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Przedmowa 

Rok 2015 jest rokiem szczególnym w historii Politechniki Warszawskiej.  
Równo sto lat temu w Auli Gmachu Fizyki rektor prof. Zygmunt Straszewicz otwierał 
pierwszy rok akademicki na długo wyczekiwanej warszawskiej uczelni technicznej z polskim 
językiem wykładowym. Na świecie trwała jeszcze wojna, która dopiero trzy lata później 
miała przynieść Polsce niepodległość. W wybudowanym kilkanaście lat wcześniej Gmachu 
Fizyki, urządzonym i wyposażonym wspaniale przez prof. Wiktora Biernackiego, swoje 
badania i pracę z młodzieżą rozpoczynali znakomici polscy uczeni. Zakład Fizyczny był 
podzielony wówczas na dwie części należące do Wydziału Elektrotechnicznego i Wydziału 
Chemii. Pierwszym z nich już wkrótce miał kierować prof. Mieczysław Wolfke – naukowiec  
o wielkiej wyobraźni i uznanej na świecie pozycji, drugim – prof. Stanisław Kalinowski – 
społecznik i badacz magnetyzmu ziemskiego. 

W roku 2015 obchodzimy także rocznice ważne dla Wydziału Fizyki.  
Pięćdziesiąt lat temu zainaugurował swoją działalność międzywydziałowy Instytut Fizyki – 
dzieło prof. Szczepana Szczeniowskiego, człowieka niezwykle oddanego nauce kształceniu  
polskiej młodzieży. Po raz pierwszy w dziejach fizyki na Politechnice Warszawskiej badania 
naukowe i działalność dydaktyczna miały być prowadzone w ramach jednej społeczności 
akademickiej z własną Radą Naukową i strukturą organizacyjną. Powstawała jednostka, 
która po wielu latach została przekształcona w Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej 
– rozpoznawalny w kraju i za granicą ośrodek naukowy, a także miejsce studiów wielu 
młodych, ambitnych ludzi. Mimo że sam Wydział istnieje od nieco ponad piętnaście lat,   
jego korzenie sięgają końca dziewiętnastego wieku.  

Już prof. Mieczysław Wolfke wskazywał, jak ważne są pogłębione studia w zakresie 
fizyki stosowanej. Rok 2015 to także czterdzieści lat od uruchomienia studiów na kierunku 
Fizyka Techniczna w ramach Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PW.  
Przez ten czas prawie 1500 osób ukończyło studia w zakresie fizyki technicznej, 
rozpoczynając swoją karierę zawodową w nauce, przemyśle, a nawet w bankowości.  
Część z nich zasiliła kadry instytutów badawczych i uczelni. Dziś już większość młodej 
kadry Wydziału Fizyki stanowią osoby, które rozpoczęły swoją karierę od tytułu zawodowego 
magistra inżyniera fizyki. Od trzech lat Wydział Fizyki kształci studentów także w kierunku 
fotoniki. To wielki potencjał, który w niedalekiej przyszłości powinien zaowocować ekspansją 
polskiej myśli naukowej, nastawionej na zastosowania i nowe technologie. 

W tej monografii staraliśmy się przedstawić zarys dziejów fizyki na Politechnice 
Warszawskiej od jej początków po czasy współczesne. Mieliśmy świadomość jak ambitne  
i niełatwe jest to zadanie. W ograniczonej objętości niezwykle trudno jest z gąszczu faktów, 
nieraz zatartych przez upływający czas, wybrać najistotniejsze wydarzenia i postaci 7



składające się na tożsamość fizyków, Instytutu i Wydziału. Rozmawiając o przeszłości, 
łatwo doświadczyć ulotności ludzkiej pamięci, co może prowadzić do błędnej rekonstrukcji 
niektórych faktów. Na wydarzenia nakładają się indywidualne losy poszczególnych osób 
pracujących w różnych, nierzadko burzliwych, okresach historycznych. Szczególną uwagę 
staraliśmy się zwrócić na te wydarzenia, które miały kluczowy wpływ na dalszą przyszłość 
naszej społeczności akademickiej. Niewątpliwie takim krokiem milowym było utworzenie 
Wydziału Fizyki PW. Dlatego jego historii poświęciliśmy sporo miejsca w monografii.  
Jest to okres jeszcze świeży w naszej pamięci, więc jego dokładne spisanie uważamy  
za naszą powinność. Obszernie opisaliśmy także korzenie fizyki na Politechnice. 
Studiowanie najstarszych materiałów źródłowych było dla nas dużym przeżyciem  
i pouczającą przygodą. Mamy świadomość, że nie wszystkie fakty, wydarzenia i osoby mogły 
być przez nas należycie docenione. Do wielu ważnych epizodów mogliśmy nawet nie dotrzeć 
i przez to, mimo ich wagi, nieświadomie je pominąć. Będziemy wdzięczni za wszelkie 
uwagi. Dzięki temu, wydając kolejne opracowania przy okazji następnych jubileuszów, 
rekonstrukcja dziejów fizyki na Politechnice Warszawskiej będzie mogła stać się pełniejsza.

Dziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej 
oraz Zespół Redakcyjny
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1.1 Fizyka w Warszawskim Instytucie 
Politechnicznym
Fizyka	na	Politechnice	Warszawskiej	ma	 tyle	 lat,	 ile	 sama	Politechnika.	Wśród	
pierwszych	gmachów	Uczelni	wznoszonych	w	latach	1899–1901	był	Gmach	Fi-
zyki	zaprojektowany,	podobnie	jak	Gmach	Główny,	przez	wybitnego	architekta	
Stefana	Szyllera.	Nie	oznacza	to,	że	od	początku	istnienia	Uczelni	istniał	Wydział	
Fizyki,	gdyż	powstanie	takiego	wydziału	miało	miejsce	dopiero	100	lat	później,	
oznacza	 to	 jednak,	 jak	 dużą	 wagę	 twórcy	 Politechniki	 przywiązywali	 do	 fizy-
ki,	 jako	podstawowej	wiedzy,	którą	powinien	posiadać	dobrze	wykształcony	in-
żynier.	 Świadczy	o	 tym	 także	 attyka	Gmachu	Głównego	z	 alegoryczną	 rzeźbą	
przedstawiającą	Wiedzę,	Fizykę	i	Chemię.	

Zacznijmy	 jednak	 od	 prapoczątków	 Politechniki	 w	 jej	 obecnym	miejscu.	 Pod	
koniec	 dziewiętnastego	 wieku	 w	 światłych	 kręgach	 społeczeństwa	 polskiego	 
w	Królestwie	Polskim,	będącym	częścią	Imperium	Rosyjskiego,	dojrzewała	myśl	 
o	utworzeniu	w	Warszawie	uczelni	 technicznej,	w	której	mogłaby	kształcić	 się	
młodzież	polska.	W	założeniu	miała	to	być	uczelnia	tej	miary,	co	istniejący	już	
wcześniej	 Cesarski	Uniwersytet	Warszawski.	 Toteż,	 gdy	w	 roku	 1897,	 z	 okazji	
wizyty w Warszawie cara Mikołaja	II,	ludność	Królestwa	złożyła	fundusz	w	wy-
sokości	jednego	miliona	rubli	na	cele	użyteczności	publicznej,	powstała	entuzja-
styczna	 	myśl	wyjednania	zezwolenia	u	władz	carskich,	aby	fundusz	ten	został	
spożytkowany	na	utworzenie	politechniki	w	Warszawie	[1]*. 

Sprawą	 zajęła	 się	 sekcja	 techniczno-przemysłowa	Warszawskiego	Oddziału	To-
warzystwa	Popierania	Przemysłu	 i	Handlu,	której	prezesem	był	 inż.	Kazimierz	
Obrębowicz.	Podjęte	starania	odniosły	pozytywny	skutek.	Rząd	rosyjski	zgodził	
się	na	utworzenie	politechniki,	ale	pod	warunkiem,	że	ludność	zbierze	trzy	i	pół	
miliona	rubli	potrzebnych	na	zakup	placu	i	wzniesienie	odpowiednich	budynków.	
Plac	pod	zabudowę	o	wartości	około	miliona	rubli	ofiarował	zarząd	miasta	War-
szawy,	zaś	brakujące	fundusze	w	krótkim	czasie	zebrano.	Tym	sposobem,	dzięki	
ogromnej	 ofiarności	 społeczeństwa	 polskiego	 oraz	 zapałowi	 pomysłodawców,	
możliwe	stało	się	przystąpienie	do	budowy	politechniki.

