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Powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Część IV. Okres 1945-19751
Fundation and Development of the Polish Physical Society.
Part IV: the Period 1945-1975
Abstract: The history of the Polish Physical Society in the after-war period: 1945-1975 is presented In
particular, the extensive activity of the Society aiming at the reconstruction of the research, teaching and
popularization of physics in Poland after the Second World War is described in detail.

1. Wstęp
Pod koniec okupacji mogło się zdawać, że dziesiątki lat nie wystarczą dla usunięcia,
przynajmniej powierzchownie, śladów straszliwych zniszczeń wojennych. Wiemy jednak, że
odbudowa dzięki wysiłkom całego społeczeństwa postępowała nadspodziewanie szybko.
Ostatni przed wojną przewodniczący Zarządu Głównego PTF Stefan Pieńkowski
wybrany został po wyzwoleniu rektorem odradzającego się Uniwersytetu Warszawskiego W
rok niespełna od chwili opuszczenia (tylko z plecakiem) gruzów wypalonej stolicy
przystępował już do odbudowy zniszczonej uczelni jako całości, a m.in. do reaktywowania
ograbionego doszczętnie i okaleczonego dokonaną przez Niemców wewnętrzną przebudową
Instytutu Fizyki Doświadczalnej, dawnej siedziby Towarzystwa.
2. Konferencja profesorów i docentów fizyki (posiedzenia od 1945 do 1949 r.)
Zagajenie posiedzenia pierwszej konferencji (w 1945 r.) brzmiało następująco [1]:
„Drodzy Koledzy!
Z wielkim wzruszeniem otwieram dzisiaj konferencje fizyków i to w tym gmachu,
który kiedyś był siedliskiem naszego Zakładu. Obradować będziemy właściwie na ruinach,
lecz obradować będziemy nad tem, jak najskuteczniej możemy się podnieść z tych ruin. W
biegu stawania się nowego życia chcemy znaleźć dla naszej nauki najlepszy nurt,
pragnęlibyśmy oszczędzić fizyce polskiej zbędnych szamotań, których jesteśmy świadkami w
otaczającym nas świecie życia naukowego...” Tymi słowami rozpoczął Stefan Pieńkowski
wstępne przemówienie na pierwszym zjeździe (29.10.-1.XI.1945) stałej Ogólnopolskiej
Konferencji Profesorów i Docentów Fizyki Szkół Akademickich, zwołanym do Warszawy z
inicjatywy wybranego przed wojną Zarządu Głównego PTF. Koncepcje fizyków
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wypracowane w okresie okupacji a dotyczące przyszłej organizacji studiów akademickich i
badań naukowych w Polsce powojennej miały tu znaleźć swój wyraz ostateczny (por. [2]).
Był to prawdopodobnie pierwszy tego rodzaju zjazd po wojnie. Miał on za zadanie
znaleźć środki zaradcze wobec katastrofalnego niemal stanu naszej fizyki, wywołanego
zarówno znacznym ubytkiem sił naukowych jak i zniszczeniem pracowni oraz bibliotek.
Wygłoszono dwa referaty. Stefan Pieńkowski mówił o kształceniu nowych kadr fizyków, Jan
Weyssenhoff – o specjalizacji badań poszczególnych ośrodków i konieczności współpracy
między nimi w dziedzinie personalnej2 oraz, wobec ogromnego ubóstwa Zakładów,
konieczności wzajemnego wypożyczania książek i przyrządów [3].
Dyskusja po pierwszym referacie wykazała znaczne różnice poglądów co do
niezbędnej reformy studiów, ustalono więc, że przedstawiciele poszczególnych ośrodków
prześlą swoje ostateczne opinie na ręce stałego sekretarza Konferencji prof. Jana Blatona
(Uniwersytet Jagielloński). Ze względu na szybki rozwój fizyki postanowiono również, poza
kształceniem nowych kadr nauczycieli, pomyśleć o dokształcaniu czynnych nauczycieli drogą
kursów uzupełniających. O niezwykle ciężkiej sytuacji fizyki w Polsce i o proponowanych
środkach zaradczych zdecydowano poinformować Ministerstwo Oświaty odpowiednim
memoriałem.
Poza tym powołano Komitet Organizacyjny Polskiego Instytutu Fizyczno-Technicznego pod przewodnictwem Henryka Niewodniczańskiego. Był to powrót do projektu sprzed
II wojny światowej [4]. Podkreślono też konieczność zorganizowania na którymś z
uniwersytetów pełnych studiów geofizycznych i wykładów astrofizyki oraz opracowania, w
postaci dzieł zbiorowych, dwóch podstawowych podręczników: fizyki doświadczalnej – pod
redakcją Andrzeja Sołtana (Łódź) i fizyki teoretycznej – pod redakcją Jana Weyssenhoffa
(Kraków).
To pierwsze posiedzenie Konferencji „ruszyło pracę z miejsca na wszystkich
placówkach fizycznych w kraju” [5]. Lecz na odrodzenie rozgromionego Towarzystwa
Fizycznego było jeszcze za wcześnie. Dopiero po powstaniu nowych centrów fizyki w kilku
miastach (Gdańsk, Gliwice, Lublin, Łódź, Toruń, Wrocław) zwołano do Warszawy w maju
194 Zjazd Dyskusyjny Fizyków, uznany później za X Zjazd Fizyków Polskich.
Podczas tego Zjazdu odbyło się II posiedzenie Konferencji Profesorów i Docentów
Fizyki w dniu 11.5.1947. Stały delegat Konferencji porozumiewał się z Zakładami za mocą
okólników. Po II posiedzeniu Konferencji gromadził on odpowiedzi na ankietę o stanie
Zakładów i opinie co do programu studiów.
Dalsze posiedzenia Konferencji (III i IV) w sprawie reformy studiów odbyły się
jeszcze w latach 1948 i 1949, m.in. podczas kolejnych Zjazdów Fizyków. Dopiero jednak na
ostatnim posiedzeniu (już po przedwczesnej śmierci Jana Blatona) ustalono definitywnie
program studiów fizyki I stopnia trzyletnich obok programu studiów magisterskich
pięcioletnich [6]. Na tymże posiedzeniu, które odbyło się podczas XII Zjazdu Fizyków
Polskich (1949 r.), po wysłuchaniu referatu Pieńkowskiego o zagadnieniach organizacji i
2

Jedną z rezolucji Konferencji był projekt założenia kartoteki fizyków zdolnych do pracy naukowej.
2

planowania badań naukowych w zakresie fizyki wybrano Komisję do Organizacji Badań
Naukowych, jako organ Zarządu Głównego PTF. O pracach tej Komisji będzie mowa w
rozdz. 8.
Spośród projektów nakreślonych w 1945 r. podczas I posiedzenia Konferencji
Profesorów i Docentów Fizyki dwie sprawy, a mianowicie organizacja Instytutu FizycznoTechnicznego oraz opracowanie zbiorowe podręczników uniwersyteckich fizyki
doświadczalnej i fizyki teoretycznej, nie doczekały się realizacji.
3. Zjazd Dyskusyjny Fizyków (9-11 maja 1947)
W latach 1945-47, wybrany przed wojną Zarząd Główny PTF, poza zwołaniem
Konferencji Profesorów i Docentów Fizyki i przygotowaniem Zjazdu, o którym poniżej
będzie mowa, reaktywował jeszcze Acta Physica Polonica, ustalił skład polskiego Komitetu
Narodowego przy Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej (IUPAP) oraz, jeszcze
przed Zjazdem, przystąpił do rekonstrukcji statutu PTF, wobec mniemania, że i statut
przedwojenny zaginął (statut ten został odnaleziony dopiero w 1965 r.).
Zjazd Dyskusyjny Fizyków stał się dla PTF nowym zjazdem organizacyjnym.
Wszystkie jego zebrania odbywały się w gmachu na Hożej. Cały program, w postaci
maszynopisu, mieścił się na jednej stronie formatu A4 [7]. Wobec braku hoteli zawierał, jako
znak czasu, dodatkową uwagę: „Nocleg będzie zapewniony tym uczestnikom Zjazdu, którzy
nie posiadają w Warszawie możliwości zamieszkania. Wskazane jest przywiezienie
prześcieradeł i pledów”. Program podawał tytuły 5 odczytów plenarnych poświęconych
zagadnieniom promieni kosmicznych i mezonu oraz zapowiadał ogólnie referaty z prac
własnych (skądinąd wiadomo, że było ich 14) [8].
W ramach Zjazdu odbyło się w dniu 10.5.47 pierwsze po wojnie Walne Zebranie PTF.
Sprawozdanie z tego zebrania zostało później przekazane do Polskiej Akademii Nauk i
dotychczas nie udało się go odnaleźć, zachował się jednak w spuściźnie Pieńkowskiego
porządek dzienny, który poniżej przytaczamy [9].
Porządek dzienny
Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Fizycznego
1. Zagajenie
2. Stwierdzenie udziału obecności delegatów
3. Sprawozdania:
a) bieżące sprawy administracyjne
b) bieg prac Acta Physica Polonica
c) sprawozdania
Oddziałów:
Krakowskiego
(prof.
Weyssenhoff),
Warszawskiego (prof. Białobrzeski).
Życie organizacyjne fizyków: w Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Toruniu
i Lublinie,
zakładanie nowych Oddziałów
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4. Bieżące sprawy PTF
a) nagrody Ministerstwa Oświaty
b) studium Funduszu Kultury Narodowej3
c) przydział papieru
d) historia PTF
5. Komisja Słownictwa
6. Wybór nowego Zarządu
7. Sprawa statutu PTF
8. Wybór Komisji Redakcyjnej statutu
9. Wolne wnioski
Do poszczególnych punktów tego porządku dziennego wracać będziemy
niejednokrotnie w dalszych rozdziałach.
Pierwszy powojenny Zarząd Główny PTF wybrany na tym Walnym Zgromadzeniu
ukonstytuował się w sposób następujący: Stefan Pieńkowski (przewodniczący), Czesław
Białobrzeski (wiceprzewodniczący), Władysław Kapuściński (skarbnik), Ludwik Natanson
(sekretarz), Andrzej Sołtan (członek Zarządu), Teodor Kopcewicz (zastępca czł. Zarz.) [11].
W tym samym roku (1947) ukazała się w Nauce Polskiej [12] wiadomość o
wznowieniu działalności Towarzystwa i jego wydawnictwa Acta Physica Polonica.
4. Wznawianie działalności i powstawanie nowych oddziałów miejscowych
Sprawami PTF jako całości kierował Zarząd Główny, ale życie Towarzystwa
przejawiało się przede wszystkim bezpośrednio w działalności jego Oddziałów. Cytowane
wyżej sprawozdanie w Nauce Polskiej informowało o funkcjonowaniu Oddziałów PTF w
Warszawie, Krakowie, Lublinie oraz Łodzi (tymczasowo pod nazwą Łódzkie Towarzystwo
Fizyczne) i organizowaniu się Oddziałów w Gdańsku, Poznaniu, Toruniu i Gliwicach, a
ponadto podawało nazwiska przewodniczących: Oddziału Gdańskiego – Arkadiusz Piekara,
Krakowskiego – Jan Weyssenhoff, Lubelskiego – Stanisław Ziemecki, Łódzkiego – Feliks
Joachim Wiśniewski, Poznańskiego – Szczepan Szczeniowski, Wrocławskiego – Stanisław
Loria. Przewodniczącym Oddziału Warszawskiego po wojnie był początkowo Czesław
Białobrzeski, a od jesieni 1947 r. – Wojciech Rubinowicz. Przewodniczącym działu
Toruńskiego był w tym początkowym okresie Aleksander Jabłoński, Oddziału Gliwickiego –
Tadeusz Malarski.
Nowy statut PTF został zalegalizowany dopiero 13.9.1948. Z tego powodu Oddz.
wcześniej zorganizowane napotykały trudności przy staraniach o rejestrację. Niektóre jak
Oddział Krakowski czy Oddział Warszawski, przedstawiały do legalizacji tylko statuty
lokalne, zaakceptowane przez Zarząd Główny [13], natomiast w Gliwicach żądano nadto
statutu Zarządu Głównego z klauzulą rejestracyjną. W rezultacie Oddział ten zalegalizowano
dopiero 9.7.49 – prawie w półtora roku od daty zebrania organizacyjnego (18.2.48) [14].
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W 1951 r. było już czynnych 9 Oddziałów PTF łącznie ż Oddziałem Wrocławskim
[15]. Potem przybył Oddział w Szczecinie (1955 r.) [16] i filia Oddziału Krakowskiego w
Rzeszowie (jako sekcja dydaktyczna) [17], następnie Oddziały w Białymstoku i Opolu (1964
[18]. Dalsze Oddziały utworzono w Katowicach (1969 r.) [19], Koszalinie (1971 r.) [20],
Rzeszowie (1971 r.)4 [21], Częstochowie (1974 r.) [22]. Łącznie więc w 1975 r., w trzydzieści
lat od zakończenia wojny, PTF miało 16 Oddziałów terenowych: w Białymstoku,
Częstochowie, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu,
Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Dalszy, siedemnasty
Oddział w Olsztynie był już wtedy w stadium organizacji [23]. Ponadto istniały 4 sekcje
biofizyczne (przy Oddziałach w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu) oraz 5 sekcji
dydaktycznych (w Gdańsku, Krakowie, Opolu, Toruniu i Warszawie) [24]. W
sprawozdaniach Oddziałów były też wzmianki o istnieniu sekcji fizyki stosowanej – w Łodzi,
sekcji mikroskopii elektronowej w Warszawie i sekcji współpracy naukowej – w Gdańsku.
5. Statuty
Powojenny statut PTF z 1948 r. [25] w swym rozdz. I „Nazwa i cel” określał cele
Towarzystwa w sposób następujący: „uprawianie i krzewienie fizyki i nauk pokrewnych z
uwzględnieniem ich dydaktyki, historii i zastosowań”.
Jako środki prowadzące do tego celu wymieniono w punkcie 4:
a) urządzanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, wystaw
konkursów i ankiet oraz zjazdów naukowych i dydaktycznych,
b) wydawanie czasopism, w szczególności stałego periodycznego organu
Towarzystwa, książek i broszur z dziedziny fizyki oraz jej zastosowań,
c) utrzymywanie księgozbiorów, czytelni, wypożyczalni itd.,
d) zakładanie i utrzymywanie pracowni naukowych, popieranie i nagradzanie badań
przyznawanie i udzielanie zapomóg i stypendiów,
e) utrzymywanie łączności z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą oraz
organizowanie wymiany wydawnictw naukowych,
f) zapraszanie i organizowanie przyjazdu uczonych zagranicznych do Polski.
g) przyjmowanie darowizn, zapisów, zasiłków itp. od Władz, Instytucji i osób
prywatnych na poszczególne cele Towarzystwa,
h) tworzenie spośród swych członków komisyj do wykonywania poszczególnych
zadań”.
W rozdz. II „Członkowie”, zachowano dawny podział członków na zwyczajnych,
wspierających i honorowych.
W rozdz. III „Władze” omawiano kolejno: Walne Zebranie, Zarząd Główny i Komisję
Rewizyjną. Ustalono, że zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny w związku z
zakończeniem kadencji co 2 lata. (W okresie międzywojennym, począwszy od 1926 r., Walne
Zgromadzenia odbywały się zawsze podczas Zjazdów, które także powtarzały się regularnie
4

