Zofia Mizgier
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Warszawa

Powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Część II
Foundation and Development of the Polish Physical Society. Part II
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Polskie Towarzystwo Fizyczne Okres 1920—1939
Zjazd Organizacyjn y Polskiego Towarzystwa Fizycznego odbył się w Warszawie
dnia 11 kwietnia 1920 r., [49] przy udziale delegatów z Warszawy Krakowa, Lwowa, Wilna i
Poznania.
„Widzę prawie jak dzisiaj mały pokój laboratoryjny na Politechnice Warszawskiej,
który nam służył za salę konferencyjną. Przewodniczył nasz senior prof. Władysław Natanson. Zebranie liczyło zapewne dwadzieścia kilka osób w tym 18 członków założycieli. Byliśmy wszyscy wzruszeni faktem, że ot zawiązujemy ogólnopolską organizację” – powie w 30
lat później naoczny świadek – prof. Stefan Pieńkowski [50].
W podniosłym nastroju wysłuchano przemówienia powitalnego, które wygłosił przewodniczący obradom prof. Władysław Natanson. Początek tej mowy brzmiał jak ślubowanie:
...„związani w tym Towarzystwie, postanawiamy gorliwie i wiernie służyć Narodowi
naszemu. Powołanie każe nam poznawać i rozważać Naturę; od niej, od pramacierzy, od
pierwowzoru wszystkiego, co jest, chcemy uczyć się ona bowiem karmi nas nie tylko chlebem codziennym, ona wznieca w nas wrażenia, ona budzi pojęcia, ona wytwarza całe nasze
życie duchowe Chcemy iść razem, iść naprzód z wielką nauką świata; chcemy korzystać z
wszystkich zdobyczy szerokiej myśli wszechludzkiej, chcemy uczestniczyć spółrzędnie i
czynnie w jej niepowstrzymanym i wspaniałym pochodzie. Pragniemy uczyć się nieprzerwanie i innym pomagać się uczyć, ażeby przyczynić się do postępu i, da Bóg, do rozkwitu Narodu, ażeby spełnić nasz obowiązek względem jego przyszłych pokoleń”... [49].
Po wysłuchaniu przemówienia inauguracyjnego przyjęto statut, omówiony poprzednio
na zebraniach fizyków w poszczególnych miastach uniwersyteckich i wybrano Zarząd w
składzie: Władysław Natanson (przewodniczący), Stanisław Kalinowski (zastępca przewodniczącego), członkowie Zarządu – Czesław Białobrzeski, Tadeusz Godlewski, Marian Grotowski, Stefan Pieńkowski, Mieczysław Pożaryski. Skarbnikiem tego pierwszego Zarządu
Głównego został M. Pożaryski, sekretarzem – M, Grotowski. Zgodnie ze statutem Zarząd
powołał do swego grona przewodniczących oddziałów miejscowych. Punkt ciężkości pracy
1

Towarzystwa w postaci posiedzeń naukowych i odczytów popularnych przerzucił się z kolei
na nowo utworzone Oddział y miejscowe.
Dotychczasowe Towarzystwo Fizyczne w Warszawie przekształciło się w Oddział
Warszawski PTF (maj 1920 r.). Oddział Krakowski powstał w tym samym czasie, Wileński –
jeszcze w marcu 1920 r., Lwowski – w roku następnym. Oddział Poznański powstał z Poznańskiego Towarzystwa Fizycznego w czerwcu 1923 r. [51]. Oficjalne przyjęcie go do PTF
nastąpiło na Walnym Zgromadzeniu w r. 1924 [52].
Statut PTF został zalegalizowany w dniu 19 maja 1920 r. W Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się jego kopia, obejmująca 7 stron maszynopisu [53]. Statut ten,
jak się zdaje, w przeciwieństwie do statutów innych towarzystw naukowych, nigdy nie był
ogłoszony drukiem.

Ryc. 1. Stefan Pieńkowski (1883-1953), profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
jeden z założycieli, wielokrotny przewodniczący oraz członek honorowy PTF

W § l Cele Towarz ystwa zakreślono bardzo szeroko:
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„Polskie Towarzystwo Fizyczne ma na celu łączyć i kojarzyć we wspólnej i zgodnej
pracy działalność osób, które zajmują się w Polsce badaniami w zakresie fizyki lub nauk pokrewnych, albo też poświęcają się nauczaniu i rozpowszechnianiu w Polsce tych nauk, lub
wreszcie interesują się ich rozwojem i postępem i pragną mu dopomóc.
Towarzystwo może również starać się o ułatwienie swym członkom ich działalności w
wyżej wskazanym zakresie i dopomagać jej wszelkimi Towarzystwu dostępnymi sposobami.
Przez fizykę i pokrewne jej nauki, należy rozumieć, w zdaniach poprzedzających, zarówno czyste, czyli teoretyczne działy umiejętności, o których mowa, jak też i zastosowanie
ich w życiu praktycznym” [54].
Mimo późniejszych drobnych poprawek statutu ten paragraf przez lat kilkanaście w
okresie międzywojennym nie uległ merytorycznym zmianom.
Jeden z dalszych paragrafów (§ 5), zatytułowany: Działalność Towarz ystwa zawierał ramowy program pracy: odbywanie posiedzeń naukowych, urządzanie wykładów, odczytów, wystaw i wycieczek, zwoływanie zjazdów i konferencji, wchodzenie w skład międzynarodowych związków (unii) fizycznych, zakładanie pracowni i bibliotek, wydawanie
sprawozdań z prac, czasopism i innych wydawnictw, przyznawanie zapomóg i nagród w celu
popiel pracy naukowej, wnoszenie do władz memoriałów, wydawanie opinii i informacji.
Członkowie dzielili się na rzeczywistych i honorowych.

Ryc. 2. Legitymacja członka PTF

Walne Zgromadzenie miało odbywać się w zasadzie corocznie. Kadencja wybieranych na Walnym Zgromadzeniu Zarządu Głównego i Komisji Rewiz yjnej trwała 3
lata. Do Zarządu Głównego, oprócz 7 osób wybieranych na Walnym Zgromadzeniu (przewodniczący, wiceprzewodniczący i 5 członków Zarządu) wchodzili przewodniczący wszystkich Oddziałów miejscowych.
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Oddział y miejscowe mogły powstawać prowizorycznie na zasadzie wyrażonego
na piśmie życzenia dostatecznej liczby członków, byle z upoważnieniem Zarządu Głównego
(§ 13); wymagało to jednak sankcji najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Jako założycieli wymieniono w statucie 3 osoby: oprócz wspomnianych już wielokrotnie St. Kalinowskiego i M. Grotowskiego pojawia się tu nazwisko Stefana Pieńkowskiego, który odtąd przez lat 33, aż do chwili śmierci, będzie jednym z najaktywniejszych członków Towarzystwa, dźwigającym ofiarnie główny ciężar prac organizacyjnych.
Zmian y w statucie przeprowadzono dopiero po 12 latach – na Walnym Zgromadzeniu w 1932 r. Zmiany te, opracowane przez Komisję Statutową [55] w składzie: Władysław Natanson, Mieczysław Jeżewski, Wacław Werner i Konstanty Zakrzewski, dotyczyły
zawiązywania w Oddziałach Sekcji Dydaktycznych i zarysu ich organizacji, o czym będzie
jeszcze mowa na innym miejscu. Do Zarządu Głównego wchodził odtąd przewodniczący
Sekcji Dydaktycznej Oddziału Warszawskiego; liczbę członków Zarządu wybieranych przez
Walne Zgromadzenie zmniejszono do trzech.
Walne Zgromadzenia miały się odbywać co 2 lata, tak, jak to już weszło w zwyczaj w
odniesieniu do Zjazdów. Odpowiednio do tego skrócono czas trwania kadencji Zarządu
Głównego i Komisji Rewizyjnej. Wprowadzono też określenie członka wspierającego i zmieniono brzmienie punktu dotyczącego wysokości składek.
Z zachowanych list członków rzecz ywist ych PTF z okresu międzywojennego,
list, niestety, nie zawsze kompletnych, widać wyraźnie wzrost liczby członków w 2 Oddziałach: Warszawskim (z 73 członków w r. 1924 do 115 w r. 1937) i Wileńskim (z 18 członków
w r. 1922 do 33). W r. 1925 według „Nauki Polskiej”(7, 277-278 (1927)) liczba członków
PTF wynosiła 250 osób.
W zestawieniu z danymi z Oddziałów z r. 1924 [56], i r. 1928 [57] ogłoszonymi w
„Sprawozdaniach i Pracach PTF” liczba ta wydawałaby się mocno przesądzeń podobnie, jak
dane, zaczerpnięte z „Organonu” (l, 177 (1936)) – 270 osób jednak odnaleziony brulion
Sprawozdania Zarządu Głównego z r. 1930 [58] podaje liczbę pośrednią – 260.
Według zachowanych dwóch drukowanych list członków z lat 1936 [41] i 1937 [59]
ogólna liczba członków PTF wynosiła w dniu 1.12. 1936 r. – 216 osób, zaś w dniu 1. 12.1937
r. – 209 osób ( w tym l członek dożywotni). Na liście z r. 1936 zaznaczono gwiazdką nazwiska 21 „członków założycieli T-wa Fizycznego w Warszawie (1919 r.)”, jak głosiło załączone
objaśnienie.
Wymienione listy obejmowały oczywiście nazwiska tylko żyjących wówczas członków PTF. Wśród założycieli Towarzystwa Fizycznego w Warszawie zaznaczonych na liście z
r. 1936, brak nieżyjącego już wtedy Józefa Wierusz-Kowalskiego (który zresztą nie był
członkiem PTF), a zapewne przez przeoczenie opuszczono na obu listach nazwisko Mariana
Grotowskiego, członka bardzo czynnego przy zakładaniu zarówno Towarzystwa Fizycznego
w Warszawie jak i PTF. Lista 23 członków-założycieli Towarzystwa Fizycznej w Warszawie
podana w pierwszej części niniejszego artykułu (Postępy Fizyki 28, 383 (1977)) uwzględnia
obie te poprawki.
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Na liście członków z r. 1937 zaznaczono jednakowo gwiazdkami nazwiska członkówzałożycieli obu towarzystw: Towarzystwa Fizycznego w Warszaw (1919 r.), względnie Polskiego Towarzystwa Fizycznego (1920 r.). Oto pełna ich lista, z uwzględnieniem pominiętego, jak już wyżej wspomniano, Mariana Grotowskiego oraz 3 osób nieżyjących już w r. 1937
– Tadeusza Godlewskiego, Władysława Natansona i Józefa Wierusz-Kowalskiego.
Członkowie-założyciele Towarzystwa Fizycznego w Warszawie i Polskiego Towarzystwa Fizycznego:
Czesław Białobrzeski, Gustaw Doborzyński, Helena Dobrowolska, Wanda Drège,
Wacław Dziewulski, Jadwiga Falkowska, Tadeusz Godlewski, Marian Grotowski, Stanisław
Kalinowski, Leon Klecki, Zofia Kowalczewska-Dobrowolska, Hilary Lachs, Franciszek Liana, Władysław Natanson, Aniela Muszka-Nowicka, Józef Patkowski, Stefan Pieńkowski, Witold Pogorzelski, Mieczysław Pożaryski, Zdzisław Rauszer, Stanisław Sachs, Aniela Sierakowska, Wacław Staszewski, Edward Stenz, Wojciech Świętosławski, Irena Wasiutyńska,
Józef Wąsik, Wacław Werner, Ludwik Wertenstein, Matylda Wertenstein, Józef WieruszKowalski, Feliks Joachim Wiśniewski, Konstanty Zakrzewski, Stanisław Ziemecki, Franciszek Zienkowski.
Ogólna liczba członków założycieli Towarzystwa Fizycznego w Warszawie i Polskiego Towarzystwa Fizycznego wynosiła więc razem co najmniej 35 osób. Opierając się na cytowanym uprzednio wspomnieniu Zdzisława Rauszera [38] należałoby może do założycieli
Towarzystwa Fizycznego w Warszaw zaliczyć jeszcze Zdzisława Rauszera i Wojciecha Świętosławskiego uwidocznionych, jako założyciele dopiero na łącznej liście z r. 1937.
Zestawienie członków Zarządu Towarzystwa Fizycznego w Warszawie i Zarządu Głównego
PTF do r. 1939
Skład Zarządu Towarzystwa Fizycznego w Warszawie 1919-1920 r.: Józef WieruszKowalski (przewodniczący), Stanisław Kalinowski (wiceprzewodniczący), Wacław Dziewulski (sekretarz), Marian Grotowski, Mieczysław Pożaryski (skarbnik). Po wyjeździe 2 członków: Stanisław Kalinowski (przewodniczący), Marian Grotowski, Mieczysław Pożaryski
(skarbnik), Zofia Kowalczewska (sekretarz), Wacław Werner (por. Post. Fizyki 28, 383, 385
(1977)).
Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Okres 1920-1923 r.:
Władysław Natanson (przewodniczący), Stanisław Kalinowski (wiceprzewodniczący),
członkowie: Czesław Białobrzeski, Tadeusz Godlewski, Stefan Pieńkowski, Mieczysław Pożaryski (skarbnik) Marian Grotowski (sekretarz)1 [49].
Okres 1923-1926 r.:
Stefan Pieńkowski (przewodniczący), Władysław Natanson (wiceprzewodniczący),
członkowie: Czesław Białobrzeski, Mieczysław Wolfke, Józef Patkowski, Witold Pogorzelski
[52]2.
1
2

