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Abstract: As an introduction a review is presented of the activities of societies dedicated to the progress 

of physical sciences in Poland since the middle of the XVIII century. The further part of the article deals with the 

history of the Polish Physical Society. The Physical Society of Warsaw was founded in 1919 and the following 

year (1920) it became the Polish Physical Society with several local branches. 

 

1. Wstęp 

Istnieją w historii okresy, kiedy w poszczególnych ośrodkach myśli naukowej 

przejawia się raptowne dążenie do koordynacji wysiłków, do koleżeńskiej wymiany 

doświadczeń czy też organizowania zespołowej współpracy. W Polsce w dziedzinie nauk 

ścisłych, podobnie zresztą, jak i w innych dyscyplinach wiedzy, okresem takiego 

żywiołowego, nie skrępowanego żadnym zewnętrznym przymusem, pędu do zrzeszania się, 

były ze zrozumiałych względów lata następujące bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości. 

Dążenie do zespolenia, do zacierania różnic wywołanych innymi warunkami pracy w każdym 

z zaborów, było nie tylko podyktowane interesem zawodowym, było nakazem chwili, po 

prostu obowiązkiem patriotycznym. 

W r. 1919 powstaje Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Towarzystwo Fizyczne w 

Warszawie i Towarzystwo Matematyczne w Krakowie, dwa ostatnie przekształcone w 

następnym roku w odpowiednie stowarzyszenia ogólnopolskie pod nazwami: Polskie 

Towarzystwo Fizyczne i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Przez utworzenie tych 

towarzystw nawiązywano do dawnych, jeszcze przedrozbiorowych tradycji niepodległej 

Polski. 

 

1.1. Societas physicae experimentalis (Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig), 

(1743-1945) 

W najwybitniejszych ośrodkach rozwoju nauki światowej okresem powstawania 

wielkich towarzystw i instytucji naukowych (The Royal Society w Londynie i Academie des 

Sciences w Paryżu) była druga połowa XVII wieku.  

Pierwszy, niezrealizowany zresztą, projekt założenia w Gdańsku towarzystwa 

naukowego powstał już w r. 1677. Autorem był lekarz i fizyk gdański Iyrael Konradt [1]. 

Próba zorganizowania w Warszawie towarzystwa naukowego o bliżej nieznanym 

charakterze przypada na r. 1698 [2]. Stowarzyszenie to wkrótce jednak upadło, nie 
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pozostawiwszy śladów swej działalności. Specjalne warunki polityczne zarówno, jak i 

gospodarcze, wybitnie rolniczy charakter kraju, niski poziom szkolnictwa i niski poziom 

kultury stanu mieszczańskiego nie sprzyjały w końcu w. XVII, ani później w pierwszej 

połowie w. XVIII, powstawaniu i rozwojowi towarzystw naukowych na ziemiach polskich. 

Pewien wyjątek pod tym względem stanowiły jedynie Prusy Królewskie, 

wyprzedzające znacznie pod względem gospodarczym i kulturalnym pozostałe dzielnice 

Rzeczypospolitej. Miasta Gdańsk i Toruń w pierwszej połowie XVIII w. odróżniały się 

zdecydowanie od reszty kraju. Przodował Gdańsk, który dzięki swemu położeniu 

geograficznemu i specjalnym warunkom ekonomicznym przejął się najwcześniej kulturą 

wieku Oświecenia i przez czas pewien poziomem swym oddziaływał na polskie życie 

intelektualne. Stąd rekrutowali się przeważnie nauczyciele i nadworni lekarze naszego 

możnowładztwa. 

Na przełomie XVII i XVIII wieku wielu zamożnych mieszczan gdańskich odbywało 

dłuższe podróże naukowe po Europie Zachodniej i zostawało członkami tamtejszych 

towarzystw naukowych. Idąc za przykładem zagranicy zaczęli też oni gromadzić zbiory 

przyrodnicze, książki naukowe oraz instrumenty fizyczne i astronomiczne. Posiadanie tych 

zbiorów niejednokrotnie skłaniało właścicieli do samodzielnych badań naukowych. 

Zadania towarzystwa projektowanego przez Konradta miały polegać na referowaniu 

na posiedzeniach własnych wynalazków, czytaniu prac i poznawaniu najnowszej literatury 

zagranicznej, dostosowanej do zainteresowań członków.  

„Zastanawiałem się często nad tym – pisał Konradt – jak w zaciszu domowym giną 

bezużytecznie te wszystkie zdobycze, które po wielkich trudach i kosztach przywozimy z 

podróży naukowych do obcych krajów. Przez ukrywanie tych zdobyczy w prywatnych 

domach i skrzyniach opóźniamy płynący i pożytek publiczny i działamy hamująco na rozwój 

nauk i tkwiącej w nich prawdy” [3]. 

Założone w Gdańsku w latach dwudziestych XVIII wieku towarzystwo „Societas 

literaria Gedanensis”, w którym stopniowo kierunek przyrodniczy (doświadczenia Dawida 

Kadego nad elektrycznością) ([3], s. 48) zaczął przeważać nad kierunkiem literacko-

moralnym, przygotowało grunt dla następnego już wyłącznie przyrodniczego towarzystwa 

gdańskiego „Societas physicae experimentalis” [4]. Powstało ono w r. 1743 z inicjatywy 

Daniela Gralatha, autora rozpraw o elektryczności, prawnika, fizyka i bibliofila, późniejszego 

burmistrza gdańskiego. Według statutu zarząd Towarzystwa składał się z dyrektora, 

wicedyrektora, sekretarza i skarbnika, a członkowie dzielili się na zwyczajnych, wolnych i 

honorowych (członkowie wolni nie brali udziału w pracach Towarzystwa, byli tylko 

słuchaczami na zebraniach). Zebrania odbywały się co tydzień. Do pierwszego zarządu 

weszli: lekarz Dawid Kade i Jakub Teodor Klein (teść Gralatha), prawnik i przyrodnik, 

członek The Royal Society of London, Akademii Bolońskiej, Petersbuskiej i Towarzystwa 

Naukowego w Jenie. Jednym z założycieli był też Polak, Paweł Świetlicki z Ostródy, pastor i 

nauczyciel języka polskiego w gimnazjum gdańskim, a chemik z zamiłowania. W latach 

1743-1756 Towarzystwo liczyło trzydziestu kilku członków, przeważnie pochodzenia 
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niemieckiego, lecz uważających Polskę za swą ojczyznę i związanych z nią licznymi 

więzami. 

 

 

 

Ryc. 1. Daniel Gralath – założyciel gdańskiego Societas physicae experimentalis 

 

Członkowie zwyczajni dzielili się na sekcje zależnie od osobistych zainteresowań. Dla 

każdej sekcji wyznaczano dokładnie program pracy. Początkowo nie były to jeszcze badania 

samodzielne, lecz sprawdzanie doświadczeniami z fizyki twierdzeń podanych w 

trzytomowym traktacie pióra głośnego niemieckiego filozofa-racjonalisty Christiana Wolffa 

pt. Allerhand nützliche Versuchen daduruch zu genauer Erkenntniss der Natur und Kunst der 

Weg gedähhnet wird (Halle 1721). I tak np. Michał Hanow badał zmiany wskazań barometru 

zależnie od wysokości miejsca obserwacji nad poziomem morza, Gralath powtarzał 

doświadczenie Mariotte’a z beczką zakończoną długą cienką rurką i wypełnioną wodą, 

Schroder obserwował ptaki i ryby pod kloszem pompy próżniowej. Stopniowo zaczęto 
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wykraczać poza doświadczenia podane przez Wolffa. Do takich samodzielnych osiągnięć 

członków Towarzystwa w dziedzinie fizyki należały: konstrukcja czułej wagi przez Kühna i 

doświadczenia Gralatha z tzw. butelką Kleista (poprzedniczką butelki lejdejskiej), próby 

lekarza de la Motte leczenia elektrycznością i jego doświadczenia nad ugięciem i 

rozszczepieniem światła przeprowadzane w ciemni urządzonej w lokalu Towarzystwa na 

Grüne Thor. Z prac innych członków należy wymienić badania włoskowatości, zjawisk 

magnetycznych, rozszerzalności cieplnej cieczy, badania spadku swobodnego i ruchu po 

równi pochyłej oraz obserwacje meteorologiczne ([4], s. 6-11). Równolegle do fizyki 

kultywowano również nauki przyrodnicze opisowe. 

Towarzystwo rozporządzało już w tym czasie dobrze zaopatrzoną biblioteką i 

bogatym zbiorem przyrządów fizycznych oraz okazów przyrodniczych. Później, w latach 

osiemdziesiątych XVIII w., przybyło jeszcze obserwatorium astronomiczne. 

W r. 1747 Towarzystwo ogłosiło drukiem 15 rozpraw z dziedziny fizyki, historii 

naturalnej i astronomii pt. Versuche und Abhandlungen der Naturforchenden Gesellschaft in 

Danzig (Bd I, Danzig 1747). Odtąd znika już oficjalnie lawna łacińska nazwa organizacji. 

Rozprawy przyrodników gdańskich spotkały się z przychylnym przyjęciem w świecie 

naukowym Zachodniej Europy, a i w Polsce wzbudziły też duże zainteresowanie. W „Acta 

Litteraria Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae” w r. 1755 pojawiła się nawet 

pochlebna recenzja tego tomu – po łacinie – prawdopodobnie pióra Mitzlera de Kolof. Oto 

wyjątki: „...Chwalebną zaszczytną jest rzeczą, że Gdańsk, królowa miast pruskiej w 

królestwie polskim, perła w koronie polskiej, posiada w swoich murach takie zgromadzenie 

mężów uczonych, badające tajniki przyrody oraz dzielące się wynikami swoich loświadczeń i 

rozpraw z całym wykształconym światem. Obyż więcej było w Polsce ku pomnożeniu wiedzy 

takich towarzystw naukowych” [5]. 

Józef i Andrzej Załuscy, fundatorzy pierwszej w Polsce biblioteki publicznej, narzyli 

w owym czasie o zorganizowaniu towarzystwa naukowego na terenie Warszawy. Pierwszym 

etapem miała być, według projektu Józefa Załuskiego, referendarza koronnego i biskupa 

kijowskiego, „assocjacja kilkunastu lub kilkudziesięciu uczonych” mająca na celu wspólne 

sprowadzanie zza granicy książek i prenumeratę czasopism oraz ich lekturę, a także dyskusje 

na temat przeczytanych prac (r. 1744) [6]. 

