swoje teoretyczne prace kometarne.
W 1919 r. J.Witkowski wyjecha³ do Krakowa i w Obserwatorium Astronomicznym UJ
przeszed³ w ci¹gu 10 lat bardzo intensywnej i wielostronnej dzia³alnoœci kolejne etapy przedhabilitacyjne. Nie zaniedbuj¹c problematyki kometarnej (obserwacje pozycyjne i prace rachunkowe), uczestniczy³ w pracach magnetycznych, grawimetrycznych, sejsmologicznych.
Najbardziej jednak charakterystyczne dla tego okresu Jego pracy by³y zagadnienia fotometrii wizualnej gwiazd zaæmieniowych i zakryæ gwiazd przez Ksiê¿yc i planety. Ten ostatni
problem zosta³ uwieñczony prac¹ habilitacyjn¹ Occultations de l'étoile 6 (i Librae par Jupiter et son satellite Ganymede. Obok w³aœciwej pracy badawczej znaélaz³ Profesor w Krakowie swoj¹ kolein¹ pasjê ¿ycia w redagowaniu szeregu wydawnictw naukowych. Do g³ównych pozycji w tej dzia³alnoœci nale¿¹ „Acta Astronomica” i póŸniej „Biuletyn Zagraniczny”
Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Poznaniu.
W 1929 r. Profesor obj¹³ kierownictwo Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu
Poznañskiego i pe³ni³ tê funkcjê z przerw¹ wojenn¹ do emerytury. Do ma³ej placówki poznañskiej utworzonej kilka lat przedtem wprowadzi³ now¹ tematykê komet i gwiazd zaæmieniowych oraz utrwali³ star¹ — zagadnieñ d³ugoœci i szerokoœci. W okresie Jego kie-
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rownictwa Obserwatorium nasze uczestniczy³o w dwóch miêdzynarodowych kampaniach
d³ugoœciowych i ekspedycjach zaæmieniowych, rozwinê³o prace teoretyczne nad ruchem
komet i planetoid, obserwacje pozycyjne komet i planetoid najpierw mikrometryczne (przed
wojn¹), a nastêpnie fotograficzne oraz obserwacje zakryæ gwiazd przez Ksiê¿yc. Dziêki
Jego staraniom Obserwatorium wzbogaci³o swoje instrumentarium, uzyskuj¹c przed wojn¹
refraktor Zeissa i zegar Shortta i rozwijaj¹c po wojnie w³asne konstrukcje w ma³ym warsztacie mechanicznym. Dziêki tym pracom mog³o Obserwatorium zorganizowaæ w pierwszych latach powojennych s³u¿bê czasu na dobrym poziomic. Wci¹¿ wierny tematyce kometarnej, rozszerzy³ Profesor swoje zainteresowania na problem pochodzenia komet, inicjuj¹c
prace nad zagadnieniem Oppenheima.
G³ównym jednak efektem poznañskiej dzia³alnoœci Profesora po wojnie by³o utworzenie Astronomicznej Stacji Szerokoœciowej PAN w Borowcu. Tematyka nowo utworzonej
placówki zosta³a ju¿ w czasie budowy i organizacji rozszerzona na zagadnienia d³ugoœci
i p³ywów, i pomyœlana jako Obserwatorium, zajmuj¹ce siê kompleksowo zagadnieniami
dynamiki Ziemi, co nie mia³o w tym czasie precedensu. Równoczeœnie obj¹³ Profesor kierownictwo nowo utworzonego Zak³adu Astronomii PAN, którego jedn¹ z placówek zosta³a
Stacja w Borowcu.
W okresie powojennym Profesor Witkowski do³o¿y³ do swoich zainteresowañ historiê
astronomii, w tym zagadnienia kopernikañskie. Obok dzia³alnoœci naukowej znajdowa³
czas i si³y na szerok¹ pracê organizacyjn¹. W latach 1950—1952 by³ Prezesem Polskiego
Towarzystwa Astronomicznego, kilkakrotnie dziekanem i prodziekanem, przewodnicz¹cym III Wydzia³u Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Od 1947 r. by³ cz³onkiem
Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, a nastêpnie od 1959 r. cz³onkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Dzia³a³ w wielu komitetach i komisjach krajowych oraz w Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej. By³ cz³onkiem Royal Astronomical Society. Uczestniczy³
w niezliczonych konferencjach miêdzynarodowych, szeroko znany jako niezwyk³y poliglota i erudyta.
By³ wreszcie Profesor znany i ceniony ze swoich wyk³adów, zawsze dobrze przygotowanych, jasnych, wzorowych. Dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ kontynuowa³ jeszcze po przejœciu
na emeryturê jako visiting professor w Algierze. Spoœród kilkunastu wypromowanych przez
Niego doktorów kilku zosta³o profesorami. Za swoj¹ dzia³alnoœæ otrzyma³ szereg nagród
i odznaczeñ, w tym Krzy¿ Komandorski i Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski. Pracowa³ intensywnie mimo s³abn¹cych si³. Jeszcze w okresie kopernikañskiego jubileuszu wyg³osi³ referat w Akademii w Oddziale PAN w Poznaniu.
Hieronim Hurnik
„Postêpy Astronomii” z. 4/1976, s. 267—268.
Bardziej szczegó³owy ¿yciorys i opis dokonañ prof. Józefa Witkowskiego znajduj¹ siê w ksi¹¿ce „Astronomem byæ….”, A. Woszczyk 2007 r.
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Ludwik ZAJDLER
1905—1985
Ostatni rozdzia³ ksi¹¿ki Ludwika Zajdlera Dzieje zegara nosi tytu³ „Zegar uruchamiany przez œmieræ” (jest w nim mowa o metodzie ustalania wieku za pomoc¹ izotopu wêgla C-14). Parafrazuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e i œmieræ Autora tej ksi¹¿ki uruchomi³a jak gdyby zegar ¿ycia Jego dzie³. Do ich kolejnych wydañ nic ju¿ nie dopisze,
nie wprowadzi ¿adnych uzupe³nieñ, ani uaktualnieñ. ¯yæ bêd¹ w³asnym ¿yciem w postaci, w jakiej ukszta³towa³ je do ostatniego wydania. L. Zajdler nie napisa³ wiele; do
najwa¿niejszych Jego ksi¹¿ek nale¿¹: wspomniane Dzieje zegara, których dwa wydania ukaza³y siê w latach 1956 i 1977 oraz Atlantyda, której cztery wydania zosta³y
opublikowane w latach 1963, 1967, 1972 i 1981. Ale zapisa³y siê one z³otymi zg³oskami w literaturze popularnonaukowej. Z³otymi w przenoœni i dos³owne, gdy¿ wznowi³o je wydawnictwo Wiedza Powszechna w tzw. Z³otej Serii najwybitniejszych pod
wzglêdem poznawczym i literackim dzie³ polskich i œwiatowych popularyzatorów
wiedzy. Atlantyda by³a ponadto t³umaczona na jêzyk rosyjski, czeski i s³owacki i kilkakrotnie publikowana w Zwi¹zku Radzieckim i w Czechos³owacji.
Ludwik Zajdler by³ przede wszystkim popularyzatorem nauki. Œwiadcz¹ i o tym
nie tylko te dwie piêkne i jak¿e poczytne ksi¹¿ki, liczne artyku³y w ró¿nych czasopismach popularnonaukowych, ale tak¿e redagowanie przez 18 lat miesiêcznika Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii „Urania”. Funkcja redaktora naczelnego „Uranii”, któr¹ pe³ni³ od 1965 do 1982 r., by³a Mu szczególnie bliska i bardzo
wysoko j¹ Sobie ceni³. Tworzeniu naszego pisma odda³ wiele trudu, ale nade wszystko zapa³u i serca. To oddanie zyska³o Mu wdziêcznoœæ i sympatiê czytelników. Jego
œmieræ zobowi¹zuje wiêc nas do przedstawienia na ³amach „Uranii” choæby krótkiego
zarysu Jego biografii.
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Ludwik Zajdler urodzi³ siê w Warszawie 27 kwietnia 1905 r. W 1925 r. ukoñczy³
Gimnazjum Mêskie Kazimierza Kulwiecia w Warszawie i rozpocz¹³ studia astronomiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze w trakcie studiów, od 1929 r., bra³
udzia³ w pracach rachunkowych ówczesnego Dyrektora Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. Micha³a Kamieñskiego, dotycz¹cych badañ
ruchu okresowej komety Wolfa. W 1931 r. zosta³ na krótko zaanga¿owany jako asystent przy katedrze astronomii praktycznej Politechniki Warszawskiej. Pracê tê musia³
jednak przerwaæ dla odbycia s³u¿by wojskowej w 45 pu³ku Strzelców Kresowych
w Równem. Po powrocie do Warszawy otrzyma³ nominacjê na stanowisko asystenta
w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, któr¹ to funkcjê
pe³ni³ do wybuchu wojny w 1939 r.
G³ównym zadaniem m³odego astronoma by³o organizowanie i rozbudowa s³u¿by
czasu Obserwatorium. Z tego okresu pochodz¹ og³oszone drukiem w publikacjach
Obserwatorium nastêpuj¹ce prace L. Zajdlera: Azymut astronomiczny wie¿y triangulacyjnej w Mi³osnej, Udzia³ Obserwatorium Astronomicznego UW w miêdzynarodowych pomiarach d³ugoœci geograficznych (w jêzyku niemieckim), Badanie nierównoœci czopów wielkiego ko³a po³udnikowego Ertela Obserwatorium Astronomicznego
UW (w jêzyku niemieckim) i Chód zegara Shortt G³ównego Urzêdu Miar.