Atmosferę	entuzjazmu	panującą	wówczas	w	Warszawie	opisuje	odwiedzający	 ją	
Marian	Smoluchowski,	wybitny	polski	fizyk,	wtedy	jeszcze	docent	Uniwersytetu	
Lwowskiego.	W	liście	do	ojca	z	kwietnia	1900	roku	[2]	pisze	on	między	innymi:	
Warszawa jest miastem bardzo oż ywionym, wobec Krakowa i Lwowa robi wrażenie małego 
Paryża.	W	innym	miejscu	dodaje:	Ponieważ kariera polityczna i urzędnicza jest całkiem 
zamknięta dla Polaków, wsz ystko rzuciło się do przemysłu i wyrobił się ów średni stan obywa-
telstwa, którego zawsze brakowało w Polsce. W towarz ystwie spotyka się tylko przemysłowców, 
urzędników bankowych, dziennikarz y, lekarz y, artystów, literatów etc.	Nawiązując	zaś	do	

* Przypisy na stronach 145-147
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inicjatywy	budowy	„Techniki”	 (tzn.	Politechniki	 –	przyp.	 red.),	 Smoluchowski	
pisze:	Co chwila słychać o jakichś składkach na sz pitale, zakłady dobrocz ynne albo cele 
narodowe. Marian	Smoluchowski	 jest	 też	pod	wrażeniem	czasopism	matematycz-
no-przyrodniczych	i	filozoficznych	wydawanych	w Warszawie, a nie w Galicji, gdzie 
mamy dwa uniwersytety	( Jagielloński	i	Lwowski	–	przyp.	red.),	jedną technikę	(Szkołę	
Politechniczną	we	Lwowie	–	przyp.	red.), tyle gimnaz jów etc. i wszelką swobodę dzia-
łalności.

Nie	czekając	na	wykończenie	gmachów	powstającej	uczelni	technicznej,	organi-
zatorzy	całego	przedsięwzięcia	przygotowali	już	w	1899	roku	prowizoryczne	po-
mieszczenie	przy	ulicy	Marszałkowskiej	81	(róg	Hożej),	aby	przyspieszyć	otwar-
cie	Politechniki.	Całkowite	ukończenie	budowy	gmachów	nastąpiło	w	1901	roku,	 
a	uczelnię	otwarto	pod	nazwą	„Warszawskiego	 Instytutu	Politechnicznego	Ce-
sarza Mikołaja	II”	[3].	Instytut	Politechniczny	składał	się	początkowo	z	trzech	
Wydziałów:	Inżyniersko-Budowlanego,	Mechanicznego	i	Chemicznego.	W	roku	
1903	został	otwarty	wydział	 górniczy	 [3].	Pomimo	że	uczelnia	powstała	wysił-
kiem	 społeczeństwa	 polskiego,	 językiem	 wykładowym,	 według	 ustawy	 rządo-
wej,	 był	 język	 rosyjski,	 co	 było	 z	 goryczą	 odbierane	 przez	 polskich	 studentów.	 
W	kadrze	wykładowców	przeważali	Rosjanie.	Polacy	byli	w	mniejszości.	Jednym	 
z	nich	był	fizyk,	wybitny	wykładowca	Wiktor	Biernacki	(1869–1918),	założyciel	 
i	pierwszy	kierownik	Zakładu	Fizycznego	–	jednego	z	najstarszych	na	Politechni-
ce.	Pomimo	iż	pełnił	on	wszystkie	funkcje	profesora,	ze	względu	na	antypolską	
politykę	władz	rosyjskich	zatrudniony	był	początkowo	na	stanowisku	docenta	[3].	
Wiktor	Biernacki	–	absolwent	Cesarskiego	Uniwersytetu	Warszawskiego	–	ode-

Gmach Fizyki na pocztówce z początków XX wieku
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Projekt Gmachu Fizyki i Elektrotechniki Warszawskiego Instytutu Politechnicznego 

(przyszłej Politechniki Warszawskiej) 

parter I piętro II piętro

III piętro IV piętro
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grał	wielką	rolę	we	wprowadzaniu	fizyki	do	
Warszawskiego	Instytutu	Politechnicznego.	
Od	samego	początku	opiekował	się	on	bu-
dową	 gmachu,	 który	 nazwano	 Gmachem	
Fizyki	 i	Elektrotechniki,	 jako	że	został	on	
siedzibą	nie	tylko	Zakładu	Fizycznego,	ale	
także	 Zakładu	 Elektrotechniki.	 Fizyka,	
jako	 nauka	 podstawowa,	 oraz	 elektrotech-
nika	 były	 wykładane	 wówczas	 na	 wszyst-
kich	wydziałach	nowo	utworzonego	Insty-
tutu	Politechnicznego.

W	 roku	 akademickim	 1899/1900	 Wiktor 
Biernacki	 opublikował	 monumentalne,	
1500-stronicowe	dzieło	„Fizyka”	cz.	 I	 i	 II.	
Z	 uwagi	 na	 obowiązujące	 wówczas	 wy-
mogi	 podręcznik	 ten	 musiał	 być	 wydany	
w	 języku	rosyjskim	[4].	Profesor	Biernacki 
położył	 olbrzymie	 zasługi	 w	 kompletowa-
niu	przyrządów	naukowych,	organizacji	sali	

wykładowej,	laboratoriów	fizycznych	oraz	zajęć	dydaktycznych.	Zorganizowany	
przez	 niego	 Zakład	 Fizyczny	 uchodził	 w	 ocenie	mu	współczesnych,	 jak	 i	 po-
tomnych za wzorowy. Profesor Leon	Staniewicz	–	autor	pierwszej	jubileuszowej	

Strony tytułowe dwuczęściowego podręcznika fizyki Wiktora Biernackiego 
 wydanego w języku rosyjskim na przełomie XIX i XX wieku

Wiktor Biernacki (1969–1918)
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monografii	 o	 Politechnice	
[5]			–	tak	pisze	o	Zakładzie	
Fizycznym:	{Zakład} został 
zorganizowany bardzo staran-
nie i urządzony wzorowo, dając 
możliwość prowadzenia owocnej 
pracy zarówno pedagogicznej, 
jak naukowej. Obok działu 
demonstracyjnego, zaopatrzone-
go obficie, Zakład obejmował 
wybornie zorganizowany dział 
ćwiczeń studenckich, obejmu-
jących 86 zadań. Dział prac 
naukowych był dobrze zaopa-
trzony w zasadnicze, precy-
z yjne prz yrządy pomiarowe  
i środki pomocnicze, szczególnie 
z dziedziny optyki i elektrycz-
ności. Dobrze zorganizowany 
warsztat mechaniczny dopeł-
niał całości.

Należy	 dodać,	 że	 prace	 naukowe	 i	 popularyzatorskie	 profesora	 Biernackiego,	
dotyczące	 fal	 elektromagnetycznych,	 a	 zwłaszcza	 sposobu	demonstrowania	do-
świadczeń	Hertza,	były	znane	i	doceniane	nie	tylko	w	kraju,	ale	także	za	granicą.	

Względna	stabilizacja	Warszawskiego	Instytutu	Politechnicznego	trwała	do	roku	
1905.	Tak	się	składa,	że	w	historii	fizyki	rok	ten	nazywany	jest	często	„cudownym	
rokiem	Einsteina”,	jako	że	wtedy	pojawiło	się	jego	5	nowatorskich	prac	–	dwie	
z	podstaw	 szczególnej	 teorii	względności,	 jedna	podająca	wyjaśnienie	 zjawiska	
fotoelektrycznego	i	dwie	dotyczące	zagadnień	dyfuzji	molekuł	[6].	Otóż	w	roku	
1905,	kiedy	Albert	Einstein	publikował	swoje	słynne	prace,	które	zmieniały	ob-

Tablica pamiątkowa ku pamięci Wiktora Biernackiego  
w Audytorium Gmachu Fizyki

Krużganki auli w Gmachu Fizyki  
– fot. „Przegląd Techniczny” nr 50 (1903)
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licze	fizyki,	 a	pracujący	na	polskojęzycznym	Uniwersytecie	we	Lwowie	Marian	
Smoluchowski,	niezależnie	od	Einsteina,	kończył	teorię	ruchów	Browna,	przez	
Imperium	Rosyjskie,	w	tym	Królestwo	Polskie,	przeszła	fala	strajków	i	niepoko-
jów	społecznych.	Na	ziemiach	polskich	znamienne	były	strajki	szkolne,	w	których	
żądano	wprowadzenia	 języka	 polskiego	 do	 szkół	 i	 wyższych	 uczelni.	 Po	 prze-
granej	wojnie	z	Japonią,	Rosja	carska	zaczęła	się	czuć	coraz	mniej	pewnie.	Dzia-
łalność	Warszawskiego	Instytutu	Politechnicznego	została	zawieszona	i	dopiero	 
w	1908	roku	pozwolono	na	wznowienie	nauki	[7].	Odzew	młodzieży	polskiej	był	
jednak	nieprzychylny.	Ze	względu	na	utrzymanie	języka	rosyjskiego,	jako	oficjal-
nego	 języka	wykładowego,	Instytut	był	bojkotowany	przez	polskich	studentów.	
Młodzież	rosyjska	również	nie	garnęła	się	zbytnio	do	studiowania	w	Warszawie,	
przez	co	wydatnie	spadła	liczba	studentów	Instytutu	Politechnicznego.	