Informacja telefoniczna Oddziału.
5

co 2 lata.) Zarząd Główny składa się z prezesa, wiceprezesa, redaktora względnie redaktorów
wydawnictw Towarzystwa, przewodniczącego Oddziałów oraz 3 członków, w tej liczbie
sekretarza i skarbnika. Zarząd Główny ma prawo kooptacji w razie potrzeby najwyżej 2
członków poza wyżej wymienionymi. W rozdziale tym omówiono także sposób
powoływania, rolę i uprawnienia Sądu Polubownego.
W rozdz. IV „Oddziały Towarzystwa” punkt 33 mówi, iż w działalności swej
Oddziały kierują się postanowieniami Statutu, o ile one ich dotyczą, oraz postanowieniami
statutów lub regulaminów własnych, uchwalonych przez Walne Zebranie Oddziału, a
zatwierdzonych przez Zarząd Główny.
Statut ten poddano rewizji dopiero w latach 1961-63. Pracowała nad tym specjalna
Komisja powołana przez Zarząd Główny zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z 1961 r.
Przewodniczył Komisji W. Rubinowicz, członkami byli: A. Hrynkiewicz, A. Jabłoński, J.
Pniewski, T. Skaliński i L. Sosnowski. W pracy swej Komisja uwzględniła oceny
projektowanych zmian nadesłane przez niektóre z Oddziałów jak również uwagi wynikające z
porównania statutu PTF ze statutami pokrewnych Towarzystw: Polskiego Towarzystwa
Matematycznego i Polskiego Towarzystwa Chemicznego [26].
Komisja wprowadziła określenie Prezydium Zarządu Głównego, które tworzą: prezes,
wiceprezes, redaktor względnie redaktorzy wydawnictw PTF i członkowie Zarządu w liczbie
3, w tym sekretarz i skarbnik. Prezydium Zarządu Głównego prowadzi sprawy bieżące
Towarzystwa. Prezydium i przewodniczący Oddziałów miejscowych stanowią plenum
Zarządu Głównego.
Zrewidowany statut zatwierdzono 13 sierpnia 1964 r. [27].
Późniejsze zmiany statutu, przyjęte uchwała Walnego Zebrania w 1967 r. (w Lublinie)
dotyczyły częstości posiedzeń plenarnych Zarządu Głównego (raz na 2 lata, w środkowym
okresie jego kadencji) i posiedzeń Prezydium (w zasadzie raz na miesiąc), zwiększenia liczby
wybieranych członków Zarządu Głównego do 8 osób poza prezesem i zwolnienia rencistów z
opłaty składek członkowskich. Urząd Spraw Wewnętrznych Prezydium Rady Narodowej
m.st. Warszawy po wprowadzeniu pewnych poprawek np. usunięcie dotychczasowego
podpunktu g z punktu pt. „Środki prowadzące do ... celu...” zatwierdził nowy statut 27
czerwca 1967 r. [28].
Należy jeszcze wspomnieć o poprawkach do statutu wprowadzonych przez Walne
Zebrania w latach 1969 i 1973.
Podczas XXI Zjazdu Jubileuszowego w Poznaniu w 1969 r. Walne Zebranie
uchwaliło zmiany w §§ 20 i 21 dotyczące wprowadzenia do Zarządu Głównego dwóch
wiceprezesów (zamiast jak dotychczas jednego) oraz nadania sekretarzowi Zarządu
Głównego tytułu Sekretarza Generalnego [29].
W 1973 r. do obradującego w Krakowie Zjazdu PTF wieloletni prezes Towarzystw
Wojciech Rubinowicz, ze względu na stan swego zdrowia nadesłał prośbę, aby nie zgłaszać
już jego kandydatury na stanowisko prezesa. Walne Zebranie uchwaliło wtedy jednomyślnie
poprawkę do § 18 statutu następującej treści: „W wypadku wybitnych zasług ustępującego
6

prezesa Walne Zebranie może nadać mu dożywotnio tytuł Honorowego Prezesa Polskiego
Towarzystwa Fizycznego. Honorowy Prezes bierze udział w posiedzeniach Zarządu
Głównego z pełnym prawem głosu” [30]. Tytuł ten nadano wówczas ustępującemu prezesowi
– prof. Wojciechowi Rubinowiczowi.
6. Członkowie
6.1. Członkowie zwyczajni i wspierający
Odpowiednio do zwiększającej się liczby Oddziałów Towarzystwa wzrastała też
szybko liczba jego członków zwyczajnych (rys. 1): z 519 w 1952 r. do 735 w 1961 r., 1211 w
19695 r. i wreszcie 1981 w 1975 r. (wg danych ze sprawozdań Zarządu Głównego PTF na
Wal Zebrania).

Rys. 1. Wzrost liczby członków zwyczajnych PTF w latach 1952-75

W Postępach Fizyki ogłoszono listę imienną członków wg stanu na 31.5.1964 i na
grudzień 1970 r. Zgodnie z wymaganiami prawa o stowarzyszeniach, założono też w
Zarządzie Głównym centralną kartotekę członków Towarzystwa [31]. Składka roczna członka
zwyczajnego wynosiła 12,50 zł i dopiero w 1975 r. Walne Zebranie podniosło ją do 60 zł.
W latach 1974-75 przyjęto do PTF 49 członków wspierających ze składką roczną 500
zł. Były to instytucje naukowe i wielkie zakłady przemysłowe, w których są stosowane
metody fizyczne.
6.2. Członkowie honorowi
Godność członka honorowego jest najwyższym odznaczeniem, jakim rozporządza
Towarzystwo. W okresie przedwojennym tylko dwie osoby posiadały ten tytuł: Maria
Skłodowska-Curie oraz Władysław Natanson. Po wojnie godność tę otrzymali: Stefan
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Pieńkowski (1950), Fryderyk Joliot-Curie (1950)6, Wojciech Rubinowicz (1957), Alfred
Kastler (1963, jeszcze przed przyznaniem mu Nagrody Nobla), Aleksander Jabłoński (1963) i
Stanisław Mrozowski (1967). Na liście tej brakuje Czesława Białobrzeskiego dlatego tylko,
że zmarł on zanim wniosek Komisji Nagród o przyznanie mu tego tytułu mógł być
zatwierdzony przez Walne Zebranie PTF.
6.3. Składy osobowe ZG PTF
Okres 1947-49: Stefan Pieńkowski (prezes), Czesław Białobrzeski (wiceprezes),
Ludwik Natanson (sekretarz), Władysław Kapuściński (skarbnik), Andrzej Sołtan (czł. Zarz.),
Teodor Kopcewicz (zast. sekr.) [11].
Okres 1949-52: Wojciech Rubinowicz (prezes), Stefan Pieńkowski (wiceprezes),
Włodzimierz Ścisłowski (sekr.), Andrzej Sołtan (skarb.), Teodor Kopcewicz (czł. Zarz.),
Zastępcy czł. Zarz.: Witold Majewski, Józef Roliński; pod koniec kadencji odszedł W.
Ścisłowski, dokooptowano Tadeusza Skalińskiego (sekr.) i Ryszarda Kołodziejskiego
(bibliotekarz) [34, 35].
Okres 1952-55: Andrzej Sołtan (prezes), Stefan Pieńkowski7 (wiceprezes), Tadeusz
Skaliński (sekr.), Jerzy Pniewski (skarb.), Leonard Sosnowski (czł. Zarz.); dokooptowani
zostali Marian Danysz (bibl.), Bronisław Buras (ds. popularyzacji); po śmierci prof. S.
Pieńkowskiego, L. Sosnowski został wiceprezesem, a Ludwik Natanson członkiem Zarządu.
W obradach ZG brał udział Karol Majewski z ramienia Wydziału III PAN [36].
Okres 1955-57: Leopold Infeld (prezes); Andrzej Sołtan (wiceprezes), Janusz
Dąbrowski (sekr.), Jerzy Pniewski (skarb.), Leonard Sosnowski (czł. Zarz.), zastępcy czł.
Zarz.: Witold Majewski, Wojciech Królikowski [17].
Okres 1957-59: Aleksander Jabłoński (prezes), Ludwik Natanson (wiceprezes),
Wanda Hanusowa (sekr.), Kazimierz Antonowicz (skarb.) Jerzy Rayski (czł. Zarz.); w 1958 r.
dokooptowano Tadeusza Skalińskiego [37].
Okres 1959-61: Aleksander Jabłoński (prezes), Tadeusz Skaliński (wiceprezes), Józef
Roliński (wiceprezes), Wanda Hanusowa (sekr.), Maria Majewska (skarb.); po rezygnacji W.
Hanusowej dokooptowano Danutę Frąckowiakową (sekr.) [38].
Okres 1961-63: Wojciech Rubinowicz (prezes), Aleksander Jabłoński (wiceprezes),
Włodzimierz Ścisłowski (sekr.), Halina Chęcińska (skarb.), Tadeusz Skaliński (czł. Zarz.)
dokooptowani: Wiesław Wardzyński (ds. wymiany międzynarod. członków PTF), Kazimierz
Rosiński (ds. wydawniczo-informacyjnych i biblioteki PTF) [26].
Okres 1963-65: Wojciech Rubinowicz (prezes), Aleksander Jabłoński (wiceprezes)
Wiesław Wardzyński (sekr.), Kazimierz Rosiński (skarb.), Halina Chęcińska (czł. Zarz.) [31,
39].
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W artykule Z. Mizgier „Polskie Towarzystwo Fizyczne 1919-1969. Zarys rozwoju” [32] podano jako
członków honorowych małżonków Irenę i Fryderyka Joliot-Curie. Dzięki informacji udzielonej uprzejmie
przez prof. Józefa Hurwica z Marsylii okazało się, że f rena Joliot-Curie nic była członkiem honorowym PTF
[33].
7
Zmarł w 1953 r.
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Okres 1965-67: Wojciech Rubinowicz (prezes), Aleksander Jabłoński (wiceprezes),
Wiesław Wardzyński (sekr.), Kazimierz Rosiński (skarb.), Halina Chęcińska (czł. Zarz.),
Julian Auleytner i Mirosława Jastrzębska (z-cy czł. Zarz.); dokooptowany Tomasz Hofmokl;
po rezygnacji W. Wardzyńskiego sekretariat objęła Aniela Wolska [40, 41].
Okres 1967-69: Wojciech Rubinowicz (prezes), Aleksander Jabłoński (wiceprezes),
Halina Chęcińska (sekr.), Kazimierz Rosiński (skarb.), z-cy czł. Zarz.: Julian Auleytner,
Mirosława Jastrzębska i Karolina Leibler; dokooptowany został Tomasz Hofmokl (ds.
biblioteki i wymiany czasopism) a po jego rezygnacji – Jan Petykiewicz [42].
Okres 1969-71: Wojciech Rubinowicz (prezes), Aleksander Jabłoński (wiceprezes),
Halina Chęcińska (sekr.), Kazimierz Rosiński (skarb.), członkowie Zarz.: Julian Auleytner
(ds. współpr. z IF PAN)} Mirosława Jastrzębska (ds. wymiany zagr. Naukowców), Karolina
Leibler (ds. dydaktyki), Jan Petykiewicz (ds. wymiany czasopism zagr. i bibl.); w związku z
poprawką w statucie dokooptowano jako drugiego wiceprezesa Andrzeja Trautmana [21].
Okres 1971-73: Wojciech Rubinowicz (prezes), Aleksander Jabłoński (wiceprezes),
Andrzej Trautman (wiceprezes), Halina Chęcińska (sekr. gen.), Kazimierz Roś (skarb.),
członkowie Zarz.: Julian Auleytner (ds. organ, zjazdów i konfer.), Karolina Leibler (ds.
dydaktyki), Jan Petykiewicz (ds. wymiany czasopism zagr., wyd. „The Great Polish
Scientists” i bliblioteki). Maciej Suffczyński (ds. wymiany zagranicznej naukowców). Jako
przedstawicieli sekcji biofizycznej i dydaktycznej przy ZG wybrano Stanisława
Przestalskiego i Danutę Kunisz [24].
Okres 1974-758: Zdzisław Wilhelmi (prezes), wiceprezesi: Roman S. Ingarden (ds.
wydawnictw i bibliotek), Bohdan Karczewski (ds. nauczania fizyki i popularyzacji);
Decowski (sekr. gen.), Kazimierz Rosiński (skarb.), członkowie Zarz.: Mieczysław
Frąckowiak (ds. współpr. z przemysłem stosującym metody fizyczne), Witold Giriat (ds.
koordynowania działaln. naukowej, zjazdów i konferencji), Jerzy Kołodziejczak (ds.
kontaktów zagr.), Adam Strzałkowski [43]; prezes honorowy – Wojciech Rubinowicz.
Okres 1975-779: Zdzisław Wilhelmi (prezes), wiceprezesi: Roman S. Ingarden (ds.
historii fizyki polskiej) i Bohdan Karczewski (ds. podnoszenia sprawności procesu kształcenia
fizyków); Jarosław Piasecki (sekr. gen.), Julian Auleytner (skarb. i czł. Zarz. ds. udziału
fizyków w przemyśle), członkowie Zarz.: Andrzej Budzanowski, Jan Stankowski (ds.
pobudzania i popierania działalności naukowej); Andrzej Białas, Henryk Kaczorek, Tomasz
Hofmokl10 (ds. popularyzacji fizyki); Adam Kujawski, Przemysław I. Zieliński (ds.
działalności informacyjnej), Kazimierz Rosiński (ds. finansowych i inwestycyjnych) [44, 45].
Podczas wszystkich kolejnych kadencji działały przy ZG PTF Komisja Rewizyjna i
Sąd Polubowny, wybierane każdorazowo na Walnym Zebraniu. W miarę potrzeby ZG mógł
powoływać spośród członków PTF specjalne komisje do wykonywania określonych zadań.
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Rezygnacja prof. Rubinowicza z kandydowania do funkcji prezesa spowodowała przedłużenie kadencji ustępującego ZG
do 21.1.1974 r., kiedy na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu został wybrany skład ZG.
9
Na zakończenie podajemy jeszcze powyższy skład ZG PTF, mimo iż cały okres jego kadencji przekracza ramy czasowe
niniejszego artykułu.
10
Według protokółu Walnego Zebrania [44] nie był wybrany do ZG, ale wchodzi w jego skład jako redaktor miesięcznika
Delta (patrz rozdz. 9).
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Na przykład przy Zarządzie Głównym działającym w latach 1974-75 pracowało sześć
następujących komisji: Komisja Nagród Naukowych, Komisja Nagród Dydaktycznych,
Komisja Nagród Magisterskich, Komisja ds. Medalu im. Mariana Smoluchowskiego, Komisja
Współpracy z Zagranicą, Komisja Fizyki Przemysłowej (w stadium organizacji) [43].
7. Działalność naukowa
7.1. Posiedzenia naukowe
Podobnie jak w okresie międzywojennym podstawową formą działalności Towarzystwa
są posiedzenia naukowe Oddziałów, na których członkowie PTF danego Oddziału lub
zaproszeni goście referują wyniki swoich badań albo aktualne osiągnięcia fizyki za granicą.
Łączna liczba tych referatów we wszystkich Oddziałach w dwuletnim okresie
sprawozdawczym między kolejnymi Zjazdami wynosiła przeciętnie dwieście kilkadziesiąt [46].
W okresie daleko posuniętej specjalizacji i nawału konferencji o bardzo
sprecyzowanej tematyce, posiedzenia towarzystw naukowych są jedyną może okazją do
zetknięcia się ze sobą i wymiany myśli przedstawicieli rozmaitych kierunków badań.
Podobną role spełniają też i Zjazdy.
7.2. Zjazdy krajowe
Zjazdy krajowe PTF pod nazwą ,.Zjazdy Fizyków Polskich” miały ustalona tradycję
już w okresie przedwojennym. Urządzano je wówczas co 2 lata w coraz to innym ośrodku
uniwersyteckim. Mogli w nich brać udział wszyscy członkowie Towarzystwa i zaproszeni
goście. Prawo głosowania na Walnych Zebraniach, które z reguły odbywały się w ramach
Zjazdów, przysługiwało tylko delegatom, wybieranym w poszczególnych Oddziałach PTF w
liczbie przewidzianej statutem.
Pierwsze cztery Zjazdy powojenne (w latach 1947-1950) organizowano w odstępach
rocznych (tabl.). Potrzeba wymiany myśli i poglądów była wśród fizyków po wyzwoleniu tak
wielka, że pierwsze dwa Zjazdy (tj. X i XI) zwołano przede wszystkim jako konferencje
dyskusyjne. Tematem pierwszej było zagadnienie mezonu w promieniach kosmicznych [7],
drugiej – rozszczepienie jądrowe [47]. Dopiero później uznano je za kolejne Zjazdy Fizyków
Polskich o numerach porządkowych X i XI, nawiązując do numeracji przedwojennej. Tematem
głównym XII Zjazdu były współczesne kierunki badań (ciała stałego [8, 48, 49.] Zjazd XIII
[50] poświęcono częściowo sprawom I Kongresu Nauki Polskiej [51]. Druga jego część miała
charakter sympozjum na temat: „Momenty magnetyczne i spiny cząstek elementarnych” [52].
Zjazd ten finansowała Podsekcja Fizyki i Astronomii I Kongresu Nauki Polskiej.
Polskie Towarzystwo Fizyczne, korzystające dotychczas z dotacji Min. Oświaty,
Prezydium Rady Ministrów oraz Min. Szk. Wyższ. [53], przechodziło w 1952 r.
merytorycznie i finansowo pod opiekę PAN, Działu (później Biura) Towarzystw Naukowych
i Popularyzacji Wiedzy [54]. Zjazd XIV w 1952 r. w Poznaniu [55] był organizacyjnie
podporządkowany PAN i miał na celu krytyczny przegląd kierunków badań, możliwości
rozwoju i zastosowań [56].
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O tym, jak dalece PAN poczuwała się do roli opiekuna, świadczyć może ustęp z
korespondencji: „We wszystkich sprawach dotyczących PTF należy porozumiewać się z
Wydziałem III PAN” – jest to wyjątek z listu Zastępcy Sekretarza Wydz. III PAN do Prezesa
ZG PTF, prof. Rubinowicza, pod koniec jego kadencji (grudzień 1952 r.)
Odtąd w organizowaniu Zjazdów następuje pięcioletnia przerwa. W roku 1953
Komitet Fizyki PAN przejmuje wydawanie Acta Physica Polonica, a Instytut Fizyki PAN –
księgozbiór PTF jako depozyt [58]. Stosownie do wymagań Akademii, w sprawozdań z
działalności PTF z tego okresu przesyłanych do PAN akcentuje się pracę Oddziałów w
dziedzinie popularyzacji wiedzy i współdziałania z ruchem racjonalizatorskim [36]. Dopiero
od jesieni 1957 r. (XV Zjazd we Wrocławiu) [59] następuje powrót do dawnej tradycji
organizowania Zjazdów co 2 lata, a podczas Zjazdów – Walnych Zebrań, połączonych z
wyborami nowego Zarządu i wytyczaniem dalszych dróg działania i rozwoju PTF. Mimo to
jeszcze w 2 lata później, w 1959 r., podczas zagajenia Walnego Zebrania w trakcie XVI
Zjazdu w Toruniu [60] ówczesny prezes Towarzystwa, Aleksander Jabłoński mówił o
trudnościach jakie w swej pracy napotyka PTF: ... „Trudności te są dwóch rodzajów:
zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne pochodzą stąd, że z chwilą powstania Polskiej
Akademii Nauk, Towarzystwu Fizycznemu, podobnie zresztą jak i innym towarzystwom o
zbliżonym charakterze, przeznaczona została raczej działalność popularyzatorska i ta
działalność jest przez PAN popierana finansowo, a nie działalność o charakterze naukowym.
... Przez czas dłuższy nie odbywały się nawet Zjazdy Fizyków Polskich! Moim zdaniem jest
jednak rzeczą konieczną utrzymanie przez PTF charakteru towarzystwa naukowego. Tak też
traktują PTF zagraniczne towarzystwa naukowe, które starają się nawiązać z naszym
Towarzystwem współpracę. Charakter naukowy został przez PTF części odzyskany przed
dwoma laty, gdy wznowione zostały Zjazdy Fizyków Polskich, organizowane przez Oddziały
PTF. Trudności wewnętrzne są jednak groźniejsze. Odzywają się głosy, że PTF jest właściwie
niepotrzebne. Fizyka się tak ostatnio rozwinęła, że referaty na posiedzeniach PTF nie są
zrozumiałe dla niespecjalistów, nie mają więc racji bytu. Starsza generacja fizyków odsunęła
się od pracy w Zarządach Oddziałów i w Zarządzie Głównym. ... W parze z tym idzie upadek
powagi i znaczenia PTF...” [61].
Kryzys ten został jednak szczęśliwie przełamany, czego dowodem były regularnie
bywające się kolejne zjazdy od XVII do XX, jak pokazano na załączonej tablicy. Rośnie
liczba uczestników zjazdów: z 240 w 1949 r. [8] (dla wcześniejszych okresów danych nie
można było ustalić) do 650 osób w 1967 r., nie licząc zaproszonych gości [67]. Wzrostu także
w sposób imponujący liczba zgłaszanych do referowania na zjazdach prac – w ciągu
dwudziestolecia 1947-67 z 14 prac [8] do 815 (w tym 503 prace opublikowane) [67].
Zwiększa się oczywiście i liczba sekcji, na których przedstawia się zgromadzony materiał (do
11na XVIII Zjeździe w Katowicach).
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Zjazdy Fizyków Polskich(okres powojenny do 1975 r.)
Liczba referatów