Oprócz zajêæ w uniwersyteckim Obserwatorium Astronomicznym sytuacja finansowa zmusi³a L. Zajdlera do podjêcia od 1938 r. pracy w Instytucie Technicznym
Lotnictwa na stanowisku pocz¹tkowo konstruktora w dziale przyrz¹dów pok³adowych,
a nastêpnie kierownika dzia³u nawigacji. Trwa³ym rezultatem tej nowej funkcji jest
wspó³autorstwo podrêcznika dla oficerów lotnictwa wydanego przez ten Instytut pt.
Nawigacja Lotnicza.
W okresie wojny L. Zajdler zosta³ pocz¹tkowo zatrudniony jako asystent w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu we Lwowie. W 1941 r. by³ delegowany
przez Akademiê Nauk ZSRR na obserwacje zaæmienia S³oñca do A³ma-Aty w Kazachstanie, ale wyprawa ta nie dosz³a do skutku z powodu wybuchu wojny miêdzy
ZSRR i Niemcami. Nastêpnie od pocz¹tku 1942 r. a¿ do wybuchu Powstania Warszawskiego pracowa³ jako matematyk w Towarzystwie Ubezpieczeñ „Przysz³oœæ”.
Nie zaniedbuje jednak astronomii. Kontynuuje rozpoczêt¹ jeszcze podczas pobytu we
Lwowie pracê poœwiêcon¹ wyznaczeniu orbity komety Neujmina z 1929 r. Niestety
wszystkie obliczenia i rêkopis pracy zginê³y w czasie Powstania. Los popowstaniowy
rzuca Go do Czêstochowy, gdzie przez niemal ca³y rok 1945 pe³ni funkcjê kierownika
Miejskiego Obserwatorium Astronomicznego oraz kierownika stacji meteorologicznej
Pañstwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.
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Po powrocie w 1948 r. do Warszawy L. Zajdler krótko pracuje w G³ównym Urzêdzie
Statystycznym, sk¹d przenosi siê do G³ównego Urzêdu Miar. Zwi¹zawszy siê z t¹ instytucj¹ w 1947 r. pozosta³ jej wierny ju¿ do koñca. Gdy przekszta³ci³a siê w istniej¹cy do
dziœ Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakoœci, pe³ni w nim funkcjê kierownika Laboratorium Pomiarów Czasu i Czêstotliwoœci a¿ do przejœcia na emeryturê w 1970 r. L. Zajdler by³ jednym z najbardziej czynnych i aktywnych organizatorów s³u¿by czasu w Polsce. Jako astronom poœwiêci³ siê zadaniu ¿mudnemu i ma³o efektownemu, ale jak¿e
potrzebnemu nie tylko astronomom. Mo¿na powiedzieæ, ¿e pracowa³ w tej dziedzinie,
która najbardziej ³¹czy astronomiê z potrzebami dnia codziennego.
Ale nie tylko s³u¿ba czasu absorbowa³a L. Zajdlera. Z równym zapa³em jak pracy
zawodowej poœwiêci³ siê dzia³alnoœci spo³ecznej, s³u¿¹c mi³oœnikom astronomii. Przede
wszystkim redaguj¹c ich miesiêcznik i publikuj¹c w nim wiele artyku³ów i notatek.
Równie¿ wyg³aszaj¹c odczyty, organizuj¹c wystawy, wspó³pracuj¹c z planetariami.
Ale tak¿e piastuj¹c ró¿ne funkcje w Polskim Towarzystwie Mi³oœników Astronomii,
którego by³ cz³onkiem od 1927 r. W latach 1964—1979 by³ cz³onkiem Zarz¹du G³ównego, a w latach 1979—1983 cz³onkiem G³ównej Rady Naukowej PTMA. Ponadto
w latach 1966—1976 piastowa³ godnoœæ prezesa Oddzia³u Warszawskiego PTMA.
Doceniaj¹c to zaanga¿owanie Krajowy Zjazd Delegatów PTMA w 1971 r. nada³ L. Zajdlerowi Z³ot¹ Honorow¹ Odznakê PTMA, a w 1983 roku tytu³ Cz³onka Honorowego
PTMA. Za wybitne zas³ugi w dzia³alnoœci zawodowej i spo³ecznej by³ on ponadto
odznaczony Medalem 10-lecia Polski Ludowej (1955 r.), Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
(1970 r.), Odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury” (1971 r.), Medalem Kopernikowskim (1973 r.) i Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1975 r.).
Ale najtrwalszym i najcenniejszym nurtem dzia³alnoœci L. Zajdlera by³o jednak
Jego pisarstwo. Tej pasji swego ¿ycia odda³ nieprzeciêtny talent i wielk¹ energiê. O ich
owocach mówiliœmy na pocz¹tku. Tu natomiast dodajmy jeszcze, ¿e wszystkie teksty
L. Zajdlera napisane s¹ piêknym i prostym jêzykiem, charakteryzuj¹ siê inteligencj¹
i precyzj¹ w formu³owaniu myœli, czêsto mo¿na w nich spotkaæ subtelny humor, nigdy nie s¹ „przegadane”. Jak¿e trzeba ¿a³owaæ, ¿e ciê¿ka choroba, która powali³a Go
w po³owie 1981 r., uniemo¿liwi³a ju¿ zrealizowanie wielu jeszcze zamierzeñ i pomys³ów.
Ludwik Zajdler zmar³ w Warszawie 3 marca 1985 r. Pochowany zosta³ na cmentarzu ewangelicko-augsburskim ¿egnany przez liczne grono przyjació³, wspó³pracowników, mi³oœników astronomii i wiernych czytelników.
Krzysztof Zio³kowski
„Urania”, z. 7-8/1985, s. 194—195.
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Bohdan ZALESKI
1887—1927

Wspomnienia Redaktora Naczelnego „Uranii”
Dzie³o ¿ycia i tragedjê przedwczesnej œmierci Jego odczuwaj¹ najsilniej ci, którzy
uprzytomniaj¹ sobie tak niedawne jeszcze chwile, gdy Zaleski z nieopuszczaj¹cym
Go nigdy entuzjazmem rozwodzi³ siê przed nimi o przeró¿nych poczynaniach naukowych. Przy zaledwie dos³yszalnym szepcie, œwiadcz¹cym o trawi¹cej Go ciê¿kiej
chorobie, oczy Jego pa³a³y wówczas ogniem wielkiego umi³owania zawodu astronoma, zawodu, jaki prze³o¿y³ nad gotowany Mu zrazu przez los — dostatni ¿ywot ziemianina; oblicze Jego jaœnia³o ufnoœci¹ w nurtuj¹ce Go w ci¹gu kilku lat ostatnich
rozwi¹zanie pewnego zagadnienia, a serce nape³nia³a troska bolesna o zw³okê w wykonaniu zakreœlonego programu prac, które mia³y Go przenieœæ niebawem na jednoroczn¹ sesjê obserwacyj do Nowej Zelandji.
Nie zabiegaj¹c o œrodki na wyjazd wypoczynkowy dla poratowania zdrowia, dniem
i noc¹ rozwa¿a³ szansê ukoñczenia rozpoczêtej pracy… Mierz¹c zawsze si³y na zamiary, by³ do ostatnich niemal chwil dobrej myœli, ¿e akurat zd¹¿y jeszcze wstrzymaæ
widmo zbli¿aj¹cej siê œmierci…
A ono zbli¿a³o siê i zbli¿a³o…
Opar³ wówczas oœ myœli swoich na nadziejach w uczni swoich. Bo te¿ najœwietniejsz¹ kart¹ dzie³a ¿ycia Jego by³a troska o nich najserdeczniejsza.
Bezprzyk³adn¹ odznacza³ siê umiejêtnoœci¹ kierowania prac¹ przygotowawcz¹ m³odych astronomów. Szed³ z nimi ci¹gle naprzód, w jakiœ dziwny, dla nikogo nieuchwytny,
sposób wpajaj¹c w nich umi³owanie przedmiotu i coraz rzadziej dziœ spotykany idealizm.
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Dalekiemi by³y Mu wynios³oœæ, chêæ zaimponowania, czy powalenia swym autorytetem profesorskim. Przeciwnie, bezzazdroœnie ods³ania³ przed uczniami Swe idee
i radowa³ siê, ¿e rozrasta³y w plon bujny…
Sk¹d¿e moc ta wielka duszy Jego? Sk¹d idealizm?
Czy¿by wyp³ynê³y z pasma udrêczeñ Jego moralnych i fizycznych, jakie prze¿y³
w Rosji, od chwili przewrotu bolszewickiego i kompletnej ruiny maj¹tkowej a¿ do
heroicznego przedarcia siê wraz z rodzin¹ w roku 1921 przez Dniestr i kordon graniczny do Polski?
Wiemy jednak, ¿e udrêczenia Jego ówczesne opromieniowywa³a wiara w powrót
do Polski Wolnej i mo¿noœæ z³o¿enia ca³ego jestestwa swego na O³tarzu odradzaj¹cej
siê Nauki Polskiej.
I istotnie.
Piêæ lat niespe³na pracy Jego mozolnej i bezwypoczynkowej starczy³y, ¿e w Poznaniu, na Górczynie, powsta³a niemal z niczego nowa placówka naukowa — Obserwatorjum Astronomiczne — ¿ywy pomnik zdolnoœci organizacyjnych i temperamentu
naukowego Zgas³ego…
Pojmuj¹c cios wielki, jaki poniós³ Uniwersytet Poznañski i Astronomja Polska
przez stratê wybitnego pedagoga i za³o¿yciela Obserwatorjum tamtejszego,— i ze
strony kó³ Mi³oœników Astronomji wyra¿amy ¿al serdeczny, z powodu odejœcia od
nich Tego, który na wezwanie ich, jeden z pierwszych stan¹³ radoœnie do pracy popularyzuj¹cej wiedz¹ astronomiczn¹ w Polsce, o czem œwiadcz¹ dobitnie pierwsze zeszyty „Uranji”, dwie broszury p.t. „O budowie wszechœwiata” i „O Ksiê¿ycu — srebrnym globie”, oraz szereg odczytów poznañskich.