Stan	impasu,	w	procesie	zdobywania	wyższego	wykształcenia	technicznego	przez	
młodzież	polską,	w	pewnym	stopniu	rekompensowała	działalność	Towarzystwa	
Kursów	Naukowych	w	Warszawie,	które	zawiązane	zostało	w	1906	roku,	z	któ-
rego	w	późniejszym	okresie	wyłoniła	się	Wolna	Wszechnica	Polska.	Ważnym	wy-
darzeniem	dla	 rozwoju	fizyki	warszawskiej	było	zapoczątkowanie	w	1913	roku		
budowy	gmachu	Zakładu	Fizyki		Cesarskiego	Uniwersytetu	Warszawskiego	przy	
ul.	Hożej	69	[8].	

Dalsze	 wypadki	 zostały	 zdeterminowane	 przez	 sytuację	 międzynarodową,	 
tzn.	 napięcia	 polityczne,	 problemy	 społeczne	 oraz	 sprzeczności	 między	 impe-
riami	 ówczesnej	 Europy.	 Po	 zamachu	 w	 Sarajewie	 Austro-Węgry	 rozpoczęły	 
28	 lipca	1914	roku	wojnę	przeciw	Serbii.	W	rezultacie	powszechnej	mobilizacji	
w	Rosji,	Niemcy	wypowiedziały	jej	1	sierpnia	wojnę.	W	dniu	3	sierpnia	Niemcy	
wypowiedziały	wojnę	Francji,	a	następnego	dnia	wkroczyły	do	Belgii.	Czwartego	
sierpnia	Anglia	wypowiedziała	wojnę	Niemcom,	a	dwa	dni	później	Austro-Węgry	
przystąpiły	do	wojny	z	Rosją.	Europa,	a	później	Stany	Zjednoczone	pogrążyły	się	
na	cztery	lata	w	pierwszej		wojnie	światowej	(1914–1918).	

W	pierwszej	 fazie	wojny	Niemcy	zaczęli	osiągać	poważne	sukcesy	zarówno	na	
froncie	zachodnim,	jak	i	wschodnim.	W	roku	1915	Rosjanie	postanowili	ewaku-
ować	się	z	Warszawy,	co	dotyczyło	także	Instytutu	Politechnicznego	i	 jego	wy-
posażenia.	Wiktor	Biernacki,	bardzo	związany	ze	swoją	pracą	i	zgromadzonymi	
przez	siebie	przyrządami	naukowymi,	o	które	tak	zabiegał,	postanowił	podążać	
wraz	z		uczelnią,	która	została	przeniesiona	początkowo	do	Moskwy,	a	następnie	
do	odległego	od	niej	o	400	km	Niżnego	Nowogrodu.	Wyczerpany	obowiązkami	
i	chorobą	Wiktor	Biernacki	zmarł	w	styczniu	1918	roku	w	Moskwie.	Staraniem	
rodziny	jego	prochy	zostały	przeniesione	w	1929	roku	do	Warszawy.	Doceniając	
ogromny	wkład	 pracy	 dydaktycznej	 i	 organizacyjnej	włożonej	 przez	 profesora	
Wiktora	 Biernackiego	w	 podwaliny	 fizyki	w	Warszawskim	 Instytucie	 Politech-
nicznym,	potomni	wmurowali	mu	w	Audytorium	Gmachu	Fizyki	tablicę	pamiąt-
kową.	Szczegóły	z	życia	profesora	Biernackiego	podano	w	Dodatku	(s.	159).	
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Inauguracja roku akademickiego 1916/1917 w auli Gmachu Fizyki

1.2 Rok 1915 – początki fizyki na 
Politechnice Warszawskiej
Po	ewakuacji	Rosjan,	5	sierpnia	1915	roku,	do	Warszawy	wkroczyli	Niemcy.	Czo-
łową	postacią	nowej	administracji	został	generał-gubernator	Hans von Beseler. 
Niemcom	bardzo	zależało,	aby	zjednać	sobie	Polaków	do	dalszej	wojny	przeciw-
ko	Rosji,	toteż	bez	większych	oporów	zaakceptowali	ideę	Towarzystwa	Kursów	
Naukowych,	 aby	w	Warszawie	 reaktywować	 działalność	wyższych	 uczelni,	 ale	 
z	 polską	 kadrą	 naukową	 i	 polskim	 językiem	wykładowym.	W	 ten	 oto	 sposób,	 
15	listopada	zainaugurowano	działalność	zarówno	Uniwersytetu	Warszawskiego	
–	 pod	 nową	 nazwą,	 jak	 i	 Politechniki	Warszawskiej	 jako	 spadkobierczyni	War-
szawskiego	Instytutu	Politechnicznego.

Otwarcie	obu	uczelni	nastąpiło	 tego	samego	dnia,	 tzn.	15	 listopada	1915	roku.	
Po	nabożeństwie	w	kościele	św.	Jana	i	uroczystym	otwarciu	Uniwersytetu	o	go-
dzinie	pierwszej	odbył	 się	 akt	otwarcia	Politechniki	w	auli	Gmachu	Fizyki	 [9].	
Gmach	 Główny	 Politechniki	 był	 wówczas	 zajęty	 przez	 Niemców	 na	 szpital	
wojskowy.	 Przemówienie	 inauguracyjne	 wygłosił	 pierwszy	 rektor	 Politechniki	 
prof. Zygmunt	Straszewicz,	a	oficjalnego	otwarcia	Politechniki	Warszawskiej	do-
konał	generał	von	Beseler,	który	przedtem	wygłosił	kurtuazyjną	mowę	[10].

Uczelniane	inauguracje	roku	akademickiego	w	auli	Gmachu	Fizyki	odbywały	się	
jeszcze	przez	dwa	następne	lata	(1916/17	oraz	1917/18),	ponieważ	Gmach	Głów-
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ny	zajęty	był	wciąż	przez	szpital	wojskowy.	Pierwszymi	wydziałami	wskrzeszonej	
Politechniki	 były	Wydziały:	 Inżynierii	 Budowlanej,	 Inżynierii	 Rolnej,	 Budowy	
Maszyn	i	Elektrotechniki,	Chemii	oraz	Architektury	[11].	Warto	dodać,	że	liczba	
studentów	Politechniki	Warszawskiej	we	wrześniu	1918	roku	wynosiła	2600,	pod-
czas	gdy	za	czasów	największego	rozwoju	Warszawskiego	Instytutu	Politechnicz-
nego	liczba	ta	wynosiła	1000	słuchaczy	[12].