Po powstaniu Towarzystwa Gdańskiego kanclerz Andrzej Załuski zapozna się z jego 

statutem i planem działalności. Tom I Versuche und Abhandlungen wydany za jego namową, 

przeczytał z zainteresowaniem, lecz zgłosił kilka zastrzeżeń: co do języka – radził łacinę, 

gdyż język niemiecki mało kto rozumie w Polsce, a nawet w Europie”, co do charakteru prac 

– uważał – że są one zbyt abstrakcyjne i radził w przyszłości obrać kierunek bardziej 

utylitarny Apel ten pozostał jednak bez odpowiedzi ([3], s. 59 i 60). 

Dalsze tomy Versuche und Abhandlungen pojawiły się w latach 1754-1756 (oba 

wydane w Gdańsku i w Lipsku). Ostatni tom był dedykowany ministrów Augusta III von 

Ocieszyna Brühlowi, ambitni gdańszczanie postanowili bowiem wyjść na szersze pole 

działalności i przekształcić swe lokalne stowarzyszenie w „Królewskie Towarzystwo 
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Naukowe” – polską organizację ogólnonaukową o charakterze akademii ([3], s. 53). Według 

przygotowanego już do podpisu przywileju królewskiego miało ono objąć wszystkie 

dziedziny wiedzy nie tylko nauki przyrodnicze. Król miał mianować członków – honorowych 

zwyczajnych i nadzwyczajnych, jak również i prezesa. Na wydatki związane z pracami 

akademii miała być obrócona część stałych dochodów z królewskie poczty prusko-gdańskiej. 

Jakkolwiek Brühl przyrzekł wszystko pomyślnie załatwić, sprawa przywileju królewskiego 

przeciągała się, aż wreszcie upadła z śmiercią Augusta III. 

Niezależnie od tych projektów Towarzystwo gdańskie zdobywało w Polsce coraz 

większy rozgłos i znaczenie. W r. 1765 Józef Aleksander Jabłonowski fundator corocznych 

nagród w postaci złotych medali za prace naukowe z dziedziny 1) matematyki i mechaniki, 2) 

fizyki lub ekonomii oraz 3) historii, po stanowił powierzyć przyrodnikom gdańskim zarząd 

fundacją i zaszczyt przy znawania nagród za prace konkursowe ([3], s. 67 i 68). Niestety 

pierwsza na grodzona praca z historii wykazała, że Lech nigdy nie istniał. Jabłonowski 

wywodzący swój ród właśnie od Lecha, mocno urażony, zerwał z gdańszczanami i przeniósł 

swoją fundację do Lipska. 

W okresie 1756-1786 działalność przyrodników gdańskich nieco osłabła Najbardziej 

aktywni członkowie wycofali się z czynnej pracy z powodu wieku lub zajęć urzędowych. 

Niewiele pomógł system premiowania członków przeprowadzających doświadczenia lub 

ogłaszających rozprawy. W tym czasie nie prace lecz posiadane zbiory zapewniają 

Towarzystwu rozgłos w Rzeczypospolitej. 

Według relacji cytowanego już Bernoulliego księgozbiór przyrodników gdańskich nie 

był duży, lecz bardzo wyszukany. Obok podstawowych dzieł przyrodniczych zawierał 

komplety „Philosophical Transactions”, dawne i nowsze „Commentaria Petropolitani”, 

„Sprawozdania Szwedzkiej Akademii Umiejętności”, paryskie „Memoires de Physique et de 

Mathématique presentés a l’Academie Royale des Sciences” itp. ([2], s. 218). 

Bogaty zestaw instrumentów fizycznych uzupełniały zbiory przyrody żywej, minerały 

i m. in. kamienie z Syberii. 

Zainteresowania naukowe, a zwłaszcza przyrodnicze, były w Rzeczypospolitej u 

schyłku czasów saskich zjawiskiem dość częstym, szczególnie w sferach magnackich, nade 

wszystko zaś kwitło zbieractwo, tak charakterystyczne dla epoki Oświecenia. Na tym tle 

wywiązywała się obfita korespondencja z przyrodnikami gdańskimi, obustronne wizyty i 

liczne dotacje z Polski ([3], s. 77 i następne). Michał Kazimierz Radziwiłł, chętnie 

przypatrujący się doświadczeniom z dziedziny elektryczności, własnym kosztem sprowadził z 

Paryża dla Towarzystwa uczonych gdańszczan szklane kule do doświadczeń z elektrostatyki i 

szereg innych przyrządów fizycznych. Paweł Czapski, generał wojsk polskich, osiadły w 

Oliwie, zapisał Towarzystwu swe zbiory przyrodnicze. Do częstych gości na Grüne Thor 

należeli: Michał Czartoryski kanclerz litewski, Aleksander Sapieha hetman polny litewski, 

marszałek Józef Sanguszko, biskupi Jan Podoski i Ignacy Massalski, ks. Józef Rogaliński, 

założyciel gabinetu fizycznego w kolegium jezuickim poznańskim, a z kobiet Barbara z 

Duninów Sanguszkowa i Anna z Przebendowskich Sułkowska. Marszałek Stanisław 
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Lubomirski i generał ziem podolskich Adam Czartoryski przyczynili się swoją dotacją do 

utrzymania obserwatorium astronomicznego w Oliwie, które w r. 1783 przeszło na własność 

Towarzystwa ([3], s. 88). Nominacje na członków zagranicznych (honorowych) otrzymali m. 

in. Jan Chrzciciel Dubois, profesor Szkoły Rycerskiej w Warszawie, August Moszyński, 

dyrektor polskiej mennicy państwowej, Joachim Chreptowicz, podkanclerzy litewski, Jan 

Filip Carosi, dyrektor górnictwa ([4], s. 107). 

Wśród dostojnych protektorów Towarzystwa niemałą rolę odegrał król Stanisław 

August Poniatowski, uczeń gdańszczanina Lengnicha, okazujący uczonym z Grüne Thor 

wiele życzliwości. Gdy w „Philosophical Transactions” (London 1784) ukazała się rozprawa 

granda hiszpańskiego Galveza o maszynie, która miała ułatwiać żeglugę po wzburzonym 

morzu i zabezpieczać okręty od kołysania – król polecił przyrodnikom gdańskim zbudować 

na jego koszt opisaną maszynę i wypróbować jej działanie. Kilkumiesięczne próby na Zatoce 

Gdańskiej wykazały całkowitą nieprzydatność hiszpańskiego wynalazku do praktycznego 

zastosowania. 

Przy innej okazji król Stanisław August ofiarował organizacji przyrodników 

kosztowny pierścień ze swoją miniaturą otoczoną brylantami. Pierścień ten przewodniczący 

Towarzystwa (dyrektor) zakładał na palec przy różnych uroczystościach ([4], s. 35). 

Gdy kultura polskiego Oświecenia stanęła na równi z kulturą Gdańska, nastąpiła już 

zmiana wzajemnych stosunków. Gdańszczanie, którzy niegdyś lgnęli do polskości, zaczęli się 

powoli od niej odsuwać. Wpłynęła na to oczywiście i sytuacja polityczna. Po pierwszym 

rozbiorze (1772) Prusy Królewskie (bez Gdańska i Torunia) oraz Warmia przeszły do Prus. 

Podczas gdy starsze pokolenie czuło się jeszcze związane z Polską, młodzież służyła już 

ochotniczo w wojsku pruskim. Nowy tom rozpraw, który ukazał się w r. 1778 pod 

zmienionym tytułem Neue Sammlung von Versuche und Abhandlungen der Naturforschendi 

Gesellschaft In Danzig był już dedykowany królowi pruskiemu [7]. Po przyłączeniu Gdańska 

do Prus po drugim rozbiorze Towarzystwo istniało nadal i dotrwało aż do końca drugiej 

wojny światowej [8]. 

Cytowany powyżej Schumann pomija przeważnie w swojej pracy stosunki 

Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego z Polską. Lukę tę zapełnia praca Kurdybachy 

oparta w znacznej mierze na źródłach rękopiśmiennych z bibliotek polskich oraz na 

dostępnych w okresie międzywojennym rękopisach w Bibliotece Miejskiej w Gdańsku oraz w 

Bibliotece Politechniki Gdańskiej, gdzie jako depozyt Biblioteki Miejskiej pod Nr 524, 525 i 

526 znajdowały się rękopiśmienne protokóły Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego, 

liczące dwadzieścia kilka tomów. Według zdobytych informacji źródła te zaginęły w czasie 

ostatniej wojny. 

 

1.2. Warszawskie Towarzystwo Fizyczno-Chemiczne (1767-1769) 

W początkach ruchu naukowego na terenie Warszawy w drugiej połowie XVIII w. 

niemałą rolę odegrali obcokrajowcy, zwłaszcza Niemcy, tłumnie napływający do Polski w 

epoce saskiej. Na jesieni 1767 r. powstało w stolicy – prawdopodobnie dzięki inicjatywie 
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mieszczan niemieckiego pochodzenia – Warszawskie Towarzystwo Fizyczno-Chemiczne, o 

którym wspomina prof. Dorabialska w swym artykule poświęconym historii Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego [9]. Przyjmowało ono na członków zarówno Polaków, jak i 

przebywających w Warszawie cudzoziemców [10], których nazwiska, niestety, nie zachowały 

się. Zgodnie z duchem epoki działalność Towarzystwa cechowało nastawienie praktyczne, 

położenie nacisku na problematykę aktualną i popularyzację wiedzy. W szczególności 

Towarzystwo postawiło sobie za cel udzielanie praktycznych wskazówek, związanych z 

rozwojem krajowego przemysłu i rolnictwa, oraz dokonywanie bezpłatnych ekspertyz np. 

analiz kruszców rodzimych i wód mineralnych. 

Organem Towarzystwa był periodyk pt. „Vermischte Abhandlungen der Physisch-

Chymischen Warschauer Gesellschaft zur Befoerderung der praktischen Kenntnisse in der 

Naturkunde, Oeconomie, Manufakturen und Fabriken besonders in Absicht auf Polen”. 

Wyszedł tylko tom I w dwóch częściach w latach 1768 i 1769, najpierw w wersji niemieckiej, 

później zaś w tłumaczeniu polskim, nakładem Michała Grela [Groella] „Kommisarza 

Nadwornego y Bibliopoli J. K. Mci”. Po omówieniu we wstępie niewyzyskanych bogactw 

Polski i potrzeby pracy około podniesienia przemysłu rolnego i fabryk pierwsza część 

„Różnych uwag” zawierała szereg bardzo popularnie ujętych artykule z chemii praktycznej, 

technologii, medycyny i weterynarii oraz opisy niektórych fabryk i manufaktur, „które by z 

wielką korzyścią w Polsce założone być mogły”. Przedmioty do analiz i listy do Towarzystwa 

(w języku łaciński: niemieckim lub francuskim) należało kierować pod adresem Groella. 