Czeœæ œwietlanej pamiêci Bohdana Zaleskiego!
F. Kêpiñski
„Urania” z. 1/1927, s. 22—23.

Sylwetka Bohdana Zaleskiego
Bohdan Zaleski urodzi³ siê 12 pa¿dziernika 1887 r. w Kaliszu na Podolu, w rodzinie bogatych ziemian kresowych. W roku 1905 ukoñczy³ gimnazjum w ¯ytomierzu.
Astronomiê studiowa³ na Uniwersytecie w Odessie w latach 1905—1909, gdzie pod
kierunkiem A. Kononowicza (1850—1910) i A. Orbiñskiego (1869—1928), specjalizowa³ siê w astrometrii. Nastêpnie kontynuowa³ specjalizacjê w astrometrii w Pu³kowie pod kierownictwem tak wybitnych specjalistów tej dziedziny, jak I. Bonsdorff
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(1879—1950), T.Wittram (1854—1915) i F. Renz (1860—1942). W roku 1911 zostaje zatrudniony jako astronom nadetatowy w Obserwatorium w Pu³kowie, sk¹d po 2
latach zostaje skierowany do pracy w filii tego Obserwatorium w Niko³ajewie jako
astronom etatowy. Prowadzi obserwacje pozycyjne, zak³ada wydawnictwo „Memoires des astronomes de Nicolaief” i publikuje 6 rozpraw naukowych. W czasie I wojny
œwiatowej jest powo³any do wojska. Po wojnie wraca do Niko³ajewa i kontynuuje
przerwane prace. Pracuje tam do chwili aresztowania przez w³adze sowieckie w czerwcu
1921 r. pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Polski. Zwolniony z aresztu po wstawiennictwie Obserwatorium w Pu³kowie jesieni¹ tego roku postanawia opuœciæ tê ziemiê i,
pokonuj¹c wraz z rodzin¹ kilkaset kilometrów pieszo, wraca do rodzinnego Kalisza.
Przez jakiœ czas wyk³ada³ matematykê w Kamieniu Podolskim.
Bohdan Zaleski przyby³ do Polski jesieni¹ 1921 r. i wkrótce po tym zosta³ zaproszony przez Uniwersytet Poznañski do objêcia stanowiska zastêpcy profesora astronomii. Tadeusz Banachiewicz rekomenduje go w³adzom nowo powsta³ego Uniwersytetu Poznañskiego na kierownika tworz¹cego siê w Poznaniu Obserwatorium
Astronomicznego i tak¹ nominacjê Zaleski dostaje 15 stycznia 1922 r. Jego sytuacja
w tym momencie by³a trudna, bowiem nie posiada³ wy¿szych stopni naukowych. Zostaje wiêc zastêpc¹ profesora UP i intensywnie pracuje nad organizacj¹ Obserwatorium i zdobyciem kolejnych stopni. W marcu 1923 r. na Uniwersytecie Jagielloñskim
odbywa siê obrona jego pracy doktorskiej (Szerokoœæ geograficzna Obserwatorium
w Poznaniu), której promotorem jest Tadeusz Banachiewicz. Praca habilitacyjna, te¿
broniona na Uniwersytecie Jagielloñskim w 1926 r., polega³a na stworzeniu przez
Zaleskiego katalogu deklinacji 486 gwiazd. Obserwacje wykonywa³ przy u¿yciu ma³ego ko³a po³udnikowego Repsolda (œrednica ko³a 42 cm, œrednica obiektywu 80 mm,
d³ugoœæ ogniskowa 88 cm). Tê pracê Zaleski mia³ zamiar dalej rozwijaæ i rozszerzaæ
katalog na gwiazdy po³udniowej pó³kuli obserwowane w Nowej Zelandii. Tego projektu jednak nie zd¹¿y³ ju¿ zrealizowaæ.
Historia Obserwatorium Poznañskiego, którego Bohdan Zaleski by³ pierwszym
urzêduj¹cym dyrektorem i g³ównym organizatorem, zaczê³a siê w istocie kilkanaœcie
lat wczeœniej. Do tworzenia Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu, wówczas
jeszcze pod okupacj¹ prusk¹, do pruskiej Akademii w Poznaniu (Koenigliche Akademie) w 1906 r. zosta³ zaproszony Wielkopolanin, astronom berliñskiego obserwatorium URANIA i Obserwatorium w Hamburgu, Kazimierz Graff (1878—1950). Graff
odmówi³ przyjêcia tej propozycji, ale pomaga³ rektorowi Akademii, daj¹c wskazówki, szkice budynków obserwacyjnych i doradzaj¹c przy zakupach sprzêtu. Po wyzwoleniu, ju¿ 18 listopada 1918 r. Komisja Uniwersytecka ds. utworzenia Uniwersytetu
Poznañskiego zaproponowa³a K. Graffowi objêcie Katedry Meteorologii, a po for-
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malnym ukszta³towaniu siê w³adz nowego Uniwersytetu, pierwszy rektor UP H. Œwiêcicki zaproponowa³ K. Graffowi zorganizowanie i objêcie kierownictwa Obserwatorium Astronomicznego. Graff propozycjê przyj¹³ i zabra³ siê intensywnie do pracy.
Wybra³ teren pod obserwatorium: uzna³, ¿e do celów dydaktycznych bêdzie nadawa³a
siê willa „Górczyn” przy ul. Palacza 63 (2 km od granic miasta), a na obserwatorium
badawcze proponowa³ teren na wzgórzach Moszny (30 km od Poznania). Zamawia³
i kupowa³ przyrz¹dy astronomiczne (m.in. zamówi³ zwierciad³o o œrednicy 40 cm
i refraktor o œrednicy 30 cm), ksi¹¿ki, tworzy³ bibliotekê (sam przekaza³ do Biblioteki
OA UP przesz³o 500 publikacji i ksi¹¿ek) itp. Ten wielki zapa³ i entuzjazm Gaffa
wobec narastaj¹cych trudnoœci zwi¹zanych m.in. z wojn¹ z bolszewikami i trudnoœciami finansowymi nowo powsta³ej uczelni jednak styg³. Mimo mianowania go profesorem zwyczajnym UP w marcu 1920 r. Graff w 1921 r. z³o¿y³ rezygnacjê z pracy
w Poznaniu i z funkcji kierownika Obserwatorium, podejmuj¹c bardziej wygodn¹
posadê w Obserwatorium w Hamburgu-Bergedorfie.
W tej sytuacji pojawienie siê doœwiadczonego astronoma w osobie Bohdana Zaleskiego zosta³o skrzêtnie wykorzystane przez m³ody Uniwersytet. Zaleski odwdziêcza³ siê wielk¹ pracowitoœci¹ i zapa³em w dalszej organizacji nowej placówki. By³
bardzo aktywny. Uczestniczy³ w krajowych i zagranicznych zjazdach i konferencjach astronomicznych (m.in. by³ cz³onkiem za³o¿ycielem Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego), kontaktowa³ siê z astronomami i z Krakowa i z Wilna, a prof.
Graff s³u¿y³ mu wielorak¹ pomoc¹, w tym zakupami ksi¹¿ek do biblioteki. Ju¿ w 1923
r. doprowadza do wybudowania na wie¿y budynku Obserwatorium kopu³y o œr.
3,6 m, w której zainstalowano wypo¿yczony od Warszawskiego Towarzystwa Naukowego refraktor Steinheila z napêdem zegarowym (œr. obiektywu 162 mm, ogniskowa 2326 mm).Wybudowa³ w latach 1922—1925 pawilon dla zakupionych instrumentu przejœciowego Ertela i ko³a po³udnikowego Repsolda z chronografem
Kippa. Zakupi³ chronometry i zegary, m.in. zegar firmy Strasser Rohde z wahad³em
inwarowym. Obserwowa³ zakrycia gwiazd przez Ksiê¿yc, wyznacza³ pozycje komet i planetoid i prowadzi³ inne obserwacje pozycyjne. Zorganizowa³ poznañsk¹
„s³u¿bê czasu”. Szczególnie interesowa³y go zagadnienia tzw. fundamentalnych
deklinacji gwiazd i „refrakcji kosmicznej”. By³ bardzo starannym obserwatorem,
uwa¿nie eliminuj¹cym b³êdy obserwacyjne i inne (szczególnie systematyczne) swoich i cudzych pomiarów. Wraz ze swymi studentami (mia³ 5 studentów, m.in. Kazimierza Kordylewskiego, Stanis³awa Andruszewskiego i Jerzego S³awskiego, którzy póŸniej ca³e swoje ¿ycie poœwiêcili astronomii) i asystentami uczestniczy³ w tzw.
ekspedycjach niwelacyjnych Narodowego Instytutu Astronomicznego w 1923, 1924
i 1926 r. Wyk³ada³ m.in. astronomiê ogóln¹, astronomiê praktyczn¹, kosmografiê,
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teoriê rachunku orbit i efemeryd, teoriê perturbacji. Lista jego publikacji zawiera
ok. 20 pozycji naukowych.