Po jego ustąpieniu Witold Pogorzelski, fizyk i matematyk [59 a].
Funkcje sekretarza pełnił Andrzej Sołtan [58].
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Okres 1926-1929 r. (przedł. do r. 1930):
Stefan Pieńkowski (przewodniczący), Władysław Natanson (wiceprzewodniczący),
członkowie: Czesław Białobrzeski, Witold Pogorzelski, Andrzej Sołtan (sekretarz) [58], Wacław Werner [60].
Okres 1930-1934 r.:
Mieczysław Wolfke (przewodniczący), Stefan Pieńkowski (wiceprzewodniczący),
członkowie: Władysław Kapuściński, Wacław Werner [60 a] (sekretarz), Ludwik Wertenstein
[61].
Okres 1934-1938 r.:
Czesław Białobrzeski (przewodniczący), Stefan Pieńkowski (wiceprzewodniczący),
członkowie: Władysław Kapuściński, Stanisław Mrozowski (sekretarz), Wacław Werner [62].
Okres 1938Stefan Pieńkowski (przewodniczący), Czesław Białobrzeski (wiceprzewodniczący),
członkowie: Władysław Kapuściński (sekretarz), Józef Patkowski [62 a], Stanisław Ziemecki
(skarbnik), [63].
Rozwój organizacyjny PTF zobrazowano na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, urządzonej w 10-lecie odzyskania niepodległości (r. 1929). W ramach wystawy Kasy
im. Mianowskiego przedstawiono tam rozwój przeszło 20 najważniejszych polskich towarzystw naukowych. Schematy graficzne i plastyczne ilustrowały ich organizację, liczbę
członków, fundusze i wydawnictwa, liczbę posiedzeń i referatów [64].

Ryc. 3. Karta uczestnictwa I Zjazdu Fizyków Polskich, w Warszawie, 1923 r

Najżywszą działalność naukową na posiedzeniach referatowych przejawiały początkowo Oddziały: Krakowski i Wileński – słabszą ośrodek Lwowski [65]. Próby zestawienia porównawczego osiągnięć poszczególnych Oddziałów nie mogą dać rezultatu, ponieważ
nie wszystkie ośrodki ogłaszały swe sprawozdania. Według danych zaczerpniętych z organu
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PTF łączna liczba referatów wygłoszonych na posiedzeniach Oddziałów wraz z zebraniami
dyskusyjnymi i prelekcjami publicznymi od czasu powstania PTF do lata 1928 r. osiąg liczbę
349. W liczbie tej 122 referaty przypadają na Oddział Warszawski, a 123 na Oddział Wileński.

Ryc. 4. Program I Zjazdu Fizyków Polskich (wydrukowany na odwrocie karty uczestnictwa)

Ogólny przegląd dorobku naukowego fizyki polskiej odbywał się na Zjazdach. Pierwszy Zjazd Fizyków Polskich zwołany został w Warszawie w kwietniu 1923 r. Brali w nim
udział pracownicy naukowi ze wszystkich wyższych uczelni w Polsce i nauczyciele szkół
średnich. Liczba uczestników dochodziła do 200. Zgodnie z wytycznymi wysuniętymi na I
Kongresie, poświęconym zagadnieniom organizacji i rozwoju nauki polskiej (r. 1920) [44].
Zjazd rozpoczęto kończono wspólnym posiedzeniem z odbywającym się jednocześnie Zjazdem Chemików. Referatów wygłoszono 25, w tym 4 z zakresu geofizyki, l – z dziedziny dydaktyki. Ponadto wysłuchano 2 wykładów plenarnych [66]. W czasie Zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym wybrano nowy Zarząd Główny z prof. Stefanem Pieńkowskim,
jako przewodniczącym. Odtąd sprawuje on nieprzerwanie funkcje przewodniczącego, bądź
wiceprzewodniczącego Towarzystwa, przyczyniając się w znacznej mierze do jego rozwoju i
osiągnięć. Począwszy od II Zjazdu, który miał miejsce w r. 1924 w Krakowie, następne Zjazdy powtarzały się regularnie co dwa lata kolejno we wszystkich miastach uniwersyteckich.
Odbywały się one wg pewnego stałego schematu: wykłady plenarne, na temat specjalnie interesujących i aktualnych zagadnień naukowych, przemówienia, poświęcone pamięci zmarłych
fizyków, oraz referaty z prac własnych, wygłaszane przez autorów. Dla osób, pracujących nad
pokrewnymi zagadnieniami, duże znaczenie miały też rozmowy kuluarowe. W1924 r. nastę-
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puje podział zgłoszonych referatów na sekcje: fizyczną i meteorologiczną3 zaś na późniejszych Zjazdach: ogólną (naukową) i pedagogiczną (dydaktyczną).
Stopniowy wzrost liczby referatów sekcji ogólnej, widoczny z załączonego zestawienia (tablica 1), był wprawdzie zjawiskiem bardzo pocieszającym, z drugiej jednak strony pociągał za sobą ujemne skutki. Czas przemówień bywał z konieczności ograniczony, dyskusja
nie mogła się należycie rozwinąć, a uczestników ogarniało nieuniknione znużenie.