Chociaż, jak mówi Bentkowski w swojej Historii literatury polskiej z r. 1814: 

„rozprawy niektóre wyborne, odpowiadały zupełnie przyrzeczeniu na tytule” – mało 

widocznie budziły w kraju zainteresowanie. Z czterech listów od publiczności, cytowanych na 

początku części drugiej wydawnictwa, dwa monitowały i bądź to żądając jeszcze 

przystępniejszego ujęcia wykładu, bądź uznając Towarzystwo za niepotrzebne, a pismo za 

„pozbawione dowcipu”. Część ta zawierała m.in. artykuły o fabrykacji cegieł, o kilku 

gatunkach ziemi spod Krakowa, o piasku złotym, o otrzymywaniu czystego potażu i na 

zakończenie annotacje mieszane o piecach i paleniu w nich”. Do wersji polskiej tego tomiku 

obrano innego tłumacza, ponieważ biegli w języku polskim twierdzili, że pierwszy 

„doskonale tego języka nie umiał”. 

Z treści wydanych artykułów wynika, że oprócz nazwy Towarzystwo Fizyczno-

Chemiczne niewiele miało wspólnego z fizyką w dzisiejszym tego słowa naczeniu. W owym 

czasie przyjęte było jednak traktowanie tej dyscypliny jako 
r
szelkiej wiedzy o przyrodzie. 

Uwydatniało się to w zasadniczym podziale nauk a dwie grupy – nauk fizycznych i nauk 

moralnych. Ponadto wobec utylitaryzmu nauki w epoce Oświecenia nie mogło być ścisłej 

granicy między zagadnieniami nauki czystej a pokrewnymi pracami o charakterze naukowo-

technicznym ([6], s. 343). 

Pomimo powiązania swej działalności z najbardziej aktualnymi zagadnieniami 

gospodarki krajowej Towarzystwo, pozbawione poparcia wpływowych osobistości, po dwóch 

latach upadło. Być może przyczyniła się do tego ówczesna sytuacja polityczna – 
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Konfederacja Barska i I rozbiór. W każdym razie jest rzeczą zastanawiającą, że w 

pamiętnikach  z  podróży   Bernoulliego,  odznaczających   się   ścisłością   i   wnikliwością, o  

 
Ryc. 2. Karta tytułowa wydawnictwa Warszawskiego Towarzystwa Fizyczno-Chemicznego  

 

Towarzystwie tym – w dziesięć lat zaledwie po jego likwidacji – znajdujemy tylko w 

przypisach suchą wzmiankę: „Przed dziesięciu czy dwunastu laty powstało uczone 

towarzystwo, które jako próbkę swojej działalności wysłało w świat parę arkuszy. Nie mam 

ich pod ręką, a od tak dawna już ich nie widziałem, że nie mogę nie więcej powiedzieć o tym 

towarzystwie, niż to, że się nie utrzymało i nic więcej nie opublikowało ([2], Bd VI, s. 168). 
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1.3. Towarzystwo Nauk Fizycznych (1777-1779) 

Drugim i właściwie ostatnim w osiemnastowiecznej Warszawie towarzystwem 

naukowym było Towarzystwo Nauk Fizycznych, również istniejące bardzo krótko, bo 

zaledwie dwa lata (1777-1779). Założył je młody Francuz, Jan Chrzciciel Dubois de Jancigny, 

od dwóch lat wykładający historię i przyrodę w Szkole Rycerskiej, a polecony Adamowi 

Czartoryskiemu przez d’Alemberta [11] Z fachu przyrodnik z zapałem studiował również 

języki i literaturę, pisał prace o Polsce. 

Z początku oprócz założyciela należało do Towarzystwa jeszcze 2 członków August 

Moszyński, zamiłowany chemik i alchemik, który jako doskonały znawca metali został 

dyrektorem mennicy państwowej, i dyrektor górnictwa Jan Filip Carosi ([2], s. 166-172). Z 

kolei wstąpili do stowarzyszenia: generał ziem po dolskich Adam Czartoryski, Michał 

Mniszech, późniejszy marszałek wielki ko ronny, Ignacy Potocki i bratanek królewski – 

książę Stanisław Poniatowski. Byli to ludzie wybitni, stanowiący elitę umysłową ówczesnych 

wysokich sfer. Inteligencję zawodową reprezentowali w stowarzyszeniu oprócz Carosiego: 

inżynier budownictwa wodnego Ferdynand Nax, chemik – Stanisław Okraszewski lekarz Jan 

Boeckler, „dyrektor nauk” w Szkole Rycerskiej Krzysztof Pfleidere i Grzegorz Piramowicz. 

Zapleczem naukowym Towarzystwa miały być zbiór Szkoły Rycerskiej: dobrze zaopatrzone 

gabinety fizyczny i przyrodniczy oraz księgozbiór liczący ok. 10 000 tomów ([6], s. 314). 

Towarzystwo prezesa nie posiadało. Stałym sekretarzem był Dubois. Wszyscy członkowie 

mieli jednakowe prawa. 

Dobór utytułowanych osobistości rokował może pewne nadzieje co do uznania 

Towarzystwa przez króla i władze ustawodawcze, przedstawiał jednak poważne 

niebezpieczeństwo dla rozwoju pracy naukowej wobec tego, że magnatom zajętym sprawami 

polityki brakowało czasu na udział w zebraniach. Odbywały się one w mieszkaniu 

Potockiego, w zasadzie raz na miesiąc i to tylko zimą, gdyż latem część członków przebywała 

w swych majątkach. Na zebraniach członkowie odczytywali referaty i demonstrowali 

doświadczenia, a nawet wynalazki. Cytowany już wyżej Bernoulli zostawił szczegółowy opis 

jednego z takich zebrań, na które był zaproszony jako gość. Dubois odczytał najpierw krótkie 

sprawozdanie z dotychczasowej działalności Towarzystwa, jego statut i pewne wnioski na 

przyszłość, następnie zaś podał opis metalowego termometru, połączonego z higrometrem, 

wynalazku Augusta Moszyńskiego. Sam wynalazca przedstawił rysunki tego przyrządu, 

omówił wynaleziony przez siebie anemometr i pokazał piękne przezrocza różnych zaćmień 

wraz z wynikami obserwacji dokonanych w Warszawskim Obserwatorium. Na zakończenie 

Carosi zdał sprawę ze swej podróży geologicznej po województwie krakowskim. 

Według informacji Bernoulliego Towarzystwo zamierzało publikować swe prace i 

starało się o współpracę uczonych zagranicznych. Słynny przyrodnik berliński Achard 

nadesłał mu swoją rozprawę o treści nam nieznanej. W swym traktacie Essai sur l’histoire 

litteraire de Pologne zamieścił Dubois bardzo pochlebną wzmiankę o przyrodnikach 

gdańskich ([3], s. 83). Wdzięczni gdańszczanie ofiarowali mu godność członka zagranicznego 

swego Towarzystwa. 
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Niestety, traktat Dubois zawierał również krytykę stosunków panujących w Polsce, co 

zraziło do niego dotychczasowych protektorów i w rezultacie zmusiło autora do opuszczenia 

na zawsze Warszawy. Po jego wyjeździe – założone przez niego Towarzystwo, które, jak się 

zdaje, w swej działalności nie wyszło poza prace wstępne, przestało istnieć. 

Świadomość potrzeby zbiorowej pracy naukowej wzrastała wśród klas oświeconych 

epoki stanisławowskiej powoli lecz ciągle. Bieżąca walka polityczna i społeczna w ostatnich 

latach panowania Stanisława Augusta zbyt jednak absorbowała umysły. „Brak towarzystw do 

uprawy pojedynczych gałęzi umiejętności – powiada historyk – tłumaczą ciężkie warunki 

życia. W Polsce wieku XVIII szczery do wiedzy zapał twarde napotykał przeszkody, a jednak 

najnieszczęśliwsza z generacji nienajgorszą tradycję naukową przekazała potomnym”. ([10], 

s. 59). 

 

1.4. Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (1800-1832) 

Próby i poczynania w dziedzinie organizacji nauki w Polsce okresu Oświecenia 

wydały właściwe owoce w postaci Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i 

Towarzystwa Naukowego w Krakowie dopiero po utracie niepodległości. Oba te towarzystwa 

powstały na gruncie ideologii w. XVIII, uwypuklając rolę „nauki użytecznej”, zwłaszcza 

przyrodoznawstwa i ponadto, wobec utraty bytu państwowego, w badaniach uwzględniały 

przede wszystkim problematykę związaną z krajem ojczystym. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk powstało w roku 1800 – zaledwie w 5 lat 

po ostatnim rozbiorze. „Ocalić i udoskonalić ojczystą mowę, zachować i udokładnić narodu 

historię, poznać rodowitą ziemię i wszelkie jej płody, dla tych dobycia, używania potrzebne 

rozkrzewiać umiejętni i sztuki” – oto dobitne sformułowanie programu prac naukowych 

Towarzystwa przez Stanisława Staszica, jego długoletniego prezesa. (W. Rolbiecki 1. c., s. 

28). Dla realizowania tych celów wyodrębniono kilka wydziałów z czasem zredukowanych 

do dwóch: 1) działu nauk obejmującego przedmioty humanistyczne i 2) działu umiejętności 

poświęconego naukom matematyczno-przyrodniczym i „sztukom” przemysłowym w kraju. 

Nauki matematyczno-przyrodnicze i zagadnienie ich praktycznego zastosowania były 

jednym z najważniejszych przedmiotów działalności Towarzystwa przez cały czas jego 

istnienia. Licząc się z konkretnymi możliwościami, położono jednak główny nacisk nie na 

badania o charakterze teoretycznym, lecz na przyswajanie i popularyzację zdobyczy 

współczesnej nauki oraz spożytkowanie w gospodarce krajowej [12]. W praktyce realizacja 

tych zadań polegała na ocenie rozpraw nadsyłanych do Towarzystwa lub zgłoszonych przez 

członków, na ferowaniu tych prac na posiedzeniach działu i publikowaniu w „Rocznikach 

TPN”, wydawanych od r. 1802, na ogłaszaniu tematów prac konkursowych, udzielaniu 

subwencji, jak również formułowaniu pewnych wniosków i projektów. 