Bohdan Zaleski wróci³ z Rosji schorowany. Postêpuj¹ca gruŸlica p³uc przerwa³a
Jego ¿ycie w dniu 6 stycznia 1927 r. Zosta³ pochowany na cmentarzu górczyñskim
w Poznaniu. Na Jego grobie w 1933 r. zosta³a po³o¿ona tablica nagrobkowa z napisem:

Tu spoczywa
œp. Bohdan Zaleski
Pierwszy dyrektor Obserwatorium Astronomicznego
w Poznaniu
z. profesora Uniwersytetu Poznañskiego
Zmar³ przedwczeœnie, s³u¿bie nauki ojczystej
sk³adaj¹c z zapa³em resztê si³ starganych prac¹
w tragicznych okolicznoœciach, jakie stworzy³
przewrót spo³eczny w Rosji
sk¹d przyby³ do
kraju w 1921 r.
Czeœæ Jego Pamiêci
RiP

Andrzej Woszczyk
Toruñ, wrzesieñ 2006 r.
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Andrzej ZIÊBA
1929—1986

Andrzej Adam Ziêba urodzi³ siê 28 stycznia 1929 r. w Sporyszu w pow. ¿ywieckim, jako drugi syn nauczyciela Józefa Ziêby i Jadwigi z Podgórskich. Pierwszym
zapamiêtanym obrazem w jego ¿yciu by³ taniec niedŸwiedzi przed karczm¹, w której
rodzice wynajmowali mieszkanie. Wychowany wœród ¿ywieckiej góralszczyzny w prosty i naturalny, jakby oczywisty, sposób zwi¹za³ siê w czasie okupacji z polskim ruchem podziemnym. Ju¿ przed wkroczeniem okupanta pe³ni³ w 1939 r. funkcjê ³¹cznika Obrony Przeciwlotniczej, a gdy tylko zawi¹za³ siê w powiecie Zwi¹zek Walki
Zbrojnej stan¹³ jako ³¹cznik (pseudonim „Kulik”) na rozkazy majora „Szarego” —
Wenancjusza Zycha. Wiadomo, jak cenni byli ³¹cznicy-dzieci. Od czasu œmierci ojca,
dzia³acza Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego rozstrzelanego w obozie Gross-Rosen,
s³u¿bê w konspiracji uwa¿a³ jeszcze i za rodzinny obowi¹zek. Z rodziny zosta³a mu
tylko matka. Czas dzieli³ na przerabianie kursu gimnazjum i liceum w tajnym nauczaniu (móg³ potem ¿artowaæ: s¹ profesorowie bez habilitacji, s¹ bez doktoratu, s¹ bez
magisterium, s¹ bez matury; j¹ bijê rekord, bo nigdy nie ukoñczy³em szko³y powszechnej), organizowanie podziemnego towarzystwa naukowego „Wiedza” (by³ jego m³odocianym prezesem) i na pobyt w partyzanckim oddziale Armii Krajowej „Podgórze/
Huta”.
Ten okres ukszta³towa³ Jego duchow¹ sylwetkê. Czu³ siê do koñca ¿ycia góralem
i partyzantem. Udekorowany wieloma odznaczeniami, najwy¿ej zawsze ceni³ swój
skromny Krzy¿ Partyzancki, a oprócz u³añskich œpiewa³ najchêtniej œpiewki góralskie, prosz¹c wtedy, ¿eby s³uchano z s¹siednich pokojów, bo œpiewa³ je pe³n¹ piersi¹.
W restauracji odruchowo siada³ pod œcian¹, nie lubi¹c sytuacji, gdy ktoœ móg³by go
zajœæ od pleców, a w dzia³alnoœci naukowej zamiast stosowaæ gotowe paradygmaty
wola³ walczyæ o naukow¹ rzetelnoœæ i prawdê. Gdy przychodzi³o siê przebijaæ przez
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linie naukowych rutyniarzy, którzy argumentowali, ¿e przecie¿ „powszechnie wiadomo…”, ¿e „po co nowe œcie¿ki, kiedy istniej¹ szerokie wydeptane drogi…” stosowa³
nag³e, dobrze obmyœlane ataki. Ustêpowa³ ³atwo, gdy by³ przekonany o nies³usznoœci
swoich pogl¹dów, ale jeœli czu³ racjê potrafi³ broniæ zaciekle naukowego lub organizacyjnego stanowiska swojego lub innych. Gdy jednak widzia³, ¿e „wróg” jest silniejszy
od niego, partyzanck¹ taktyk¹ wycofywa³ siê w „odleg³e strony”, aby zaatakowaæ,
gdy siê znów nadarzy okazja. Do tego ceni³ raczej uczciwoœæ w rygorze wojskowym
ni¿ md³e urz¹dzenia demokracji.
I w ¿yciu prywatnym, i naukowym rzadko cokolwiek formalnie obiecywa³. Wola³
wyraziæ mo¿liwoœæ zrobienia czegoœ ni¿ siê zobowi¹zaæ, a nie wykonaæ. Jeœli w jakiejœ sprawie przyj¹³ ju¿ na siebie zobowi¹zanie, a potem nie mia³ mo¿liwoœci lub si³y
wype³nienia go, czu³ siê g³êboko wewnêtrznie upokorzony. Prostymi i pe³nymi smutku s³owami przeprasza³ wtedy…
Ale wróæmy do Jego biegu ¿ycia.
Przygotowany w toku tajnego nauczania w 1946 r. z³o¿y³ egzamin dojrza³oœci
i usi³owaæ studiowaæ na Politechnice Warszawskiej. Studia techniczne nie da³y mu
zadowolenia. Spostrzeg³ pomy³kê. Marzy³ wprawdzie o studiach astronomicznych,
ale boj¹c siê, ¿e ta specjalnoœæ nie da mu chleba, przerzuci³ siê (nie trac¹c roku studiów) na Uniwersytet Wroc³awski na matematykê. Ju¿ w dwa lata póŸniej zosta³ asystentem i przepracowa³ na tym Uniwersytecie 23 lata — kolejno jako asystent, adiunkt, zastêpca profesora, docent (habilitacja w roku 1961), a¿ do tytu³u profesora
nadzwyczajnego. Pracowa³ równie¿ na drugich etatach w Instytucie Matematycznym
PAN (1953—1959), w Zak³adzie Geofizyki/PAN, a w latach 1959—1975 w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Opolu, gdzie zorganizowa³ w 1964 r. Katedrê Analizy Matematycznej. Bêd¹c uczniem Hugona Steinhausa (pod jego kierunkiem w roku 1959
uzyska³ stopieñ kandydata nauk — ówczesny doktorat), który zawsze wychodzi³ w badaniach matematycznych od konkretnych zapotrzebowañ, mia³ ³atw¹ drogê do ulubionej astronomii. Od czasów studenckich utrzymywa³ kontakt z astronomami wroc³awskimi, a w póŸnych latach 50. by³ jednym z kierowników Grupy
Warszawsko-Wroc³awskiej zajmuj¹cej siê matematycznymi problemami astronomii.
Grupa, zbieraj¹ca siê na przemian we Wroc³awiu i w Warszawie, mia³a dwie sekcje:
statystyczn¹ i dynamiczn¹, rz¹dz¹ce siê autonomicznie. Pierwsza mia³a demokratycznie wybranego przewodnicz¹cego w osobie W³odzimierza Zonna. Druga powierzy³a
jednomyœlnie, przez aklamacjê, „do¿ywotni¹” funkcjê dyktatora Andrzejowi Ziêbie.
W tym rozró¿nieniu: tu przewodnicz¹cy — tam dyktator by³o coœ wiêcej ni¿ ¿art.
Sekcja „dynamików” przetrwa³a rozpad ca³ej Grupy i ukierunkowawszy zainteresowania na teoriê wzglêdnoœci, a potem jeszcze wêziej — na kosmologiê, prze¿y³a nowy
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rozkwit jako seria Krakowskich Letnich Szkó³ Kosmologicznych i miêdzyoœrodkowe
Konwersatorium Astronomii Pozagalaktycznej w Krakowie. Ich wspó³za³o¿ycielem
i dusz¹ przez pierwsze lata istnienia by³ Andrzej Ziêba.
Rezygnuj¹c z po³owy etatu w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Wroc³awskiego, rozpocz¹³ w 1969 r. zlecone wyk³ady astrofizyki teoretycznej na Uniwersytecie
Jagielloñskim. Po raz pierwszy krakowscy studenci mogli poznaæ w kursowym wyk³adzie relatywistyczn¹ astrofizykê i kosmologiê. W roku 1971 uzyska³ etat w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego, a od roku 1974 zosta³
jego dyrektorem. By³ to ciê¿ki okres dla Obserwatorium. Na zewn¹trz — decyzja
o dostosowaniu etatów dydaktycznych do liczby zajêæ, zakusy zlikwidowania na
UJ studiów astronomicznych, usi³owania rozbicia struktury Obserwatorium. Wewn¹trz — sk³ócony personel. Maj¹c ju¿ doœwiadczenie organizacyjne zdobyte
w Opolu (by³ tam dwukrotnie prorektorem) i powo³any w³aœnie na godnoœæ prorektora Uniwersytetu Jagielloñskiego, Andrzej Ziêba robi³ co móg³ dla ratowania krakowskiej astronomii. Podj¹³ trudne i nie zawsze przychylnie przyjmowane decyzje
personalne, które doprowadzi³y do zapanowania w Obserwatorium atmosfery œcis³ego kole¿eñstwa i rzeczywistej wspó³pracy. To by³a podstawa powodzenia. Nastêpnie ustêpuj¹c w pierwszej chwili w sprawach organizacyjnych przed odgórnym
naciskiem, a potem stosuj¹c „partyzanck¹” taktykê drobnych a skutecznych ataków, doprowadzi³ nie tylko do wzmocnienia presti¿u naukowego Obserwatorium,
ale i do rozwoju etatowego. Pod jego kierunkiem Obserwatorium Uniwersytetu Jagielloñskiego sta³o siê licz¹cym w œwiecie oœrodkiem radioastronomii oraz kosmologii teoretycznej i obserwacyjnej. Powsta³y tu nowe idee (grupowanie ci¹g³e galaktyk — potem spopularyzowane przez Peeblesa) i nowe metody badañ. Dalsze
poczynania Ziêby natrafia³y jednak na coraz wiêkszy opór przeciwników. Zarzuty
spoza oœrodka krakowskiego sta³y siê coraz mniej rzeczowe, tak jakby naukowych
przeciwników razi³a przede wszystkim jego bezkompromisowa walka o naukow¹
prawdê. Wtedy Ziêba zastosowa³ jeszcze jeden partyzancki unik. Wyjecha³ w 1978 r.
do Linzu, sk³adaj¹c podanie do Rektora UJ o bezp³atny urlop do czasu, gdy ogólne
warunki pozwol¹ mu znów wróciæ do Krakowa.