Ryc. 5. Grupa uczestników II Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie, 1924 r., na wycieczce w Wieliczce: 1. ?, 2.
M. Wertensteinowa, 3. M. Pieńkowska, 4. ?, 5. Z. Rotszajnowa, 6. Z. Kowalczewska-Dobrowolska. 7. ?, 8. ?, 9.
I. Bóbr-Modrakowa, 10. S. Pieńkowski, 11, Maria Asterblum-Pronerowa, 12. J. Stock, 13. ?, 14. M. Pietruszyńska-Majewska, 15. W. Dziewulski, 16. ?, 17. ?, 18. E. Stenz, 19. H. Grunbaumówna, ?, 20. C. Reczyński, 21. F.
Zienkowski, 22. ?, 23. A. B. Dobrowolski, 24, ?, 25. A. Denizot (?), 26. ?, 27. ?, 28. C. Pawłowski, 29. ?, 30. ?,
31. A. Piekara, 32. S. Szczeniowski, 33. H. Jeżewski, 34. W. Bernhardt, 35. W. Majewski4

3

Geofizycy utworzyli oddzielne stowarzyszenie dopiero w latach trzydziestych [66a].
Niektórych osób na fotografiach 5, 6, 7 i 9 nie udało się zidentyfikować. Czytelników mogących je rozpoznać
prosimy o pomoc. Redakcja.
8

4

„Jak w kalejdoskopie przesuwali się jeden po drugim referenci: co chwilę gaszono
światła i przed oczyma oszołomionych nieco słuchaczów ukazy się nieliczone przezrocza z
schematami aparatur, fotografiami wnętrz laboratoryjnych, tablicami liczbowymi, wykresami,
widmami świetlnymi i rentgenowskimi itp. Podczas jednego z referatów zjawił się na ekranie
nawet... motocykl, świadek pewnej wyprawy badawczej.
Pokonując zmęczenie, z dumą i radością stwierdzano, jak rośnie i potężnieje fizyka
polska. Ogromną większość mówców stanowili ludzie młodzi, stawiający pierwsze kroki w
samodzielnym badaniu naukowym, często onieśmieleni, czasem gubiący się w szczegółach ze
szkodą dla istotnej wartości referowanej pracy, a jednak tematy były zawsze prawie interesujące, dotyczyły zagadnień aktualnych, opracowane były starannie i stanowiły rzetelne wzbogacenie dorobku naukowego. Niewątpliwie tkwiła w tym wszystkim wielka zasługa kierowników placówek badawczych ...” [67].
W czacie Zjazdu odbywało się z reguły Walne Zgromadzenie PTF. Głosowali delegaci, wybrani przez poszczególne Oddziały. Zalecenia dla nowego Zarządu wytyczały w pewnej
mierze program jego pracy. Na zakończenie Zjazdu organizowano wycieczki i zwiedzanie
ciekawych obiektów przemysłowych. Od r. 1930 funkcjonowały, przeważnie w czasie Zjazdów, wystawy przyrządów fizycznych (krajowych) głównie pomocy szkolnych.
Podczas uroczystych wspólnych kolacji zjazdowych przemówienia profesorów, mądre, pełne sentymentu dla młodych, a często i bardzo dowcipne, były największą atrakcją dla
tej „braci fizycznej”, która przyjechała na Zjazd referować swe prace dyplomowe. Przytoczymy tu wiersz prof. Ir. Wertensteina wygłoszony na bankiecie podczas IV Zjazdu w Wilnie:
BALLADA O CZWARTYM ZJEŹDZIE FIZYKÓW POLSKICH W WILNIE
Stary Budrys swych ćwików, tęgich, jak sam fizyków
Do siebie przyzywa i rzecze:
Przewertujcie traktaty i wypiszcie cytaty
Na kryształy i gazy i ciecze.
Niech z was nikt nie przeoczy zabrać tuzin przezroczy,
Tęgi skrót i diagram uroczy –
Bo mówiono mi w Wilnie, że otrąbią niemylnie
Zjazd, co wszystkich fizyków zjednoczy.
Każdy z Was obrać musi, co najbardziej go kusi;
Wolna dana jest każdemu wola –
Ale niema tematu bez trzech pomp agregatu
I słynnego fotometru Molla.
Kto z Was łeb ma galanty, niech się bierze za kwanty
Diraca, de Broglie’a fal złudy,
Niechaj z delt Schrödingera matryc wyznacza zera
i Jordana kreśli amplitudy.
Człeka temperamentu pchnę do eksperymentu,
Aby kroczył śladem Faraday’a,
Lecz gdy z departamentu będzie brak sentymentu,
9

Wtedy żegnaj o wszelka nadziejo!
Którzy śmielsi są chłopcy, niechaj depcą grunt obcy,
Daleko, aż pod Board Rockfellera. –
Ten w Paryżu niech będzie, tamten w Cambridge lub Leydzie,
Pono tam tylko jest „atmosfera”.
Kto chce prac zbierać plony, niechaj śle elektrony
Na kryształy i proszki bezcenne,
Może zęby połamie na ciągnionym wolframie,
Lecz naboje zwycięży przestrzenne.
Ten się ze mną poróżni, kto nie zechce znać próżni,
Szósty rok ją „hoduję i prażę” –
Lecz przyrzekam dziś święcie, na następnym już święcie.
Mgławicowe wam linie pokażę!
Może znajdzie kto chęci, aby oddać się rtęci,
Bo to całkiem przyjemna jest para,
Ma i pasma i prążki, najzupełniej jak z książki,
I tematów tam jest co niemiara.
Tam poświaty spóźnione i przeskoki wzbronione
I cząsteczki, co i są i ich nie ma.
S z jedynką – synglety, a p z trójką – tryplety,
Całe o tym by pisać poema.
Toż i ja przed ćwierć wiekiem, gdym był młodym człowiekiem,
Parą rtęci bywałem przejęty.
Dziś, gdy ją zauważam, bez litości wymrażam,
By p było: dziesięć do mniej n-tej!
Poprzez doły i zwały rwie się hufiec zuchwały,
Każdy w tece wielkiego coś chowa.
Czy tych badań tematem jest jak tworzy się atom?
Nie, mój panie, to para rtęciowa.
Pierwszy mówca zaczyna – ach! jak siarczysta mina.
Może powie coś o widmach siarki –
Co innego go nęci, on wyłoży jak w rtęci
Pasma w grzeczne składają się parki.
Lecz po pauzie niedługiej rzecz prowadzi mąż drugi,
Może rzeknie wam coś o... entropii.
Co innego się święci, będzie prawić że w rtęci
Szesnaście nowych prążków wytropił.
Do katedry już leci zadyszany mąż trzeci,
Twarz mu pała od wewnętrznej gorączki.
Lecz nim usta otworzył, stary Budrys już włożył
Rękawiczki, by ustrzec obrączki.”

Dla uczestników, poprzestających na egzaminie magisterskim, i pozbawionych emocji
obrony pracy doktorskiej, referowanie na Zjeździe było głębokim życiem. Tym z pośród fizyków, którym zdrowie lub warunki nie pozwalały pracować twórczo, Zjazdy – poza swoimi
walorami naukowymi – dawały również bardzo wiele: wyrabiały poczucie solidarności, uczy10

ły przeżywać radośnie cudze triumfy i pozwalały z nowym entuzjazmem powracać po Zjeździe do codziennej pracy. Były to prawdziwe święta fizyki polskiej.

Rys. 6. VI Zjazd Fizyków Polskich w Warszawie, 1932 r. W pierwszym rzędzie od lewej: W. Natanson, W.
Rubinowicz, M. Wolfke, A. Denizot, S. Dickstein, w drugim rzędzie: M. Krügerowa, B. Klamerowa, X, XX, S.
Mrozowski, J. Falkowska, M. Wertensteinowa

Rys. 7. VI Zjazd Fizyków Polskich w Warszawie, 1932 r.. W pierwszym rzędzie od lewej: Z. Klemensiewicz, S.
Kalandyk, M. Jeżewski, J. Patkowski, w drugim rzędzie: M. Sadzewiczowa (?), J. Wysocka, Z. KowalczewskaDobrowolska (?), M. Lubieniecka
11

Licząc się z przeładowaniem programów części ogólnej (naukowej) wprowadzano na
dalszych Zjazdach, poczynając od VI podział materiału naukowego na 2 lub nawet 3 sekcje
równoległe (poza sekcją pedagogiczną), możliwie według ośrodków badawczych. W związku
z tym Walne Zgromadzenie na VII Zjeździe w Krakowie przekazało Zarządowi Głównemu
sprawę reorganizacji Zjazdów. Zagadnienie to rozważano na specjalnym posiedzeniu Zarządu
Głównego 2.II.35 z udziałem delegatów ze wszystkich Oddziałów. Opracowanie szczegółowgo projektu reorganizacji Zjazdów według ustalonych wytycznych zlecono Oddziałowi
Wileńskiemu [68]. Innowacją wprowadzoną część już na VIII Zjeździe we Lwowie w 1936 r.
były referaty zbiorcze, jako próba syntezy. Na IX, ostatnim przed II wojną światową, Zjeździe
Wileńskim przygotowano już tematyczny układ programu z przewagą referatów zbiorczych.
Ciekawe wnioski dadzą się wyciągnąć z porównania liczby referatów zjazdowych, reprezentujących różne działy fizyki. Na pierwszych zjazdach fizyką doświadczalną i geofizyką
pojawia się niewielka (3-5) liczba referatów z fizyki teoretycznej. O referatach treści dydaktycznej będzie mowa oddzielnie. Liczba zgłoszonych prac z fizyki teoretycznej ulega z biegiem czasu zwiększeniu do kilkunastu, co w znacznej mierze jest zasługą ośrodka lwowskiego – nie przekraczając jednak 17% ogólnej liczby referatów sekcji naukowej.
Inny zupełnie stosunek panuje w tematyce odczytów plenarnych na Zjazdach. W
ogólnym ich podsumowaniu do r. 1939 tematy teoretyczne, dotyczące zagadnień nowych i jak
najbardziej aktualnych, stanowią 50% ogólnej liczby odczytów. Jakkolwiek więc niewielka
tylko liczba fizyków polskich poświęca w tym czasie zagadnieniom teoretycznym, to organizatorzy Zjazdów, ceniając w pełni znaczenie teorii dla ogólnego rozwoju nauki, wysuwa zagadnienia na pierwszy plan. Rola Zjazdów Fizyków Polskich w propagowaniu nowych idei
jest bezsprzeczną zasługą Polskiego Towarzystwa Fizycznego na polu naukowym. O zjazdach
międzynarodowych będzie mowa na innym miejscu.
Pierwszy krajowy zjazd fizyków o specjalnej tematyce i charakterze referatowodyskusyjnym odbył się w Zakładzie Fizyki Teoretycznej w dniach 20-22.III.1939 r. pod nazwą: Pierwsze Ogólnopolskie Konwersatorium Fizyki Teoretycznej [68a].
Co się tyczy działalności PTF na polu organizacji badań naukowych to, jak już
uprzednio wspomniano [44], Towarzystwo Fizyczne w Warszawie brało udział w I Zjeździe,
poświęconym zagadnieniom organizacji i rozwoju nauki polskiej (r. 1920), poprzez swego
delegata Stefana Pieńkowskiego. Wkrótce po zawiązaniu PTF (czerwiec 1920 r.) Zarząd
Główny zwołał zjazd, a właściwie naradę roboczą, kierowników pracowni fizycznych, na
której omawiano potrzeby Zakładów Fizycznych przy uczelniach, wysunięto kilka wniosków
dotyczących charakteru studiów oraz zgłoszono projekt utworzenia centrali zakupów sprzętu
dla placówek naukowych [49].
Na II Zjeździe (r. 1924) uchwalono podjąć starania w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o podwyższenie uposażeń mechaników precyzyjnych, zatrudnionych w Zakładach Fizycznych. Do tego zagadnienia wracano z uporem kilkakrotnie, m.in.
na VI Zjeździe w Krakowie. Dzięki staraniom ZG PTF sprawa uposażeń została ostatecznie
załatwiona pozytywnie [69].
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Wielkim sukcesem Towarzystwa, a właściwie jego ówczesnego przewodniczącego S.
Pieńkowskiego, było uzyskanie dla PTF, w dobie wielkiego kryzysu gospodarczego, kredytów z Min. WR i OP na rozbudowę gmachu Zakładu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu
Warszawskiego. Nowe skrzydło, dobudowane w latach 1930-1932, Zarząd Główny przekazał
Zakładowi Fizyki Doświadczalnej UW, w zamian za co Zakład zobowiązał się zapewnić Towarzystwu nieograniczone w czasie korzystanie z potrzebnych mu pomieszczeń. (Na wyposażenie nowego skrzydła ZFD) UW otrzymał 50 000 dolarów z fundacji Rockefellera [70]).