Z wybitniejszych członków działu umiejętności, poświęcających się fizyce i naukom 

pokrewnym, należy wymienić: Jana i Jędrzeja Śniadeckich, pijarów Józefa Hermana 

Osińskiego i Jana Gwalberta Bystrzyckiego, Aleksandra Sapiehę, dawnych członków 

Towarzystwa Nauk Fizycznych Ferdynanda Naxa i Stanisława Okraszewskiego, Antoniego 
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Magiera, wykładowcę Liceum Warszawskiego, Jacka Krasińskiego, nauczyciela szkół 

warszawskich, Karola Kortuma, uczonego amatora z rodziny kupieckiej, Michała Hubego b. 

dyrektora nauk (po Pfleidererze) w Szkole Rycerskiej, Aleksandra Chodkiewicza, wynalazcę 

Abrahama Sterna, wreszcie z młodszej generacji profesorów Uniwersytetu Warszawskiego: 

Józefa Karola Skrodzkiego, Franciszka Armińskiego, Jana Mile i adiunkta – Wojciecha 

Jastrzębowskiego. 

Jedną z pierwszych akcji TPN było ogłoszenie jako zadania konkursów pracy o 

znaczeniu odkrycia Kopernika w nauce europejskiej. Jak wiadomo zadania tego podjął się na 

życzenie Towarzystwa Jan Śniadecki i pracę tę wykonał ku ogólnemu zachwytowi 

współczesnych. Wyniki jego własnych obserwacji astronomicznych ogłoszone w I i III tomie 

„Roczników” zapoczątkowało publikacje Towarzystwa w zakresie nauk ścisłych ([12], s. 

236). 

Kontakt z Jędrzejem Śniadeckim ograniczył się do czytania (w wyjątkach) na 

posiedzeniu publicznym nadesłanej przez niego w r. 1805 rozprawy o roztworach pt. Rzecz o 

rozpuszczaniu i wydaniu jej w V tomie „Roczników”. W pracy tej autor dokonał na rok przed 

Proustem ścisłego rozróżnienia roztworów związków powstających między ciałem 

rozpuszczonym a rozpuszczalnikiem, co było wówczas poważnym osiągnięciem ([6], s. 350). 

Zasługą TPN było nie tylko inicjowanie prac naukowych, lecz również wprowadzenie 

planowania w nauce i zespołowego wykonywania planowań prac [13]. 

W zakresie zbiorowej akcji opracowania szeregu dzieł elementarnych, czyli 

podręczników, zlecono Radwańskiemu napisanie podręcznika mechaniki teoretycznej i 

praktycznej. Autor jednak z zadania się nie wywiązał. Innym zbiorowym dziełem członków 

Towarzystwa był projekt oparcia polskich miar i wag na systemie metrycznym francuskim. 

Aleksander Sapieha opracował i ogłosił w I tomie „Roczników” tablice porównawcze miar i 

wag polskich, litewskich i metrycznych. W kilkanaście lat później, na wezwanie Komisji 

Rządowej Spraw Wewnętrznych deputacja TPN pod przewodnictwem Aleksandra 

Chodkiewicza opracowała projekt nowego systemu miar, opartego na jednostce nazwanej 

linią = 2 mm; 12 linii stanowiło l cal, 24 cale – l łokieć. Jednostką ciężaru był ciężar l linii 

sześciennej wody o temperaturze 4,14°; 50 000 takich jednostek stanowiło l funt. Wykonane 

wzorce przedstawiono bawiącemu wówczas w Warszawie cesarzowi Aleksandrowi I ([12], s. 

148). 

Dziedziną, w której prace zaczęły się w tym czasie pomyślnie rozwijać, była 

meteorologia. Ośrodek Warszawski miał tu pewne tradycje już od połowy XVII wieku. Od r. 

1779 robiono w Warszawie systematyczne obserwacje, którymi interesował się jeszcze król 

Stanisław August. Po rozbiorach ofiarnie prowadzili je nadal Magier i Kortum. Towarzystwo 

pragnęło otoczyć te obserwacje swoją opieką i rozszerzyć je na cały kraj. 

Na posiedzeniu publicznym TPN w r. 1803 Jacek Krasiński wyłożył ich potrzebę, cel i 

zasady. Poza instalacją stacji meteorologicznej na św. Krzyżu (Ksawery Szaniawski) do 

planowego, zbiorowego wysiłku jednak nie doszło, mimo opracowania przez specjalną 

delegację TPN odpowiednich projektów. Obserwacje neteorologiczne były kilkakrotnie 
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ogłaszane w „Rocznikach TPN” (w t. VIII i XVIII). W referatach z r. 1827 i 1829 Wojciech 

Jastrzębowski podał ogólne podsumowanie tych badań za okres 50-letni. 

Jastrzębowski również przedstawił w r. 1829 na zebraniu działu umiejętności swój 

wynalazek gnomografu, czyli „polskiego kompasu”, służącego do wykreślana zegara 

słonecznego na dowolnej powierzchni. Wynalazek ten wzbudził duże zainteresowanie 

Towarzystwa. Francuskie tłumaczenie rozprawy ukazało się w Paryżu kosztem 

Działyńskiego. 

Franciszkowi Armińskiemu prace nad zakładaniem obserwatorium astronomicznego 

nie pozwalały na żywszą działalność naukową. Dopiero w latach 1827-1828 wygłosił na 

zebraniach Towarzystwa referaty o kołysaniu się osi ziemskiej i aberracji światła. W r. 1830 

Jan Mile czytał wstęp do rozprawy O nowych dowodach ruchu Ziemi ([12], s. 236-241). 

Wśród członków warszawskich bardzo czynnymi na polu fizyki byli: Karol Kortum, a 

później J. K. Skrodzki. Kortum przedstawił na zebraniach publicznych 1803) dwie swoje 

rozprawy: jedną z optyki, w której propagował rozpowszechniony wówczas pogląd, że 

światło jest pierwiastkiem (pogląd ten wyznawał Jędrzej Śniadecki), drugą – o ustawianiu 

piorunochronów. Ta ostatnia oparta była na szeregu własnych doświadczeń i prób. Wnioski z 

nich wyciągnięte pokrywały się dokładnie z treścią późniejszej o 19 lat instrukcji wydanej 

przez Akademię Nauk w Paryżu pod redakcją Gay-Lussaca [14]. Skrodzki, mocno 

pochłonięty pracą pedagogiczną na Uniwersytecie Warszawskim, był jednak częstym 

referentem na posiedzeniach działu umiejętności. Referował przeważnie prac z elektryczności 

i magnetyzmu robione za granicą, a z krajowych – doświadczenia polskiego oficera Krausa z 

dziedziny wytrzymałości żelaza i stali ora niektórych gatunków drewna ([12], s. 257). Jan 

Mile przedstawiał różne swoje wynalazki, poczynając od przyrządu mającego demonstrować 

obrót Ziem Abraham Stern – swój wynalazek maszyny do liczenia. 

Co się tyczy kontaktów naukowych TPN z zagranicą, należy przede wszystkim 

podkreślić jego rolę jako reprezentanta kultury polskiej wobec Europy Zachodniej. Jednym z 

przykładów tej roli było przypomnienie o zasługach Kopernika i podkreślenie jego polskości 

we wspomnianej już rozprawie Jana Śniadeckiego, którą Towarzystwo usiłowało 

rozpowszechniać zagranicą. Innym przykładem było powoływanie na członków honorowych 

– obcokrajowców. 

W r. 1829 wybrano np. na członków honorowych – na wniosek Komisji do której 

należał Skrodzki, ponad 20 uczonych o sławie światowej, wśród nich zaś: Gay-Lussaca, 

Davy'ego, Wollastona, Daltona, Biota i Legendre'a ([12], s. 290). Kontakt z osiągnięciami 

nauki europejskiej zapewniało posiadanie stałych korespondentów zagranicznych. 

Po powstaniu listopadowym Towarzystwo Przyjaciół Nauk zostało rozwiązane 

(1832), a majątek jego, biblioteka i zbiory uległy konfiskacie. 

Jego istnienie było przejawem ponadkordonowej łączności społeczeństwa polskiego 

[15]. Przez lat przeszło 30, w zmiennych warunkach politycznych, Towarzystwo stanowiło 

jedyną polską instytucję centralną i wspólną, jak gdyby ośrodek jedności narodu. Jego 

likwidacja była – zdaniem historyków – jedną z największych klęsk, zadanych polskiej 
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kulturze w XIX wieku. 

 
Ryc. 3. Józef Karol Skrodzki (1789-1832) – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Warszawskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk (litografia Seweryna Cieszyńskiego, zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie) 

 

1.5. Towarzystwo Naukowe w Krakowie (1816-1872) 

Drugim stowarzyszeniem, które wyrosło również podobnie jak i Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk, z ducha polskiego Oświecenia, było Towarzystwo Naukowe w Krakowie. 

Pierwszy projekt jego założenia wyszedł jeszcze od Hugona Kołłątaja ([8], s. 40). Powstało 

ono w r. 1816 z inicjatywy rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Walentego Litwińskiego 

jako organizacja związana z Uniwersytetem, którego rektorzy byli zarazem prezesami 

Towarzystwa, a profesorowie – członkami. Statut, przewidujący wspólne dla wszystkich 

członków posiedzenia poświęcone czytaniu rozpraw bez dyskusji, hamował działalność 

stowarzyszenia, a rozprawy drukowane w „Rocznikach” były przeważnie pozbawione 

większych walorów naukowych. 

Po zmianie statutu w r. 1848 prace Towarzystwa ożywiły się. Następuje podział na 

trzy oddziały: Nauk Moralnych, Nauk Przyrodzonych i Ścisłych oraz Sztuk Pięknych. 

Posiedzenia każdego z oddziałów z dopuszczalną dyskusją odbywają się osobno, a prace 

poszczególnych oddziałów wychodzą w odrębnych tomach „Roczników”. 

Ponadto Towarzystwo wydaje szereg podręczników dla Uniwersytetu i innych szkół 

wyższych i rozciąga nadzór nad szkolnictwem ludowym [16]. 

Zerwanie więzi z Uniwersytetem nastąpiło dopiero w r. 1856. Po tej reorganizacji 

rozpoczął się okres wielkiego rozwoju Towarzystwa, aż do przekształcenia go w r. 1873 w 

Akademię Umiejętności. Ośrodek krakowski zajął na czas dłuższy naczelne miejsce w nauce 

polskiej. 

Towarzystwo Naukowe w Krakowie w końcowym okresie swego istnienia 

opracowało już częściowo program prac badawczych i wydawniczych, realizowany później z 
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powodzeniem przez Akademię Umiejętności. Do prac takich należała np. Bibliografia 

Estreichera. Jeszcze w latach pięćdziesiątych XIX w. powstał też projekt wydania słownika 

terminologicznego obejmującego m. in. terminy z fizyki i chemii. Specjalna komisja miała 

pilnować, aby nowo wprowadzone, zgłoszone przez specjalistów, nazwy były zgodne z 

duchem języka polskiego [17]. 