W latach 1979—1981 jest profesorem — goœciem Uniwersytetu Jana Keplera
w Linzu, gdzie jak niegdyœ w Krakowie, po raz pierwszy w historii tej uczelni wyk³ada kosmologiê relatywistyczn¹. W nastêpnych latach prowadzi wyk³ady zlecone
w Uniwersytetach w Ratyzbonie, Linzu i Wiedniu. Ostatnio wyk³ada w Politechnice Wiedeñskiej. Jest przekonany, ¿e wróci do Krakowa i gor¹co siê interesuje sprawami polskiej astronomii.
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Znienacka, dnia 21 lipca, dostaje zawa³u serca. W czasie kuracji w drugim z kolei
szpitalu dostaje ponownego zawa³u i w kilka dni potem, 8 sierpnia 1986 r., umiera.
Andrzej Ziêba jest autorem ok. piêædziesiêciu prac matematycznych (pierwsza
w roku 1951) i astronomicznych (pierwsza w roku 1956). Jako matematyk pracowa³
najwiêcej w teorii gier ró¿niczkowych, jako astronom, po m³odzieñczych pracach
poœwiêconych prognozowaniu aktywnoœci s³onecznej, oddawa³ siê g³ównie tworzeniu modeli kosmologicznych i metodom badania rozmieszczenia obiektów pozagalaktycznych. We wszystkich tych dziedzinach pracowa³ chêtnie z m³odszymi i w dwu
ostatnich latach wychowa³ godnych siebie nastêpców. Promowa³ szeœciu doktorów.
Dwóch dalszych z gotowymi dysertacjami zosta³o wypromowanych przez innych,
ju¿ po jego wyjeŸdzie z Krakowa. Mia³ bogaty dorobek popularyzatorski — ok. 100
programów radiowych i telewizyjnych, 17 filmów oœwiatowych.
Andrzej Ziêba nie umia³ siê reklamowaæ. Uwa¿a³, ¿e osi¹gniêcia naukowe mówi¹
same za siebie, ¿e prawda sama sobie toruje drogê. Wa¿ne i wielokrotnie potem cytowane wyniki z teorii gier publikowa³ byle gdzie, czasem zadowalaj¹c siê referatem
zjazdowym. Podobnie jego niezmiernie ciekawy tzw. strefowy model kosmologiczny
(spe³niaj¹cy globalnie, ale nie spe³niaj¹cy lokalnie zasady kosmologicznej Kopernika
— nieskoñczony przestrzennie, lecz skoñczony czasowo) opublikowany raz jeden na
kilku stroniczkach i to z podstawowym b³êdem zecerskim, pozosta³ prawie nieznany
wœród kosmologów. Metoda redukcji statystycznej rozwijana i stosowana potem przez
jego uczniów toruje sobie drogê bardziej dziêki kontaktom osobistym tych¿e uczniów
ni¿ jednej, skromnej, niewiele mówi¹cej publikacji. Przy jednym temacie nie trwa³
zwykle d³ugo. Nakreœliwszy g³ówny zarys teorii czy metody, przekazywa³ pracê do
dalszego opracowania wspó³pracownikom (jeœli ich w danym momencie mia³), a sam
przechodzi³ do nastêpnego zagadnienia.
Trudno teraz oceniaæ Jego w³asny dorobek naukowy, Jego osi¹gniêcia organizacyjne, Jego zapa³ przekazywany innym. Przyjdzie na to jeszcze czas, przyjdzie w³aœciwa refleksja, dystans, perspektywa… Tymczasem mo¿na tylko stwierdziæ, ¿e zapocz¹tkowane przez Niego kierunki badañ rosn¹, kwitn¹ i owocuj¹ — zw³aszcza
w oœrodku krakowskim.
Konrad Rudnicki
„Postêpy Astronomii” z. 1/1987, s. 65.
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W³odzimierz ZONN
1905—1975

Wspomnienia z czasów wileñskich (1925—1938)
W³odzimierza Zonna pamiêtam od lat studenckich, od roku 1925, gdy wst¹pi³ na
Wydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Wybra³ kierunek astronomii, co by³o wówczas wielk¹ rzadkoœci¹, pomimo, a mo¿e
dlatego, ¿e przebieg studiów astronomicznych odbiega³ mniej ni¿ obecnie od kierunków matematyki czy fizyki. Astronomii ogólnej s³uchali wspólnie studenci wszystkich trzech kierunków, poza tym astronomowie mieli kurs astronomii sferycznej i praktycznej, rachunku wyrównawczego i mechaniki nieba. Ogromn¹ wiêkszoœæ
wyk³adanych przedmiotów stanowi³y klasyczne dzia³y matematyki oraz fizyki doœwiadczalnej i teoretycznej, wspólne dla trzech kierunków. Tym, co istotnie ró¿nicowa³o poszczególne kierunki, by³y seminaria i tematyka prac magisterskich. Studia
by³y w zasadzie czteroletnie, w praktyce przewa¿nie przeci¹ga³y siê d³u¿ej, poniewa¿
egzaminy mo¿na by³o zdawaæ w dowolnych terminach; do przejœcia na nastêpny rok
wystarcza³o zaliczenie æwiczeñ i seminariów. Dwóch by³o w owych latach studentów
astronomii: W³odzimierz Zonn i Jerzy Jacyna. Ja studiowa³am matematykê (by³am
o rok wy¿ej), bra³am równie¿ wszystkie przedmioty astronomiczne i na tych zajêciach spotykaliœmy siê. Pewnego razu, gdy by³am na III roku, po æwiczeniach astronomicznych prof. Dziewulski zawo³a³ mnie i powiedzia³, ¿e zwalnia siê w Obserwatorium etat asystenta po Karolinie Iwaszkiewiczównie, która odchodzi ze wzglêdu na
z³y stan zdrowia. ,,Wprawdzie wiem, ¿e Pani nie bêdzie astronomem” — powiedzia³,
ale zaproponowa³ mi objêcie asystentury do spó³ki z W³odzimierzem Zonnem i Jerzym Jacyn¹.
Nie wiem, jak zareagowali moi wspólnicy na tê propozycjê, dla mnie by³a ona
równoznaczna z wst¹pieniem do nieba.
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1 stycznia 1927 r. rozpoczêliœmy pracê w Obserwatorium Astronomicznym USB
we troje na jednym etacie zastêpcy asystenta. Od jesieni 1928 r. mieliœmy ju¿ trzy
oddzielne stanowiska: W³odzimierz Zonn by³ zatrudniony w ramach tzw. rycza³tu,
Jerzy Jacyna otrzyma³ etat m³odszego asystenta w nowo utworzonym Zak³adzie Meteorologii. Oprócz prof. Dziewulsklego. kierownika Katedry Astronomii i Obserwatorium, zastaliœmy nastêpuj¹cy personel: prof. Kazimierz Jantzen, astronom, póŸniej
kierownik Katedry i Zak³adu Meteorologii, dr Stanis³aw Szeligowski, adiunkt i Mieczys³aw Kowalczewski, st. asystent. Wszyscy pochodzili z Warszawy, prócz dra Szeligowskiego, który przyby³ do Wilna z Krakowa. Do tego sk³adu dosz³o nas troje
Wilnian, co nie oznacza³o, ¿e stanowiliœmy jednolit¹ etnicznie grupê. W owym czasie
w Wilnie obok zdecydowanej wiêkszoœci polskiej, drug¹ co do liczebnoœci grupê stanowili ¯ydzi, nastêpnie Rosjanie osiedleni tu po rozbiorach, Bia³orusini, Litwini, a nawet Tatarzy i Karaimi. Rodzina Zonnów nale¿a³a do mieszanej grupy rosyjsko-niemieckiej. W³odzimierz, jak sam z humorem opowiada³, nie by³ pewien, jak¹ narodowoœæ
ma wpisaæ do dokumentów osobistych. Po konsultacji z prof. Dziewulskim poda³
narodowoœæ polsk¹ i przy tym pozosta³.
Dawne Obserwatorium Wileñskie, za³o¿one w 1750 r., s³awne nazwiskami Poczobuta i Jana Œniadeckiego, by³o najstarszym obserwatorium uniwersyteckim w Polsce.