Trzeciego	maja	1916	 roku	w	auli	Gmachu	Fizyki	odbyły	 się	uroczystości	 zwią-
zane	 z	 rocznicą	Konstytucji	 3	maja.	 Rocznica	w	 1917	 roku	 została	 jednak	 za-
kłócona	 przez	 represję	 policji	 niemieckiej	 wobec	 polskich	 studentów.	 Było	 to	
powodem	strajku	studenckiego	oraz	żądań	pełnego	uniezależnienia	się	szkolnic-
twa	od	okupanta	niemieckiego.	Starania	władz	akademickich,	a	także	słabnąca	
pozycja	Niemców	w	pierwszej	wojnie	światowej	spowodowały,	że	we	wrześniu	 
1917	roku	szkolnictwo	przeszło	we	władanie	polskie,	a	na	początku	1918	roku	zo-
stało	przejęte	przez	Ministerstwo	Wyznań	Religijnych	i	Oświecenia	Publicznego.	
Działało	ono	przy	Radzie	Regencyjnej,	utworzonej	we	wrześniu	1917	roku	przez	
cesarzy	niemieckiego	 i	austriackiego.	Na	rektora	w	roku	akademickim	1918/19	
został	wybrany	dr	Jan	Zawidzki	(był	on	również	rektorem	w	poprzednim	roku).	
Zajęcia	i	wykłady	tego	roku	akademickiego	nie	trwały	jednak	zbyt	długo,	ponie-
waż	decydujące	wypadki	wojenne	porwały	prawie	całą	polską	młodzież	do	czyn-
nego	udziału	w	przygotowaniu	podwalin	niepodległego	państwa	polskiego	[13].	 
W	 listopadzie	 1918	 roku	Niemcy	 i	Austro-Węgry	 skapitulowały,	 rok	wcześniej	
upadło	imperium	carskie,	11	listopada	Polska	odzyskała	niepodległość.

Można	 się	 pokusić	 o	 stwierdzenie,	 że	 niepodległość	 Politechniki	 wyprzedziła	
niepodległość	kraju.	Od	roku	1915	na	Politechnice	Warszawskiej	reaktywowaniu	
uległa	 działalność	Zakładu	 Fizycznego,	 założonego	 przez	Wiktora Biernackie-
go		i	zlokalizowanego	w	pięknym		gmachu	
przy	ul.	Koszykowej.	Jego	następcą	został	 
prof. Józef	 Wierusz-Kowalski,	 który	 jed-
nocześnie	kierował	Katedrą	Fizyki	na	Uni-
wersytecie	Warszawskim	i	organizował	tam	
Zakład	 Fizyki	 Doświadczalnej.	 Profesor	
Wierusz-Kowalski	 był	 uznanym	 fizykiem,	
byłym	 profesorem	 i	 rektorem	 Uniwersy-
tetu	 we	 Fryburgu	w	 Szwajcarii.	 Kształcił	
się	w	Getyndze	u	W.	Voigta,	 a	 następnie	
w Berlinie u A.	 Kundta	 i	 w	 Würzburgu	
u W.C.	Röntgena	 [8].	 Jego	 asystentem	na	
Uniwersytecie	we	Fryburgu	był	późniejszy	
prezydent	RP	Ignacy	Mościcki.	Dane	bio-
graficzne	prof.	Wierusza-Kowalskiego	po-
dane	są	w	Dodatku	(s.	158).	 Józef Wierusz-Kowalski (1866–1927)
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Zakład	 Fizyki	 UW,	 jak	 już	 wspomniano,	 oczekiwał	 na	 swój	 nowy	 budynek	 
i	 z	 tego	 względu	 pomieszczenia	 Zakładu	 Politechnicznego	 służyły	 mu	 przez	
pewien	 okres	 za	 miejsce	 wykładów	 i	 prac	 badawczych	 [14].	 Warto	 dodać,	 
że	 Gmach	 Fizyki	 PW	 i	 powstający	 budynek	 Zakładu	 Fizycznego	 UW	 dzie-
liła	 bardzo	 niewielka	 odległość,	 gdyż	 ulice	 Hoża	 i	 Koszykowa	 sąsiadują	 ze	
sobą.	 Organizacja	 wykładów	 z	 fizyki	 była	 następująca:	 prof.	 Wierusz-Ko-
walski	 wykładał	 na	 Wydziale	 Chemii	 wspólnie	 z	 Wydziałem	 Medycznym	 
i	Filozoficznym	Uniwersytetu,	zaś	wykłady	na	pozostałych	wydziałach	Politech-
niki	objął	dr	Marian	Grotowski.	Od	roku	1918	prowadzony	był	nieobowiązkowy	
wykład	fizyki	praktycznej	najpierw	dla	Wydziału	Chemii,	a	następnie	dla	Wydzia-
łu	Budowy	Maszyn	i	Elektrotechniki.	Wykład	ten	prowadził	dr	Wacław	Werner	
[14].	Pod	 jego	kierunkiem,	w	maju	 1916	 roku,	 zostały	 uruchomione	 ćwiczenia	
laboratoryjne.	Korzystając	z	przyrządów	dydaktycznych,	które	nie	zostały	w	peł-
ni	wywiezione	przez	Rosjan	oraz	dzięki	 istnieniu	podręcznika	fizyki	autorstwa	 
prof. Biernackiego	można	było	odtworzyć	pracownię	fizyczną	zasadniczo	w	tej	
postaci,	jaką	jej	nadał	twórca	całego	Zakładu	Wiktor Biernacki.

W	roku	1919	rozpoczął	się	proces	reformowania	i	stabilizacji	nowo	zorganizowa-
nych	uczelni	wyższych.	Zakłady	Fizyczne	UW	i	PW	zostały	rozdzielone.	Prowa-
dzenie	Zakładu	Fizyki	UW	powierzono	Stefanowi	Pieńkowskiemu,	który	studio-
wał	na	Uniwersytecie	w	Liège	w	Belgii	i	tam	został	profesorem	[8].	W	roku	1921	
profesor Pieńkowski	 doprowadził	 do	 otwarcia	Zakładu	Fizyki	UW	w	nowym	
budynku	 przy	 ul.	Hożej	 69.	Wieruszowi-Kowalskiemu	 zaoferowano	 natomiast	
kierowanie	Zakładem	Fizyki	na	Politechnice.	Profesor	Wierusz-Kowalski	pełnił	
tę	funkcję	bardzo	krótko	–	od	kwietnia	do	czerwca	1919	roku	[15],	kiedy	to	Igna-
cy	Paderewski,	ówczesny	premier	i	minister	spraw	zagranicznych,	zaproponował	
mu	przejście	do	służby	dyplomatycznej.

W	zaistniałej	sytuacji	kierownictwo	Zakładem	Fizycznym	PW	powierzono	tym-
czasowo	 dr.	 Marianowi	 Grotowskiemu	 (1882–1951),	 który	 zatrzymał	 wykłady	 
z	fizyki	na	Wydziałach:	Budowy	Maszyn	i	Elektrotechniki	oraz	Inżynierii	Lądo-
wej.	Wykłady	na	Wydziale	Chemii	 powierzono	 zastępczo	 adiunktowi	Zakładu	 
dr.	Wacławowi	Wernerowi.

Jedną	z	konsekwencji	rozdzielenia	Zakładów	Fizycznych	PW	i	UW	w	1919	roku	
było	 przydzielenie	 tego	 pierwszego	 do	 Wydziału	 Elektrotechnicznego,	 który	 
w	 roku	 1924	 zmienił	 nazwę	 na	 Wydział	 Elektryczny.	 Ponadto	 27	 sierpnia	 
1921	roku	powstał,	na	mocy	uchwały	Senatu	Akademickiego	PW,	drugi	Zakład	
Fizyki,	który	przydzielono	do	Wydziału	Chemii.	Od	tego	czasu	jednostki	te	nosi-
ły	nazwy	Zakładu	Fizycznego	I	i	Zakładu	Fizycznego	II.	

Należy	wspomnieć,	że	w	omawianym	okresie	struktura	organizacyjna	Politechni-
ki	ewoluowała;	nazwy	niektórych	wydziałów	ulegały	zmianom,	ponadto	powsta-
wały	nowe	wydziały.	W	roku	akademickim	1921/22	było	7	wydziałów:	



K
A
TED

R
Y

19

1. Wydział	Inżynierii	Lądowej,	

2. Wydział	Inżynierii	Wodnej,	

3. Wydział	Mechaniczny,	

4. Wydział	Elektrotechniczny,	

5. Wydział	Chemii,	

6. Wydział	Architektury,	

7. Wydział	Mierniczy	[16].	

W	roku	1921	Wydział	Elektrotechniczny	oddzielił	się	od	Wydziału	Mechaniczne-
go,	zaś	w	roku	1924	zmieniono	nazwę	tego	pierwszego	na	Wydział	Elektryczny	
[17].	Dwa	zakłady	 tego	Wydziału,	 tzn.	 istniejący	od	1918	roku	Zakład	Maszyn	
Elektrycznych	oraz	powstały	w	1919	roku	Zakład	Elektrotechniki	Ogólnej	[17]	
przez	wiele	następnych	lat	związane	były	z	Gmachem	Fizyki.	