Do istotnych osiągnięć Towarzystwa należą: nawiązanie kontaktu z innymi 

instytucjami naukowymi za granicą (również i w Ameryce) drogą wymiany wydawnictw, 

organizowanie zjazdów naukowych (projekt I zjazdu przyrodników i lekarzy
1
) i włączenie się 

do akcji organizowanej przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk uroczystego obchodu 

400-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Rozprawy z fizyki drukowane w „Rocznikach” w 

pierwszych latach (do roku 1833) o charakterze dość naiwnym, np. B. Markiewicza O 

gatunkach sił odmiany fizyczne sprawujących (R. 6, s. 74) lub tegoż autora O związku między 

ciepłem, wodą. i powietrzem w działaniach natury (R. 15, s. 279), z czasem zyskują na 

ścisłości sformułowań. 

Szczególny postęp zaznacza się w poziomie prac z ostatniego dziesięciolecia istnienia 

Towarzystwa 1862-1872 (artykuły Kuczyńskiego i Skiby). Np. w ostatnim 21/44 tomie 

„Roczników” z r. 1872 podaje St. Kuczyński oryginalny pomysł rozszczepienia światła przy 

pomocy soczewek wypukłych i otrzymania w ten sposób światła jednobarwnego [18]. 

Analiza osiągnięć w dziedzinie fizyki powstałej w r. 1873 Akademii Umiejętności, 

jako instytucji o charakterze akademickim, wykracza poza ramy niniejszego szkicu. 

 

1.6. Towarzystwo Nauk Ścisłych w Paryżu (1870-1882) 

W okresie ucisku popowstaniowego w Królestwie Polskim, a na parę lat przed 

założeniem w Krakowie Akademii Umiejętności, powstaje na emigracji pod przewodnictwem 

znanego działacza społecznego Jana Działyńskiego z Kórnika, Towarzystwo Nauk Ścisłych w 

Paryżu, skupiające grono profesorów i wychowanków założonej w Paryżu Wyższej Szkoły 

Polskiej, zwanej montparnaską. Celem Towarzystwa było „zebranie i spożytkowanie dla 

kraju sił naukowych poza jego granicami znajdujących się”, jak głosił art. I statutu [19]. 

Fizycy tworzyli w tym stowarzyszeniu bardzo czynną grupę. Wiceprezesa i stałym 

sekretarzem, a zarazem redaktorem organu Towarzystwa, został – po wyjeździe z Paryża 

matematyka Władysława Folkierskiego – Adam Prażmowski, astrofizyk, były krótkotrwały 

wykładowca fizyki w Szkole Głównej w Warszawie [20]. Funkcje drugiego sekretarza pełnił 

przez pewien czas Władysław Gosiewski [21], pracujący nad zagadnieniem rachunku 

prawdopodobieństwa w zastosowaniu do fizyki molekularnej. Członkiem Towarzystwa był 

również Edward Habich, profesor szkoły montparnaskiej, później organizator Szkoły 

Inżynierów w Limie, autor szeregu prac z fizyki teoretycznej. W lata 1871-1882 wyszło 

nakładem Biblioteki Kórnickiej 12 pokaźnych tomów in 4° „Pamiętnika Towarzystwa Nauk 

Ścisłych w Paryżu” w pięknej szacie graficznej. Pismo to zamieszczało artykuły z 

matematyki, fizyki, chemii, przyrody żywej, filozofii i metodologii nauk oraz materiały do 
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słownictwa. Zgodnie z zupełnie nowoczesnymi zamierzeniami redakcji czasopismo miało 

jeszcze publikować sprawozdania z ruchu naukowego, wiadomości o metodach wykładu i 

programach w zakładach naukowych krajowych i zagranicznych, materiały do historii nauk 

ścisłych w Polsce, a każdy tom uzupełniać „Przeglądem Bibliograficznym” [22]. 

Staraniem Towarzystwa i nakładem Biblioteki Kórnickiej wydano też szereg prac 

monograficznych, głównie z matematyki. Z dziedziny fizyki wyszedł tylko tom I Wykładu 

mechaniki molekularnej Wł. Gosiewskiego. 

 
Ryc. 4. Adam Prażmowski (1821-1885) – prezes Towarzystwa Nauk Ścisłych, w Paryżu (drzeworyt Józefa 

Holewińskiego, zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie) 

 

W r. 1873 Towarzystwo nawiązało kontakt ze świeżo powstałą Akademią 

Umiejętności w Krakowie, a także z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk w związku 

z obchodem 400-lecia urodzin Kopernika. W roku następnym ogłosiło konkurs na 

                                                                                                                                                                                     
1
 Zjazdy przyrodników i lekarzy stanowiły w czasach niewoli trybunę naukową polskich fizyków i chemików. 
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opracowanie bibliografii piśmiennictwa polskiego z matematyki i fizyki oraz ich zastosowań 

od r. 1830 do ostatnich czasów (miał to być dalszy ciąg bibliografii Żebrawskiego, 

doprowadzonej do r. 1830) [23]. 

Po śmierci Działyńskiego (r. 1880) prezesem Towarzystwa Nauk Ścisłych został 

Adam Prażmowski. Wydawnictwo „Pamiętnika” urwało się na tomie 12, który wyszedł w r. 

1882, a Towarzystwo z braku funduszów uległo rozwiązaniu. 

 

1.7. Kasa im. dr. Józefa Mianowskiego (1881-1951) 

Zamknięcie w Warszawie w r. 1832 Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Uniwersytetu 

spowodowało wzrastający w młodych pokoleniach głód wiedzy i entuzjastyczny kult nauki, 

którego największy rozkwit zbiegł się z okresem otwarcia Szkoły Głównej (1862 r.). Chociaż 

działalność tej wyższej uczelni trwała krótko, bo zaledwie lat 7, wpływ jej zaważył na życiu 

umysłowym Warszawy w całym następnym 40-leciu. Jej byli profesorowie i uczniowie 

niestrudzenie dążyli do utworzenia w Warszawie placówek, które by popierały badania 

naukowe i ułatwiały ogłaszanie ich wyników. Za czasów Hurki i Apuchtina nie można było 

jednak uzyskać pozwolenia na zawiązanie jakiegokolwiek towarzystwa naukowego, nawet o 

najskromniejszym programie, zaś o dotacjach państwowych na rzecz nauki polskiej nie mogło 

być mowy. Dzięki usilnym, kilkuletnim staraniom udało się wreszcie w r. 1881 uzyskać 

zatwierdzenie ustawy Kasy imienia zmarłego niedawno b. rektora Szkoły Głównej, Józefa 

Mianowskiego. Kasa ta, oparta całkowicie na ofiarności prywatnej, była instytucją 

uprawnioną do udzielania zasiłków osobom pracującym naukowo, lecz całkowicie 

pozbawioną praw inicjowania badań naukowych [24]. 

Mimo tego ciasnego z konieczności programu działania w czasach niewoli Kasa stała 

się istotnym ośrodkiem nauki polskiej w b. zaborze rosyjskim. W zakresie nauk ścisłych – 

poza przyznawaniem nagród i zasiłków osobom prywatnym, pracującym naukowo – 

wspierała pracownie badawcze i udzielał subwencji na wydawanie serii podręczników z 

matematyki i fizyki na różnych poziomach, by młodzież pozbawioną szkoły polskiej 

zaznajamiać z polską terminologią naukową i w ten sposób ratować przed rusyfikacją. Były to 

serie pt. „Biblioteka Matematyczno-Fizyczna” i jej dalszy ciąg pod nazwą: „Dzieła i 

Rozprawy Matematyczno-Fizyczne” [25]. 

Z prac nagrodzonych przez Kasę wymienimy tu rozprawę Wł. Gosiewskiego pt. O 

związku między zasadą najmniejszego działania a najprawdopodobniejszym układem i Wł. 

Natansona Wstęp do fizyki teoretycznej. 

Z zapomóg Kasy korzystali J. J. Boguski, a potem St. Kalinowski dla Pracowni 

Fizycznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Kasa zasilała równie redakcję czasopisma 

„Wektor” (organu czynnego w Warszawie przed I wojną światową Koła Matematyczno-

Fizycznego) i finansowała budowę Obserwatorium Magnetycznego w Świdrze, ukończoną 

dopiero w r. 1915. 

W ramach wydawnictw z dziedziny fizyki finansowanych przez Kasę prze rokiem 

1914 ukazały się tłumaczenia: Everetta Jednostki i stałe fizyczne oraz H. Mohra Zasady 



17 

 

meteorologii, a z prac oryginalnych monumentalne 3-tomowe dzieło: Zasady fizyki Augusta 

Witkowskiego. 

 

1.8. Towarzystwo Naukowe Warszawskie (1907-1952) 

Jak już wyżej wspomniano, wszelkie projekty zawiązania w Warszawie towarzystwa 

naukowego w II połowie XIX wieku były przez władze carskie stale odrzucane. Stan ten uległ 

zmianie dopiero po rewolucji 1905 roku. Towarzystw Naukowe Warszawskie, zawiązane w 

1907 r., było ostatnim z szeregu osiągnięć kulturalnych, dokonanych z inicjatywy lub przy 

współudziale b. profesorów i wychowanków Szkoły Głównej. Z ich bowiem grona 

pochodziła grupa uczonych warszawskich, członków Akademii Umiejętności, których 

starania o zatwierdzenie statutu Towarzystwa zostały nareszcie uwieńczone pomyślnym 

skutkiem. Jakkolwiek nowo powstałe stowarzyszenie nawiązywało do tradycji Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk, cele jego kształtowały się już inaczej. Według „ustawy czyli statutu z 1907 

r. celem Towarzystwa było „rozwijanie i popieranie badań we wszystkich gałęziach wiedzy 

oraz ogłaszanie dzieł naukowych w języku polskim” ([24], s. 9). Wyjście w nauce poza region 

ojczysty ku zagadnieniom o doniosłości powszechnej zaznaczało się szczególnie wyraźnie w 

wydziale III nauk matematycznych i przyrodniczych, gdzie projektowano stworzyć ogniska 

pracy badawczej w postaci laboratoriów, pracowni i instytutów. W pierwszych latach 

istnienia TNW projekty te nie dawały się urzeczywistnić z powodu braku funduszów. Dzięki 

ofiarności prywatnej (dar Józefa Potockiego) Towarzystwo stało się jednak właścicielem 

obszernego gmachu przy ul. Kaliksta, obecnie Śniadeckich 8, urządzonego stosownie do jego 

potrzeb. W ciągu paru zaledwie lat – do wybuchu I wojny światowej – stwarzając lub 

przyłączając do siebie już istniejące placówki badawcze, doszło TNW do pokaźnej liczby 12 

pracowni, z których dwie były związane z fizyką. 