Po zamkniêciu Uniwersytetu Wileñskiego przez w³adze carskie w 1832 r. Obserwatorium dzia³a³o jeszcze przez kilkadziesi¹t lat pod kierownictwem Rosjan, a¿ zosta³o
zamkniête po po¿arze, a instrumenty przekazane do Pu³kowa. Po wskrzeszeniu Uniwersytetu Wileñskiego w 1919 r. piêkny budynek dawnego Obserwatorium nadawa³
siê tylko na muzeum. Profesor Dziewulski za³o¿y³ nowe Obserwatorium na zachodnich krañcach miasta w lesie Zakretowym. Gdy zaczynaliœmy pracê, Obserwatorium
by³o wyposa¿one w 15 cm refraktor Zeissa z kamer¹ tej samej œrednicy, kamerê o œrednicy 16 cm i szereg mniejszych lunet oraz przyrz¹dów laboratoryjnych, m. in. mikrofotometr Hartmanna do pomiaru zaczernieñ na kliszach. Prace badawcze wówczas
prowadzone w Obserwatorium obejmowa³y nastêpuj¹ce dziedziny:
a) astronomiê gwiazdow¹ — statystyczne badania ruchów gwiazd,
b) mechanikê nieba — g³ównie obliczanie perturbacji wiekowych planetoid o silnie ekscentrycznych orbitach,
c) astrofizykê obserwacyjn¹, — obserwacje fotograficzne i wizualne gwiazd zmiennych, g³ównie Cefeid.
Koledzy moi zostali w³¹czeni do prac obserwacyjnych, ja pocz¹tkowo do prac rachunkowych z astronomii gwiazdowej, nastêpnie — równie¿ do obserwacji. Ka¿de z nas
mia³o ponadto pewien niewielki przydzia³ obowi¹zków techniczno-organizacyjnych
(biblioteka, s³u¿ba czasu itp.), ale przede wszystkim kontynuowaliœmy studia.
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Oœrodkiem ¿ycia naukowego by³o dla nas seminarium astronomiczne, prowadzone przez prof. Dziewulskiego. Oprócz pracowników Obserwatorium i Zak³adu Meteorologii bra³o w nim udzia³ kilku studentów, interesuj¹cych siê astronomi¹. By³ to
okres bujnego rozwoju astrofizyki. Pierwsze du¿e teleskopy zainstalowane przez Hale’a na Mt Wilson, zaczê³y przynosiæ plony w postaci odkrycia natury i w³aœciwoœci
galaktyk, fizyki i sk³adu chemicznego gwiazd. Odkrycie istnienia materii miêdzygwiazdowej, rotacji Galaktyki, gwiazd nowych i bia³ych kar³ów, zapocz¹tkowanie
teorii wnêtrz i atmosfer gwiezdnych — to wszystko dostarcza³o pasjonuj¹cych tematów na seminaria. Najwiêcej do powiedzenia w tych sprawach mia³ zazwyczaj Mieczys³aw Kowalczewski, fenomenalny erudyta, obdarzony bystrym umys³em i darem
interesuj¹cego opowiadania. Nasza trójka czynnie w³¹czy³a siê do udzia³u w seminariach, referowaliœmy prace publikowane w Ap. J. oraz innych czasopismach, najmocniejszy w jêzyku angielskim by³ Jerzy Jacyna. W póŸniejszych latach z inicjatywy
Wiktora Ehrenfeuchta, m³odego fizyka z Warszawy, który zosta³ zatrudniony na czêœci etatu asystenta w Obserwatorium, grupa m³odszych pracowników podjê³a wspólne studiowanie œwie¿o wydanego wówczas dzie³a Eddingtona Internal Constitution
of Stars (Budowa wewnêtrzna gwiazd).
W tym œrodowisku dojrzewa³ W³odzimierz Zonn i chyba czu³ siê w nim doskonale, podobnie jak inni jego rówieœnicy. W roku 1931 uzyska³ magisterium z astronomii,
a w 1935 r. — doktorat na podstawie pracy Obserwacje fotograficzne zmiennych V, N,
Z i RR Lacertae (ang.). opublikowanej w ,,Bulletin de L’Observatoire Astronomique
de Vilno”, No. 14, 1933. Praca stanowi³a wyprowadzenie krzywych zmian blasku
i poprawionych elementów tych czterech blisko siebie po³o¿onych na kliszach gwiazd
na materiale 127 zdjêæ wykonanych astrografem Zeissa. Do kalibracji i standaryzacji
zdjêæ s³u¿y³y zdjêcia z siatk¹ i nawi¹zania na okolicê osobliwej gwiazdy zaæmieniowej, Dzeta Aurigae, w której zimny nadolbrzym zaæmiewa niewielk¹ gor¹c¹ gwiazdê,
daj¹c okazjê do obserwowania interesuj¹cych efektów. Jedna z pierwszych prac tej
serii dotyczy³a zmian blasku planetoidy Eros.
Pierwszym wyjazdem zagranicznym dra Zonna by³ wyjazd do Grecji na obserwacje ca³kowitego zaæmienia S³oñca w czerwcu 1936 r. Ekspedycj¹ kierowa³ prof. Tadeusz Banachiewicz. Dr Zonn wykona³ udane zdjêcia korony s³onecznej.
Doktor Zonn opuœci³ Wilno 1.09.1938 r., przenosz¹c siê do Obserwatorium Warszawskiego, które kierowane przez prof. Micha³a Kamieñskiego, budowa³o w tym
czasie filiê w Karpatach Wschodnich na szczycie góry Pop Iwan (ok. 2000 m. n.p.m).
Warunki obserwacyjne Obserwatorium Warszawskiego by³y ju¿ wówczas bardzo z³e,
chodzi³o wiêc o zbudowanie stacji obserwacyjnej w lepszych warunkach. Wiele starañ oko³o tej sprawy po³o¿y³ dr Jan Gadomski, adiunkt Obserwatorium Warszawskie-
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go. Uzyskano fundusze z Ligi Obrony Powietrznej Pañstwa, zbudowano drogê dojazdow¹, budynki, zakupiono w firmie Grubb & Parsons refraktor z astrokamerami o œrednicach 25 i 33 cm. Do tego Obserwatorium potrzebny by³ fachowy personel — zwrócono siê do dra Zonna z propozycj¹ objêcia stanowiska st. asystenta w Obserwatorium
Warszawskim z czêœciowym przydzia³em do pracy w nowym Obserwatorium na Pop
Iwanie. Zonn po namyœle przyj¹³ tê propozycjê i w ten sposób zwi¹za³ siê z Obserwatorium Warszawskim na d³ugie lata. Jednakie nie by³o mu s¹dzone d³ugo pracowaæ
w nowym Obserwatorium na Pop Iwanie. 1 wrzeœnia 1939 r. wybuch³a II wojna œwiatowa. Dr Zonn zosta³ powo³any pod broñ. W czasie kampanii wrzeœniowej dosta³ siê
do niewoli niemieckiej i by³ internowany przez ca³y okres wojny w Oflagu w Murnau.
Z kilku jego listów stamt¹d przys³anych i z póŸniejszych opowiadañ wynika, ¿e w obozie organizowa³ kursy samokszta³ceniowe wœród towarzyszy. I sam by³ niestrudzonym wyk³adowc¹ astronomii i przedmiotów pokrewnych. Zyska³ tam wielu przyjació³.
Po zakoñczeniu wojny wróci³ do Warszawy. Obserwatorium Warszawskie, jak i ca³a
Warszawa, by³o spalone, filia na Pop Iwanie zniszczona, zreszt¹ znalaz³a siê poza
granicami Polski. Dr Zonn znalaz³ schronienie w Zak³adzie Fizyki przy ul. Ho¿ej,
w paru pokojach u¿yczonych na pracowniê i mieszkanie przez prof. Stefana Pieñkowskiego. Po kilku latach gmach dawnego Obserwatorium Warszawskiego zosta³
odbudowany przez Uniwersytet i oddany do u¿ytku katedry astronomii, katedr matematyki i botaniki. Tam siê przeprowadzi³ na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych doc dr W³odzimierz Zonn i wkrótce obj¹³ kierownictwo katedry astronomii i Obserwatorium
Warszawskiego; pozosta³ na tym stanowisku do koñca ¿ycia. Przed tym jednak habilitowa³ siê w listopadzie 1948 r. w Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu,
dok¹d przenieœli siê pozostali przy ¿yciu astronomowie wileñscy: prof. W. Dziewulski, doc. W. Iwanowska i dr S. Szeligowski. Podstaw¹ pracy habilitacyjnej dra Zonna
by³y materia³y widm dwóch cefeid: delta Cep i eta Aql, uzyskane przez niego podczas
rocznego pobytu w Obserwatorium Sztokholmskim w Saltsjobaden (Szwecja). Dr Zonn
przeprowadzi³ analizê zmian prêdkoœci radialnych tych gwiazd.
Wracaj¹c myœl¹ do wileñskiego okresu dzia³alnoœci W³odzimierza Zonna s¹dzê,
¿e by³ to okres formowania siê jego zainteresowañ naukowych, zafascynowania astronomi¹, a tak¿e w du¿ym stopniu kszta³towania pozytywnych cech jego charakteru.
Wszystko to dojrzewa³o pod dobroczynnym wp³ywem osobowoœci prof. Dziewulskiego i atmosfery œrodowiska. Osobê i pamiêæ swego niezrównanego Nauczyciela
czci³ Prof. Zonn w sposób u niego zupe³nie wyj¹tkowy. W naszej pamiêci z tamtych
czasów zarysowuje siê sylwetka W³odzimierza Zonna jako m³odego astronoma o ¿ywym, niespokojnym umyœle, ogarniêtym pasj¹ poznawcz¹ wbrew pozornej lekkoœci,
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bardzo pracowitego i dok³adnego w pracy, weso³ego i ¿ywego kolegi, wdziêkiem
i dowcipem jednaj¹cego powszechn¹ sympatiê.
Wilhelmina Iwanowska
„Postêpy Astronomii”, z. 2/1975, s. 87—90.