W	 roku	 1922	 (23	 maja)	 kierownictwo	 Zakładu	 Fizycznego	 I	 powierzono	 
dr.	Mieczysławowi	Wolfkemu	 (1883–1947),	 który	 został	 mianowany	 na	 stano-
wisko	profesora	zwyczajnego	fizyki.	Wcześniej,	w	roku	1920,	proponowano	mu	
Katedrę	Zwyczajną	Fizyki	Teoretycznej	na	UW,	której	jednak	nie	objął	[18].	Mie-
czysław	Wolfke	studiował	na	Uniwersytetach	w	Liège	 i	na	Sorbonie	w	Paryżu.	 
W	roku	1910,	pracując	pod	kierunkiem	prof.	Lummera	na	Uniwersytecie	Wro-
cławskim,	uzyskał	z	odznaczeniem	doktorat.	W	roku	1913	habilitował	się	pod	

Mieczysław Wolfke (1883–1947) Stanisław Kalinowski (1873–1946)
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bokiem	 samego	 Alberta	 Einsteina	 jako	 docent	 na	 Politechnice	 w	 Zurychu.	 
Do	1922	roku	wykładał	fizykę	teoretyczną	i	doświadczalną	zarówno	na	Politech-
nice,	jak	i	na	Uniwersytecie	w	Zurychu	[18].		

Kierownictwo	powstałego	w	1921	roku	Zakładu	Fizycznego	II	objął	Stanisław	
Kalinowski	 (1873–1946).	Był	on	 absolwentem	Wydziału	Matematyczno-Fizycz-
nego	Uniwersytetu	w	Kijowie,	gdzie	 jakiś	czas	był	asystentem.	W	późniejszym	
okresie	 był	 starszym	 asystentem	 w	 inicjującym	 swą	 działalność	 Kijowskim	 
Instytucie	Politechnicznym.	Następnie	przeniósł	 się	do	Warszawy,	poświęcając	
się	pracy	dydaktycznej,	między	 innymi	w	Szkole	Technicznej	Wawelberga	 i	Ro-
twanda	oraz	w	ramach	Towarzystwa	Kursów	Naukowych.	W	latach	1902–1904	
uzupełniał	studia	w	pracowni	Röntgena	w	Monachium.	Lata	1915–1918	spędził	 
w	Kijowie,	odcięty	od	kraju	przez	wydarzenia	wojenne.	W	roku	1921	powołany	
został	na	Katedrę	Fizyki	na	Politechnice	Warszawskiej	na	stanowisku	profesora	
nadzwyczajnego	 [19].	Życiorysy	 kierowników	 zakładów	 I	 i	 II	 zamieszczone	 są	 
w	Dodatku	(s.161-164).

1.3 Początki Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego 

Zanim profesor Wierusz-Kowalski	poświęcił	się	karierze	dyplomatycznej,	zgło-
sił	bardzo	owocny,	 jak	 się	później	okazało,	wniosek,	aby	w	Warszawie	powsta-
ło	Towarzystwo	Fizyczne.	Zebranie	organizacyjne	w	 tej	 sprawie	miało	miejsce	 
13	stycznia	1919	roku	w	Zakładzie	Fizyki	Politechniki	Warszawskiej.	Do	28	stycz-
nia	przyjęto	statut	zaaprobowany	przez	23	członków	założycieli	i	wybrano	Zarząd	
Towarzystwa.	W	skład	zarządu	weszli:	 Józef	Wierusz-Kowalski	 (przewodniczą-
cy),	Stanisław	Kalinowski	(wiceprzewodniczący),	Wacław	Dziewulski	(sekretarz),	
Mieczysław	Pożaryski	(skarbnik)	i	Marian	Grotowski,	zaś	jako	zastępcy	Wacław	
Werner i Zofia	Kowalczewska	[20,	21].	Profesor	Pożaryski	(1875–1945)	był	spe-
cjalistą	z	zakresu	elektrotechniki	ogólnej,	pełnił	on	w	latach	późniejszych	funkcję	
dziekana	Wydziału	Elektrotechnicznego	PW.	Ponadto,	był	pierwszym	prezesem	
Stowarzyszenia	Elektrotechników	(później	Elektryków)	Polskich.	Wacław	Dzie-
wulski	(1882–1938)	był	w	latach	późniejszych	profesorem	fizyki	na	Uniwersytecie	
Stefana	Batorego	w	Wilnie	zaś	dr	Werner	specjalizował	się	w	fizyce	doświadczal-
nej	i	był	adiunktem	w	Zakładzie	Fizycznym	I	Politechniki	[22].

Działalność	prof.	Wierusza-Kowalskiego	w	Towarzystwie	Fizycznym	Warszaw-
skim	 trwała	 bardzo	 krótko,	 ponieważ,	 jak	 już	 wspomniano,	 przeszedł	 on	 do	
służby	dyplomatycznej	 i	w	sierpniu	1919	roku	opuścił	Warszawę,	udając	się	do	
Watykanu	w	charakterze	posła	II	RP.	Funkcję	przewodniczącego	Zarządu	objął	
Stanisław	Kalinowski.	Założyciele	stowarzyszenia	warszawskiego	zdawali	sobie	
sprawę,	że	jest	ono	tworem	przejściowym	i	że	należy	rozszerzyć	jego	ramy	tak,	
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aby	mogło	 się	 stać	 organizacją	 ogólnopolską.	W	 tym	 celu	 Stanisław	Kalinow-
ski i Wacław	Dziewulski	w	dniu	5	czerwca	1919	roku	wystosowali	uprzejmy	list	
do	nestora	polskich	fizyków	Władysława	Natansona	(1864–1937)	profesora	Uni-
wersytetu	Jagiellońskiego,	z	sugestią	utworzenia	towarzystwa	o	randze	krajowej.	 
W	ramach	konsultacji	 prof.	Natanson	przesłał	 list	 do	Rektora	 Szkoły	Politech-
nicznej	we	Lwowie	profesora	Tadeusza	Godlewskiego	(1878–1921).	Warto	przy-
pomnieć,	 że	 Lwów	 był	w	 tym	 czasie	 dopiero	 co	 po	wygranych	walkach	 o	 to	
miasto	z	Ukraińcami,	które	toczyły	się	od	listopada	1918	do	maja	1919	roku.	Od-
dźwięk	środowiska	fizyków	polskich	był	wysoce	pozytywny,	w	związku	z	czym	
energicznie	przystąpiono	do	redagowania	statutu	organizacji,	której	ostatecznie	
nadano	nazwę	Polskiego	Towarzystwa	Fizycznego	–	PTF.				

Zjazd	Organizacyjny	PTF	odbył	się	11	kwietnia	1920	roku	w	Gmachu	Fizyki	na	
Politechnice	Warszawskiej,	przy	udziale	delegatów	z	Warszawy,	Krakowa,	Lwowa,	
Wilna	i	Poznania	[21].	W	znakomitych	artykułach	Zofii	Mizgier	o	historii	PTF,	
opublikowanych	w	„Postępach	Fizyki”	[20,	21],	znajdujemy	takie	oto	wspomnie-
nie prof. Stefana	Pieńkowskiego	po	prawie	30	latach	od	tego	wydarzenia:

Widzę prawie jak dzisiaj 
mały pokój laboratoryjny 
na Politechnice Warszaw-
skiej, który nam służ ył za 
salę konferencyjną. Prze-
wodnicz ył nasz senior  
prof. Natanson. Zebranie 
licz yło zapewne dwadzie-
ścia kilka osób. w tym  
18 członków założ ycieli. 
Byliśmy wsz yscy wzruszeni 
faktem, że oto zawiązujemy 
ogólnopolską organizację.

Początek	 przemówie-
nia	 powitalnego	 profe-

sora Władysława	Natansona	był	następujący:	…związani w Tym Towarz ystwie po-
stanawiamy gorliwie i wiernie służ yć Narodowi naszemu. Powołanie każe nam poznawać i 
rozważać Naturę; od niej, od pramacierz y, od pierwowzoru wsz ystkiego, co jest, chcemy ucz yć 
się, ona bowiem karmi nas nie tylko chlebem codziennym, ona wznieca w nas wrażenia, ona bu-
dzi pojęcia, ona wytwarza w nas nasze ż ycie duchowe. Chcemy iść razem, iść naprzód z wielką 
nauką świata; chcemy korz ystać z wsz ystkich zdobycz y szerokiej myśli wszechludzkiej; chcemy 
uczestnicz yć spółrzędnie i cz ynnie w jej niepowstrz ymanym i wspaniałym pochodzie. Pragnie-
my ucz yć się nieprzerwanie i innym pomagać się ucz yć, ażeby prz ycz ynić się do postępu i, da 
Bóg, do rozkwitu Narodu, ażeby spełnić nasz obowiązek względem jego prz yszłych pokoleń.