1) Pracownia Meteorologiczna, pod kierunkiem Władysława Gorczyńskiego, składała 

się z gabinetu, działu mechanicznego i działu obserwacyjnego. Rozpoczęła pracę w r. 1913, 

zajmując się głównie pomiarami natężenia promieniowania słonecznego. Przekształcona w 

Gabinet Aktynometryczny pracownia ta czynna była do września 1939 r. ([24], s. 28 i 73). 

2) Pracownia Radiologiczna założona z funduszu im. Mirosława Kernbauma 

rozpoczęła pracę również w r. 1913. Ogólne jej kierownictwo objęła Maria Skłodowska-

Curie, nakreśliwszy plan pracy podczas swego pobytu w tymże roku w Warszawie. 

Asystentami zostali jej uczniowie paryscy: Jan Kazimierz Danysz (zastępca kierownika) i 

Ludwik Wertenstein. Pierwsze prace wykonane przez nich w nowej placówce w r. 1913/14 

były zarazem ostatnimi pracami Danysza, który, jako obywatel francuski, znalazł się po 

wybuchu wojny w szeregach armii francuskiej i poległ już w listopadzie 1914 r. Pracownia 

radiologiczna (od r. 1926 pod kierownictwem L. Wertensteina) działała nadal aż do wybuchu 

II wojny światowej [26]. 

 

2. Polskie placówki badań fizycznych przed I wojną światową 

Dziś, gdy Polskie Towarzystwo Fizyczne liczy 16 oddziałów, rozmieszczonych we 
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wszystkich ośrodkach studiów akademickich na terenie Rzeczypospolitej, warto może 

uświadomić sobie, jak nieliczne były centra badań fizycznych na ziemiach polskich pod 

zaborami w przeddzień odzyskania niepodległości. 

Jedyną placówką uniwersytecką, która przetrwała wszystkie burze polityczne, 

wstrząsające naszym społeczeństwem w XIX w., był Zakład Fizyki przy Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Świetne osiągnięcia Wróblewskiego i Olszewskiego w dziedzinie skraplania 

składników powietrza rozsławiły pracownię krakowską w całym świecie naukowym. Po 

przedwczesnej, tragicznej śmierci Wróblewskiego katedrę po nim objął August Witkowski, 

zasłużony badacz własności gazów w niskich temperaturach, twórca nowoczesnego Zakładu 

Fizycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim i niezrównany pedagog, autor epokowego w 

naszej literaturze naukowej dzieła Zasady fizyki. Najwybitniejszymi jego uczniami byli 

Konstanty Zakrzewski, późniejszy profesor fizyki doświadczalnej na tejże wszechnicy, 

twórca ośrodka badań nad dielektrykami [27], oraz Stanisław Loria. 

 
Ryc. 5. Józef Wierusz-Kowalski (1866-1927) – profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki 

Warszawskiej, jeden z założycieli i pierwszy przewodniczący Towarzystwa Fizycznego w Warszawie 
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Profesorem fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim był od r. 1899 

Władysław Natanson, wykwintny humanista, autor długiego szeregi prac z różnych działów 

fizyki teoretycznej oraz esejów treści filozoficznej i nauko znawczej [28]. 

Ośrodek lwowski nie rozporządzał taką plejadą świetnych nazwisk jak krakowski. 

Uniwersytet Lwowski, wielokrotnie zamykany przez władze austriackie dopiero w ostatnich 

latach XIX w. doczekał się Zakładu Fizyki w osobnym budynku. Kierownik Katedry Fizyki 

Doświadczalnej Ignacy Zakrzewski wykonał tu szereg prac pomiarowych z kalorymetrii, a 

Roman Negrusz, przyszły jego następca – z elektrochemii [28a]. Profesorem fizyki 

teoretycznej na Uniwersytecie Lwowskim był Marian Smoluchowski – uczony światowej 

sławy. 

 

 
Ryc. 6. Marian Grotowski (1882-1951) – profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej i Uniwersytetu Łódzkiego, jeden 

z założycieli Towarzystwa Fizycznego w Warszawie i Polskiego Towarzystwa Fizycznego 
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Był on inicjatorem i jednym z założycieli, a zarazem jednym z najczynniejszych 

członków lwowskiego Koła Fizyków przy Towarzystwie Przyrodników im. Mikołaja 

Kopernika. Przeniósłszy się tuż przed wojną, po śmierci Augusta Witkowskiego, do 

Krakowa, w r. 1917 padł ofiarą grasującej wówczas epidemii. W Zakładzie Fizyki 

Politechniki Lwowskiej po profesorze Kazimierzu Olearskim został kierownikiem Katedry 

uczeń Rutherforda i były asystent Witkowskiego – Tadeusz Godlewski. Pod jego 

kierownictwem powstała na Politechnice pracownia badań promieniotwórczości [29]. 

 
Ryc. 7. Stanisław Kalinowski (1873-1946) – profesor Politechniki Warszawskiej,  jeden z założycieli 

Towarzystwa Fizycznego w Warszawie i Polskiego Towarzystwa Fizycznego 

 

Prace publikowano w „Bulletin International de 1’Academie des Sciences de 

Cracovie” lub w czasopismach zagranicznych. 

W zaborze rosyjskim na przełomie w. XIX i XX istniała w Warszawie – poza 

bojkotowanymi przez młodzież uniwersytetem i politechniką z językiem wykładowym 

rosyjskim, zręcznie zamaskowana instytucja, która umożliwiała młodym pracownikom 
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naukowym – pod firmą ćwiczeń dla techniki cukrownictwa – zaznajamianie się z elementami 

techniki laboratoryjnej. Była to założona przez Józefa Boguskiego Pracownia Fizyczna przy 

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Tu stawiała pierwsze kroki przyszłej kariery naukowej 

Maria Skłodowska przed swoim wyjazdem zagranicę. Od r. 1902 kierownictwo Pracowni, 

przestawionej obecnie na sprawdzanie przyrządów fizycznych, objął Stanisław Kalinowski, 

późniejszy (od r. 1914) twórca i kierownik Obserwatorium Magnetycznego w Świdrze pod 

Warszawą, a po I wojnie – profesor Politechniki Warszawskiej [30]. 

Na Politechnice, w Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Wawelberga i 

Rotwanda oraz w Wyższej Szkole Rolniczej pracował do wybuchu I wojny światowej 

utalentowany fizyk Wiktor Biernacki, a w Pracowni Radiologicznej Towarzystwa 

Naukowego Warszawskiego, jak już wspomniano wyżej, Jan Kazimierz Danysz i Ludwik 

Wertenstein [31]. Jedyną w Warszawie polską wyższą uczelnią było w tym czasie 

Towarzystwo Kursów Naukowych (późniejsza Wolna Wszechnica Polska). Wykłady fizyki 

prowadził tam Marian Grotowski, doktor Uniwersytetu Fryburskiego, od 1916 r. zastępca 

profesora fizyki na Wydziale Mechanicznym i Elektrotechnicznym Politechniki 

Warszawskiej [32]. 

W zaborze pruskim nie było żadnej polskiej placówki badawczej z dziedzin fizyki. W 

Poznaniu istniał przed r. 1914 niemiecki wyższy zakład kształceni nauczycieli (Königliche 

Akademie zu Posen), którego dyrektor dbał o wyposażenie jego oddziału fizycznego. Zbiory 

tego oddziału stały się później (1919 podstawą do zorganizowania Zakładu Fizyki 

Doświadczalnej Uniwersytet Poznańskiego [32a]. 

Wobec braku warunków do pracy naukowej część zdolniejszej młodzież polskiej po 

ukończeniu studiów zagranicą pozostawała w tamtejszych ośrodkach badawczych, 

przechodząc szybko wszystkie szczeble kariery naukowe Maria Curie w chwili wybuchu I 

wojny światowej była już podwójną laureatką nagrody Nobla, profesorem Sorbony i 

dyrektorem Instytutu Radowego w Paryżu. „We Fryburgu szwajcarskim pracował od 

dłuższego czasu jako profesor fizyki doświadczalnej Józef Wierusz-Kowalski, laureat 

nagrody Harvard University w Bostonie za prace nad zjawiskiem fosforescencji w niskich 

temperaturach. Po odrodzeniu w 1915 r. Uniwersytetu Warszawskiego powołany do 

Warszawy na stanowisko profesora fizyki na Uniwersytecie, a później na Politechnice 

Warszawskiej, rozpoczął prace nad urządzeniem w osobnym gmachu Zakładu Fizyki 

Doświadczalnej UW [33]. 

W Liege został tuż przed wojną światową profesorem fizyki w Wyższej Szkole 

Politechnicznej, a potem na tamtejszym Uniwersytecie, absolwent tegoż uniwersytetu Stefan 

Pieńkowski, od r. 1921, po Kowalskim, profesor fizyki doświadczalnej Uniwersytetu 

Warszawskiego, właściwy twórca nowoczesnego Zakładu Fizyki Doświadczalnej [34]. 

W Kijowie profesorem fizyki teoretycznej był Czesław Białobrzeski, uczeń Langevina 

w Paryżu. Zajmował się on zjawiskiem jonizacji w dielektrykach stałych i ciekłych oraz 

pewnymi zagadnieniami z astrofizyki. Badając wpływ ciśnienia promieniowania na 

równowagę termodynamiczną gwiazd, doszedł do wyników, które o parę lat wyprzedziły 
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rezultaty otrzymane w tej dziedzinie przez astrofizyka światowej sławy – Eddingtona. W r. 

1921 Czesław Białobrzeski rozpoczął wykłady fizyki teoretycznej na Uniwersytecie 

Warszawskim [35]. 

W Zurychu wykładał na tamtejszym uniwersytecie i politechnice Mieczysław Wolfke, 

habilitowany w r. 1913. Specjalizował się w działach: fizyki technicznej i optyki 

instrumentalnej. Po powrocie do kraju w r. 1922 objął kierownictwo Zakładu Fizycznego 

Politechniki Warszawskiej [36]. 

Z tego krótkiego i z pewnością niekompletnego wyliczenia wynika, że przed rokiem 

1914, mimo tak bardzo niesprzyjających warunków, istniało już spore grono „fizyków 

polskich” na miarę światową – nie było jednak „fizyki polskiej”. Nie było okazji do wymiany 

myśli, nie było organu, polskiego czasopisma naukowego poświęconego wyłącznie fizyce, w 

którym autorzy mogliby publikować swoje prace jako Polacy, nie zaś jako przypadkowi 

obywatele któregoś z państw zaborczych. Zaradzić tym brakom i przyczynić się do powstania 

w przyszłości „fizyki polskiej” miało właśnie za zadanie – Polskie Towarzystwo Fizyczne. 