Źródła
Liczba
uczestników

Sekcje

Uwagi

6

7

8

9

Programy i
streszczenia
referatów
(komunikat
ów)
10

14

–

7

naukowe

–

[7]

11

20

–

200

naukowe

–

[47]

10

52

–

ok. 240

naukowe

–

1950
4 XII-10 XII

8 + 5 poświęconych
I Kongres. Nauki
Polskiej

70

–

300

naukowe

Poznań

1952
7 XII-10 XII

9

158

–

powyżej
350

A doświadczalne
B teoretyczne

XV

Wrocław

1957
5 XI-10 XI

8+4
wspomnieniowe

powyżej1
80

–

550

4 naukowe +
1 dydaktyczna

XVI

Toruń

1

183

4

powyżej
400

XVII

Gdańsk

9

312

8

500

XVIII

Katowice

6

316

16

powyżej
500

Nr
kolejny
Zjazdu

Miejsce

Data

1

2

X

Warszawa

XI

Warszawa

XII

Warszawa

3
1947
9 V-11 V
1948
6 V-9 V
1949
29 X-3 XI

XIII

Kraków

XIV

XIX

XX

1959
11 IX-14 IX
1961
17 IX-21 IX
1963
11 IX-14 IX

Liczba odczytów
plenarnych

z prac
własnych

Dydak
tycznych

4

5

5

Kraków

1965
20 IX-25 IX

23 + 1
dydaktyczny +2
wspomnieniowe

222

5

?

Lublin

1967
12 IX-17 IX

38 + 1
dydaktyczny +2
wspomnieniowe

503
publikowa
ne 312
niepublik.

–

650 +
deleg.
zagran.

12

9 naukowe +
1 dydaktyczna
9 naukowe +
1 dydaktyczna
10 naukowych +
1 dydaktyczna

Odczyty
(referaty
plenarne)

Opracowania

12

13

–

–

[8]

[84, 185,
186, 187]

–

[48, 49]

[83, 8]

[105]

[106, 107]

–

[50]

[51, 52,
108]

[109]

[110, 111]

–

[55]

[56, 112,
113, 94]

[5, 114]

[115, 116,
117]
[123, 124,
125]

Różne

11
[8, 11, 81,
82]

–

[59, 118]

–

[119, 120,
121, 122,
140, 141,
142]

–

[60]

[61, 98]

–

–

[62]

–

[129, 130,
131]

–

[63]

–

[132, 136]

[65, 150,
151]
[155, 156,
157, 158,
159, 160]

–

Tylko referaty „zbiorcze”
na posiedzeniach
plenarnych

[64]

[39, 40]

[143, 144,
145, 146,
147, 148,
149]

–

Tylko referaty „zbiorcze”
na posiedzeniach
plenarnych

[66]

[42, 67,
187]

[152, 153,
154]

[126, 127,
128]
[132, 133,
134]
[137, 138,
139]

1

2

3

4

5

6

XXI

Poznań
(Jubileusz
50-lecia
PTF)

1969
8 IX-13 IX

18 + 1 dydaktyczny
+3 historyczne

–

–

Łódź

1971
14 IX-18 IX

2+17 sesji
plenarnych +
1 dydakt.
(w 2 grupach)

XXII

XXIII

XXIV

Kraków

Katowice

1973
4 IX-8 IX

11 referatów
przeglądowych +22
komunikaty
szczegółowe z prac
własnych

1975
15 IX-19 IX

11 refer. nt.
Fizycznych
aspektów
energetyki + 1
dyskusja ogólna

–

–

–

7

8
27 posiedzeń
dyskusyjnych +
1 dyskusja
ogólna
16 posiedzeń
dyskusyjnych
specjalist. + 1
dydakt.

–

485 +
deleg.
zagran.

–

534+
kilku
dziesięciu
studentów
+ 1 gość
zagr.

–

500

26 referatów
przeglądowych
w 4 sekcjach
problemowych
+ 1 dydakt.

–

13

9
Wystawa
historii PTF,
wy stawa
aparatury
nauk.
produkcji
polskiej
–
Wystawa
historii PTF,
wy stawa
aparatury
nauk.
produkcji
polskiej i
zagr.
Wystawa
aparatury
nauk.,
książek i
fotografii

10

11

12

13

[68]

[161]

[32, 162,
163, 164,
165]

[166, 167,
168, 169]

[69]

–

[170]

[171, 172]

[70]

[173]

–

[174, 175,
176]

[71]

–

[177, 178,
179, 180]

[181, 182]

Stefan Pieńkowski (1833-1953), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący PTF w latach 1923-29
i 1938-49, członek honorowy PTF

Wojciech Rubinowicz (1889-1974) – profesor Politechniki Lwowskiej, Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie i Uniwersytetu Warszawskiego, prezes PTF w latach 1949-52
i 1961-73, członek honorowy PTF. Fot. Jan Rubinowicz
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Andrzej Sołtan (1897-1959), profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
prezes PTF w latach 1952-55

I znów, jak niegdyś, nabiera aktualności nie rozwiązane przed wojną zagadnienie
właściwej organizacji Zjazdów, tak aby obok dążenia do jak najdalej posuniętej syntezy w
opracowaniu referatów zbiorczych zachować czas na swobodną i jednak dość szczegółową
dyskusję i wymianę poglądów, które przecież stanowią cały walor i urok spotkań zjazdowych.
Po XIX Zjeździe (Kraków 1965) [64], na którym po raz pierwszy odbywały się
jedynie posiedzenia plenarne z referatami zbiorczymi, pisał prof. A. Jabłoński: „Niewątpliwą
nowych zasad organizowania Zjazdów jest umożliwienie ogółowi fizyków polskich
zaznajomienia się z całokształtem dorobku polskiego w dziedzinie fizyki. Do wad
zaliczyłbym niemożliwość owocnej dyskusji po zbyt, z konieczności, ogólnikowych, bo
obejmujących zbyt szeroki zakres, referatach, oraz zamknięcie młodym pracownikom nauki
drogi do referowania wyników prac własnych, przez co utracony jest bardzo istotny bodziec
do zwiększenia ich wysiłku w pracy naukowej”. [65].
Zjazd XX (Lublin 1967) zorganizowano jeszcze analogicznie do poprzedniego [66],
lecz na XXI, jubileuszowym (1969) [68] i następnych wprowadzono obok odczytów (a nawet
sesji) plenarnych – liczne posiedzenia dyskusyjne. Na XXIII Zjeździe w Krakowie [70] obok
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11 referatów przeglądowych pojawiły się komunikaty ze szczegółowych prac własnych.
Ostatni wreszcie, o którym mówić tu trzeba, Zjazd XXIV w Katowicach z 1975 r. [71], poza
cyklem odczytów poświęconych fizycznym aspektom energetyki, dawał przegląd aktualnych
osiągnięć fizyków polskich w 5 sekcjach problemowych.