Rys. 8. Mieczysław Wolfke (1883-1947), profesor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący PTF w latach
1930-1934

„Opowiadano w swoim czasie o dyskusji, która odbyła się pomiędzy prof. Wolfkem i
prof. Pieńkowskim. Prof. Wolfke wysunął zastrzeżenie co do słuszności budowy skrzydła
przez PTF. Prof. Pieńkowski odpowiedział, że jest rzeczą obojętną, jakie towarzystwo to
skrzydło wybuduje – mogłoby to być Towarzystwo Wyścigów Konnych – byleby to skrzydło
zostało wybudowane”. [73].
Sprawy dotyczące organizacji nauki poruszano na VI Zjeździe Fizyków (1932) dwukrotnie. Wśród kilku uchwał treści pedagogicznej Zjazd wypowiedział się za wprowadzeniem
na wszystkich uniwersytetach w Polsce obowiązkowych wykładów i ćwiczeń z dydaktyki
fizyki, zaś przewodniczący PTF Mieczysław Wolfke wygłosił znamienny odczyt, poświęcony
fizyce technicznej. O zorganizowaniu Instytutu Fizyki Technicznej myślał już Stanisław Kalinowski jeszcze przed powstaniem Towarzystwa Fizycznego w Warszawie [38]. Potrzebę
zacieśnienia stosunków z przedstawicielami fizyki technicznej omawiano na IV Zjeździe Wileńskim (sprawozdanie Zarządu Głównego PTF r. 1928) [72], po czym Zarząd Główny PTF
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nawiązał kontakt z Akademią Nauk Technicznych. O konieczności rozwoju fizyki technicznej
w Polsce członkowie PTF pisali w okresie międzywojennym wielokrotnie na łamach Nauki
Polskiej. Czesław Białobrzeski w r. 1929 domagał się stworzenia Fizycznego Instytutu Badawczego z działem naukowym i technicznym [73], podobnie Aleksander Jabłoński w r. 1936
[74], a Czesław Reczyński stwierdził istnienie zaczątków fizyki technicznej na Politechnice
Lwowskiej [75].

Rys. 9. Wycieczka do Wieliczki uczestników VII Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie, 1934 r.: 1. Apolonia
Wrzesińska, 2. Mikołaj Szulc, 3. ?, 4. E. Stenzowa, 5. ?, 6. Z. Mizgier, 7. S. Ferencowicz, 9. J. Kowal, 10. Z.
Klemensiewicz, 11. W. Dziewulski, 12. M. Moraczewska, 13. M. Lubieniecka, 14. J. Falkowska(?), Irena Postępska(?), 15. I. Wasiutyńska, 16. D. Poświatówna, 17. A. Trojecka, 18. ?, 19. Z. Zając (?), 20. M. Puchalik,
21. ?, 22. ?, 23. J. Szpilecki, 24. ?, 25. Z. Gryglewicz, 26. E. Stenz, 27. ?, 28. S. Pasierbiński, 29. Bela Hurwicz,
30. R. Wajnkranc, 31. Z. Weyberg, 32. p. Weybergowa, 33. Irena Bobrówna (Bóbr-Modrakowa), 34. J. Reczyński (?), 35. ?, 36. ?, 37. W. Żuk, 38. E. Jansons, 39. A. Jabłoński, 40. E. Hauptiran, 41. Zofia LewkowiczZamłyńska, 42. B. Milianczuk, 43, M. Okoniówna, 44. C. Szwacka(?), Wanda Czapska (?), 45. W. Staszewski,
46. ?, 47. W. Ścisłowski, 48. Eugeniusz Dmochowski, 49. Turczyński, 50. S. Morkowski, 51. Ludwik Dąbrowski, 52. K. Morkowska, 53. T. Skaliński, 54. I. Mrozowska, 55. S. Mrozowski
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Odczyt M. Wolfkego wygłoszony na plenum VI Zjazdu Fizyków pt. „Fizyka a technika” zachował się w skrócie w „Nauce Polskiej” [76]. W odczycie tym pod hasłem „pozostańmy fizykami a pracujmy dla techniki”, prelegent wysunął projekt utworzenia Polskiego
Towarzystwa Fizyki Technicznej, a na początek Sekcji Fizyki Technicznej w PTF, oraz dodatku poświęconego fizyce technicznej w „Acta Physica Polonica”. Nie wiemy, czy i jakie
oficjalne kroki w sprawie rozwoju fizyki technicznej czynił Zarząd Główny PTF. Projekty
wysunięte przez prof. Wolfkego nie zostały wprawdzie zrealizowane, wiadomo jednak że w
przededniu II wojny światowej przystąpiono wreszcie do organizacji Instytutu FizykoTechnicznego. Przewodniczącym Komisji Organizacyjnej [77] był – z ramienia Komitetu
Fizycznego przy Radzie Nauk Ścisłych i Stosowanych5 oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego – prof. Wacław Dziewulski.
Tematy z fizyki technicznej pojawiały się na Zjazdach Fizyków raczej sporadycznie.
Dopiero w programie ostatniego Zjazdu w okresie międzywojennym (Wilno, 1938), gdzie po
raz pierwszy zastosowano tematyczny układ referatów, znajdujemy dział pod tytułem „Fizyka
techniczna”, obejmujący 12 prac, czyli około 10% ogółu referatów zgłoszonych na sekcji
naukowej tego Zjazdu. W zestawieniu z danymi ze Zjazdów Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego, gdzie już w r. 1924 prace z fizyki technicznej stanowiły 38% ogólnej liczby referatów [78], ma to swoją specjalną wymowę.
Z zagadnieniami organizacji i planowania wiązały się i sprawy społeczne. Uchwała
Walnego Zgromadzenia podczas VII Zjazdu w Krakowie [68] brała w obronę młodych fizyków, którym – przy tak małej wówczas liczbie absolwentów wyższych uczelni – groziło bezrobocie. „Stwierdzając, że większość młodych fizyków, kończących wyższe studia i przygotowanych do pracy badawczej nie może znaleźć w życiu zastosowania dla swej wiedzy co się
wydaje rzeczą nienormalną wobec istnienia wielu instytucji państwowych (jak Państwowy
Instytut Meteorologiczny, Urząd Miar i Wag, różne instytuty wojskowe), wreszcie przedsiębiorstw przemysłowych, gdzie fizycy winni, to się dzieje w krajach zachodnio-europejskich,
znaleźć szerokie zastosowanie – Walne Zebranie zwraca się do Zarządu Głównego, by zebrał
dane w tej sprawie i poczynił odpowiednie starania”.
W czasie, gdy horyzont polityczny Polski zaczyna coraz bardziej się chmurzyć – Walne Zgromadzenie na VIII Zjeździe we Lwowie uchwala wniosek o gotowości do współpracy
z Towarzystwem Wojskowo-Technicznym rozwiązywaniu zagadnień mających znaczenie dla
Obrony Państwa [79]. Należy zaznaczyć, że według statutu Towarzystwa Wojsk.Technicznego (1935) jego rady wschodził z urzędu delegat PTF [79a].
5