Projekt zrzeszenia wszystkich fizyków i chemików polskich istniał już przed wojną 

1914-1918 r., wtedy jednak myślano o jednej wspólnej organizacji. Opracowano już nawet 

projekt statutu, nim jednak odbyło się zebranie organizacyjne, wybuch wojny sparaliżował na 

lat 5 wszelkie zamierzenia [37]. 

 

3. Towarzystwo Fizyczne w Warszawie (1919-1920) 

W sprawie genezy zalążka przyszłej ogólnopolskiej organizacji fizyków – 

Towarzystwa Fizycznego w Warszawie – mamy pisemną relację b. dyrektora Głównego 

Urzędu Miar, dr. inż. Zdzisława Rauszera przechowywaną w archiwum Zarządu Głównego 

Polskiego Towarzystwa Fizycznego [38]. Relację zawdzięczamy charakterystycznym dla 

owych czasów polemikom, gdy – w okresie państwa na dorobku – ścierały się ze sobą różne 

projekty przyszłych instytucji naukowo-badawczych. 

W okresie I wojny światowej dr Rauszer, jako kierownik Urzędu M m.st. Warszawy, 

pracował nad projektem polskiej ustawy o miarach, kto częścią miał być statut organizacyjny 

przyszłego Głównego Urzędu Miar. ogłoszeniu drukiem projektu ustawy o miarach w r. 1918, 

między projektodawcą a Stanisławom Kalinowskim, wówczas już profesorem fizyki na 

Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, powstał konflikt na tle wysuwanej przez St. I 

Kalinowskiego propozycji przekształcenia kierowanej przez niego Pracowni Fizycznej przy 

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Instytut Fizyki Technicznej który, pomyślany jako 

placówka społeczna, miałby przejąć część funkcji przewidzianych w ustawie dla Głównego 

Urzędu Miar, jako instytucji państwowej. 

Do powstania Instytutu Fizyki Technicznej nie doszło ani wówczas, bezpośrednio po 

odzyskaniu niepodległości, ani przez cały okres następnego dwudziestolecia, jakkolwiek 

projekt utworzenia takiej placówki o szerszym jesz zakresie działalności był stałą troską 

zarządów przyszłego Towarzystwa Fizycznego; na razie jednak grono delegatów Wydziałów 

Politechniki Warszawskiej pod przewodnictwem prof. Józefa Wierusz-Kowalskiego miało 
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rozpatrzyć projekt ustawy o miarach w obecności projektodawcy – dr. Rauszera. W komisji 

tej brali udział: prof. prof. Świętosławski, Grotowski, Kalinowski i Domaniewski (architekt). 

 
Ryc. 8. Wacław Dziewulski (1882-1938) - profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, jeden z założycieli 

Towarzystwa Fizycznego w Warszawie i Polskiego Towarzystwa Fizycznego 

 

Na jednym z końcowych posiedzeń komisji J. Wierusz-Kowalski wysunął wniosek, 

aby utworzyć Towarzystwo Fizyczne, oraz, aby zebrani na komisji stali się jego członkami – 

założycielami. Komisja – pod nieobecność prof. Domaniewskiego – złożona z samych 

fizyków przyjęła gorąco ten wniosek. Dnia 13 stycznia 1919 r. [39] odbyło się w Zakładzie 

Fizyki Politechniki Warszawskiej zebranie organizacyjne zwołane przez profesorów: 

Grotowskiego Kalinowskiego i Wierusz-Kowalskiego [40], na którym postanowiono założyć 

Towarzystwo Fizyczne i wybrano komisję dla opracowania statutu. Do 28 stycznia przyjęto 

statut i wybrano Zarząd Towarzystwa. Oto nazwiska członków-założycieli: Wanda Drège, 

Wacław Dziewulski, Jadwiga Falkowska, Marian Grotowski, Stanisław Kalinowski, Leon 

Klecki, Zofia Kowalczewska-Dobrowolska, Hilary Lachs, Witold Pogorzelski, Mieczysław 
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Pożaryski, Stanisław Sachs, Aniela Sierakowska, Wacław Staszewski, Edward Stenz, Irena 

Wasiutyńska, Józef Wąsik, Wacław Werner, Ludwik Wertenstein, Matylda Wertensteinowa, 

Józef Wierusz-Kowalski, Feliks Joachim Wiśniewski, Stanisław Ziemecki, Franciszek 

Zienkowski [41]. 

W skład Zarządu weszli: Józef Wierusz-Kowalski (przewodniczący), Stanisław 

Kalinowski (wiceprzewodniczący), Wacław Dziewulski [42] (sekretarz) Mieczysław 

Pożaryski [43] (skarbnik) i Marian Grotowski, zaś jako zastępcy Wacław Werner i Zofia 

Kowalczewska. 

 
Ryc. 9. Tadeusz Godlewski (1878-1921) – profesor Politechniki Lwowskiej, jeden z założycieli Polskiego 

Towarzystwa Fizycznego 

 

Dziś, gdy przeszło półwiecze dzieli nas od chwili powstania Towarzystwa Fizycznego 

w Warszawie, warto może poświęcić parę słów osobie jego pierwszego przewodniczącego. 

Na innym miejscu wspomniano już o jego długoletniej pracy w charakterze profesora fizyki 
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na Uniwersytecie we Fryburgu. Na tym stanowisku – po strajku szkolnym w b. Kongresówce 

– przeprowadził on, dzięki swym rozległym stosunkom, uznanie przez szwajcarskie wyższe 

uczelnie świadectw dojrzałości polskich szkół prywatnych. Miało to ogromne znaczenie dla 

licznych rzesz studiującej wówczas w Szwajcarii polskiej młodzieży [33]. Po wybuchu I 

wojny światowej był jednym z założycieli i wiceprezesem Polskiego Komitetu Ratunkowego 

w Vevey, gdzie pracował wspólnie z Sienkiewiczem i Paderewskim. 

 

 

 
Ryc. 10. Władysław Natanson (1864-1937) – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z założycieli, 

pierwszy przewodniczący i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fizycznego 

 

Działalność prof. Wierusz-Kowalskiego w Towarzystwie Fizycznym trwała bardzo 

krótko, gdyż w ciągu roku 1919 na skutek powołania do służby dyplomatycznej musiał 

opuścić Warszawę; wyjechał również W. Dziewulski. Na miejsce tych 2 członków weszli do 

Zarządu W. Werner i Z. Kowalczewska. Funkcję przewodniczącego Zarządu objął prof. 

Kalinowski, a Z. Kowalczewska funkcję sekretarza. 

Mimo trudnych warunków ówczesnego życia i szalejących epidemii nowe 

stowarzyszenie rozwinęło od razu bardzo ożywioną działalność. W okresie do maja 1920 r. 

odbyło się 9 posiedzeń, naukowych. Na jednym z nich Ludwik Wertenstein referował 
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epokowe prace Rutherforda „o spotkaniu cząsteczek α z atomami lekkich pierwiastków”. 

Większość posiedzeń poświęcono referatom z prac własnych (niektóre z nich zostały później 

opublikowane w „Sprawozdaniach i Pracach PTF”, tom l, 1923). Przeciętna frekwencja 

wynosiła 27 osób (członków było 58). 

Odbyły się też 2 zebrania poświęcone sprawom organizacyjnym i zawodowym oraz 2 

wycieczki. Na wiosnę 1920 r. Towarzystwo urządziło cykl odczytów popularno-naukowych, 

które odtąd stały się tradycyjnymi. Temat – budowa materii – obudził duże zainteresowanie: 

przeciętna frekwencja dochodziła do 300 osób. Towarzystwo wzięło też udział w I Zjeździe 

poświęconym zagadnieniom organizacji i rozwoju nauki polskiej poprzez swego delegata 

prof. Stefana Pieńkowskiego [44]. 

Założyciele stowarzyszenia warszawskiego zdawali sobie sprawę, że jest ono tworem 

przejściowym, że należy rozszerzyć jego ramy tak, aby mogło stać się organizacją 

ogólnopolską. List pisany w tej sprawie do nestora fizyków polskich prof. Wł. Natansona w 

Krakowie w dniu 5 czerwca 1919 r. przytaczamy dosłownie, stanowi on bowiem dzisiaj 

najdawniejszy z odnalezionych dokumentów związanych z powstaniem Polskiego 

Towarzystwa Fizycznego [45]. 

 

  ZAKŁAD FIZYCZNY                                                                                            Warszawa, d. 5 czerwca 1919 

Politechniki Warszawskiej 

                 * 

Towarzystwo Fizyczne  

w Warszawie 

Szanowny Panie Profesorze. 

 

W dniu 28 stycznia r. b. zawiązało się Towarzystwo Fizyczne w Warszawie. Organizatorowie tego 

Towarzystwa zdawali sobie sprawę, iż w ten sposób uczyniono jedynie zadość wyczuwanej na terenie 

warszawskim potrzebie zrzeszenia się wszystkich fizyków, nie przesądzając jednak dalszych losów 

Towarzystwa. Przewidywano, iż z chwilą powstania Polskiego Towarzystwa Fizyczno-Chemicznego lub 

odrębnego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Towarzystwo warszawskie weszłoby w skład tegoż jako sekcja 

lub filia. Gdy chemicy warszawscy wezwali kilku członków zarządu Towarzystwa Fizycznego do współpracy w 

komisji organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Fizyczno-Chemicznego, wzięliśmy udział w pracach 

przygotowawczych tej komisji, zajęliśmy jednak stanowisko wyczekująco, chcąc poznać uprzednio opinię w tej 

sprawie fizyków krakowskich i lwowskich. Po wypowiedzeniu się kategorycznem Koła Chemików w 

Warszawie oraz chemików lwowskich, iż życzą sobie założenia Polskiego Towarzystwa wyłącznie 

Chemicznego, los Towarzystwa Fizyczno-Chemicznego jest zdaje się już przesądzony. Wobec togo zapytujemy 

Szan. Pana Profesora, czy nie uważałby za właściwe, by Kraków wystąpił z inicjatywą założenia Polskiego 

Towarzystwa Fizycznego, którego filią warszawską byłoby nasze towarzystwo? Czy Szan. Pan Profesor nie 

byłby łaskaw wziąć tej akcji w swoje ręce? Czy nie możnaby było skorzystać z tego, że w dniu 29 czerwca r. b. 

ma odbyć się w Warszawie I-e walne zgromadzenie członków założycieli Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 

aby nawiązać pewne porozumienie co do szeregu kwestji, związanych z istnieniem i rozwojem towarzystw 

chemicznego i fizycznego, co mimo separatystycznych dążności pewnych kół chemicznych jest jednak 

dezyderatem zarówno fizyków, jak i chemików, pracujących naukowo? Oczekując łaskawej odpowiedzi Szan. 