Leopold Infeld (1898-1968), profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
prezes PTF w latach 1955-57

7.3. Konferencje i sympozja specjalne
Pierwszą konferencją w okresie powojennym, która wytyczyła, jak się później okazało
cały program dalszej działalności Towarzystwa – była omawiana na początku artykułu
Konferencja profesorów i docentów fizyki szkół akademickich (posiedzenia w latach 1945,
1947, 1948 i 1949).
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W inicjowaniu dalszych konferencji specjalnych, organizowanych wyłącznie przez
Towarzystwo lub przy jego współudziale, przejawia się najlepiej dążenie PTF do pobudzania
i popierania twórczości naukowej jego członków.
Konferencji takich i sympozjów, o bardzo różnorodnej tematyce, było w okresie 194575 r. dwadzieścia kilka, w tym dwie konferencje o charakterze dydaktycznym.
Oto kilka przykładów tych konferencji i sympozjów:
– 3 konferencje robocze z 1953 r. organizowane przez PTF przy pomocy PAN
a) Teoria pola – Wrocław, 1-3.6.1953 r. [36],
b) Procesy elektronowe w ciele stałym – Poznań, 28-30.9.1953 r. [72],
c) Technika eksperymentalna fizyki jądra atomowego – Kraków, 25-28.11.1953 r.
[73].
– l Konferencja Optyki Atomowej i Molekularnej – Toruń, 10.1955 r. (współudział
PTF i PAN) [74].
– I, II i III Ogólnopolska Konferencja Radiospektroskopii i Elektroniki Kwantowej –
Poznań, 4.1964, 4.1966 i 4.1968 r. (współorganizowane przez PTF, I Katedrę Fizyki
Dośw. UAM i Zakład Dielektryków IF PAN) [75, 76, 77].
– Jednodniowa ogólnopolska konferencja dydaktyki fizyki – Gdańsk, 14.12.1968 r.
(org. Oddz. Gdański PTF wspólnie z WSP w Gdańsku) [42].
– Drugie Ogólnopolskie Sympozjum Biofizyki – Kazimierz n/Wisłą, 16-18.3.1970 r.
(współorg. przez Oddział Lubelski PTF i Polskie Tow. Botaniczne) [78].
– Sympozjum Fizyki Metali – Złoty Potok k/Częstochowy 1-5.9.1974 r. (organiz.
przez PTF przy poparciu KF PAN) [79].
– Sympozjum Fizyki Statystycznej – Zakopane, 1-6.9.1975 r. (współorg. przez PTF,
IF PAN i IBJ) [80].
8. Organizacja i planowanie działalności naukowej
Z wszelką działalnością naukową wiąże się obecnie nierozerwalnie sprawa
planowania i organizacji. Na I posiedzeniu Konferencji Profesorów i Docentów Fizyki w
1945 r. zagadnieniu temu poświęcił swój referat prof. Weyssenhoff [3]. Prace tej Konferencji
nad reformą studiów, a wśród planów na przyszłość – projekt Instytutu FizycznoTechnicznego – omówiono na początku niniejszego artykułu (rozdz. 2).
W dziale rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w spuściźnie po S.
Pieńkowskim znajduje się – prawdopodobnie przez niego samego opracowany – projekt
powołania na Zjeździe Fizyków w 1947 r. Komisji Planowania Rozwoju Badań Fizycznych w
Polsce (wniosek i uzasadnienie) [81]. Projekt ten przewidywał dla celów odbudowy życia
gospodarczego w Polsce nawiązanie przez fizyków polskich kontaktu z przemysłem przy
użyciu kwestionariusza, który miał być opracowany przez wyżej wymienioną Komisję
Planowania i następnie rozesłany przez Ministerstwo Przemysłu poszczególnym;
Zjednoczeniom Przemysłowym w Polsce do wypełnienia. Na podstawie takiego sondażu
Komisja miała następnie opracować plan jak najracjonalniejszego wykorzystania nielicznej
kadry naszych naukowców i podać temuż Ministerstwu listę młodych fizyków, których
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należałoby wysłać za granicę do określonych ośrodków dla uzupełniających studiów w
kierunku technicznym. Na czele Komisji miał stanąć S. Pieńkowski.
Był to zapewne tylko projekt, gdyż w aktach PTF nie ma śladu powołania takiej
Komisji, wiadomo natomiast, że Zjazd Fizyków Polskich w 1947 r. powziął rezolucję
utworzenia Państwowego Instytutu Fizyczno-Technicznego [11], a Zarząd Główny PTF
skierował do wszystkich Kierowników Katedr Fizyki polskich szkół akademickich okólnik w
sprawie szybkiego zgłoszenia kandydatów na studia zagraniczne w zakresie fizyki technicznej
[82].
Na razie do tego zagadnienia już nie powracano, warto jednak podkreślić, że w
przeddzień otwarcia XII Zjazdu Fizyków w 1949 r. ukazał się w Życiu Warszawy wywiad z
prof. Pieńkowskim, zatytułowany „Fizycy zbliżają się do przemysłu” [83]. Do spraw
planowania przez ZG PTF działalności w dziedzinie zastosowań fizyki wrócimy przy końcu
niniejszego rozdziału.
Na ostatnim posiedzeniu Konferencji Profesorów i Docentów Fizyki, które odbyło się
podczas XII Zjazdu Fizyków (w 1949 r.), Pieńkowski zreferował wytyczne pracy fizyków
polskich w warunkach ogólnopolskiego planowania badań naukowych na najbliższą
przyszłość [6]. Wytyczne te dają się ująć w czterech punktach:
Wobec niewystarczającej kadry pełnowartościowych pracowników naukowych dla
celów badawczych, przemysłowych i dydaktycznych zaleca się:
1) podejmować prace jedynie w kierunkach najpilniejszych potrzeb, zachowując przy
tym równowagę między „nauką czystą” a potrzebami praktycznymi, unikać ciasnego
utylitaryzmu;
2) w możliwie szerokim zakresie uwzględniać nowoczesne metody badawcze i
nastawić część swoich wysiłków tak, aby można było zapoczątkować ew. nowe kierunki
badań które mogą się wyłonić jako konieczne;
3) przewidzieć szkolenie specjalistów i wytypować ośrodki szkolenia;
4) w ramach swoich możliwości przyjmować zamówienia na pomiary i ekspertyzy od
innych instytucji.
Po tym referacie wybrano Komisję do Organizacji Badań Naukowych jako organ ZG
PTF [6]. Na jej czele stanął Pieńkowski, członkami zaś byli: Stanisław Loria, Henryk
Niewodniczański, Arkadiusz Piekara i Szczepan Szczeniowski. Komisja ta opracowała:
a) stan badań naukowych, b) sumy potrzebne poszczególnym Zakładom Fizycznym w
uczelniach, c) funkcje i obciążenia asystentów oraz d) sprawę sił technicznych. Powyższy
materiał przekazano Podsekcji Fizyki i Astronomii I Kongresu Nauki Polskiej. Sprawom
Kongresu poświęcono też pierwsze dwa dni na XIII Zjeździe Fizyków Polskich w Krakowie
[51].
Na początku lat pięćdziesiątych rola PTF, jako jednego z towarzystw naukowych
specjalistycznych – poza urządzaniem małych konferencji krajowych – miała, zgodnie z
zaleceniami PAN, ograniczać się przede wszystkim do wzmożonej akcji upowszechniania
wiedzy, do działalności dydaktycznej, opiniodawczej i koordynacyjnej, a ponadto do
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prowadzenia centralnej ewidencji prac naukowych i pracowni (zob. wytyczne dla nowego ZG
PTF, uchwalone na Walnym Zebraniu w 1949 r. [34]).
Ten zmieniony charakter Towarzystwa, pozbawionego możliwości organizowania
Zjazdów i wydawania swego organu, tj. Acta Physica Polonica, budził jednak stałe
zaniepokojenie ZG i członków PTF. Szczególny wyraz znalazło to w sformułowanej przez
Walne Zebranie w styczniu 1955 r. następującej, podanej również do wiadomości PAN,
dyrektywie [17] dla nowego Zarządu Towarzystwa: „konieczne jest wszczęcie starań o
urządzanie Zjazdów Ogólnych co 2 lata. (...) przykłada [się] ogromną wagę do takich
Zjazdów ze względu na ich znaczenie dla rozwoju fizyki i młodej kadry fizyków”.
Na pierwszym po 5-letniej przerwie XV Zjeździe (wrocławskim) w 1957 r. uchwalono
bardzo istotny wniosek do Prezydium Rządu, zawierający sygnał o szkodach ponoszonych
przez fizykę polską wskutek powolnej procedury sprowadzania z zagranicy niezbędnych
książek i przyrządów. Wniosek przedkładał propozycję, by kredyty przeznaczone dla
wyższych uczelni i instytutów na zakup przyrządów były przyznawane w dewizach i mogły
być użyte na zakupy bezpośrednio u producentów [84].
Na początku lat sześćdziesiątych starania ZG PTF w Min. Szk. Wyższego
doprowadziły do zorganizowania przy Uniwersytecie Warszawskim Studium Biofizyki.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się z dniem 1.10.1963 r. [26, 39].
W okresie 1965-68 r. z inicjatywy ZG czyniono przygotowania do otwarcia w dn.
1.9.1968 r. szkoły pomaturalnej – dwuletniego Technikum Fizycznego, kształcącego siły
pomocnicze do pracy w laboratoriach fizycznych wyższych uczelni i instytutów. Dużo pracy
włożono w opracowanie programów ramowych i szczegółowych (Z. Wilhelmi, M.
Jastrzębska i in.) [40, 42]. Niestety szkoła ta na skutek niewystarczającej liczby kandydatów
wkrótce została zamknięta.
W 1974 r., po objęciu funkcji prezesa ZG PTF przez Zdzisława Wilhelmiego, dążąc
do nawiązania kontaktów fizyków-naukowców z inżynierami zainteresowanymi modernizacją
różnych gałęzi naszej gospodarki, wprowadzono do PTF w charakterze członków
wspierających instytuty fizyczne i nauk pokrewnych oraz duże zakłady przemysłowe, w
których są lub mogą być stosowane nowoczesne metody fizyczne [43]. Werbowanie
członków wspierających miało jako cel uboczny poprawę ówczesnej trudnej sytuacji
finansowej Towarzystwa, lecz jako cel główny – przyspieszenie procesu wkraczania fizyków
do przemysłu. Był to w pewnym stopniu nawrót do idei Pieńkowskiego z lat 1947 i 1949, a w
latach późniejszych – Rubinowicza i Mięsowicza, którzy wielokrotnie podkreślali na
Walnych Zebraniach konieczność tworzenia sekcji fizyki technicznej przy Oddziałach i
uwzględniania tej tematyki na Zjazdach Fizyków Polskich. W szeregu instytutów
przeprowadzono ankietę na temat czy istnieje i jak przebiega współpraca fizyki z przemysłem
[85]. Przy ZG powstała pod przewodnictwem prof. Mirona Gaja Komisja Fizyki
Przemysłowej dla opracowania szczegółowego programu tworzenia i rozwoju sekcji fizyki
przemysłowej (sekcji postępu technicznego) przy Oddziałach PTF. Pierwsza taka sekcja
powstała przy Oddziale Łódzkim [43].
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Starania, które podjęto jeszcze po Zjeździe Łódzkim (1971 r.) o zrównanie w prawach
magistrów fizyki zatrudnionych w przemyśle lub w innych gałęziach gospodarki narodowej z
inżynierami i magistrami chemii [86] nie zostały jednak, o ile nam wiadomo, uwieńczone
powodzeniem.
Na zakończenie tego rozdziału należy wspomnieć, że począwszy od 1947 r.
wielokrotnie poruszano na Zjazdach konieczność opracowania historii PTF. Częściowo
zapełnił tę lukę artykuł Kapuścińskiego [5] omawiający przedwojenną działalność PTF. W r.
1963 powierzono Zofii Mizgier całość tej pracy, począwszy od gromadzenia materiałów
zastępujących dokumenty z okresu przedwojennego, które kompletnie zaginęły. Artykuł
niniejszy stanowi ostatnią część zamierzonego przez Z. Mizgier opracowania.
9. Działalność wydawnicza
Do wydawania przedwojennego organu PTF Acta Physica Polonica przystąpiono
staraniem dawnego, wybranego w 1938 r., Zarządu Głównego – jeszcze przed oficjalnym
wznowieniem działalności Towarzystwa [87]. Pierwszy powojenny zeszyt tego czasopisma,
wydany z zasiłku Wydz. Nauki Min. Oświaty ukazał się w Krakowie już w 1947 r.
Redaktorem naczelnym był Jan Weyssenhoff, a w skład Komitetu Redakcyjnego wchodzili
ponadto (lata 1947-48): Jan Blaton, Mieczysław Jeżewski, Marian Mięsowicz, Henryk
Niewodniczański i Konstanty Zakrzewski [88].
W rok po wznowieniu Acta Zarząd Główny PTF występuje z inicjatywą wydawania
drugiego czasopisma, kwartalnika publikującego ogólne referaty monograficzne z różnych
dziedzin fizyki [89]. Periodyk ten, pod nazwą Postępy Fizyki i z podtytułem „Czasopismo
poświęcone upowszechnianiu wiedzy fizycznej”, Towarzystwo przeznaczało dla tych którzy
mając już pewne przygotowanie i interesując się fizyką, nie mogą korzystać bezpośrednio ze
źródeł oryginalnych [90]. Tomy I i II Postępów wyszły w Poznaniu pod redakcją S.
Szczeniowskiego w latach 1949/1950 i 1951. Zawierały one obok artykułów
monograficznych obszerne wiadomości z życia organizacyjnego PTF, np. sprawozda z XII i
XIII Zjazdu Fizyków Polskich. Z czasem wprowadzono do Postępów krótkie notatki o
nowościach naukowych, rocznicach odkryć, komunikaty ze Zjazdów i konferencji materiały
do bibliografii i słownictwa oraz kronikę. Redaktorem naczelnym dalszych tomów (III i IV)
został S. Pieńkowski, a po jego śmierci, do 1960 roku – L. Natanson.
Stronę administracyjno-wydawnicza obu czasopism przejęło z czasem (lata 1952-53)
Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Od 1953 r. Acta Physica Polonica przechodzą (bez
zmiany na stanowisku redaktora naczelnego) pod zarząd niedawno powstałej Polskiej
Akademii Nauk – ściślej Komitetu Fizyki PAN, później zaś – Instytutu Fizyki PAN. Stan ten,
gdy jedynym oficjalnym organem PTF były półpopularne Postępy Fizyki, utrzymywał się
przez lat 7. Z okresu tego pochodziły projekty ZG wydawania uproszczonym sposobem
krótkich sprawozdań z prac własnych, referowanych na posiedzeniach PTF [37].
Od r. 1960 PTF zostaje współwydawcą Acta Physica Polonica obok Instytutu Fizyki
PAN. Odtąd redakcję obu czasopism prowadzi w Krakowie prof. J. Weyssenhoff. Z biegiem
lat zmienia się częstość ukazywania się Acta. Z kwartalnika stają się one kolejno
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dwumiesięcznikiem (1955), a wreszcie miesięcznikiem (1961) podzielonym na 2 tomy
rocznie (od 1962). Utrzymuje się piękny zwyczaj drukowania tu dłuższych wspomnień
pośmiertnych poświeconych naszym wybitnym fizykom, z pełną bibliografią ich prac. Znów
jak w okresie międzywojennym, tylko o wiele liczniej, pojawiają się nazwiska autorów
zagranicznych. Ze wzrostem zainteresowania czasopismem za granicą wiąże się wzrost liczby
napływających artykułów, co wymaga z kolei znacznego powiększenia objętości Acta (z 72
arkuszy w 1961 r. do 150 ark. w 1964 r.). Dopływ czasopism pochodzących z wymiany
zagranicznej za Acta (ok. 122 tytuły w latach 1961-63) wzbogaca księgozbiór Biblioteki
Instytutu Fizyki PAN, która w 1953 r. przejęła jako depozyt dawne zbiory PTF [26].
Postępy Fizyki wychodzą od 1955 r. jako dwumiesięcznik. Charakter ich uległ pewnej
ewolucji: obok opisów najnowszej i najciekawszej aparatury pojawiają się recenzje z
wydawnictw i prac poświęconych dydaktyce fizyki w szkołach wyższych. Pozostały jednak
Postępy czasopismem typu przeglądowego, przy czym poza artykułami pisanymi przez
fizyków polskich wprowadzono z czasem także tłumaczenia najlepszych publikacji
zagranicznych.
W 1970 r. Acta Physica Polonica ulegają podziałowi na dwie serie: A i B. Seria A sta
nowi miesięcznik ukazujący się, jak poprzednio, w postaci dwóch tomów rocznie, tematyka
zaś obejmuje: fizykę ogólną, fizykę materii skondensowanej, optykę i elektronikę kwantową,
fizykę atomową i molekularną oraz fizykę stosowaną. Seria B zaś stanowi kwartalnik, później
– od 1971 r. – dwumiesięcznik (jeden tom rocznie) o tematyce: fizyka c; stek, teoria pola,
fizyka jądrowa, teoria względności. Na rys. 2 zobrazowano liczbę str. artykułów,
drukowanych w Acta w latach 1957-75.