Tablica upamiętniająca powstanie  
Polskiego Towarzystwa Fizycznego  

w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej
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Po	wysłuchaniu	przemówienia	inauguracyjnego	przyjęto	statut	oraz	wybrano	Za-
rząd	w	składzie:	Władysław	Natanson	(przewodniczący),	Stanisław	Kalinowski	
(zastępca	przewodniczącego).	Członkowie	Zarządu	–	Czesław	Białobrzeski,	Ta-
deusz	Godlewski,	Marian	Grotowski	(sekretarz),	Stefan	Pieńkowski,	Mieczysław	
Pożaryski	(skarbnik).	Zgodnie	ze	statutem	Zarząd	powołał	do	swego	grona	prze-
wodniczących	oddziałów	miejscowych.	Dotychczasowe	Towarzystwo	Fizyczne	
Warszawskie	przekształciło	się	w	Oddział	Warszawski	PTF.

Dalszy	rozwój	sytuacji	w	całym	kraju,	w	tym	na	Politechnice	Warszawskiej,	zo-
stał	zdominowany	przez	wojnę	polsko-sowiecką,	a	zwłaszcza	Bitwę	Warszawską	 
w	sierpniu	1920	roku.	Na	pierwszym	piętrze	Gmachu	Głównego	PW	mieścił	się	
sztab	dowództwa	frontu	północnego	pod	komendą	generała	broni	Józefa	Hallera,	
a	na	górnym	piętrze	utworzono	szpital	wojskowy.	Na	potrzeby	wojska	częściowo	
zajęte	zostały	gmachy	Wydziałów	Mechanicznego	i	Architektury	[23].

Po	wygranej	wojnie	1920	roku	i	po	całym	okresie	wojennym,	okupionym	stratami	
wielu	studentów	i	pracowników,	Politechnika	powróciła	do	wytężonej	pracy.	Na	
Uczelnię	wróciła	część	przyrządów	wywieziona	przez	Rosjan	w	1915	roku	(nie-
stety	były	one	zazwyczaj	w	złym	stanie).	Towarzystwa	naukowe,	takie	 jak	PTF,	
wzmogły	swoją	aktywność.	Jedną	ze	statutowych	powinności	Polskiego	Towarzy-
stwa	Fizycznego	było	organizowanie	cyklicznych	zjazdów	jego	członków.	

I	Zjazd	Fizyków	Polskich	odbył	się	w	Warszawie	w	dniach	3–7	kwietnia	1923	roku 
Otwarcie	i	zamknięcie	Zjazdu	(wspólnie	ze	Zjazdem	Chemików	Polskich)	miało	
miejsce	w	auli	Politechniki	Warszawskiej.	Natomiast	referaty	wygłaszano	w	Za-
kładzie	Fizycznym	Uniwersytetu	przy	ul.	Hożej.

Jak	już	wspomniano,	w	roku	1922	stanowisko	profesora	zwyczajnego	w	katedrze	
fizyki	doświadczalnej	przy	Zakładzie	Fizycznym	I	na	Politechnice	Warszawskiej	
objął	Mieczysław	Wolfke.	Ranga	naukowa	Wolfkego	od	samego	początku	była	
bardzo	wysoka,	co	przekładało	się	na	jego	pozycję	w	Polskim	Towarzystwie	Fi-
zycznym.	W	okresie	1930–1934	skład	Zarządu	Głównego	PTF	był	następujący:	
Mieczysław	Wolfke	(przewodniczący),	Stefan	Pieńkowski	(wiceprzewodniczący),	
członkowie	–	Władysław	Kapuściński,	Wacław	Werner	(sekretarz)	i	Ludwik	Wer-
tenstein	[21].

We	wrześniu	1932	roku	pod	przewodnictwem	profesora	Mieczysława	Wolfkego	
zorganizowano	w	Warszawie	VI	Zjazd	Fizyków	Polskich.	Podczas	jednej	z	sesji	ple-
narnych prof. Wolfke	wygłosił	referat	o	roli	fizyki	technicznej	pt.	„Fizyka	a	Techni-
ka”,	który	ze	względu	na	swoją	aktualność	jest	do	dziś	cytowany	przy	różnych	oka-
zjach.	Główna	myśl	przewodnia	tego	referatu	da	się	streścić		cytatem	„pozostańmy	
fizykami,	a	pracujmy	dla	techniki”	[24].	W	swoim	referacie	prof.	Wolfke	zwracał	
uwagę	na	to,	że	na	polskich	uczelniach		nie	było	wówczas	ani	jednego	wydziału	
fizyki	technicznej.	Stwierdzając	zaczątki	kierunku	o	takiej	nazwie	na	Politechnice	



K
A
TED

R
Y

23

Lwowskiej,	Wolfke	postulował	utworzenie	sekcji	fizyki	technicznej	na	Wydziale	
Elektrycznym	PW,	z	którym	był	związany	i	na	którym	prowadził	prace	dyplomo-
we	i	doktorskie.	Idea	ta	przybrała	realne	kształty	dopiero	wiele	lat	później,	kiedy	
to	w	1975	roku	na	Politechnice	Warszawskiej	powstał	Wydział	Fizyki	Technicznej	 
i	Matematyki	Stosowanej,	a	kierunek	fizyka	techniczna	istnieje	współcześnie	na		
kilku	uczelniach	technicznych	w	kraju.

Uczestnicy VI Zjazdu Fizyków Polskich w auli Politechniki Warszawskiej w 1932 roku.  
Na powiększeniu, w dolnym rzędzie, widoczni są od lewej: 

Stefan Pieńkowski, Władysław Natanson, Wojciech Rubinowicz,  
Mieczysław Wolfke, Alfred Denizot, Samuel Dickstein
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1.4 Czasy Zakładów i Katedr fizyki

a. Okres do 1939 roku

Nie	 licząc	 okresu	 Szkoły	 Przygotowawczej	 do	 Instytutu	 Politechnicznego,	 ist-
niejącej	 w	 latach	 1826–1831,	 fizyka	 na	 Politechnice	Warszawskiej	 bierze	 swój	
początek	od	Zakładu	Fizycznego	zorganizowanego	przez	Wiktora	Biernackiego	
w	roku	1899.	Były	to	jeszcze	czasy	Królestwa	Polskiego,	które	urzędnicy	carscy	
lubili	 określać	mianem	Kraju	 Przywiślańskiego.	Używano	 także	 terminu	Kon-
gresówka.

Jak	 już	wspomniano,	 w	 pierwszym	 okresie	 polskiej	 Politechniki	Warszawskiej,	
Zakładem	 Fizycznym	 przez	 krótki	 czas	 kierował	 profesor	 Wierusz-Kowalski,	
który	w	dalszym	ciągu	poświęcił	się	służbie	dyplomatycznej.	

W	 latach	 1915–1939	podstawowymi	 jednostkami	 organizacyjnymi	Politechniki	
Warszawskiej	były,	podobnie	jak	i	dzisiaj,	zakłady.	Według	statutu	uczelnianego	 
z	14	maja	1921	roku	 [25]	 tworzono	 je	do	celów	nauczania	 i	badań	naukowych.	
Kierownikami	 zakładów	 byli	 profesorowie,	 którym	 kierownictwo	 powierzały	
rady	wydziałów.	Regułą	było,	że	każdej	katedrze	–	a	więc	stanowisku	profesor-
skiemu	–	odpowiadał	zakład,	i	odwrotnie,	każdy	zakład	był	pod	opieką	profesora,	
choć	od	tej	reguły	były	nieliczne	wyjątki.	Jednostkami	organizacyjnymi	wyższego	
rzędu	były	wydziały.	