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych przystąpiono do koordynacji pracy i wspólnej reprezentacji
polskich towarzystw naukowych. Cztery „akademickie” towarzystwa naukowe: Polska Akademia
Umiejętności, Akademia Nauk Technicznych, Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Towarzystwo Naukowe
we Lwowie – w celu popierania i obrony interesów nauki polskiej – utworzyły Komitet Porozumiewawczy,
złożony z prezesów i sekretarzy generalnych powyższych instytucji.
Komitet Porozumiewawczy zorganizował 15 Komitetów Naukowych dla poszczególnych dyscyplin nauk
ścisłych i stosowanych oraz Radę Nauk Ścisłych i Stosowanych, która składała się z członków Komitetu
Porozumiewawczego oraz z przewodniczących i sekretarzy wszystkich komitetów naukowych. Pierwsze
posiedzenie Rady odbyło się 29 listopada 1936 r. (por. [8], str. 56-58).
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Od chwili swego powstania Zarząd Towarzystwa, zgodnie z § 5 Statutu troszczył się o
wydawanie sprawozdań ze swych czynności i prac. Okoliczności, że przewodniczący
pierwszego Zarządu przebywał w Krakowie, a większość członków Zarządu w Warszawie,
zawdzięczamy kilka zachowanych listownych informacji w tej sprawie.
W zakończeniu swego listu do Władysława Natansona z dnia 27 maja 1920 r. [80] pisał Marian Grotowski: „Wreszcie uchwaliliśmy wydawać miesięczne sprawozdania z krótkim
streszczeniem wypowiedzianych na zebraniach referatów na wzór małych kartek, rozsyłanych
w swoim czasie członkom Towarzystwa Fizycznego Francuskiego. Oczywiście sprawozdania
obejmowałyby działalność wszystkich Oddziałów. Byłoby może pożyteczną rzeczą dawać
tytuły referatów w dwu językach, jak również kilkuwierszową wzmiankę o treści referatu w
języku obcym np. francuskim”. W sprawie tej już w czerwcu 1920 r. wystosowano do
wszystkich Oddziałów odpowiedni komunikat, o którym wspomina M. Grotowski w swym
liście z dnia 6.12.20 r. W liście tym [81] są też plany poświęcenia I zeszytu wydawnictwa
pracom rozwiązanego już Towarzystwa Fizycznego w Warszawie. Dopiero zeszyt II miał
rozpocząć właściwe publikacje PTF. „Byłoby rzeczą bardzo pożądaną” – pisał M. Grotowski
– „aby l i 2 zeszyty mogły ukazać się jednocześnie lub przynajmniej oddzielone niewielkim
przeciągiem czasu. Niestety, na to się nie zanosi i to nie z naszej winy”. Skądinąd wiemy, że
przyczyna leżała w chronicznym braku funduszów, spowodowanym zarówno inflacją w
pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, jak i niewystarczającym poparciem ze strony państwa, co władze Towarzystwa stwierdzały niejednokrotnie: „Jak nam wszystkim wiadomo, położenie nauki w naszym kraju obecnie jest trudne; zwłaszcza przykre i smutne jest
położenie doświadczalnej nauki...
... Nam wszystkim, adeptom ilościowego badania, wydaje się oczywistością, iż nauka
wiedzie dziś ludy ku zmienionym sposobom pracy i walki, że prowadzi nas szybko ku nowym formom życia na ziemi... Pragnęlibyśmy gorąco, dobra przyszłości, ażeby przodownicy
Narodu mieli nieustannie przed oczyma wszystkie niewymowne obietnice i straszliwe groźby,
które rozpęd wiedzy ludzkiej w sobie ukrywa.” (z przemówienia powitalnego Wł. Natansona
na II Zjeździe Fizyków Polskich w r. 1924 [82]).
Mimo specjalnego opodatkowania się członków Towarzystwa na cele wydawnicze I
tom „Sprawozdań i Prac Polskiego Towarzystwa Fizycznego” wydany z zasiłku Wydziału
Nauki Min. WE i OP ukazał się dopiero w r. 1923. Sprawa druku czasopisma w pewnej przynajmniej mierze, uległa poprawie w r. 1924, po reformie walutowej.
Tom II „Sprawozdań” wychodził zeszytami w latach 1924-1927. Artykuły redagowane były po polsku, z wyczerpującym streszczeniem w jednym z języków zachodnioeuropejskich (przeważnie francuskim). Za taką formą wypowiedziało się Walne Zgromadzenie PTF podczas III Zjazdu Fizyków Polskich we Lwowie [83]. Kto redagował „Sprawozdania”? Według ogólnego mniemania – prof. Pieńkowski [34]. Prace sekretarza redakcji wykonywał A. Sołtan [58]. W oprawnych tomach wydawnictwa, jakie przeważnie dochowały się
do czasów obecnych, uderza ich anonimowość. Dopiero na okładce nieoprawnego I tomu
można znaleźć nazwiska członków ówczesnego Komitetu Redakcyjnego: W. Natanson, S.
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Kalinowski, C. Białobrzeski, S. Pieńkowski, M. Pożaryski, W. Pogorzelski. Był to zarazem
skład pierwszego Zarządu Głównego do wiosny 1923 r. (Tadeusz Godlewski zmarł w 1921
r.). Dalsze zeszyty czasopisma przeważnie zawierały na okładkach każdorazowy skład Zarządu Głównego.
Począwszy od tomu III „Sprawozdania” ukazywały się już bardziej regularnie. Jakim
to było okupione wysiłkiem, wobec zupełnie niewystarczających dotacji z Wydziału Nauki
Ministerstwa WE i OP, wykazuje odnaleziony brulion sprawozdania Zarządu Głównego na
Walne Zgromadzenie w 1930 r. (V Zjazd) [58]:
„Wpływy otrzymywane stale są znacznie spóźnione w stosunku do wydatków i koniecznym było używanie przeróżnych sposobów, aby „Spr.” wychodziły. Ci z Państwa, którzy mieli do czynienia ze sprawami wydawniczymi zdadzą sobie sprawę, jak uciążliwa jest
praca w tych warunkach, gdy chodzi o łatanie, wypraszanie itp. Doprowadziliśmy mimo
wszystko do obecnego Waln. Zgromadz. z poważnymi oczywiście długami. Ostatni zeszyt,
jak Państwo mogą stwierdzić, jest znacznie cieńszy... Objętość tego zeszytu została uwarunkowana wysokością sumy, jaką można było pożyczyć.” [tu skreślono zdanie: „Więcej już i ja
nie miałem”]. „Najłatwiejszym oczywiście było nie drukować Spr. PTF. Tego jednak sposobu
nie chcieliśmy się chwytać ponieważ nie tylko wszyscy członkowie Zarz. Gł. lecz i Zjazdy
wyrażały się, iż uważają wydawanie własnego organu za najważniejsze nasze zadanie”. W
dołączonym, do powyższego sprawozdaniu finansowym Zarządu Głównego znajduje się pozycja: „zaciągnięte pożyczki: od prof. Pieńkowskiego 5250 zł.”
Poza trudnościami natury materialnej Komitet Redakcyjny borykał się jeszcze z trudnościami innej natury, wobec niedbałego opracowania nadsyłanych tekstów, zarówno pod
względem treści, jak i formy. Jak się okazuje, profesor Władysław Natanson czytał i częściowo korygował wszystkie prace, jakie ukazywały się w „Sprawozdaniach”, za co jedno z Walnych Zgromadzeń PTF wyraziło mu specjalne podziękowanie [84]. Być może jednak, że prof.
W. Natanson, jako purysta językowy, zbyt daleko niekiedy posuwał swoją wrażliwość. I tak
np. tępił podobno bezlitośnie niewinne wyrażenie: „zdjęcie kontrolne”, aby nie nasuwało ono
skojarzeń natury zupełnie nienaukowej. Oprócz prac własnych fizyków polskich, pierwsze
tomy „Sprawozda zawierały również dość obszerną kronikę działalności Oddziałów PTF,
sprawozdania ze Zjazdów i Walnych Zgromadzeń.
„Z pewnym wzruszeniem” – mówił prof. Władysław Kapuściński na. Zjeździe Poznańskim w 1952 r. [65] – ”czyta się tytuły referatów, wygłaszany na pierwszych posiedzeniach Towarzystwa lub na pierwszych zjazdach. Niektóre z poruszanych tematów zostały od
tego czasu tak dokładnie zbadane i wyświetlone, że mimo woli odczuwa się lekkie zdziwienie: Czyż to mogło być problemem? Inne omawiane tam zagadnienia straciły na aktualności;
w zestawieniu z obecnym potężnym nurtem rozwojowym fizyki wydają się może drobne i
niezbyt głęboko sięgające. Trzeba je wszakże sądzić na podstaw ówczesnego stanu nauki. I tu
można śmiało powiedzieć, że owe pierwsze komunikaty wygłaszane na posiedzeniach Towarzystwa świadczą wyraźnie o ty że fizycy polscy już wówczas, nie żyli w jakimś zaścianku
naukowym, że opracowywali zagadnienia nowoczesne, aktualne, mające walor w ówczesnej
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nauce światowej, idąc przy tym często własnymi drogami, przy pomocy własny metod. Spoglądamy na te bardzo – zda się – dalekie już prace z pewnym sentymentem, bo kryje się w
nich dużo szczerego wysiłku w dążeniu do prawdy naukowej.”
Od 1932 r. „Sprawozdania” ukazują się pod zmienionym tytułem, jako „Acta Physica
Polonica”, wydawane z zasiłku Funduszu Kultury Narodów już na miarę europejską. Pierwsze tomy od I do V, za lata 1932-1936, wychodzą w Warszawie, pod redakcją Stefana Pieńkowskiego [85]; przy współpracy W. Kapuścińskiego [127]; dalsze tomy – do 1939 r. – redaguje w Wilnie Szczepan Szczeniowski. Zmianie tytułu czasopisma towarzyszy również szereg
zmian wewnętrznych. Odtąd corocznie pojawia się jeden tom złożony z czterech zeszytów, o
łącznej objętości ponad 400 stron druku. Artykuły zaczynają się ukazywać w językach obcych, z krótkim streszczeniem w języku polskim. Trafiają się również wśród nich prace autorów zagranicznych jak Pringsheima, uczonych radzieckich: Wawiłowa, Terenina, Łowszina i
prace z Jugosławii i Czechosłowacji.
„Sprawozdania i Prace PTF”, a później „Acta”, wysyłane do paruset (w końcu lat
dwudziestych około 200) ośrodków zagranicznych [65] i wielu poszczególnych osób, dawały
w zamian w drodze wymiany czasopisma i odbitki, z których powstawała biblioteka Towarzystwa, zawierająca sporo trudno dostępnych publikacji. Sieć wymiany wydawnictw rozszerzyła stopniowo, zwłaszcza po reformie PTF. Część zgromadzonego w ten sposób księgozbioru, która ocalała podczas wojny, znajduje się obecnie w Bibliotece PTF w Toruniu.