Rys. 2. Liczba stron Acta Physica Polonica w latach 1948-75 (krzywa górna). A – seria A, B – seria B. Wartości
na krzywej górnej w latach 1970-75 są sumą A+B
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Po śmierci Jana Weyssenhoffa (1972 r.) naczelnym redaktorem obu serii Acta Physica
Polonica został Wiesław Czyż, a redaktorem naczelnym Postępów Fizyki – Przemysław
Zieliński.
W końcu września 1970 r. ukazał się pierwszy numer nowego kwartalnika Reports on
Mathematical Physics [91] firmowanego przez Instytut Fizyki UMK i Polskie Towarzystwo
Fizyczne, a wydawanego pod redakcją Romana S. Ingardena wspólnie przez PWN i North
Holland Publ. Co. (w latach 1974-75 zawarto umowę na koedycję z Pergamon Press w
Oxfordzie). Czasopismo ma liczną (ok. 30 osób) międzynarodową Radę Redakcyjną. Od
1974 r. wychodzi jako dwumiesięcznik, a publikuje oryginalne prace z fizyki teoretycznej, w
których stosuje się nowoczesne metody matematyczne (aksjomatyczne, algebraiczne, teorii
informacji itp.) oraz prace matematyczne odnoszące się do współczesnych problemów fizyki.
Pierwszy zeszyt tomu l Reports dedykowano prof. Rubinowiczowi z okazji 80-tej rocznicy
jego urodzin (przypadającej w 1969 r.).
Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego i PTF powstała w latach 196971 wspólna Komisja Wydawnicza czasopisma matematyczno-fizycznego dla młodzieży [21].
Projekt uzyskał poparcie Wydz. III PAN oraz Min. Oświaty i Wychowania. Popularny ten
miesięcznik pod nazwą Delta ukazuje się od 1974 r. wydawany przez Ossolineum [92].
Redaktorem naczelnym był w tym okresie M. Kordos (matematyk) a zast. red. nacz. – doc. T.
Hofmokl (fizyk). W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzili m. in. początkowo dr Z.
Płochocki, później doc. M. Świecki. Pismo – wielce poczytne – oprócz artykułów zamieszcza
zadania i opisy prostych doświadczeń.
Tak więc w połowie lat siedemdziesiątych PTF sprawowało merytoryczną opiekę nad
wydawaniem czterech czasopism:
– Acta Physica Polonica – wspólnie z IF PAN,
– Reports on Mathematical Physics – wspólnie z IF UMK,
– Delta wspólnie z Polskim Tow. Matematycznym,
– Postępy Fizyki.
Zaznaczyć należy, że w tym właśnie okresie wystąpiły znaczne ograniczenia w
przydziałach papieru na druk czasopism. Dotknięte tym zostały nakłady Acta Physica
Polonica, Postępów Fizyki i świeżo założonej Delty, o czym była mowa na Walnym Zebraniu
Towarzystwa w 1975 r. [44].
Działalność wydawnicza PTF obejmowała jeszcze – z inicjatywy ówczesnego prezesa
Wojciecha Rubinowicza [41] – początek serii monografii w językach obcych, poświęconych
wybitnym uczonym polskim pod wspólnym tytułem „The Great Polish Scientists”,
zmienionym później na „Polish Men of Science” [24]. Przy współudziale Towarzystw:
Astronomicznego, Chemicznego i Geofizycznego utworzono wspólną Komisję Wydawniczą
[42] tej serii w składzie: W. Rubinowicz (przewodn.), Jan Petykiewicz (sekret.) i członkowie
– Halina Chęcińska, Jerzy Chodkowski, Karolina Leibler, Ananiasz Rojecki, Andrzej
Trautman i Włodzimierz Zonn [21]. Po śmierci Rubinowicza przewodnictwo Komisji objął
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Leonard Sosnowski [43]. Do 1975 r. wydano pracę A. Dorabialskiej W. Świętoslawski i W.
Zacharewicza o J. Śniadeckim. W opracowaniu były:
– R. Smoluchowskiego, S. Chandrasekhara i M. Kaca o Marianie Smoluchowskim
oraz
– I. Białynickiego-Biruli, E. Infelda i A. Trautmana o Leopoldzie Infeldzie (ukazała
się w 1978 r.),
natomiast w przygotowaniu znajdowała się monografia W. Ścisłowskiego o Czesławie
Białobrzeskim [43].
10. Biblioteka PTF
Przedwojenna biblioteka PTF, która powstała z wymiany krajowej i zagranicznej za
Sprawozdania i Prace PTF, a później za Acta Physica Polonica, zawierająca liczne, bardzo
trudno dostępne publikacje – w znacznej części ocalała.
Po wojnie Zarząd Główny usiłował zasilać ją dalszymi czasopismami i innymi
drukami z wymiany za Acta Physica Polonica (przynajmniej dubletami), jak również
dubletami z księgozbiorów Oddziałów terenowych (1951 r.) [52,93], postanowiono także
zatrudnić bibliotekarza etatowego, a opiekę nad biblioteką powierzyć członkowi Zarządu PTF
– T. Kopcewiczowi.
W r. 1952 dokooptowano do Zarządu Głównego jako bibliotekarza Ryszarda
Kołodziejskiego [94], a w następnej kadencji – Mariana Danysza [36].
Biblioteka PTF liczyła wówczas (1952 r.) ok. 1000 tomów [35]. W swoim odczycie na
XIV Zjeździe Fizyków Polskich w Poznaniu (grudzień 1952 r.) Kapuściński stwierdził, że
Biblioteka PTF jest całkowicie uporządkowana i dostępna dla pracowników naukowych [5].
W lutym następnego roku ZG został poinformowany o decyzji PAN co do przejęcia
Biblioteki PTF jako depozytu przez Instytut Fizyki PAN, którego księgozbiór był dopiero w
zalążku [58]. Depozyt PTF zawierał 428 woluminów oprawnych, resztę stanowiły tomy
nieoprawne i druki niekompletne [36]. Wobec przejęcia Acta Physica Polonica przez PAN
(1953), publikacje z wymiany za to czasopismo zaczęły odtąd zasilać bibliotekę IF PAN.
Przy Oddziale PTF w Toruniu powstał w latach 1968-70 zaczątek nowej Biblioteki
PTF (niezależnie od dawniej istniejących zbiorów PTF, zdeponowanych w Bibliotece IF PAN
w Warszawie) – z daru prof. Stanisława Mrozowskiego z Buffalo w USA, członka
honorowego PTF. Dar ten stanowiły komplety roczników podstawowych amerykańskich
periodyków fizycznych za okres od 1942 r. [42, 95]. Zbiory te są stale uzupełniane przez
ofiarodawcę, np. Biblioteka otrzymuje na bieżąco 8 tytułów powyższych czasopism. Około r.
1971 – wg informacji otrzymanych z Biblioteki Instytutu Fizyki PAN w Warszawie – również
w.w. księgozbiór depozytowy PTF został przekazany do Torunia. Siedzibą Biblioteki jest
Instytut Fizyki UMK w Toruniu, a otwarcie nastąpiło w czerwcu 1972 r. [96].
11. Ustalanie słownictwa fizycznego
Sprawa utworzenia Komisji Słownictwa Fizycznego stanowiła jeden z punktów
porządku dziennego pierwszego po wojnie zebrania PTF w maju 1947 r. [9]. Widocznie
jednak nie doszło do wyboru Komisji, skoro w czerwcu tegoż roku na wniosek prezesa PTF
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wydelegowano Władysława Kapuścińskiego do współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków
Polskich SEP przy ustalaniu słownictwa technicznego [11].
Nawiązując do prac Komisji Słownictwa Fizycznego w okresie przedwojennym (z M.
Jeżewskim jako przewodniczącym) wskrzeszono w 1948 r. Komisję Terminologiczną w
następującym składzie: Mieczysław Jeżewski (przewodniczący), Władysław Kapuściński,
Henryk Niewodniczański, Leonard Sosnowski, Jan Weyssenhoff. Później przybrała ona
nazwę Komisji Terminów, Oznaczeń i Jednostek.
Ze względu na to, że potrzeba ustalania nazw i symboli fizycznych była w tym okresie
paląca, Komisja postanowiła, obok systematycznego opracowywania kolejnych działów
fizyki (co musiało być rozłożone na lata), ustalić możliwie szybko jak największą liczbę
terminów (z różnych działów fizyki), dla których stosowano rozmaite nazwy w
poszczególnych środowiskach oraz tych terminów w noworozwijających się działach fizyki,
gdzie były one zupełnie nie ustalone. Przy ustalaniu nazw i oznaczeń Komisja opierała się na
aktualnych propozycjach Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej (IUPAP),
Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) oraz Biuletynu Związku
Elektryków Szwajcarskich z 1947 r. Materiał przygotowany niezwykle szybko Komisja
przedyskutowała już w grudniu 1948 r., po czym rozesłano go do Oddziałów w celu zebrania
opinii. Po tych konsultacjach cały materiał „Terminy, oznaczenia, jednostki” ogłoszono w
Postępach Fizyki w 1951 r. [97].
Po XIV Zjeździe Fizyków Polskich w Poznaniu działalność Komisji została
zawieszona wskutek niezgodności poglądów członków PTF na sprawę używania spolszczonej
pisowni nazw jednostek i niemożności osiągnięcia co do tego porozumienia na Walnym
Zebraniu PTF (1952 r.). Przewodniczący Komisji zgłosił rezygnację ze swego stanowiska
[36].
Działająca przy IUPAP Komisja Symboli, Jednostek i Nomenklatury wydała projekt
przepisów (zaleceń) odnoszących się do oznaczeń i symboli różnych wielkości fizycznych.
Zalecenia te ukazały się w 1957 r. w tłumaczeniu W. Majewskiego w Postępach Fizyki.
Na XVI Zjeździe Fizyków Polskich (Toruń, 1959 r.) wybrano ponownie Komisję
Terminologiczną, nadal pod przewodnictwem M. Jeżewskiego. Członkami zostali: W.
Kapuściński, H. Niewodniczański, Józef Roliński, Tadeusz Skaliński i J. Weyssenhoff [98].
Komisja rozpoczęła działalność ustalając pewne propozycje dla Polskiego Komitetu
Narodowego IUPAP. Była reprezentowana, bądź przez swego przewodniczącego, bądź przez
członków, na różnych posiedzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków
Polskich, Główny Urząd Miar, czy też Polski Komitet Normalizacyjny w sprawie ustalania
niektórych terminów, wprowadzania nowego układu jednostek bezwzględnych itp.
Przewodniczący Komisji nawiązał współpracę z Polskim Komitetem
Normalizacyjnym biorąc udział w jego posiedzeniach. Współpraca układała się dobrze, PKN
uchwalał oznaczenia różnych wielkości trzymając się uchwał IUPAP oraz propozycji
przyjętych w swoim, czasie przez Komisję PTF.
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Część Komisji brała udział w pracach nad przygotowaniem pięciojęzycznego
słownika fizyki, którego inicjatorem był mgr Wacław Skibicki. Przejrzenie i poprawienie
zebranego przez niego materiału podzielono między cały zespół fizyków, zaś nadzór nad
całością objęli, jako Komitet Redakcyjny, członkowie Komisji Terminologicznej: M.
Jeżewski, H. Niewodniczański i J. Weyssenhoff. Sekretarzem Komitetu był Andrzej
Hrynkiewicz. Słownik Terminów Fizycznych W. Skibickiego ukazał się w 1961 r.
Z inicjatywy Komisji utworzono w 1960 r. w Postępach Fizyki „Kącik językowy”, w
którym opublikowano pewną liczbę artykułów dotyczących słownictwa.
Próby prof. M. Jeżewskiego nawiązania kontaktu z Komisją Słownictwa przy SEP
(1963 r.) wykazały, że sprawy słownictwa są najtrudniejsze do rozwiązania. Składając
sprawozdanie Komisji Terminów, Oznaczeń i Jednostek na Walnym Zebraniu PTF w
Katowicach w 1963 r. powiedział: „Wydaje się, że przyczyną tego jest okoliczność, iż rzadko
kiedy istnieją przesłanki logiczne, aby ustalić taki, a nie inny termin. Czy można np.
uzasadnić, który termin jest odpowiedniejszy: częstość czy częstotliwość, opór czy oporność,
współczynnik samoindukcji czy indukcyjność własna, przenikliwość czy przenikalność ?” A
więc największą rolę zwykle odgrywają tu czynniki emocjonalne oraz przyzwyczajenie. Na
tym gruncie zaś kogoś przekonać niełatwo”.
Na walnym Zebraniu podczas XVIII Zjazdu Fizyków Polskich (Katowice, 1963 r.)
prof. Jeżewski odczytał sprawozdanie z 35-letniej pracy Komisji (1928-63) i zawiadomił o
posiadanych przez siebie z czasów II wojny światowej materiałach do różnych działów
słownika fizyki zainicjowanego przed 1939 r. przez Akademię Nauk Technicznych11.
Tymczasem Komisja została uszczuplona przez zgon członków: H.
Niewodniczańskiego i J. Rolińskiego, a kilku innych członków znacznie przekroczyło wiek
emerytalny. Na Zjeździe w Poznaniu (1969 r.) prof. Jeżewski prosił o zwolnienie go z funkcji
przewodniczącego Komisji. Po jego ustąpieniu Zarząd Główny PTF powołał na to stanowisko
Zdzisława Wilhelmiego, jednak wobec jego paroletniego pobytu w Międzynarodowej Agencji
Atomowej w Wiedniu, Komisja czasowo zawiesiła swoją działalność.
12. Działalność dydaktyczna
Działalność PTF w sprawach dydaktyki w okresie powojennym rozpoczęła się na
Ogólnopolskiej Konferencji Profesorów i Docentów Fizyki (1945-49) przy ustalaniu
programu studiów fizyki na wyższych uczelniach i projektach zbiorowego opracowania
dwóch podstawowych podręczników uniwersyteckich: fizyki doświadczalnej i fizyki
teoretycznej (por. rozdz. 2).
W pierwszych latach po II wojnie światowej stwierdzano przy egzaminach wstępnych
z fizyki na wyższe uczelnie słabe przygotowanie kandydatów. W tych warunkach sprawą
palącą stało się nawiązanie przez PTF współpracy z nauczycielstwem, organizowanie
pokazów dla młodzieży szkolnej, odczytów z fizyki nowoczesnej, zakładanie sekcji
dydaktycznych w Oddziałach. Do najdawniejszych należą sekcje w Gdańsku, Warszawie i
11