Po	 rezygnacji	 Wierusza-Kowalskiego,	 tymczasowe	 kierownictwo	 Zakładu	 Fi-
zycznego	objął	dr	Marian	Grotowski,	 co	było	przykładem	wyżej	wspomniane-
go	wyjątku.	W	krótkim	czasie	Zakład	Fizyczny	został	formalnie	przyłączony	do	
Wydziału	Budowy	Maszyn	i	Elektrotechniki,	z	którego	w	1921	roku	wyłonił	się	
Wydział	Elektrochemiczny,	a	w	roku	1924	–	 istniejący	do	dzisiaj	Wydział	Elek-
tryczny.	Około	roku	1921	do	auli	Gmachu	Fizyki	wniesione	zostały	maszyny	elek-
tryczne.	Wprowadzenie	maszyn	było	usprawiedliwione	z	organizacyjnego	punk-
tu	widzenia,	gdyż	budynek	należał	formalnie	do	Wydziału	Elektrotechnicznego,	 
a	ponadto	baza	lokalowa	uczelni	była	skromna.	Z	drugiej	 jednak	strony,	neore-
nesansowa	aula	na	długie	lata,	aż	po	rok	2001,	utraciła	status	reprezentacyjnego	
wnętrza,	w	którym	w	latach	1915–1917	odbywały	się	różne	uroczystości,	z	inau-
guracjami	roku	akademickiego	włącznie.	

W	roku	1922	Katedrę	Fizyki	Doświadczalnej	 i	kierownictwo	Zakładem	Fizycz-
nym	 na	 ówczesnym	 Wydziale	 Elektrochemicznym	 objął	 Mieczysław	 Wolfke.	
Tymczasowy	kierownik	Zakładu	dr	Marian	Grotowski	(1882–1951)	odszedł	z	PW	
i	został	najpierw	profesorem	Wolnej	Wszechnicy	Polskiej,	a	od	1945	roku	profe-
sorem	Uniwersytetu	Łódzkiego	 [20].	Mniej	więcej	w	 tym	samym	czasie,	 kiedy	
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Mieczysław	Wolfke	obejmował	katedrę	na	Wydziale	Elektrochemicznym,	utwo-
rzono	 inną	Katedrę	Fizyki	–	na	Wydziale	Chemii,	 którą	początkowo	kierował	 
dr	Wacław	Werner,	 a	 następnie	 Stanisław	Kalinowski.	Wolfke	 od	 samego	 po-
czątku	był	zatrudniony	jako	profesor	zwyczajny,	zaś	Kalinowski	był	początkowo	
profesorem	nadzwyczajnym,	a	dopiero	od	roku	1936	profesorem	zwyczajnym.	

Utworzenie	dwóch	katedr	fizyki	na	różnych,	choć	blisko	sąsiadujących	ze	sobą	
wydziałach,	skutkowało,	o	czym	już	wspomniano,	powstaniem	Zakładu	Fizycz-
nego	I	–	należącego	do	Wydziału	Elektrotechniki	i	Zakładu	Fizycznego	II	–	na-
leżącego	do	Wydziału	Chemii.	Początkowo	Zakład	II	korzystał	z	infrastruktury	
Zakładu	I,	mieszczącego	się	w	Gmachu	Fizyki	i	Elektrotechniki.

W	jubileuszowej	monografii	Politechnika	Warszawska	1915–1925,	pod	redakcją	
prof. Leona	Staniewicza	–	ówczesnego	rektora	i	byłego	dziekana	Wydziału	Elek-
trotechnicznego	–	tak	oto	opisywane	są	wnętrza	tego	Gmachu	[26]:	W planie bu-
dynek ten jest kwadratowym; posiada wewnątrz hall, prz ykryty dachem oszklonym; od strony 
fasady głównej mieści się sala wykładowa fiz yki. Przednia część gmachu przeznaczona jest dla 
fiz yki, tylna dla elektrotechniki, zaś hall dla Zakładu Masz yn Elektrycznych. Wsz ystkie 
pomieszczenia łączą się z sobą za pomocą galeryj, okalających hall. Na parterze oprócz szatni 
i hallu z masz ynami elektrycznymi, znajdują się po stronie fiz ycznej warsztaty i pracownie na-
ukowe, po stronie elektrotechnicznej Laboratorjum Prądów Słabych i Laboratorium Wysokich 
Napięć. Na I piętrze mieszczą się Audytorium Fiz yczne, które dochodzi również do piętra 
2-go, prz y nim sale ze zbiorami i gabinety profesorów fiz yki, Audytorium Elektrotechniczne, 
gabinety profesorów elektrotechniki, Laboratorium Radiotechniczne i niewielka kreślarnia dla 
studentów starsz ych semestrów Wydz. Elektrycznego. Na II piętrze są pracownie fiz yczne oraz 
Zakład Miernictwa Elektrotechnicznego.	Warto	dodać,	że	około	1925	roku	na	dachu	
Gmachu	Fizyki	zaczęło	funkcjonować	niewielkie	obserwatorium	astronomiczne,	
wyposażone	w	refraktor	108	mm,	które	było	w	posiadaniu	Zakładu	Miernictwa	
I	Wydziału	Mierniczego	[27].	Przed	drugą	wojną	światową	śledzono	tam	między	
innymi ruchy komet.

W	 innym	 miejscu	 wspomnianej	 monografii	 znajdujemy	 opis	 dotyczący	 po-
mieszczeń	i	wyposażenia	Zakładu	Fizycznego	I	[28]:	Audytorium (mogące pomieścić  
300 słuchacz y) posiada elektryczną instalację do zaciemniania okien, urządzenia do projekcji, 
projekcyjny galwanometr i elektrometr kwadrantowy, przetwornicę prądu na różne napięcia 
oraz doprowadzenia różnych prądów stałych i zmiennych..

Następnie	dowiadujemy	się,	 jak	wyglądała	pracownia	studencka	na	drugim	pię-
trze,	 składająca	 się	 z	 dwóch	 dużych	 sal,	 pokojów	 dla	 asystentów	 oraz	 z	 kilku	
mniejszych	pomieszczeń,	w	 tym	pokojów	do	 ćwiczeń	 z	optyki.	Pracownia	po-
siadała	około	80	zadań	z	różnych	działów	fizyki	i	mogła	pomieścić	jednocześnie	
około	150	 studentów.	Pod	wieloma	względami	układ	 logistyczny	 laboratorium	
studenckiego	z	tamtych	lat	bardzo	przypomina	stan	współczesny.	
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Aula Gmachu Fizyki na etapie wprowadzania maszyn elektrycznych  
– fotografia z 1921 roku (uwagę zwracają lampy oświetlające aulę)

Gmach Fizyki PW w latach dwudziestych XX wieku
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Audytorium Fizyki w latach dwudziestych XX wieku
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Pracownia naukowa profesora Wolfke-
go,	 połączona	 z	 ciemnią	 fotograficzną,	
mieściła	 się	 na	 parterze.	W	pobliżu	 znaj-
dowały	 się	 dwie	 pracownie	 asystentów	 
i	 doktorantów.	 Ponadto	 na	 parterze	
znajdowały	 się	 warsztaty	 mechaniczny	 
i	 szklarski	 oraz	 skład	 podręczny.	 W	 su-
terenie	 mieściła	 się	 pracownia	 do	 badań	
specjalnych,	 warsztat	 stolarski	 oraz	 kilka	
pomieszczeń	służących	za	składy	[28].

Wśród	 cenniejszych	 przyrządów	 posia-
danych	 przez	 Zakład	 Fizyczny	 I	 były:	
duża,	 wklęsła	 siatka	 Rowlanda,	 in-
terferometr	 Fabry-Perrota,	 siatka	 Mi-
chelsona,	 radiomikrometr,	 kwarc	 pie-
zoelektryczny,	 preparat	 radu,	 waga	
Nemetza,	 komparator,	 duża	 15-płyto-
wa	 maszyna	 elektrostatyczna,	 dwa	 duże	
elektromagnesy	 Dubois’a	 i	 Ruhmkorfa,	
przetwornica	 na	 5000	 woltów	 prądu	 stałego,	 bateria	 akumulatorów	 o	 dużej	
pojemności,	 nowoczesne	 urządzenia	 próżniowe	 oraz	 szereg	 precyzyjnych	 in-
strumentów	 pomiarowych	 [28].	 W	 1925	 roku	 personel	 Zakładu	 I	 składał	 się	 
z	kierownika	(tzn.	profesora	Wolfkego),	jednego	adiunkta,	dwóch	starszych	asy-
stentów,	pięciu	młodszych	asystentów,	mechanika	i	dwóch	woźnych	[28].	