Pana Profesora, łączymy wyrazy prawdziwego szacunku. 

St. Kalinowski W. Dziewulski 

l załącznik: Statut Tow. Fiz. w Warszawie. 
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Jak bardzo ważną i pilną była dla ówczesnych fizyków sprawa utworzenia wspólnej 

organizacji, dowodzi zestawienie dat zachowanej korespondencji. List przytoczony wyżej 

nosił datę 5 czerwca, 12 tegoż miesiąca pisał prof. Natanson do Tadeusza Godlewskiego we 

Lwowie, a już 17 czerwca prof. Godlewski wysłał do Krakowa następującą obszerną 

odpowiedź [46]: 

Lwów, dnia 17/VI 1919. 

Rektor 

Szkoły Politechnicznej 

we Lwowie 

 

Czcigodny Panie Profesorze! 

 

List Pana Profesora z 12 b. m. przed dwoma dniami dostałem; nie mogłem porozumieć się z innymi 

fizykami, których teraz zresztą we Lwowie jest bardzo niewielu. Nie chcąc opóźniać odpowiedzi przesyłam więc 

tylko swoje uwagi, które krótko mógłbym zamknąć w tych słowach, że najzupełniej się zgadzam ze 

stanowiskiem, które Pan Profesor w swym liście zaznaczył O ile Tow.[arzystwo] ma mieć w pierwszym rzędzie 

charakter naukowy, to sądzę, że szkoda się stała, że nie nastąpiło połączenie z chemikami. Boję się bowiem, że 

zbytnie rozdrobnienie zwłaszcza teraz, gdy tak mało mamy jeszcze ludzi, może tylko niekorzystnie się odbić na 

działalności Towarzystwa. Co się tyczy działalności samej to byłbym przeciwnym czynieniu czego coby 

wyglądało na współkonkurowanie (w zakresie fizyki) z działalnością Akademii, dlatego byłbym przeciwnym 

zasadzie „numerus clausus”, a byłbym za dopuszczeniem profesorów szkół średnich i inżynierów. 

... Wogóle pragnąłbym, aby mogło być stworzone coś, coby nie bardzo szumnie i wysoko ale bardzo 

realnie i pożytecznie pracowało. Na zebraniach normalnych „kół naukowych” T-wa nie byłbym tedy np. za 

stawianiem zasady przedstawiania tylko prac czysto oryginalnych jak np. się dzieje w Akademii, bo to z powodu 

braku u nas pracowników zawiedzie, ale tak sam za omawianiem najnowszych zdobyczy z literatury światowej. 

Pamiętam jak skromnie, a ja pożytecznie pracowało we Lwowie Koło fizyków przy T-wie Kopernika, zwłaszcza 

jeszcze za życia ś. p. Smoluchowskiego i jak wiele miłych i pożytecznych chwil jemu zawdzięczali. 

Tych kilka uwag pozwalam sobie w odpowiedzi na list Pana Profesora przesłać, jestem zresztą 

przekonany, że na statut, który Pan Profesor zaprojektuje, z najgłębszego przekonani bez zastrzeżeń będę się 

mógł zgodzić. 

[koniec listu ma charakter bardziej osobisty] 

T. Godlewski 

 

Nie znamy odpowiedzi Wł. Natansona na apel fizyków warszawskich, musiała ona 

być jednak pozytywna, skoro w aktach Archiwum Uniwersytet Jagiellońskiego znajduje się 

rękopis skreślony ręką krakowskiego profesor; stanowiący brulion statutu Towarzystwa 

Fizycznego (w projekcie tym zwanego „Towarzystwem Fizycznym Polskim”) [47]. 

Po dokonaniu w statucie drobnych poprawek, uzgodnionych z projektodawcą, 

Towarzystwo Fizyczne w Warszawie przesłało projekt kolejno do podpisu i przedstawicielom 

wszystkich polskich ośrodków akademickich. Ostatni ichowanego cyklu list prof. 

Kalinowskiego z 17. III. 1920 r. – zaproszenie agatów z Krakowa na Walne Zebranie 

Organizacyjne Polskiego Towarzystwa Fizycznego – był ukoronowaniem całorocznych 

wysiłków fizyków warszawskich i krakowskich [48]. 
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Ryc. 11. Fragment projektu statute Polskiego Towarzystwa Fizycznego – rękopis Władysława 

Natansona 

 

Literatura 

[1] Israel Conradt, Dissertatio medico-physica de frigoris natura et effectibus, Oliviae 1677. 

[2] J. Bernoulli, Beisen durch Brandenburg, Pommern, Preussen, Gurland, Russland und Polen in den Jahren 1777 und 1778, Bd. VI, 

Leipzig 1780, s. 167. 

[3] Ł. Kurdybacha, Stosunki kulturalne polsko-gdańskie w XVIII wieku, Studia Gdańskie t. I, Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w 

Gdańsku, Gdańsk 1937, s. 12. 

[4] E. Schumann, Gesehichte der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig 1743-1892, Gdańsk 1893, s. 3 i następne. 

[5] B. Suchodolski, Nauka polska w okresie Oświecenia, PWN, Warszawa 1953, s. 199.  

[6] K. Opałek, Oświecenie, Historia nauki polskiej, t. II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, s. 286. 

[7] Ł. Kurdybacha, Polonica w Gdańsku, odbitka z Kwartalnika Historycznego 50, z. 4 (1936), Lwów 1937. 

[8] W. Rolbiecki, Polskie towarzystwa naukowe ogólne w latach 1944-1964 jako forma organizacji działalności naukowej, Monografie z 

dziejów nauki i techniki, t. 36, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966, s. 15.  

[9] A. Dorabialska, Nauka Polska 10, Nr 2, 116 (1962). 

[10] W. Smoleński, Towarzystwa naukowe i literackie w Polsce wieku XVIII, Pisma historyczne, t. II, Kraków 1901, s. 35. 

[11] K. Mrozowska, Szkoła rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego (1765-1794), Monografie Pedag. t. 8, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, Wrocław 1961, s. 165 i nast.  

[12] J. Michalski, Z dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk, TNW, Warszawa 1953, s. 232.  

[13] B. Suchodolski, Solą Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk w rozwoju kultury umysłowej w Polsce, TNW, Warszawa 1951, s. 

157. 

[14] W. Leppert, Rys rozwoju chemii w Polsce do r. 1830, Warszawa 1917, s. 88-90.  

[15] J. Przelaskowski, Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1800-1832 w: Towarzystwo Naukowo Warszawskie 1907-1932, praca 

zbiorowa, TNW, Warszawa 1932, s. 4.  

[16] D. Rederowa, Inwentarz archiwum Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1815-1872), WN, Kraków 1959, wstęp. 

[17] D. Rederowa, K. Stachowska, Roczniki Biblioteki PAN w Krakowie 2, 22 (1956).  

[18] T. Piech, Zarys historii fizyki w Polsce, PAU, Kraków 1948, s. 19.  

[19] Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu, 1, I-IX (1871).  

[20] Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu, 4, przedmowa (1874).  

[21] Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu, 7, od redakcji (1875). 

[22] Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu, 2, od redakcji (1872). 

[23] Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu, 4, 5-6 (paginacja różna) (1874), ibid. 9, przedmowa (1877). 

[23a] B. Średniawa, „Prace naukowe z fizyki w „Pamiętniku Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu”, w: Studia i materiały z dziejów nauki 

polskiej. Seria C Historia nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych geologiczno-geograficznych, z. 18, Warszawa 1974, 

PWN, str. 101 – 105 (zeszyt poświęcony Tow. Nauk Ścisłych w Paryżu). 



29 

 

[24] B. Nawroczyński, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, TNW, Warszawa 1950, s. 5-6. 

[25] Z. Szweykowski, Nauka Polska 15, l (1932). 

[26] Z. Stroński, Szkic historyczny polskich badań z zakresu nukleoniki w latach 1896-1939/45. Studia poświęcone Marii Skłodowskiej-

Curie i Marianowi Smoluchowskiemu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, s. 105 i 110. 

[27] T. Piech, Acta Phys. Pol. 9, 66 (1947/8). 

[28] J. Weyssenhoff, Acta Phys. Pol. 6, 289 (1937). [28a]  

[28a] M. Halaunbrenner, Postępy Fizyki 18, 229 (1067).  

[29] Z. Klemensiewicz, Postępy Fizyki 8, 613 (1957).  

[30] J. Hurwic, Postępy Fizyki 7, 255 (1956).  

[31] I. Stroński, Wiadomości Chemiczne 8, 49 (1954).  

[32] A. Zawadzki, Postępy Fizyki 2, l (1951). 

[32a] B. Średniawa, Szkic historii fizyki polskiej w okresie międzywojennym 1918-1939. Studia poświęcone M. Skłodowskiej-Curie i M. 

Smoluchowskiemu, Zakład Nar. im, Ossolińskich, Wrocław 1968, s. 133.  

[33] L. Kiecki, Spraw, i Prace PTF 4, l (1929). 

[34] L. Natanson, Postępy Fizyki 5, 227 (1954). 

[35] W. Ścisłowski, Postępy Fizyki 5, 413 (1954). 

[36] M. Suffczyński, Postępy Fizyki 23, 599 (1972). 

[37] Statut Polskiego Towarzystwa Fizyczno-Chemicznego – maszynopis, s. 8, Archiwum Państwowe m. Krakowa i woj. Krakowskiego. 

[38] Z. Rauszer, List do Polskiego Towarzystwa Fizycznego z dn. 12.5.1951, odpis – maszynopis, s. 3, Archiwum PTF. 

[39] Spraw. i Prace PTF l, 13 (1923). 

[40] Nauka Polska 2, 579 (1919). 

[41] Lista członków PTF wg stanu w dn. 1.12.1936,r., Ulotka 8°, Zakłady Graficzne „Odrodzenie”, s. 5+1 nlb, kserokopia, Archiwum 

PTF. 

[42] J. Patkowski, S. Szczeniowski, Acta Phys. Pol. 7, 103 (1939). 

[43] J. Kubiatowski, Przegląd Elektrotechniczny 51, 426 (1975). 

[44] K. Janicki, Nauka Polska 3, 118 (1920). 

[45] Biblioteka Jagiellońska, Dział Rękopisów, Nr 9008-III, k. 242 (listy do W. Natansona). 

[46] Biblioteka Jagiellońska, Dział Rękopisów, Nr 9007-III, k. 66,67 (listy do W. Natansona).  

[47] Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, teczka D-X-2 (projekt statutu Tow. Fiz. Pol., rękopis, s. 7). 

[48] Biblioteka Jagiellońska, Dział Rękopisów, Nr 9008-III, k. 246 (listy do W. Natansona). 