Materiały te przesłał w 1970 r. Zarządowi Głównemu PTF, uważając, że mogą się, przydać w przyszłości
osobom zainteresowanym zagadnieniami słownictwa [99].
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Krakowie. Około 1952 r. założono sekcję dydaktyczną w Krakowie, a w Poznaniu
organizowano dla nauczycieli prelekcje nowoczesnej fizyki. W 1955 r. Zarząd Główny po
odbyciu rozmów z przedstawicielami Min. Oświaty wystąpił do tegoż Ministerstwa z
memoriałem w sprawie przygotowania młodzieży szkolnej w zakresie fizyki i rekrutacji na
studia fizyczne. Oferując gotowość aktywnej współpracy, Zarząd Główny zgłosił przy tym
szereg wniosków: 1) podwyższenie kredytów na zakup pomocy szkolnych, 2) polepszenie
jakości produkowanego sprzętu, 3) przetłumaczenie dobrego zagranicznego podręcznika
fizyki dla umożliwienia nauczycielom dokształcania się, 4) zorganizowanie dla nauczycieli o
niepełnych kwalifikacjach studium zaocznego w zakresie fizyki.
Zarząd PTF zobowiązał się dostarczać wykwalifikowanych prelegentów na odczyty i
kursy dokształcające oraz rzeczoznawców do oceny pomocy szkolnych, przeprowadzać za
pośrednictwem Oddziałów akcję informacyjną w szkołach w związku z rekrutacją na wyższe
uczelnie, zakładać sekcje dydaktyczne w tych ośrodkach, gdzie ich dotąd nie było i urządzać
dla nauczycieli szkół średnich odczyty z pokazami, tak jak to było przedtem praktykowane
[100].
Sprawą dydaktyki fizyki w szkole średniej zajęły się po wojnie ośrodki metodyczne
kierowane przez kuratoria. Odczyty dla nauczycieli odbywały się częściowo w sekcjach
dydaktycznych oddziałów PTF, a częściowo w ramach współpracy PTF z Wojewódzkimi
Ośrodkami Doskonalenia Kadr Oświatowych (WODKO).
Realizując nakreślony plan współpracy z resortem oświaty powołano w PTF Komisję
Recenzji Podręczników Szkolnych Fizyki w składzie: Eugeniusz Dmochowski, Michał
Halaunbrenner i Wacław Staszewski. Dokonała ona bardzo sumiennej recenzji kilku
podręczników [17].
Doceniając w pełni znaczenie ćwiczeń uczniowskich z fizyki, przekazano do Min.
Oświaty wniosek uchwalony przez Walne Zebranie PTF o reaktywowanie robót ręcznych w
szkołach średnich [37], a w jednym z oddziałów (Poznańskim) zorganizowano kursy
laboratoryjne dla nauczycieli obejmujące m. in. obróbkę szkła i obróbkę metali [38].
W okresie 1959-61 r. utworzono przy Zarządzie Głównym PTF Komisję do Spraw
Reformy Programów i Metod Nauczania pod przewodnictwem Tadeusza Skalińskiego z
udziałem m. in. Michała Halaunbrennera i Mieczysława Jeżewskiego. Zespół ten w stałym
kontakcie z Komisją Programową i Departamentem Programów Min. Oświaty oraz
odpowiednią komisja Polskiego Towarzystwa Matematycznego poparł projekt utworzenia
zróżnicowanych typów liceum ogólnokształcącego i opracowane projekty programów fizyki
dla typu matematyczno-przyrodniczego i humanistycznego złożył w Min. Oświaty [101].
Niektórzy członkowie Komisji brali też udział jako rzeczoznawcy w posiedzeniach Komisji
Podręczników Ministerstwa. W ostatecznej jednak wersji programów Ministerstwo nie
wprowadziło zróżnicowania dla różnych typów szkół i pozostawiło dawniejszą liczbę godzin
nauczania fizyki, mniejszą od proponowanej przez PTF [39]. Prof T. Skaliński złożył
rezygnację ze stanowiska przewodniczącego Komisji.
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W połowie lat sześćdziesiątych ZG PTF powrócił do dawnego projektu zbiorowego
opracowania podręcznika fizyki, tym razem na poziomie szkoły średniej. Miał to być
podręcznik uniwersalny – dla ucznia i nauczyciela. Pracowały nad tym projektem kolejne
dwie komisje, lecz bez większego rezultatu. Dużym sukcesem natomiast było rozpoczęcie
wydawania, wspólnie z Polskim Towarzystwem Matematycznym, młodzieżowego
miesięcznika Delta, o czym była już mowa w rozdziale 9.
Specjalna komisja PTF opracowała program fizyki w liceum dla uczniów szczególnie
uzdolnionych.
W porównaniu z okresem międzywojennym, w obradach Zjazdów sprawy
dydaktyczne przestały odgrywać wybitną rolę (poprzednio bywały niekiedy rozważane na
plenum). Wśród referatów plenarnych (patrz zestawienie Zjazdów w rozdz. 7.2) tylko jeden
(M. Halaunbrennera) dotyczył dydaktyki. Na zjeździe w Lublinie (1967 r.) domagano się
poświecenia większej uwagi sprawom dydaktycznym wobec nowych prądów w dydaktyce
światowej. Przy ogromnym zróżnicowaniu i wzroście liczby sekcji naukowych (do 10)
podczas obrad Zjazdów, sekcja dydaktyczna przestała odgrywać taką rolę jak w okresie
poprzednim, gdy jako „konkurencję” miała tylko jedną sekcję naukową.
Na skutek wniosku o stworzenie w Postępach Fizyki miejsca dla spraw związanych z
dydaktyką, zgłoszonego na Walnym Zebraniu w Łodzi (1971 r.), postanowiono podjąć
starania o zwiększenie objętości czasopisma, a Redakcja wprowadziła dział „Zagadnienia
dydaktyki fizyki w szkołach wyższych”. Na tymże Walnym Zebraniu wystąpiono z
propozycją, aby spośród przedstawicieli sekcji dydaktycznych istniejących przy oddziałach
wybrać przewodniczącego, który by reprezentował sekcje w Zarządzie Głównym. Jako ową
przedstawicielkę sekcji dydaktycznych wybrano Danutę Kunisz. O kontaktach zagranicznych
PTF w zakresie dydaktyki będzie mowa w rozdz. 14.
Mimo stałej walki w Oddziałach PTF o jak najlepsze przygotowanie z fizyki
absolwentów szkół średnich (o czym będzie mowa poniżej), wyniki tej akcji były na ogół
niezadowalające, tak że w latach 1974-75 Zarząd Główny przygotował, podobnie jak to było
przed dwudziestu laty (1955 r.), projekt nowej umowy o współpracy między Ministerstwem
Oświaty i Wychowania a Polskim Towarzystwem Fizycznym.
Projekt ten przewidywał m. in. organizowanie przez PTF w porozumieniu z MOiW
oraz MSWiT corocznych szkół letnich – kursów odświeżających wiedzę nauczycieli fizyki.
Celem tych szkół letnich miało być podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
fizyki i nawiązanie trwałych kontaktów między nimi a nauczycielami akademickimi.
Przewidziano również udział przedstawicieli PTF przy opiniowaniu programów nauczania i
projektów podręczników a także otoczenie przez PTF opieką wybranych szkół oraz udzielanie
im pomocy przez prowadzenie uczniowskich kół naukowych i organizowanie kursów
przygotowujących do egzaminów na wyższe uczelnie. W ramach tej umowy nastąpiło objęcie
przez PTF patronatu nad czasopismem Fizyka w Szkole.
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12.1. Oddziały
Cały ciężar pracy dydaktycznej z młodzieżą spoczywał na oddziałach. Działalność ich
sekcji dydaktycznych polegała na: organizowaniu odczytów i pokazów z fizyki dla uczniów
starszych klas szkół średnich; prowadzeniu kursów przygotowawczych (fizyka i matematyka)
do egzaminów na wyższe uczelnie; wygłaszaniu referatów z fizyki współczesnej dla
nauczycieli (zwykle na posiedzeniach sekcji); organizowaniu dla nauczycieli wycieczek
naukowych.
Od 1965 r. wprowadzono nagrody dydaktyczne dla wyróżniających się nauczycieli.
Pod koniec lat sześćdziesiątych daje się zauważyć ożywienie działalności
dydaktycznej działów. Oddział Toruński w porozumieniu z Ośrodkiem Metodycznym
Kuratorium Okręgu Koszalińskiego organizuje trzydniową konferencję dla nauczycieli fizyki.
Podobnie Oddział Gdański wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Gdańsku –
jednodniową Ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Fizyki (14.12.1969).
Inną konferencję dydaktyczną zorganizował Oddział Opolski wspólnie z Kuratorium
Okręgowym Ośrodkiem Metodycznym oraz Zakładem Dydaktyki Fizyki WSP w Opolu.
W okresie 1974-75 poza seminariami dla nauczycieli szkół średnich i podstawowych
zorganizowano ponad 200 odczytów i pokazów z fizyki dla młodzieży szkolnej (m. in. słynne
Pokazy Lubelskie – zob. rozdz. 13). W Oddziale Poznańskim nawiązano współpracę
Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i udostępniono pracownie naukowe Instytutu
Fizyki UAM i Instytutu Fizyki Molekularnej PAN dla prac eksperymentalnych członków tego
Towarzystwa. W Warszawie prowadzono w pracowniach studenckich ćwiczenia
laboratoryjne dla wyróżniających się uczniów klas licealnych i organizowano kursy
przygotowawcze do egzaminów wstępnych na studia wyższe. W Oddziale Gliwickim powstał
Klub Olimpijczyka, gdzie prowadzono wykłady z fizyki, rozwiązywanie zadań
rachunkowych, zwiedzanie zakładów naukowych.
Wszystkie te działania oddziałów stanowiły wkład do akcji rekrutacyjnej, z którą
wiąże się także Olimpiada Fizyczna.
12.2. Olimpiada Fizyczna
Inicjatorem zorganizowania Olimpiady Fizycznej był ówczesny prezes Zarządu Główgo PTF Prof. Wojciech Rubinowicz. Na jego wniosek uchwalono na posiedzeniu Zarządu
Głównego w dniu 24.2. 1951 r. poczynić wstępne kroki dla zorganizowania zawodów
uczniów szkół średnich pod nazwą „Olimpiada Fizyczna”. Akcja ta miała na celu: rozbudzić
zamiłowanie młodzieży szkolnej do fizyki; podnieść poziom nauczania tego przedmiotu
szkołach średnich w całym kraju; zapewnić dopływ najzdolniejszych kandydatów na wyższe
studia fizyczne i techniczne.
W dniu 13.4.1951 Zarząd Główny PTF powołał Komitet Organizacyjny Olimpiady
składzie: Leonard Sosnowski (przewodniczący), Paulina Jaszczyn (sekretarz), członkowie:
Bronisław Buras, Władysław Kapuściński i Czesław Ścisłowski. Zadaniem Komitetu było
opracowanie szczegółowego projektu zawodów – przede wszystkim regulaminu – uzyskanie
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poparcia władz. Można było przy tym wzorować się w pewnym stopniu na olimpiadzie
Matematycznej, która już wówczas istniała.
Zawody w skali ogólnopolskiej należało tak przeprowadzić, aby udział w nich
umożliwić młodzieży wszelkich szkół średnich, również i prowincjonalnych, oddalonych od
ośrodków uniwersyteckich. Ustalono, że zadania z fizyki rozwiązywane podczas zawodów
mają być dwojakiego rodzaju, zarówno doświadczalne jak i teoretyczne.
Na czele Olimpiady stanął Komitet Główny, a we wszystkich Oddziałach terenowych
PTF – Komitety Okręgowe. Zawody I stopnia mają charakter prac domowych i odbywają się
na terenie szkół. Wyniki tych prac, tj. rozwiązania zadań teoretycznych oceniają Komitety
Okręgowe i przeprowadzają w swoim zakresie zawody II stopnia. Zawody III stopnia
organizuje Komitet Główny. W zawodach mogą brać udział zasadniczo uczniowie kl. X i XI
szkół ogólnokształcących, III i IV klasy liceów pedagogicznych oraz II, III i IV klasy
techników.
Nagrodzeni zawodnicy otrzymują dyplomy oraz prawo wstępu – po ukończeniu
szkoły średniej – bez dalszych egzaminów na wydziały matematyki, fizyki i chemii
uniwersytetów oraz na dowolne wydziały wyższych szkół technicznych (przy rekrutacji na
architekturę obowiązuje egzamin z rysunku). W razie potrzeby otrzymują specjalne stypendia
naukowe. Nauczyciel, którego uczeń zostaje zwycięzcą Olimpiady, otrzymuje odpowiednią
premię.
Regulamin opracowany w 1951 r. przez Komitet Organizacyjny Olimpiady
przewidywał, że Olimpiadę Fizyczną organizuje PTF w porozumieniu z Ministerstwem Szkół
Wyższych i Nauki na zlecenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz Centralnego Urzędu
Szkolenia Zawodowego [102]. Zgodnie z regulaminem, zatwierdzonym przez władze we
wrześniu 1951 r., Minister Oświaty powołał Komitet Główny Olimpiady pod
przewodnictwem Jerzego Pniewskiego, z Leonardem Sosnowskim jako Kierownikiem