Rys. 10. IX Zjazd Fizyków Polskich w Wilnie, 1938 r. Stoją od lewej: S. Pieńkowski, P. Zienkowski, M. Pieńkowska, H. Weyssenhoffowa, J. Weyssenhoff, S. Szczeniowski, J. Patkowski

W okresie 1928-1930 Zarząd Główny rozpoczął gromadzenie materiałów do bibliografii prac fizyków polskich, począwszy od 1919 r. Materiały te, po opracowaniu, zamierzano
drukować w „Sprawozdaniach”, uzupełniając za lata bieżące [58]. Projekty te odżyły dopiero
na krótko przed II wojną światową w postaci uchwały Komitetu Fizycznego Rady Nauk Ścisłych i Stosowanych co do wprowadzenia odpowiedniego działu w „Acta Physica Polonica”
18

[86]. Materiały do bibliografii polskich prac fizycznych za czas 1.5.1936-30.4.1938 ukazały
się jednak nie w Actach lecz w Programie IX Zjazdu Fizyków Polskich, Wilno – 1938 r.
Niestety, od 1929 r. w „Sprawozdaniach”, a później w „Acta” nie pojawiała się już
kronika działalności Towarzystwa. Miejsce w wydawnictwie, publikowanym z takim trudem,
rezerwowano odtąd wyłącznie dla prac naukowych, dopuszczając ponadto jedynie życiorysy i
bibliografie zmarłych wybitnych fizyków polskich.
Jako jedno z ważnych zadań PTF wysunięto już na II Zjeździe Fizyków Polskich
(1924 r.) sprawę ustalenia polskiego słownictwa fizycznego [52].
Zamęt w ówczesnej terminologii wynikał z faktu, że pojęcia fizyczne, spotykane w
najrozmaitszych działach nauk technicznych, uzyskiwały w kołach techników nowe nazwy,
różne od tych, których używano od dawna w literaturze fizycznej; poza tym dla oznaczenia
nowo wprowadzonych pojęć w różnych ośrodkach naukowych stosowano rozmaite terminy.
Komisja Polskiego Słownictwa Fizycznego, wybrana na Walnym Zgromadzeniu w
Wilnie w 1928 r. na okres trzyletni składała się z 3 członków (z prawem kooptacji): Mieczysława Jeżewskiego (przewodniczący), Tadeusza Malarskiego i Szczepana Szczeniowskiego
[60]. Komisja ta zajęła się przede wszystkim ustaleniem terminów naukowych. W 1929 r.
ogłoszono w „Sprawozdaniach”, jako przedmiot do dyskusji „Materiały do polskiego słownictwa fizycznego”. I to projekty terminologii: mechaniki punktów materialnych i brył (pióra
J. Weysenhoffa), nauki o elektryczności (M. Jeżewskiego) i optyki (W. Kapuścińskiego) [87].
W 1934 r. prace Komisji spotkały się z konkurencją ze strony Akademii Nauk Technicznych w Warszawie, która rozpoczęła przygotowania do wydawnictwa pod kierunkiem
Prezesa Akademii Aleksandra Wasiutyńskiego słowników nauk podstawowych (matematyki,
astronomii, fizyki, chemii, geologii i meteorologii) oraz czterech grup nauk technicznych (inżynierii, mechaniki, elektrotechniki i technologii). Słowniki te, pięciojęzyczne, miały zawierać również definicje wszystkich pojęć. Dla działu fizyki stworzono podkomisję złożoną z
fizyków, techników i językoznawcy jako doradcy. Prof. M. Jeżewski był zaproszony do
współpracy w charakterze przewodniczącego podkomisji fizyki. Po zakończeniu prac nad
słownikiem matematyki, który wyszedł z druku w 1936 r., część słownika fizyki, mianowicie
Elektryczność i Magnetyzm (oprac. M. Jeżewski, W. Pogorzelski, L. Wertenstein), wydano
jako oddzielną całość w 1939 r. [88]. Z innych działów słownika fizyki opracowanych w
Warszawie już w czasie wojny i powielonych zachowały się pojedyncze egzemplarze, te właśnie, które wówczas przesyłano prof. Jeżewskiemu do Krakowa, a mianowicie: kinematyka
punktu i układów materialnych, kinematyka ciał sztywnych, dynamika, mechanika analityczna, statyka i dynamika ciał sztywnych, mechanika ciał niesztywnych, drgania, fale i akustyka,
mechanika płynów, ciepło i termodynamika, teoria kinetyczna, mechanika statystyczna i fizyka atomowa. Przy opracowaniu tych działów słownika brali m.in. udział Ludwik Wertenstein
oraz profesorowie Politechniki Warszawskiej Huber, Nikliborc i Stefanowski [89]. Na zachowanych egzemplarzach nie ma jednak nazwisk autorów. Ponieważ Aleksander Wasiutyński umarł, zaś Akademia Nauk Technicznych nie istnieje, prof. M. Jeżewski przesłał (1970 r.)
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cały ten ocalały materiał Zarządowi Głównemu PTF do wykorzystania przez osoby zainteresowane sprawą słownictwa.
W porównaniu z dość skromnymi śladami akcji w zakresie słownie naukowego w
okresie międzywojennym dużo więcej materiałów pozostawiła po sobie działalność Towarzystwa na polu d ydakt yki fiz yki. Zgodnie z planem wytyczonym jeszcze przez prof. T. Godlewskiego w okresie powstawania Towarzystwa, członkami jego mogli być zarówno pracownicy naukowi, jak i nauczyciele szkół średnich oraz inżynierowie. Statut Towarzystwa nie
stawiał pod tym względem specjalnych ograniczeń. Nauczyciele biorą też liczny udział w
Zjazdach Fizyków. Na Pierwszym Zjeździe w r. 1923 Wacław Werner feruje sprawę kształcenia nauczycieli fizyki, a Pierwsze Walne Zgromadzenie wypowiada się za wygłaszaniem na
dalszych Zjazdach – oprócz komunikatów to w z prac własnych – również referatów o treści
ogólnej i pedagogicznej. Zgodnie z tym dezyderatem w programie następnych Zjazdów stale
pojawiają się zagadnienia związane z pedagogiką. Na II Zjazd planowano już 3 referaty pedagogiczne, jak podawał program, lecz nie zostały one wygłoszone.
Od r. 1926 występuje na Zjazdach z reguły podział na sekcję ogólną (naukową),
obejmującą referaty z prac badawczych i sekcję pedagogiczną, czy też, jak ją później nazywano – dydaktyczną. Liczba referatów zgłaszanych na tej sekcji waha się od kilku do kilkunastu. Wiele z tych referatów ukazywało się później w czasopismach: bądź to „Mathesis Polska”, bądź w świeżo wówczas założonym piśmie: „Fizyka i Chemia w Szkole” i dzięki temu
dochowało się do naszych czasów. Wydawnictwa te drukowały również sprawozdania ze
Zjazdów Fizyków, ze szczególnym uwzględnieniem obrad Sekcji Dydaktycznej.
Tematyka referatów tej sekcji koncentrowała się głównie około następujących zagadnień:
1. Kształcenie nauczycieli fizyki [90].
2. Dydaktyka fizyki na poziomie szkoły średniej:
a. kwestie ogólne [91-95],
b. przykłady interpretacji poszczególnych działów fizyki w wykładzie szkolnym
[96, 97],
c. organizacja ćwiczeń i pracowni [98-100],
3. Dyskusja na temat programów i podręczników, szczególnie w okresach reformy nauczania [101].
Na specjalne podkreślenie zasługują przejawy odwagi cywilnej, z jaką autorowie niektórych referatów zjazdowych, – sami czynni nauczyciele – poddawali krytyce nowe koncepcje w okresie reformy nauczania. Sale posiedzeń Sekcji Dydaktycznej Zjazdów stanowiły
forum, na którym ścierały się publicznie poglądy osób, mających realizować nowe programy,
z poglądami autorów tych programów i podręczników, autorów stojących niejednokrotnie
znacznie wyżej w hierarchii służbowej.
Działalność Zjazdów w zakresie spraw nauczania wyraźnie wykraczała poza ramy
zjazdowych Sekcji Dydaktycznych. Zdarzały się referaty pedagogiczne na plenum [90]. Tezy
szczególnej wagi, przedyskutowane uprzednio na posiedzeniach Sekcji Dydaktycznej, pod20

dawano następnie pod głosowanie na obradach plenarnych. Niekiedy urządzano wspólne posiedzenie obu sekcji: naukowej i dydaktycznej, dla omówienia spraw dydaktycznych i powzięcia odpowiednich uchwał (VIII Zjazd).
Uchwały zjazdowe w dziedzinie dydaktyki miały na celu podniesienie poziomu nauczania fizyki w szkołach przez zastosowanie metod laboratoryjnych (postulat własnoręcznych ćwiczeń uczniowskich przy podziale klasy na grupy). Najważniejsze tezy i uchwały dotyczyły:
1. konieczności stałych dotacji na zorganizowanie i prowadzenie pracowni szkolnych
oraz dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli fizyki za te czynności, etatu dla
woźnego-laboranta (IV Zjazd).
2. zakładania i należytego wyposażenia ośrodków instrukcyjnych i centralnych pracowni
fizycznych w każdym okręgu szkolnym (IV Zjazd),
3. udziału delegatów PTF przy rewizji programów szkolnych w zakres fizyki (V Zjazd),
4. praktycznego przygotowania do zawodu nauczycieli tego przedmiotu przez kursy dokształcające i uniwersytety (IV Zjazd), wprowadzenia na Uniwersytetach obowiązkowych wykładów i ćwiczeń z dydaktyki fizyki co najmniej w zakresie stosowanym na
Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (VI Zjazd).
Uchwały o konieczności łożenia stałych dotacji na zaopatrzenie i prowadzenie pracowni fizycznych powtarzały się na wszystkich dalszych Zjazdach aż do VIII włącznie, na
którym wystąpiono ponadto o zwolnienie nauczycieli fizyki od dodatkowych obowiązków i o
zmniejszenie im liczby godzin lekcyjnych do 18 tygodniowo.