Okres warszawski
W roku 1938 Dr W³odzimierz Zonn przeniós³ siê z Wilna na asystenturê w Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego, które w owym czasie posiada³o filiê na szczycie Pop Iwan w Karpatach wschodnich. Zafundowane przez ówczesn¹ ligê Obrony
Pañstwa, mia³o najlepsze w Polsce wyposa¿enie instrumentalne. W tej to stacji wysokogórskiej wiêkszoœæ czasu spêdza³ w latach 1938—1939 dr W³odzimierz Zonn, podczas gdy jego rodzina mieszka³a w Warszawie, w gmachu Obserwatorium. W sierpniu 1939 r. Dr Zonn zosta³ powo³any jako oficer rezerwy do wojska. Po odbyciu
kampanii wrzeœniowej wróci³ na krótko do Warszawy, a potem znalaz³ siê w obozie
jeñców wojennych Oflag VIla w Murnau (po kilku obozach przejœciowych). Podczas
niewoli prowadzi³ wiele wyk³adów z matematyki i astronomii, miewa³ odczyty popularne i by³ te¿ lektorem jêzyka rosyjskiego.
Po zakoñczeniu wojny wyjecha³ pocz¹tkowo do Pary¿a, a potem we wrzeœniu
1945 r. znalaz³ siê w Warszawie i tutaj ju¿ na jesieni tego¿ roku rozpocz¹³ wyk³ady
astronomii ogólnej dla studentów matematyki, fizyki i astronomii Uniwersytetu Warszawskiego. Jednoczeœnie wyk³ada³ na kursie tzw. zerowym na Politechnice Warszawskiej fizykê i matematykê.
Ju¿ w 1946 r. pojawi³o siê pierwsze wydanie jego skryptu Astronomia ogólna (drugie wydanie ukaza³o siê w 1949 r.); Jest to œwietny podrêcznik, na którym na pierwszych latach studiów kszta³ci³a siê ca³a generacja astronomów zaczynaj¹cych studia
uniwersyteckie po wojnie. I jest ciekawym œwiadectwem pasji dydaktycznej autora,
poniewa¿ — jak wiem z przeprowadzonych z nim rozmów — wiele sformu³owañ
i ujêæ tej ksi¹¿ki powsta³o w czasie wyk³adów w obozie jenieckim.
W roku 1947 dr Zonn otrzyma³ stypendium Szwedzkiego Instytutu. Spêdzi³ ok. 10
miesiêcy w Obserwatorium Sztokholmskim w Saltsjobaden, pracuj¹c tam pod kierunkiem prof. Lindblada i dr Óhmama. W czasie pobytu w Szwecji zebra³ bogaty
materia³ spektroskopowy dotycz¹cy gwiazdy Delta Cephei; materia³ obejmowa³ 70
zdjêæ na 30 kliszach. Warta zanotowania jest ciekawostka, i¿ przed wojn¹ tylko w jednym z obserwatorium polskich rozpoczêto badania spektroskopowe (w Wilnie). Ana-

W³odzimierz ZONN, 1905—1975

269

liza zebranego materia³u s³u¿y³a za podstawê do przygotowania rozprawy habilitacyjnej O przesuniêciu linii widmowych gwiazdy δ Cephei. Autorowi rozprawy chodzi³o
o stwierdzenie, czy istniej¹ ró¿nice co do amplitudy i fazy w przesuniêciach ró¿nych
linii w widmie, odpowiadaj¹cych ró¿nym poziomom w atmosferze gwiazdy. Dziêki
starannej analizie, a zw³aszcza dziêki oparciu siê na efektach ró¿nicowych, otrzymano szereg interesuj¹cych informacji o przebiegu pulsacji.
W roku 1948 dr Zonn otrzyma³ habilitacjê w Uniwersytecie Miko³aja Kopernika
w Toruniu, w roku 1950 — tytu³ docenta, a nastêpnie profesora nadzwyczajnego. Na
stanowisko profesora zwyczajnego zosta³ powo³any w 1962 r.
Jakkolwiek w okresie miêdzywojennym (a wiêc w zasadzie przedwarszawskim)
dzia³alnoœæ prof. Zonna koncentrowa³a siê g³ównie na zagadnieniach fotometrii fotograficznej, równie¿ w Warszawie po wojnie opublikowa³ kilka bardzo wartoœciowych
prac z fotometrii gwiazd zmiennych, przede wszystkim zaæmieniowych. Odznaczaj¹
siê one wysokim poziomem, precyzj¹ zarówno samego pomiaru, jak i liczbowego
opracowania. Tradycje wysokiej jakoœci pomiarów fotometrycznych na kliszach reprezentowa³ w Wilnie prof. Dziewulski, uczeñ Karola Schwarzschilda z Getyngi. Godnym kontynuatorem tych doskona³ych tradycji fotometrycznych by³ prof. Zonn, uczeñ
prof. Dziewulskiego. Najwa¿niejszymi osi¹gniêciami by³o tu odkrycie wêdrówki linii
apsyd u gwiazdy CO Lacertae, wyznaczenie ekscentrycznoœci orbity, parametrów orbity fotometrycznej i okresy wêdrówki linii apsyd u tej gwiazdy oraz odkrycie gwiazdy zaæmieniowej o ekscentrycznej orbicie QX Cassiopeiae po³o¿onej w wa¿nej dla
astrofizyki gromadzie NGC 7790.
Wa¿nym osi¹gniêciem dydaktycznym prof. Zonna w okresie wczesnych lat
piêædziesi¹tych by³o przygotowanie podrêcznika z astrofizyki ogólnej (wydanego
w 1955 r.) przystosowanego do programu astrofizyki wyk³adanej na III roku studiów
astronomicznych. Podrêcznik ten na owe czasy by³ bardzo nowoczesny. I znowu trzeba powiedzieæ o ca³ym pokoleniu astronomów kszta³conych w okresie powojennym,
których w œwiat astrofizyki wprowadza³ ten w³aœnie podrêcznik.
W latach piêædziesi¹tych zainteresowania prof. Zonna ogniskowa³y siê jednak ju¿
wyraŸnie na astronomicznych zagadnieniach statystycznych. W tym zakresie mia³
najpowa¿niejsze osi¹gniêcia zarówno naukowe, jak i naukowo-dydaktyczne. Krótko
mówi¹c, prof. Zonn stworzy³ szko³ê astronomii statystycznej w Obserwatorium Warszawskim. Potrafi³ wybran¹ przez siebie tematyk¹ zainteresowaæ grupê uzdolnionych
m³odych ludzi i da³ wartoœciowy i uznawany wk³ad do wiedzy o budowie naszej
Galaktyki i uk³adów galaktyk w postaci publikacji zarówno w³asnych, jaki zespo³u
swoich wspó³pracowników.
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Swoim wyk³adem kursowym, pozbawionym wszelkiego namaszczenia, potrafi³
prof. Zonn wci¹gaæ m³odych ludzi we w³asne zainteresowania. Wyk³ad mia³ coœ z blasku, którego tyle mo¿na znaleŸæ w publikacjach popularnonaukowych profesora. By³
obdarzony niezwykle cenn¹ umiejêtnoœci¹ nawi¹zywania bezpoœredniego, wrêcz kole¿eñskiego kontaktu z m³odzie¿¹; czêsto prosi³ studentów, by go krytykowali — i to
bardzo wci¹ga³o, zw³aszcza uzdolnionych m³odych s³uchaczy.
Obdarzony du¿ym talentem organizacyjnym, prof. Zonn potrafi³ zw³aszcza organizowaæ wspó³pracê ze specjalistami w innych dziedzinach, przede wszystkim z matematykami-statystykami. Przez parê lat np. (1954—1956) dzia³a³o seminarium warszawsko-wroc³awskie, którego inicjatorem i wspó³organizatorem by³ w³aœnie prof.
Zonn — uczestniczy³o w nim 20—25 osób, a posiedzenia poœwiêcone zagadnieniom
statystyki i jej zastosowañ w astronomii odbywa³y siê na przemian we Wroc³awiu
i w Warszawie. Na seminarium tym zajmowano siê te¿ zagadnieniami na styku teorii
wzglêdnoœci i kosmologii. Dobry background matematyczno-statystyczny kilku profesorów i docentów astronomii m³odszego pokolenia wywodzi siê z tej w³aœnie szko³y stellar-statystycznej.
Za szczególnie eleganckie osi¹gniêcie prof. Zonna nale¿y uznaæ przeprowadzon¹
w kilku publikacjach ocenê wp³ywu, jaki na wnioski odnoœnie do struktury Uk³adu
Drogi Mlecznej wywiera fakt, i¿ poch³anianie w przestrzeniach miêdzygwiazdowych
jest wywo³ywane nie przez ci¹g³¹ warstwê absorbuj¹c¹, lecz raczej przez ob³oki.
W roku 1957 prof. Zonn we wspó³pracy z drem Rudnickim wyda³ monografiê
poœwiêcon¹ astronomii gwiazdowej. Pewn¹ miar¹ wysokiej oceny tego dzie³a przez
astronomów, tak¿e spoza granic Polski, mo¿e byæ fakt, i¿ ju¿ w roku 1959 ksi¹¿ka
ukaza³a siê w t³umaczeniu rosyjskim, a w roku 1960 — angielskim (w USA). Mo¿e
warto przytoczyæ fragment przedmowy do wydania rosyjskiego Astronomii gwiazdowej pióra prof. Parenago. Pisze on: „Dzie³o dyrektora Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. W. Zonna i dr K. Rudnickiego Astronomia
gwiazdowa jest podrêcznikiem dla studentów IV roku astronomii uniwersytetów polskich. Jednak dzie³o to bezwzglêdnie zawiera o wiele wiêcej materia³ów ni¿ podrêcznik i jest raczej monografi¹. Rozk³ad materia³u jest œciœle metodyczny […] Tematyka
[..] jest potraktowana szerzej ni¿ w mym Kursie astronomii gwiazdowej i dlatego
studenci astronomii z po¿ytkiem dla siebie mog¹ studiowaæ zarówno rozdzia³y zawieraj¹ce analogiczn¹ tematykê, lecz opracowan¹ w sposób odmienny (co jest rzecz¹
niezmiernie cenn¹), jak i rozdzia³y zawieraj¹ce tematykê now¹, z której czêœæ w sposób usystematyzowany nie by³a jeszcze nigdzie opracowana”.