Olimpiady. Do Komitetu Głównego wchodzili przedstawiciele wyżej wymienionych
instytucji oraz Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej. Kierownik Olimpiady miał
do swej pomocy biuro i Sekretarza Naukowego, którego powoływał Komitet Główny.
Komitet Główny Olimpiady Fizycznej rozesłał tejże jesieni do wszystkich szkół
średnich ogólnokształcących, pedagogicznych i technicznych broszurę propagandową [l03],
popularyzującą cele Olimpiady. Wygłoszono też szereg pogadanek przez radio [52], a w
grudniu 1951 r. rozesłano tematy pierwszych zadań olimpijskich.
Do zawodów I Olimpiady zgłosiło się 350 uczniów. Aby zwiększyć liczbę
uczestników od III Olimpiady począwszy, dodano nieobowiązkowe zawody wstępne
rozgrywane w szkole.
Spośród zwycięzców Olimpiady Fizycznej Komitet Główny wybiera reprezentacji na
Międzynarodowe Olimpiady Fizyczne zainicjowane w Warszawie w 1967 r.
W ciągu 24 lat (od 1951 r. do 1975 r. włącznie) przewodniczącymi Komitetu
Głównego Olimpiady Fizycznej byli kolejno: Jerzy Pniewski, Tadeusz Skaliński, Szczepan
Szczeniowski, Iwo Białynicki-Birula i od 1974 r. Jerzy Mycielski. W zawodach I stopnia
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XXIV Olimpiady Krajowej uczestniczyło 2324 uczniów. W okresie tym odbyło się 7
Międzynarodowych Olimpiad Fizycznych.
Były też w Polsce turnieje regionalne (organizowane przy współudziale oddziałów
PTF) w Opolu i w Szczecinie.
12.3 Wystawy
Inną formą działalności dydaktycznej oddziałów PTF były wystawy urządzane
podczas Zjazdów Fizyków Polskich. Na XX Zjazd (1967 r.) Oddział Lubelski przygotował z
wielkim nakładem pracy wystawę związaną z życiem i twórczością Marii SkłodowskiejCurie. W czasie XXI jubileuszowego Zjazdu w Poznaniu (1969 r.) czynne były dwie
wystawy. Jedna poświęcona historii PTF z materiałów gromadzonych dla przyszłego
Archiwum Zarządu Głównego, druga była wystawą aparatury naukowej. W 1973 r. podczas
XXIII Zjazdu w Krakowie czynna była wystawa zagranicznej aparatury naukowej.
13. Popularyzacja fizyki. Współpraca z ruchem racjonalizatorskim
Popularyzacja wiedzy ma w Polsce stare i dobre tradycje. Działalność odczytowopopularyzatorska PTF była jedną z dziedzin, w której – przy wielkim zainteresowaniu
odbiorców – można było znów podjąć pracę wkrótce po zakończeniu wojny, pomimo
zniszczeń sprzętu i aparatury naukowej. Począwszy od 1948 r. uczestniczyły w tej akcji:
Gdańsk, Kraków, Toruń, Warszawa, Lublin, Wrocław. Oto kilka przykładów cykli odczytów
z 1952 r.: „Zjawiska rezonansu w przyrodzie” (Gdańsk), „Zjawiska falowe w fizyce”
Kraków), „Fizyka tworzy nową technikę” (Warszawa), „Zdobycze fizyki współczesnej”
(Wrocław).
Od 1952 r. – po przejściu PTF pod opiekę Biura Towarzystw Naukowych i
Popularyzacji Wiedzy PAN – następuje wzmożenie we wszystkich oddziałach PTF akcji
odczytów popularnonaukowych, a Zarząd Główny zgodnie z zaleceniem PAN opracowuje na
nowo plan tej działalności Towarzystwa.
Na pograniczu popularyzacji i dydaktyki należy umieścić cykle odczytów dla
młodzieży szkolnej, przeważnie z klas X i XI oraz dla nauczycieli, w związku z rekrutacją na
wyższe studia fizyczne (por. rozdz. 12). Przytoczymy tu kilka liczb, które świadczą o
rozmiarach tej akcji: w okresie 10.12.1952-30.12.1954 odbyło się 201 odczytów i 63
pogadanki; w okresie 20.1.1955-1.11.1957 – 708 odczytowi 62 pogadanki; w czasie od
września 1961 r. do września 1963 – 395 odczytów [17, 26, 36].
Podobnie jak przed wojną, niektóre cykle odczytów PTF zostały wydane drukiem,
nakładem Wydawnictw Naukowo-Technicznych. Były to: Zdobycze fizyki ciała stałego,
Warszawa 1961 oraz Fale elektromagnetyczne i ich niektóre zastosowania, Warszawa 1963.
O stanie i potrzebach popularyzacji fizyki w Polsce pisał w tym czasie Arkadiusz Piekara w
czasopiśmie Problemy.
Inną formę pracy z młodzieżą szkolną na pograniczu popularyzacji i dydaktyki fizyki
stanowią tzw. „pokazy lubelskie”, zorganizowane po raz pierwszy w 1953 r. z inicjatywy
Wacława Staszewskiego. Gdy w odczytach popularnonaukowych demonstracje ilustrują i
uzupełniają treści podane ustnie przez prelegenta, to w „pokazach lubelskich” zasadniczą
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odgrywają czynne zestawy do demonstracji zjawisk z różnych dziedzin fizyki, a słowo
wiążące spełnia raczej rolę pomocniczą. W pokazach uczestniczy głównie młodzież klas III i
IV liceów oraz klas VIII szkół podstawowych regionu lubelskiego. Frekwencja kształtuje się
na poziomie ok. 4000 uczestników rocznie.
Specjalną formą popularyzacji wiedzy w pierwszych latach powojennych było
udzielanie wskazówek racjonalizatorom pracy, których projekty miały związek z
zagadnieniami fizycznymi. W akcji tej przodował Oddział Gdański, który już w 1951 r. z
inicjatywy prof. A. Piekary zorganizował posiedzenia z odczytami naukowo-technicznymi dla
racjonalizatorów Wybrzeża. Cieszyły się one wielkim powodzeniem [52].
Od 1953 r. stosownie do zalecenia ZG PTF [58] wszystkie oddziały rozpoczynają
współpracę z ruchem racjonalizatorskim poprzez urządzanie kursów odczytów oraz stały
kontakt z zakładowymi klubami racjonalizatorów i poradniami [36]. Z. Skubała-Tokarska w
swoim sprawozdaniu dla Biura Towarzystw Naukowych i Popularyzacji Wiedzy PAN [53]
wymieniła poza Oddziałem Gdańskim także Oddziały Krakowski, Warszawski, Lubelski,
Łódzki, Poznański stwierdzając, że PTF jest prawdopodobnie jedynym towarzystwem
subwencjonowanym przez PAN, które rozpoczęło pracę w tym zakresie.
Ostatnie wzmianki o współpracy PTF z ruchem racjonalizatorskim znajdujemy w
sprawozdaniu ZG za okres 20.1.1955-1.11.1957 [17].
14. Współpraca z zagranicą
Pierwszy powojenny kontakt fizyków polskich z naukowcami zagranicznymi nastąpił
już w 1947 r., w kilka miesięcy zaledwie po X Zjeździe organizacyjnym PTF – w maju tegoż
roku. Było to możliwe dzięki temu, że dawny Zarząd Główny w składzie przedwojennym
ustalił w porę listę delegatów do Komitetu Narodowego Fizyki przy Międzynarodowej Unii
Fizycznej, a Oddział Krakowski PTF, też już wcześniej zorganizowany – wziął na siebie
obowiązek gospodarza Międzynarodowego Zjazdu Komisji Badań Promieni Kosmicznych w
dniach 6-11.10.1947 w Krakowie pod patronatem tej Unii.
Wśród uczestników owego Zjazdu było 26 gości zagranicznych, m. in. P. Auger i P.
Fleury z Paryża, P. Blackett z Manchesteru, F. Powell z Bristolu, C. Clay z Amsterdamu, P.
Cosyns z Brukseli, W. Heitler z Zurichu, L. Janossy z Dublina, J. Montgomery i J. A.
Wheeler z Princeton. Z Polski było obecnych 50 osób. Przewodniczył prof. C. Clay. Na czele
Komitetu Organizacyjnego stali J. Weyssenhoff, H. Niewodniczański i M. Mięsowicz. W
ramach Zjazdu odbyła się wycieczka do Wieliczki, gdzie uczestnicy obejrzeli w kopalni soli
aparaturę licznikową do badania promieni kosmicznych na dużych głębokościach.
Dla uczonych polskich ważne było odnowienie przy tej okazji dawnych i nawiązanie
nowych kontaktów naukowych z gośćmi zagranicznymi.
Drugim z kolei międzynarodowym zjazdem fizyków w Polsce pod patronatem PTF
była Międzynarodowa Konferencja Luminescencji 25-28.09.1963 r. w Toruniu, urządzona
staraniem Min. Szkoln. Wyższego, PAN, Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej
(IUPAP) i PTF, a finansowana przez Min. Szk. Wyż. i IUPAP. Brało w niej udział ponad 200
osób z 13 krajów. Przewodniczącym Konferencji był Alfred Kastler, zaś przewodniczącym
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Komitetu Organizacyjnego – Aleksander Jabłoński. Materiały z obrad, ogłoszone w Acta
Physica Polonica, objęły dwa pełne zeszyty tego czasopisma.
Z mniejszych imprez o charakterze międzynarodowym, organizowanych do 1975 r.
(horyzont czasowy nin. artykułu) przy współudziale PTF, wymienić należy „Międzynarodowe
Szkoły Letnie Fizyków” w Zakopanem na temat defektów sieci krystalicznej, urządzane przez
Instytut Fizyki PAN wspólnie z PTF. Wykładowcami byli profesorowie wyższych uczelni,
Polacy i obcokrajowcy, a słuchaczami zaawansowani młodzi naukowcy inżynierowie z
przemysłu – z Polski oraz z innych państw w liczbie ok. 130 osób.
W latach 1966 do 1975 odbyły się cztery takie Szkoły na tematy:
– „Defekty w kryształach i metody ich badań” (4-18.6.1966);
– „Defekty sieci krystalicznej i ich wpływ na fizyczne własności ciał stałych”
(1-15.6.1968);
– „Defekty sieci krystalicznej i ich wpływ na elektryczne i optyczne własności ciał
stałych” (1-11.6.1970);
– „Defekty punktowe i ich oddziaływanie z innymi defektami sieci krystalicznej”
(18-30.6.1973).
W latach 1957-59, za prezesury Aleksandra Jabłońskiego, PTF zaczyna nawiązywać
kontakty naukowe z krajami socjalistycznymi. Na Zjeździe w Toruniu (1959 r.) były obecne
delegacje Towarzystw Fizycznych z NRD i Węgier. W 1961 r. podczas Zjazdu w Gdańsku
podpisano z NRD umowę o bezdewizowej wymianie delegatów na zjazdy i konferencje.
Podobne umowy zawarto z Węgierskim Towarzystwem Fizycznym ok. 1962 r., a podczas
Zjazdu krakowskiego w 1965 r. – z Bułgarskim Towarzystwem Fizycznym.
Taka wymiana bezdewizowa objęła początkowo 100, a później 150 osobodni i była w
pełni realizowana. Delegatów z Polski zgłaszały oddziały PTF spośród swych członków,
Zarząd Główny zatwierdzał i kierował ich w miarę wolnych miejsc. O atrakcyjności tej formy
współpracy dla fizyków polskich świadczą liczne artykuły z lat sześćdziesiątych (gdy
porozumienie o wymianie było jeszcze nowością) pojawiające się w Postępach Fizyki i in.
czasopismach, a poświęcone relacjom ze spotkań na zagranicznych zjazdach i konferencjach.
Co się tyczy dalszych kontaktów naukowych Towarzystwa, to w okresie powojennym
należy przede wszystkim odnotować szereg wizyt indywidualnych na zaproszenie ZG PTF:
po odwiedzinach w latach pięćdziesiątych, powtórnie przybył prof. P. Jacquinot (1960 r.) oraz
Mathieu z Francji (1961 r.), a także A. Meixner (RFN), A. Kastler (Francja) i S. Rozental
(Dania) w 1962 r. W latach 1965-67 gościli A. Mekner (RFN) i A. D. Yoffe (Anglia), w
latach 1967-69 S. Mrozowski (USA), a w okresie 1969-71 J. Ramsey (Australia), F. Pirani
(Anglia) oraz Hassen (RFN). Na lata 1971-73 przypadają wizyty P. Ressibois (Belgia), A.
Meixnera (RFN), Z. Lechne-Wasiutyńskiej (Kanada), S. Mrozowskiego (USA) i Cecile de
Wilta (USA), a w roku 1975 przybył Handemans (z Holandii).
Do wybitnych osiągnięć ZG PTF w zakresie współpracy zagranicznej należało –
podczas ostatniej kadencji prezesury W. Rubinowicza – uzyskanie zgody PAN na
przystąpienie PTF od 1.1.1972 r. do Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (EPS).
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Towarzystwo to istniało już od 1968 r., a członkami jego mogły być stowarzyszenia lub
pojedyncze osoby. Przystąpienie do EPS było poprzedzone wizytą (ok. 1967 r.) prof.
Rubinowicza, jako przedstawiciela PTF, w Londynie na zebraniu informacyjnoorganizacyjnym Międzynarodowego Towarzystwa Fizycznego (taka była pierwotnie robocza
nazwa EPS).
Początkowo mieliśmy w EPS dwudziestu członków indywidualnych. Sprawy
formalne dotyczące przynależności członków indywidualnych do EPS wyjaśniono ostatecznie
na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu PTF w dniu 21.1.1974 r.: niezbędna jest zgoda PAN,
jej uzyskaniu członkowie mogą opłacać składki w złotówkach (również PTF część składki
opłacało w złotych).