Ryc. 11. Czesław Białobrzeski (1878-1953), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z założycieli i przewodniczący. PTF w latach 1934-1938
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Na IV Zjazd Sekcja Pedagogiczna przygotowała szczegółowy projekt zmian w programach fizyki dla gimnazjum matematyczno-przyrodniczego i humanistycznego. Zgłaszano
też prośbę pod adresem Ministerstwa WE i OP o umożliwienie nauczycielom wypowiadania
się na temat nowych programów i wypróbowywania ich przed ostatecznym wprowadzeniem
w życie (VI Zjazd)
Wielokrotnie występowano o zwiększenie liczby godzin nauczania fizyki w różnych
typach szkół i o reformę egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Uchwały dotyczące nauczania fizyki przedstawiciele Zarządu Głównej PTF doręczali
kilkakrotnie ministrom WE i OP lub ich zastępcom (ostatni raz po VIII Zjeździe).
Na IX Zjeździe nie sformułowano żadnych uchwał natury dydaktycznej gdyż gorąca
dyskusja nad realizacją nowych programów nie została zakończona. Projektowany na r. 1939
Zjazd Nauczycieli Fizyki [102] ze zrozumiałych względów nie doszedł już do skutku.
W pierwszych latach istnienia Towarzystwa referaty o treści pedagogicznej pojawiały
się na posiedzeniach Oddziałów raczej sporadycznie. Istnienie Sekcji Dydaktycznych na
Zjazdach6 spowodowało z kolei w latach 1929-1930 powstawanie takich sekcji przy Oddziałach PTF dla podtrzymania ciągłości pracy w okresach między Zjazdami.
Pierwsza Sekcja Dydaktyczna powstała przy Oddziale Wileńskim 27.l.1929 r., druga
przy Oddziale Warszawskim – 18.1.1930 r. [103]. Na posiedzeniach tych sekcji część referatów – ok. 30% – poświęcano sprawo naukowym, resztę – sprawom dydaktycznym. Odbywały
się też niekiedy lekcje pokazowe (Wilno) i wycieczki.
Reforma Statutu Towarzystwa z r. 1932, dotycząca m.in. zakładania Sekcji Dydaktycznych przy Oddziałach PTF i zarysu ich organizacji stanowiła po części usankcjonowanie
już istniejącego stanu; rzeczy. Od r. 1932 przewodniczący Sekcji Dydaktycznej Oddziału
Warszawskiego wchodził do Zarządu Głównego PTF. Ponadto Komisja Statutowa wysunęła
pod adresem Zarządu Głównego jako dezyderat udział przedstawiciela Sekcji Dydaktycznej
w Komitecie Organizacyjnym i w Prezydium Zjazdów Fizyków.
Do najbardziej aktywnych członków PTF na polu organizowania Sekcji Dydaktycznych i walki o racjonalne nauczanie fizyki należeli w okresie międzywojennym: Aleksander
Dmochowski, Michał Halaunbrenner, Leopold Infeld, Mieczysław Jeżewski, Witold KesselŁaniecki, Arkadiusz Piekara, Wacław Staszewski, Czesław Ścisłowski, Wacław Werner i
Stanisław Ziemecki.
Inną formę działalności dydaktycznej PTF stanowiły wystawy. Pierwsza wystawa
przyrządów fizycznych zorganizowana przez Oddział Warszawski w lokalu Zakładu Fizycznego U.W. odbyła się wkrótce po powstaniu Towarzystwa w kwietniu 1922 r. Dała ona dość
dokładny obraz wytwórczości krajowej, zgromadziwszy eksponaty 20 instytucji i firm i
wzbudziła duże zainteresowanie (770 osób zwiedzających) [104].
6

Całokształt działalności Sekcji Dydaktycznych, na Zjazdach Fizyków Polskich, w ok się międzywojennym
omawia praca ogłoszona w Postępach Fizyki w 1969 r. [165]. Niestety nie pozbawiona jest ona usterek, z
których najważniejsze to: 1) powoływanie się na powojenny statut PTF, różniący się od obowiązującego przed
wojną, 2) zaliczenie wykładu prof. S. Ziemeckiego z dydaktyki fizyki, wygłoszonego w 1926 r. na
Uniwersytecie Warszawskim w ramach tzw. wykładów zleconych na poczet zasług Sekcji Dydaktycznej PTF.
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Dalsze wystawy urządzano podczas Zjazdów Fizyków w latach: 1930, 1932, 1934 i
1938, demonstrując również przyrządy wyrabiane w kraju, głównie – pomoce szkolne zarówno do pokazów, jak i do własnoręcznych ćwiczeń uczniowskich. Na wystawie podczas VI
Zjazdu eksponowane przyrządy – zestawione według ćwiczeń – obejmowały systematyczny
kurs nauczania fizyki w szkołach średnich [105]. Dla nauczycieli biorących udział w Zjazdach wystawy tego rodzaju były bardzo cenną pomocą, tym bardziej, że oprócz przyrządów
obejmowały one również najnowsze wydawnictwa z dziedziny fizyki i dydaktyki fizyki.
Równolegle do pracy naukowej i dydaktycznej .rozwijała się w Oddziałach działalność popularyzatorska. Odczyty informujące szerokie sfery słuchaczy o najnowszych postępach wiedzy cieszyły się wszędzie wielkim powodzeniem. Już w pierwszym roku istnienia
Towarzystwa Oddział Warszawski zorganizował 8 odczytów popularnych, Krakowski – 7,
Lwowski – 5. Za dalsze lata rozporządzamy tylko danymi z Oddziału Warszawskiego. Organizował on corocznie cykl wiosennych odczytów popularno-naukowych, nawiązując w ten
sposób do tradycji Józefa Hermana Osińskiego z Collegium Nobilium [106] i późniejszych
tradycji Szkoły Głównej. Prelekcje te wygłaszali przeważnie profesorowie wyższych uczelni,
reprezentujący najwyższy poziom wiedzy w danej dziedzinie. Niektóre cykle doczekały się
wydania książkowego. I tak Wykłady popularno-naukowe o teorii względności Białobrzeskiego [107] były rozszerzeniem odczytów popularnych organizowanych przez Oddział Warszawski PTF. Ponadto zostały wydane drukiem w latach trzydziestych 2 cykle odczytów tegoż Oddziału Od gwiazdy do atomu [108] i Tryumfy eksperymentu jego granice [109].
Współpraca z zagranicą. Jest rzeczą zrozumiałą, że wobec bujnego rozwoju niektórych szczególnie ośrodków fizyki polskiej zacieśniały się osobiste kontakty naukowe między członkami PTF a fizykami zagranicznymi. W okresie międzywojennym Towarzystwo
organizuje – najczęściej wspólnie z Zakładem Fizyki Doświadczalnej UW – szereg wizyt
fizyków zagranicznych światowej sławy.
Już w III Zjeździe we Lwowie bierze udział prof. V. Henri z Zürichu, wygłaszając referat pod tytułem „O widmach absorpcyjnych niektórych ciał organicznych” [110]. Na zebraniu Oddziału Warszawskiego w r. 1926 r. E. Darmois omawia wyniki ostatnich badań nad
asymetrią cząsteczkowa [111]. następny szczególnie obfituje w ożywione kontakty z zagranicą: oprócz K. Fajansa [111] (aktualnie z Niemiec) przybywają do Warszawy na zaproszenie
PTF: uczony rosyjski P. Łazarew z odczytem „O najnowszych badaniach nad anomaliami
magnetyzmu ziemskiego w gub. Kurskiej” [112], oraz P. Langevin z Paryża. Langevin wygłasza 2 prelekcje w Warszawie na temat równowagi między materią a promieniowaniem
oraz współczesnych teorii magnetyzmu i jedną w Poznaniu o falach akustycznych [111]. W r.
1930 PTF gości P. Pringshheima [113], który w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej UW mówi
o czasie świecenia atomów i cząsteczek, a w roku następnym W. H. Keesom wygłasza w
Warszawie referaty: „Badania w bardzo niskich temperaturach” oraz „O różnych stanach skupienia helu”; praca ta robiona była wspólnie z prof. Wolfkem [114]. Na zaproszenie PTF
przybywa do Warszawy J. Cockcroft (r. 1933), aby w 2 odczytach zreferować przemiany
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pierwiastków za pomocą bardzo szybkich protonów i zrobić ogólny przegląd doniosłych odkryć dokonywanych w Cavendish Laboratory [115].