Naturalnym rozszerzeniem stellar-statystycznych zainteresowañ prof. Zonna by³y
jego prace z niezmiernie obecnie aktualnych zagadnieñ astronomii pozagalaktycznej.
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W ostatnim 10-leciu w³aœciwie g³ównie tymi zagadnieniami siê zajmowa³. Pewn¹
wskazówk¹ jak cenione by³y prace prof. Zonna w tej dziedzinie mo¿e byæ fakt, i¿ by³
jedynym z europejskich astronomów zaproszonym do wspó³pracy z Biurem Statystycznym w Berkeley w badaniach zmierzaj¹cych do rozstrzygniêcia zasadniczego
dla struktury uk³adów galaktyk problemu ich stabilnoœci, czy niestabilnoœci. W Kalifornii przebywa³ przez rok (1962/1963). Z tego okresu g³ównymi osi¹gniêciami prof.
Zonna s¹: wykazanie, i¿ przyjmowana w owym czasie (na podstawie Katalogu Holmberga) liczba galaktyk podwójnych jest znacznie zawy¿ona i stwierdzenie, ¿e ok. 3%
obserwowanych galaktyk tworzy uk³ady podwójne.
Zarówno ze wzglêdu na wartoœæ otrzymanych wyników, jak i na pokierowanie
w efektywny sposób zespo³em miêdzynarodowym, na osobne omówienie zas³uguje
praca prof. Zonna wykonana wspólnie z I. Karachentsevem i A. Shcherbanovskym,
a dotycz¹ca bardzo wa¿nego z punktu widzenia kosmologicznego zagadnienia trwa³oœci sferycznych gromad galaktyk. Prof. Zonn pos³u¿y³ siê w swej pracy prost¹, ale
efektywn¹ metod¹ badania krzywych korelacji miêdzy szybkoœciami radialnymi galaktyk-cz³onków gromady a odleg³oœciami tych¿e galaktyk od œrodka gromady. Przy
pewnych upraszczaj¹cych za³o¿eniach, których dobór zosta³ dokonany w sposób
mo¿liwie ma³o ograniczaj¹cy ogólnoœæ rozwi¹zañ, prof. Zonn doszed³ do bardzo interesuj¹cych wniosków: ¿e obserwowane krzywe regresji nie mog¹ byæ interpretowane
przy za³o¿eniu ko³owych ruchów galaktyk wewn¹trz badanych gromad, oraz ¿e w niektórych przypadkach istnieje tendencja wskazuj¹ca na niesta³oœæ gromad.
Wspomnia³em w tej notatce kilkakrotnie o talentach i zami³owaniach dydaktycznych prof. Zonna. Mo¿e warto przytoczyæ jeszcze taki fakt: od roku 1954 do 1960 bez
przerw wyk³ada³ on w wymiarze pocz¹tkowo 3 godzin tygodniowo, potem 4 godzin,
matematykê na Wydziale Architektury Wnêtrz Akademii Sztuk Piêknych; je¿eli weŸmie siê pod uwagê wszystkie inne zadania dydaktyczne i organizacyjne prof. Zonna
i zwa¿y, ¿e wynagrodzenie za owe wyk³ady wynosi³o ok. 450 z³ miesiêcznie — nie
widzê innego wyt³umaczenia jak to, ¿e profesor po prostu lubi³ wyk³adaæ. Powiedzia³
kiedyœ w rozmowie ze mn¹ (a nie by³ skory do sformu³owañ patetycznych), ¿e jeœli
istnieje bezwglêdne dobro, to jest nim nauczyæ czegoœ drugiego cz³owieka.
Nie podejmujê siê pe³nego omówienia w tej notatce dzia³alnoœci popularyzatorskiej prof. Zonna: ponad 2 dziesi¹tki ksi¹¿ek i broszur popularnonaukowych, sto kilkadziesi¹t popularnonaukowych artyku³ów w czasopismach specjalistycznych („Postêpy Astronomii”, gdzie od za³o¿enia pisma by³ cz³onkiem kolegium redakcyjnego,
„Urania”, „Postêpy Fizyki”) oraz w czasopismach takich jak „Polityka’’, „Kultura”,
wreszcie wiele odczytów popularnonaukowych w telewizji i w radiu. Za sw¹ dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹ by³ wyró¿niony m. in. nagrod¹ miesiêcznika „Problemy” oraz
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Z³ot¹ Odznak¹ TWP. Na pograniczu popularyzacji i monografii naukowej, sensu stricte
znajduje siê napisana wspólnie z doc. Grzedzielskim Materia miêdzygwiazdowa. Jest
to wyj¹tkowa pozycja ze wzglêdu na wysoki standard naukowy, a równoczeœnie przystêpnoœæ i pogl¹dowoœæ ujêcia. Jako popularyzator prof. Zonn by³ niew¹tpliwie artyst¹ i filozofem, nie tylko uczonym-astronomem. Jego sztuka popularnego opisu by³a
czymœ, czego nie mo¿na siê nauczyæ, by³a ca³kiem specjaln¹ cech¹ jego osobowoœci;
wyst¹pienia mia³y brio, którego nie sposób imitowaæ.
Profesor Zonn pe³ni³ z du¿ym talentem i umiejêtnoœci¹ liczne funkcje naukowoorganizacyjne. By³ przede wszystkim dyrektorem Obserwatorium Astronomicznego
Uniwersytetu Warszawskiego, które reaktywowa³ po zniszczeniach wojennych i dla
których rozbudowa³ astronomiczn¹ Stacjê podmiejsk¹ w Ostrowiku, tworz¹c w ten
sposób bazê materialn¹ i instrumentaln¹ dla obserwacyjnej dzia³alnoœci naukowej i naukowo-dydaktycznej astronomicznego oœrodka warszawskiego. W latach 1953 i 1960
pe³ni³ funkcje dziekana Wydzia³u Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Warszawskiego. Od
1953 r. by³ bardzo czynnym cz³onkiem powo³anego przez Polsk¹ Akademiê Nauk
Zespo³u dla Budowy Centralnego Obserwatorium Astronomicznego. PóŸniej, po powo³aniu w 1956 r. Zak³adu Astronomii PAN, prof Zonn pe³ni³ w nim funkcjê kierownika pracowni Astrofizyki II w Warszawie, zawsze ¿ywo anga¿uj¹c siê w sprawê
planowania Centralnego Obserwatorium Astronomicznego. Jego najpowa¿niejszym
osi¹gniêciem w tym zakresie by³o uzyskanie w roku 1968 zgody na zakontraktowanie
przez PAN w firmie Zeiss 2-metrowego teleskopu dla Centralnego Obserwatorium
Astronomicznego. Jak wiadomo po koniec 1969 r. inwestycja Centralnego Obserwatorium Astronomicznego uleg³a skreœleniu, ale prof. Zonn by³ zawsze zdania — i chyba s³usznie — ¿e wytworzony przez d³ugoletnie starania o powo³anie COA klimat
przyczyni³ siê do podjêcia decyzji o budowie Kopernikañskiego Centrum Astronomicznego w Warszawie.
Profesor Zonn bardzo wczeœnie, i dodajmy jako jeden z niewielu polskich astronomów, oceni³ donios³oœæ udzia³u Polski w badaniach kosmicznych. Od samego pocz¹tku powo³ania Komitetu Badania i Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej w roku 1966 by³ jego aktywnym cz³onkiem, przewodnicz¹cym Komitetu
Naukowego COSPAR (Committee for Space Research), a tak¿e przedstawicielem
Polski w biurze COSPAR.
Przez osiem kadencji (1952—1956 i 1973—1975) prof. Zonn by³ obierany prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego; w tym okresie i pod jego bezpoœrednim wp³ywem zapocz¹tkowany zosta³ regularny cykl szkó³ letnich PTA (9 w okresie
1968—1974) oraz rozwiniêta wymiana miêdzy oœrodkami astronomicznymi referen-
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tów na seminaria naukowe; przygotowano te¿ szereg wyst¹pieñ w sprawach dotycz¹cych nauczania astronomii, jej potrzeb i przysz³oœci.
W latach 1962—1972 prof. Zonn by³ przewodnicz¹cym Komitetu Astronomii PAN
i przez wiele lat cz³onkiem Zespo³u Rzeczoznawców Astronomii w Sekcji Studiów
Uniwersyteckich Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego. By³ cz³onkiem wielu zespo³ów redakcyjnych w wydawnictwach naukowych, m. in. redaktorem znakomitego
poradnika encyklopedycznego Kopernik — Astronomia — Astronautyka i konsultantem naukowym Encyklopedii Powszechnej PWN, ponadto — cz³onkiem wielu towarzystw naukowych specjalistycznych i ogólnych, m. in. American Astronomical Society.
Profesor by³ cz³owiekiem niezwykle aktywnym i pracowitym. Jeszcze w ostatnich
tygodniach bardzo ciê¿kiej choroby, która go ostatecznie powali³a, zadba³ o zorganizowanie w Obserwatorium wyk³adu specjalistycznego z historii astronomii.
Mówi siê, ¿e nie ma ludzi niezast¹pionych, ale chyba tacy s¹…
Stefan Piotrowski
„Postêpy Astronomii”, z. 2/1975, s. 91—95.
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