Aleksander Jabłoński (1898-1980), profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, prezes PTF w latach 1957-61, członek honorowy PTF. Fot. Janina Gardzielewska
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Zdzisław Wilhelmi, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prezes PTF w latach 1974-81, członek honorowy
PTF

Jubileuszowy XXI Zjazd Fizyków Polskich, Poznań 1969. W pierwszym rzędzie od prawej: M. Mięsowicz, S.
Szczeniowski, W. Trzebiatowski, J. Stankowski, T. Skaliński
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W kuluarach XXI Zjazdu. Od prawej: S. Mazur, J. Wesołowski, W. Żuk (tyłem), A. Jabłoński

W latach 1974-75 nastąpiło dalsze rozszerzenie i pogłębienie współpracy z EPS.
Liczba polskich członków indywidualnych wzrosła sześciokrotnie i osiągnęła 122 osoby.
Przedstawiciele PTF weszli także do wszystkich Komitetów Doradczych EPS.
Miarą doceniania sprawy kontaktów międzynarodowych może być fakt istnienia przy
ZG PTF odrębnej Komisji Współpracy z Zagranicą. Komisja ta pracowała obok takich agend
ZG PTF jak Komisja Rewizyjna, Komisja Nagród Naukowych itd.
Warto również pamiętać o przedsięwzięciu z pogranicza dydaktyki i współpracy z
zagranicą, jakimi były Olimpiady Międzynarodowe, organizowane przez PTF dla uzdolnionej
w dziedzinie fizyki młodzieży szkół średnich. Wzmianka o tej działalności Towarzystwa
umieszczona została już wcześniej w rozdz. 14 niniejszej pracy.
15. Akademie i obchody
Podobnie jak w okresie przedwojennym, uświetnianie uroczystymi posiedzeniami,
akademiami itp. ważniejszych rocznic czy wydarzeń w życiu nauki było nadal jednym z
przejawów działalności PTF.
Dla uczczenia pamięci zmarłych polskich fizyków wykorzystywano często zebrania
plenarne podczas otwarcia Zjazdów. I tak na XIV Zjeździe (1952 r.) oddano hołd pamięci
Mariana Smoluchowskiego z okazji 35-lecia jego zgonu; na XV Zjeździe (1957 r.) w
dwudziestolecie śmierci, i na XIX Zjeździe (1965 r.), w stulecie urodzin, święcono pamięć
Władysława Natansona. Szczególnie uroczyście obchodzono w Lublinie 50-łecie śmierci
Smoluchowskiego i 100-lecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie w czasie XX Zjazdu (1967
r.).
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Z obchodów poświęconych pamięci uczonych zagranicznych należy przede
wszystkim wymienić akademię ku czci Paula Langevina w 1948 r., urządzoną w Sali
Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego, gdyż gmach Zakładu Fizyki na Hożej był jeszcze
w powojennej odbudowie. W Warszawie również odbyło się uroczyste posiedzenie
poświęcone pamięci Einsteina (1955 r.) zorganizowane staraniem ZG PTF i Instytutu Fizyki
PAN. Z inicjatywy PTF wmurowano w Strzelnic k. Kruszwicy ku czci A. A. Michelsona
tablicę pamiątkową, której odsłonięcie nastąpiło 4 września 1963 r. w obecności córki
uczonego, przybyłej specjalnie ze Stanów Zjednoczonych na tę uroczystość. W 1964 r. PTF
wspólnie z Polskim Towarzystwem Astronomicznym i Instytutami Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego zorganizowało sesję naukową z okazji 400-lecia urodzin Galileusza.
Zmarłych polskich profesorów-fizyków czciły też oddziały PTF. I tak upamiętniono
akademiami rocznice zgonu Białobrzeskiego, Pieńkowskiego i Sołtana w Oddziale
Warszawskim; W. Natansona, Blatona, Zakrzewskiego i Niewodniczańskiego w Oddziale
Krakowskim oraz Lorii i Negrusza w Oddziale Gliwickim, a także ufundowano nagrobki
Pieńkowskiemu, Sołtanowi, Smoluchowskiemu i tablice pamiątkowe Pieńkowskiego,
Smoluchowskiego.
Polskie Towarzystwo Fizyczne obchodziło również uroczyście zdarzenia o
charakterze radosnym, głównie jubileusze, np.: 45-lecie pracy w Oddziale Warszawskim PTF
doc. Ireny Bóbr-Modrakowej (1958 r.), 40-lecie Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1959
r.), 35-lecie a potem 50-lecie pracy naukowej prof. Aleksandra Jabłońskiego (Oddział
Toruński PTF), 80-lecie urodzin prof. Wojciecha Rubinowicza (1969 r.). Tę ostatnią
uroczystość, połączoną z wystawą publikacji jubilata, organizowały: UW, IF PAN, Oddziały
Warszawski i Toruński PTF. W tymże 1969 r. PTF obchodziło na XXI Zjeździe w Poznaniu
swój własny jubileusz 50-lecia działalności (demonstrowana była przy tej okazji wystawa
materiałów do historii PTF zgromadzonych przez Zofię Mizgier i przeznaczonych do
Archiwum PTF).
Nadmienić też należy o obchodach rocznic odkryć i wynalazków: w 1948 r.
uroczystym posiedzeniem w Warszawie, zorganizowanym przez Oddział Warszawski PTF i
przez Polskie Towarzystwo Chemiczne uczczono 50-lecie odkrycia polonu i radu, zaś w 1957
r. podczas XV Zjazdu poświęcono okolicznościowy referat 50-tej rocznicy wynalezienia
lampy kwarcowej przez Czesława Reczyńskiego, jak również w 1971 r. Oddział Katowicki
PTF zorganizował uroczyste zebranie dla upamiętnienia 60-lecia odkrycia jądra atomowego
przez Rutherforda (w powiązaniu z 100 rocznicą jego urodzin). Z pogranicza obchodów i
działalności naukowej należy odnotować akademię (zorganizowaną w 1959 r. z inicjatywy i
przy współudziale Oddziału Gliwickiego PTF) dla uczczenia 50-lecia promocji doktorskiej
prof. Zygmunta Klemensiewicza i odnowienia przy okazji jego doktoratu.
16. Nagrody i odznaczenia
16.1. Nagrody Ministra Oświaty
Jedną z pierwszych czynności ZG PTF po odnowieniu Towarzystwa w 1947 r. było
ustalenie kandydatów do nagród Ministra Oświaty za prace z fizyki młodych naukowców,
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wykonane w okresie wojennym i powojennym, tj. od 1.9.1939 r. do 8.7.1947 r. Młodzi fizycy
– laureaci tych nagród, L. Sosnowski, J. Rayski i M. Gunther, otrzymali je na XI Zjeździe
Fizyków Polskich w 1948 r.
16.2. Nagrody Państwowe
Na początku lat pięćdziesiątych PTF na wniosek specjalnej komisji w składzie: S.
Pieńkowski, W. Rubinowicz, S. Szczeniowski – wysuwało kandydatury do nagród
państwowych z dziedziny dyscyplin fizycznych.
16.3. Nagrody naukowe PTF
W okresie lat 1959-61 opracowano regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia
naukowe członków PTF w dziedzinie fizyki (początkowo brano pod uwagę całokształt
dorobku naukowego, a od 1971 r. jedną przedstawioną pracę naukową). Oprócz nagród
pieniężnych i dyplomów stosowano też od 1968 r. przyznawanie nagród niższego stopnia –
wyróżnień w formie samych dyplomów oraz wprowadzono stopniowanie nagród: pierwszego,
drugiego i trzeciego stopnia.
16.4. Medal im. Mariana Smoluchowskiego
Komisja nagród naukowych PTF (A. Jabłoński, W. Rubinowicz. S. Szczeniowski)
ustanowiła w latach 1963-65 ufundować – zgodnie z wnioskiem L. Natansona z 1959 r. –
medal im. Mariana Smoluchowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki.
Walne Zebranie w 1965 r. zaaprobowało tę decyzję. Pierwszy medal przyznano w 1965 r. W.
Rubinowiczowi i wręczono go uroczyście na XX Zjeździe w 1967 r. Do 1975 r. (horyzont
czasowy niniejszego artykułu) medal ten otrzymali: w 1968 r. – A. Jabłoński, w 1969 r. – M.
Danysz i J. Pniewski, w 1970 r. – J. Gierula i M. Mięsowicz, w 1972 r. – L. Sosnowski, w
1973 r. – S. Chandrasekhar (USA), w 1974 r. – G. N. Florow (ZSRR) oraz w 1975 r. – G.
Pearson (USA). W przypadku trzech ostatnich fizyków – uczonych zagranicznych – spełniali
oni ustalony w 1973 r. dodatkowy warunek dla cudzoziemców: utrzymywania kontaktu z
nauką polską.
16.5. Nagrody dydaktyczne
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne w zakresie fizyki, zwane też „nagrodami PTF dla
wyróżniających się nauczycieli” (brano oczywiście pod uwagę nauczycieli fizyki), wzięły
swój początek od wniosku o nagradzanie członków PTF za osiągnięcia dydaktyczne,
zgłoszonego na Walnym Zebraniu PTF w 1963 r. Zarząd Główny podjął w 1964 r.
odpowiednią uchwałę, powołując prof. Halaunbrennera na przewodniczącego Komisji
przyznającej te nagrody. Pierwszych pięć osób uhonorowano w ten sposób w 1965 r. Odtąd
postanowiono corocznie wręczać do 5 nagród, a od 1973 r. brać pod uwagę jako kandydatów
do nagrody wszystkich nauczycieli fizyki, nie tylko nauczycieli będących członkami PTF.
16.6. Nagroda studencka
Decyzją ZG PTF w 1961 r. została ufundowana nagroda dla zwycięzcy konkursu
studenckich prac naukowych z fizyki i wręczona na III Ogólnopolskim Zjeździe Studentów
Fizyki (13-15.04.1962) jako jedna z nagród za najlepsze prace studenckie.
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16.7. Stypendium naukowe im. Mariana Smoluchowskiego
Na Walnym Zebraniu PTF we wrześniu 1967 r. zaaprobowano uchwałę ZG ufundowania
stypendium i zatwierdzono regulamin jego przyznawania. Nie udało się jednak zrealizować
uchwały – na przeszkodzie stanęły przepisy finansowe.
16.8. Nagrody za wyróżniające się prace magisterskie z dziedziny fizyki
Nagrody takie postanowiono przyznawać od 1970 r. Wręczanie nagród i wyróżnień
odbywało się podczas Zjazdów Fizyków Polskich lub w czasie plenarnego zebrania Zarządu
Głównego PTF.
17. Zakończenie
W cyklu czterech artykułów – z których ostatnim jest niniejsza publikacja – podjęto
próbę przedstawienia dziejów PTF od jego zarania po rok 1975. Zaakcentowano rolę
społeczną i naukową Towarzystwa oraz jego demokratyzm. Te same aspekty podkreślił w
1975 r. ówczesny prezes PTF, prof. Z. Wilhelmi w swym sprawozdawczym przemówieniu
[104], którego dwa fragmenty niech będą końcową klamrą zamykającą ten cykl:
,... Polskie Towarzystwo Fizyczne powinno i może odegrać znacznie ważniejszą niż w
przeszłości rolę w procesie rozwijania nauki w naszym kraju. Istnienie w Polsce instytucji
takich jak Polska Akademia Nauk czy Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i
Techniki, które są powołane do zarządzania sprawami nauki, ani nie zwalnia nas z troski o jej
losy, ani też nie wywłaszcza nas z terenów naszej statutowej działalności. Jesteśmy
organizacją społeczną ogólnopolską, a więc ponadśrodowiskową i ponadinstytucjonalną,
organizacją działającą na zasadach kolegialności i bezwzględnej równości wszystkich
członków. Głos każdego członka – nauczyciela prowincjonalnej szkoły, fizyka z fabrycznego
laboratorium czy profesora uniwersytetu jest jednakowo słyszalny na zebraniach naszego
Towarzystwa, walnych czy oddziałowych...”
„…Jakie są główne cele naszej działalności? Na to pytanie odpowiada nasz statut:
Celem PTF jest uprawianie i krzewienie fizyki i nauk pokrewnych z uwzględnieniem
ich praktyki, historii i zastosowań....”.
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SPROSTOWANIA
Ponieważ artykuł niniejszy stanowi czwartą i ostatnią część zamierzonej całości,
zgodnie z życzeniem Redakcji Postępów Fizyki umieszczamy tutaj sprostowania odnoszące
się do wszystkich poprzednio opublikowanych części.
Sprostowanie do części I (Powstanie i rozwój PTF – Postępy Fizyki 28, 362 (1977)):
na str. 388 w rozdziale „Literatura” należy po poz. [23] wstawić poz. [23a] o treści: B.
Średniawa. „Prace naukowe z fizyki w (Pamiętniku Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu),
w: Studia i materiały z dziejów polskiej. Seria C Historia nauk matematycznych, fizycznych,
chemicznych i geologiczno-geograficznych” Warszawa 1974, PWN, str. 101-105 (zeszyt
poświęcony Tow. Nauk Ścisłych w Paryżu), prostowanie do części II (Powstanie i rozwój
PTF – Postępy Fizyki 29, 67 (1978)): uwagi do rys. 9 na str. 82, zgłoszone uprzejmie przez
prof. H. Horodničiusa z Wilna: przy nazwisku J. Kowal (poz. 9) należy skasować znak
zapytania;
poz. 48 – należy poprawić inicjał imienia z „A” na „E”, gdyż ten fragment fotografii
jest podobizną Eugeniusza Dmochowskiego (juniora), syna Aleksandra (kierownika pracowni
fizycznej w Wilnie); przy poz. 51 znak zapytania należy zastąpić nazwiskiem L. Dąbrowski, a
na dole w odsyłaczu podać objaśnienie: Ludwik Dąbrowski, asystent prof. J. Patkowskiego z
Zakładu Fizyki II USB, uzupelnienia zgłoszone uprzejmie przez prof. T. Skalińskiego:
do rys. 9: poz. l – Apolonia Wrzesińska, poz. 2 – Mikołaj Szulc, poz. 14 – Irena
Postępska(?), poz. 29 – Bela Hurwicz, poz. 33 – Irena Bobrówna (Bóbr-Modrakowa), poz. 44
– Wanda Czapska, poz. 41 – Zofia Lewkowicz-Zamłyńska. do rys. 5: poz. 11 – Maria
Asterblum-Pronerowa. do rys. 6: * – Wiktor Ehrenfeucht, ** – Jerzy Starkiewicz,
POSŁOWIE
Począwszy od 1947 r. wielokrotnie poruszano na Zjazdach konieczność opracowania
historii PTF. Wobec całkowitego zniszczenia dokumentacji Towarzystwa, łącznie ze
statutem, w czasie zawieruchy wojennej, W. Kapuściński uważał, że będzie to „... zadanie
bardzo trudne, jeśli w ogóle wykonalne...”, zadanie to powierzył mi w 1963 r. prof. Wojciech
Rubinowicz. Przystąpiwszy do gromadzenia materiałów, po dwóch latach odnalazłam
zaginiony statut Towarzystwa w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W
1969 r. ukończyłam pierwszą wersję artykułu pt. „Powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa
Fizycznego” ze wstępem historycznym i zreferowałam ją na Zjeździe Jubileuszowym PTF w
Poznaniu. Praca ta w pewnym skrócie pt. „Polskie Towarzystwo Fizyczne 1919-69. Zarys
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rozwoju” ukazała się w czasopiśmie Nauka Polska w 1971 r. Zapowiedziane tam obszrniejsze
opracowanie tegoż tematu w Postępach Fizyki – wraz z dokumentacją – uległo znacznemu
opóźnieniu na skutek konieczności terminowego przygotowania noty o PTF do Słownika
Polskich Towarzystw Naukowych wydawanego przez PAN i oczekiwania na udostępnienie
materiałów rękopiśmiennych ze spuścizny po prof. S. Pieńkowskim, przejętych przez
Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego.
Zaznaczyć tu muszę, że szczególnie trudny do opracowania dokumentacyjnego był
okres lat 1929-39, gdyż przestały wtedy wychodzić Sprawozdania i Prace PTF, a w Acta
Physica Polonica nie było miejsca na komunikaty o działalności Towarzystwa. Wobec
zniszczenia całego Archiwum Towarzystwa, tj. protokółów posiedzeń, sprawozdań oddziałów
i protokółów walnych zgromadzeń PTF – przy analizie działalności Towarzystwa z tego
okresu opierałam się częściowo na odnalezionych programach Zjazdów (ze streszczeniami
referatów), a głównie na sprawozdaniach w prasie fachowej, które zwykle Zjazdom
towarzyszyły.
Z tych danych, rozproszonych po czasopismach takich jak Nauka Polska, Organon,
Phys. Pol., Mathesis Polska, Fizyka i Chemia w Szkole, Wszechświat, z przygodnie
ukazujących się wzmianek, a niekiedy wydrukowanych w całości plenarnych odczytów
zjazdowych lub referatów sekcji dydaktycznej, z zachowanych kilku książkowych opracowań
odczytów popularnonaukowych PTF, ze szczątków korespondencji, z Archiwum PAN czy też
relacji starszych członków Towarzystwa powstaje obraz, który stanowi – być może – tylko
przybliżenie istotnych osiągnięć PTF z tego okresu. Oświetliłam z konieczności dokładniej te
strony działalności Towarzystwa, dla których znalazła się obfitsza dokumentacja.
Zreferowałam je, aby choć częściowo zachować od niepamięci to, co wczoraj jeszcze było
żywą teraźniejszością, dziś należy do świeżej przeszłości, a jutro stanie się już historią.
Z wdzięcznością wspominam wiele osób, w większości już nieżyjących, które okazały
mi swoją uczynność i życzliwość pomagając mi w kompletowaniu źródeł i dokumentów. Na
szczególne podkreślenie zasługuje ofiarna pomoc dwóch zaprzyjaźnionych ze mną osób: mgr
Barbary Schmidt i dr Barbary Wojtowicz-Natanson, które w okresie, gdy sama nie mogłam
korzystać z bibliotek, pomagały mi w gromadzeniu wstępnej dokumentacji poszczególnych
tytułów czasopism.
Część I pracy (wstęp historyczny) i część II, dotyczące okresu lat 1920-39 ukazały się
w Postępach Fizyki w latach 1977 i 1978. W 1983 r. opublikowałam część III poprzednio nie
zamierzoną – poświęconą dziejom fizyki polskiej w okresie okupacji.
Artykuł niniejszy, obejmujący trzydziestolecie 1945-75 stanowi ostatnią, IV część
projektowanej całości. Ze względu na mój podeszły wiek, przy tej ostatniej części
współpracował ze mną bezinteresownie mój dawny uczeń, inż. el. Stefan Jerzy
Niementowski, któremu na tym miejscu składam serdeczne podziękowanie.
Nawiązując do dedykacji, umieszczonej w I części pracy, a poświęconej prof.
Stefanowi Pieńkowskiemu, nauczycielowi i mistrzowi przedwojennej warszawskiej szkoły
fizyków, pragnęłabym zakończyć tę pracę cytatem z jego przemówienia, wygłoszonego u
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schyłku życia (w dniu 24.02.1951 r.) z okazji nadania mu godności członka honorowego PTF:
„Towarzystwo nasze zbierało, uczyło, budziło, stawiało wymagania, rodziło krytykę i
pobudzało do wysiłku twórczego. W pewnej skali było ono sumieniem fizyków polskich”.
Zofia Mizgier
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