Rys. 12. Otwarcie Międzynarodowego Zjazdu, poświęconego fotoluminescencji. Warszawa 1936. W pierwszym
rzędzie od lewej: W. Sierpiński, S. Mazurkiewicz, W. Świętosławski, C. Białobrzeski, P. Pringsheim, S. Pieńkowski

Z innych znakomitych gości PTF z tego okresu można jeszcze wymienić L. de Broglie’a [116], Augera, Gerlacha, Wiernadskiego i Wawiłowa [65] w Warszawie, Destouche’a i
Dolejseka [117] w Krakowie.
Szczytowym osiągnięciem Towarzystwa w okresie międzywojennym było zorganizowanie w maju 1936 r. przez Oddział Warszawski PTF wspólnie z Zakładem Fizyki Doświadczalnej UW – Międzynarodowego Zjazdu Fizyków poświęconego fotoluminescencji, który
zgromadził czołowych specjalistów z tej dziedziny. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był S. Pieńkowski, a przewodniczącym Zjazdu – P. Pringsheim. Materiały tej konferencji wypełniły cały V tom „Acta Physica Polonica” [118, 119].
Oddział Warszawski PTF brał również udział w przygotowaniu Międzynarodowej
Konferencji „New Theories in Physics” (Warszawa 1938) organizowanej przez Międzynarodową Unię Fizyki Czystej i Stosowanej oraz przez Polski Komitet Współpracy Umysłowej.
Przewodniczącym Obrad Konferencji był Czesław Białobrzeski [35].
W wyniku tych odwiedzin nawiązywały się również kontakty naszych uczonych z towarzystwami fizycznymi zagranicą. Przytoczymy tu kilka przykładów z lat 1928-3931. W
1928 r. S. Pieńkowski i C. Białobrzeski brali udział, wraz z dwudziestoma gośćmi zagranicznymi, w kongresie fizyków rosyjskich, którego pierwsza część odbyła się w Moskwie, druga
zaś - na parowcu wiozącym uczestników malowniczym szlakiem w dół Wołgi z Niżnego
Nowogorodu do Saratowa. Prof. Białobrzeski wygłosił referat o wahaniach termodynamicznych i ich roli w teorii promieniowania gwiazd zaś prof. Pieńkowski – o opóźnieniu fluore24

scencji w parze rtęci [120]. W roku następnym kilku polskich uczonych m.in. M. Wolfke, L.
Infeld i J. Roliński gościło na 5-tym Zjeździe Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego w Pradze (!). Wygłoszono po 2 referaty z pracy M. Wolfkego „O roli przypadku w zjawiskach
promieniotwórczych” oraz M. Wolfkego i J. Rolińskiego „O dodatniej emisji palladu” [12].
W tymże roku S. Pieńkowski jako gość Towarzystwa Fizycznego w Zurychu referował prace
fizyków polskich nad fluorescencją rtęci cząsteczkowej [122].
Polskie Towarzystwo Fizyczne poprzez swego delegata, którym był L. Wertenstein,
brało udział w uroczystościach ku czci Faradaya. urządzonych w Royal Institution w Londynie w stulecie odkrycia indukcji elektromagnetycznej [123].
Uroczysty obchód ku czci Faradaya urządzono na jesieni 1931 r. również i w Warszawie w formie akademii zorganizowanej wspólnie przez Polskie Towarzystwo Fizyczne,
Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Elektryków Polskich i szereg innych towarzystw i instytucji naukowych. W obchodzie tym, który odbył się w auli Politechniki Warszawskiej pod przewodnictwem Stefana Pieńkowskiego, uczestniczyli Prezydent Rzeczypospolitej i członkowie rządu. Przemówienie wstępne wygłosił Władysław Natanson [124].
Na obchodzie pięćdziesięciolecia Kasy im. Mianowskiego, instytucji wielce zasłużonej dla nauki polskiej, szczególnie w czasach niewoli, oficjalnymi delegatami Towarzystwa
byli profesorowie Wolfke i Pieńkowski, piastujący wówczas godność przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego PTF, a prof. Białobrzeski wygłosił odczyt p.t. „Nowe drogi współczesnego przyrodoznawstwa” [125].
Uświetnianie uroczystymi posiedzeniami ważniejszych rocznic, czy też ważniejszych
wydarzeń w życiu nauki – względnie branie udziału poprzez swoich delegatów w obchodach
tego rodzaju, urządzanych przez inne instytucje naukowe – było jednym z przejawów działalności PTF. Na obradach plenarnych przy otwarciu Zjazdów zwykle poświęcano czas pewien
wspomnieniom o zmarłych fizykach polskich. Specjalnie uroczystą akademię urządzono w
Warszawie w 1935 r. ku czci niedawno zmarłej Marii Skłodowskiej-Curie. Brało w tym
udział, oprócz PTF, kilkanaście innych instytucji naukowych. Prof. Pieńkowski wygłosił
przemówienie wstępne, które później ukazało się w „Acta Physica Polonica” [126].
Maria Skłodowska-Curie i Władysław Natanson piastowali od 1930 r. na wyższe odznaczenie, jakim rozporządzało Towarzystwo: godność członka honorowego [67].
Współpraca PTF z inn ymi inst ytucjami nie ograniczała się bynajmniej do
uczestnictwa we wspólnie urządzanych akademiach i obchodach. Z Kasą im. Mianowskiego,
przekształconą na Instytut Popierania Twórczości Naukowej im. Mianowskiego, było PFF w
stałym kontakcie: udzielało na żądanie informacji i opinii oraz wskazywało kandydatów do
nagród, czy stypendiów. PTF współpracowało z Akademią Nauk Technicznych i Stowarzyszeniem Elektryków Polskich przy uzgadnianiu słownictwa w dziale elektryczności i magnetyzmu. Kontakty ze Stowarzyszeniem Elektryków dotyczy również prac Komisji Fotometrycznej Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Stefan Pieńkowski był jej przewodniczącym,
jak i organizacji odczytów dla inżynierów – cyklu „Fizyka doby współczesnej” w okresie
1936-1938 [126a].
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Delegat PTF zasiadał w Radzie Towarzystwa Wojsk.-Technicznego por.[79a] i w Radzie Nadzorczej Instytutu Radowego im. M. Skłodowskiej-Curie. Przyjazne stosunki łączyły
ponadto PTF z Polskim Komitetem Współpracy Umysłowej, Towarzystwem Naukowym
Warszawskim, Polskim Towarzystwem Chemicznym, Towarzystwem im. M. Kopernika i in.
[58].
Przejdźmy z kolei do ogólnej ocen y tego pierwszego, zakończonego wybuchem II
wojny światowej, etapu działalności Towarzystwa. Patrząc na jego osiągnięcia z perspektywy
lat, w naszej obecnej rzeczywistości, dostrzegamy pewne luki, czy zaniedbania; do nich należałoby zaliczyć w pierwszym rzędzie brak inicjatywy w kierunku organizacji naszej nauki i
koordynacji badań Brak usiłowań wiązania nauki z życiem poprzez popieranie rozwoju fizyki
technicznej. Można by też wysunąć zarzut [65], że przez cały ten okres swej działalności Towarzystwo nie zdobyło się na wydawanie, poza jedynym czasopismem „Acta Physica Polonica”, drugiego czasopisma – o charakterze bardziej popularnym. Zarzut ten jednak łatwo byłoby odeprzeć, biorąc pod uwagę ówczesną wyjątkowo trudną sytuację materialną Towarzystwa, wobec zupełnie niewystarczającej pomocy ze strony władz państwowych. Podobnie
odeprzeć należy zarzut podważający potrzebę istnienia Sekcji Dydaktycznej Towarzystwa
[65]. Opierając się na istniejących dokumentach śmiało można twierdzić, że uporczywa, długofalowa akcja podnoszenia poziomu nauczania fizyki w szkołach nie mogła przejść śladu –
jej zawdzięczamy wstępne przygotowanie przyszłych kadr, które zdolne były stanąć do pracy
naukowej w licznych naszych placówkach badawczych po II wojnie światowej.
Na zakończenie trzeba więc podkreślić wybitnie pozytywną rolę, jaką odegrało Polskie Towarzystwo Fizyczne na polu pracy naukowej, wydawniczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w tym trudnym okresie integracji nasze społeczeństwa i wielki zdobyty przez nie
autorytet. „Byłoby rzeczą nie pomyślenia, aby ktoś uchylał się od bezinteresownej pracy w
PTF – praca ta uważana była za pracę dla dobra Nauki Polskiej, a tym samym dla dobra Polski... Każdy z ośrodków fizycznych starał się o wzięcie najliczniejszego i najaktywniejszego
udziału w zjazdach. Aktywność ta była jednym z przejawów aktywności naukowej ośrodków” [127].
Polskie Towarzystwo Fizyczne stało się istotnym łącznikiem między fizykami polskimi i godnie reprezentowało naukę polską zagranicą.
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Zjazdy Fizyków Polskich (okres międzywojenny)
Liczba
odczytów
plenarnych

Liczba
referatów
z prac własnych

Liczba
Liczba
referatów
uczestnidydakków
tycznych

Lp.

Miejsce

Data

Przewodniczący
Zjazdu

I

Warszawa

1923
4-7.IV

K. Zakrzewski

2

24

1

ok. 200

II

Kraków

1924
27-29.IX

S. Pieńkowski

1

30
zgłosz. 37

3

?

fizycz., meteorol.

129, 52 82,
137

138, 139, 140, 141

III

Lwów

1926
26-29.IX

C. Białobrzeski

1

39
zgłosz. 45

44

?

ogólna, pedagog.

130, 60, 142

83, 143

IV

Wilno

1928
28.IX-1.X

S. Pieńkowski (!)

2

51
zgłosz. 54

9
8

172

ogólna, pedagog.

131, 60,
72 144

145, 146, 147, 148

V

Poznań

1930
25-27.IX

M. Wolfke

1

79
zgłosz. 79

7
4

340

ogólna, pedagog.

132, 58, 151

67, 149, 150

VI

Warszawa

1932
29.IX-2.X

W. Natanson

6+1
ped.
+3*

zgłosz. 120

16

133, 76, 90,
152, 153

105, 154

VII

Kraków

1934
27-29.IX

C. Białobrzeski

5+1*

zgłosz. 139

14

230

nauk. A+B+C,
dydakt.

podział wg. ośrodków

134, 155,
156, 157,
158

62, 68, 159

VIII

Lwów

1936
28.IX-2.X

K. Zakrzewski

5+1*

132 zgłosz.
135

9
6

211

nauk., dydakt.

częściowo referaty
zbiorcze

135

79, 160, 161, 162

IX

Wilno

1938
28.IX-1.X

S. Pieńkowski

4+1*

zgłosz. 116

nauk., dydakt.

układ tematyczny
częściowo ref.
zbiorcze

136

163, 164, 165

Sekcje

Uwagi

* Przemówienia plenarne poświęcone pamięci zmarłych fizyków.
** Wybór zachowanych referatów Sekcji Dydaktycznej cytujemy na innym miejscu.
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Opracowania

128, 52 66

ponad 300 nauk. A+B, dydakt.

11+8
ponad 200
pokazów
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