Oprócz	pracy	dydaktycznej	w	Zakładzie	I	prowadzono	intensywne	badania	na-
ukowe.	Około	1925	 roku	koncentrowały	się	one	wokół	wyznaczania	 stałej	die-
lektrycznej	oraz	metod	otrzymywania	wysokich	napięć	(ok.	0,5	MV)	za	pomocą	
transformatora	Tesli	[28,	29].	Otwierano	przewody	doktorskie,	związane	między	
innymi	z	teorią	dielektryków.	Warto	odnotować,	że	większość	przewodów	dok-
torskich	 i	habilitacyjnych	na	Wydziale	Elektrycznym	PW	w	okresie	międzywo-
jennym	była	wykonana	pod	kierunkiem	prof.	Wolfkego.	W	roku	akademickim	
1930/31	docentem	w	Zakładzie	I	został	dr	Józef	Mazur	(1896–1977),	który	dużo	
później,	pod	koniec	lat	pięćdziesiątych,	kierował	Zakładem	Niskich	Temperatur	
IF	PAN	we	Wrocławiu	[29,	30].	Warto	dodać,	że	pracę	dydaktyczną	z	zakładzie	 
prof. Wolfkego	 (przeplataną	 pracą	 nad	 doktoratem	 na	 UW)	 wykonywał	
Włodzimierz	 Ścisłowski,	 późniejszy	 kierownik	 Katedry	 Fizyki	 D	 w	 powo-
jennej	 Politechnice	 [31].	 Do	 grona	 asystentów	 profesora	 Wolfkego	 nale-
żeli	 także	 Józef	 Roliński,	 który	 po	 wojnie	 przejął	 po	 profesorze	 Kalinow-
skim	 kierowanie	 Zakładem	 Fizycznym	 II,	 a	 także	 Witold	 Kessel	 (później	 
W.	Łaniecki)	–	profesor	PW	w	latach	powojennych	[32].

Portret Mieczysława Wolfkego  
z lat dwudziestych XX wieku
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Zakład	 I	 profesora	Wolfkego	 rozwijał	 się	 pomyślnie,	 ponieważ	 był	 on	 wybit-
nym	fizykiem	 i	 organizatorem	 nauki.	 Jak	 już	wspomniano,	 habilitował	 się	 on	
na	Politechnice	w	Zurychu,	 a	 jego	 rozprawa	nawiązywała	 do	 teorii	 powstawa-
nia obrazu w mikroskopie. W	 roku	 1920	 w	 czasopiśmie	 Physikalische Zeitschrift  
(vol 21, 495)	 ukazała	 się	 jego	praca,	 która	 zawierała	 ideę	naświetlania	powstają-

cego	 w	 mikroskopie	 pośred-
niego	 obrazu	 dyfrakcyjne-
go	 światłem	 z	 innego	 źródła	 
i	otrzymanie	w	ten	sposób	obra-
zu	właściwego	 [33]	 (reprodukcja	
pierwszej	strony	tej	pracy	znajdu-
je	się	w	Dodatku,		s.215).	Pomysł	
ten,	na	który	wówczas	nie	zwró-
cono	 uwagi,	 znacznie	 później,	
bo	 po	 wynalezieniu	 lasera,	 stał	
się	 podstawą	 rozwoju	 holografii.	
O	 prekursorskiej	 pracy	 Wolfke-
go	 mówił	 –	 podczas	 wykładu	 
w Sztokholmie – Dennis	Gabor,	
który	w	1971	roku	otrzymał	Na-
grodę	Nobla	za	odkrycie	i	rozwi-
nięcie	metody	holografii.	

Louis de Broglie (pierwszy z prawej)  
z wizytą w pracowni Mieczysława Wolfkego  

(w środku, obok Wolfkego, prezydent Ignacy Mościcki)

Mieczysław Wolfke  
w towarzystwie profesorów: Johna Cockcrofta 

(współtwórcy akceleratora kaskadowego,  
laureata Nagrody Nobla w 1951 r.)  

oraz Ludwika Wertensteina (polskiego fizyka 
jądrowego, byłego ucznia Marii Skłodowskiej-Curie)
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Mieczysław	 Wolfke	 miał	 rozle-
głe	 kontakty	 z	 wybitnymi	 fizy-
kami	 europejskimi	 i	 prowadził	
ożywioną	 współpracę	 między-
narodową.	 Przyjmował	 w	 swo-
im	 laboratorium	 naukowców	
tej	 miary,	 co:	 Louis	 de	 Broglie,	
John	Cockcroft,	Auguste	Piccard	 
oraz Willem	 H.	 Keesom,	 a	 tak-
że	 gościł	 wpływowe	 osobisto-
ści	 polskiego	 życia	 politycznego,	 
np.	prezydenta	 Ignacego	Mościc-
kiego,	 premiera	 Składkowskie-
go	 oraz	 wielu	 ministrów	 i	 wyż-
szych	oficerów	wojska,	z	którymi	
współpracował.

Szczególnie	 owocna	 była	 współpraca	 ze	 słynnym	 laboratorium	 kriogenicznym	 
w	Lejdzie,	gdzie	był	zapraszany	przez	samego	Kamerlingha-Onnesa. W 1926 roku 
Willem	H.	Keesom,	uczeń	Kamerlingha-Onnesa,	realizując	pomysł	Wofkego,	ze-
stalił	hel	stosując	ciśnienie	rzędu	100	atmosfer	i	temperaturę	poniżej	4	K.	W	rok	
później	 (1927)	Wolfke	wspólnie	z	Keesomem	wykryli	nową	odmianę	ciekłego	
helu	(Proc. Roy. Acad. Amsterdam 31-1928-90).		Odmiana	ta,	oznaczona	jako		He	II,	
występująca	poniżej	2,19	K,	okazała	się	–	jak	stwierdzili	to	w	1938	roku	Kapica,	
Allen i Misner	–	fazą	nadpłynną	(cieczą	kwantową	pozbawioną	lepkości).	Profesor	
Willem	H.	Keesom	był	pierwszym	uczonym	zagranicznym,	który	otrzymał	na	
Politechnice	Warszawskiej	 tytuł	 doktora	 honoris	 causa	 [34].	Uroczystość	 odby-
ła	się	w	1927	roku	 i	była	połączona	z	otwarciem	Instytutu	Aerodynamicznego	 
w	nowym	gmachu	przy	ulicy	Nowowiejskiej.	Był	to	pierwszy	instytut	na	uczelni.	
Od	1935	roku	prof.	Wolfke	dążył	do	utworzenia	na	PW	Instytutu	Niskich	Tem-
peratur.	Do	wybuchu	wojny	uruchomiono	dużą	skraplarkę	powietrza	i	zgroma-
dzono	sporo	wyposażenia	do	laboratorium	niskich	temperatur	[29].

Profesor Wolfke	 interesował	 się	 nie	 tylko	 optyką	 i	 fizyką	 niskich	 tempera-
tur.	 Był	 otwarty	 na	 problemy	 związane	 z	 zastosowaniami	 fizyki	 w	 technice	
i	 obronności	 kraju.	 W	 1938	 roku	 profesor	 Wolfke	 opracował	 projekt	 rakiety	 
przeciwlotniczej,	 automatycznie	 samokierującej	 się	 na	 nieprzyjacielski	 samolot.	 
W	projekcie	 tym	wzięto	pod	uwagę,	 że	 gazy	wydechowe	 z	 silnika	 są	 źródłem	
intensywnego	promieniowania	podczerwonego.	W	monografii	[5]	i	cytowanych	
tam	 materiałach	 źródłowych	 można	 znaleźć	 następujący	 fragment	 artykułu	 
prof. Witolda	Łanieckiego	dotyczący	Mieczysława	Wolfkego:	Wiadomo obecnie, że  
w swoim szczupłym zakładzie kierował on badaniami zleconymi i finansowanymi przez władze 
wojskowe. Tak np. poszukiwano sposobu doskonalenia komórek fotoelektrycznych uczulonych 

 Mieczysław Wolfke i jego gość Auguste Piccard  
– wsławiony lotami balonowymi do stratosfery  

i wyprawami batyskafem do głębin morskich



K
A
TED

R
Y

31

na różne przedziały widma, a w szczególności na podczerwień. W tym celu były dokonywane 
badania nad luminoforami krystalicznymi przez doktora W. Leega pracownika naukowego Po-
litechniki Warszawskiej.	Warto	dodać,	że	dr	Waldemar	Leeg	(1889–1990),	absolwent	
Uniwersytetu	Jana	Kazimierza	we	Lwowie	po	dziś	dzień	pozostaje	we	wdzięcznej	
pamięci	profesorów	obecnego	Zakładu	Joniki	Ciała	Stałego	Wydziału	Fizyki	jako	
wspaniały	człowiek,	erudyta	i	barwna	postać	przedwojennej	kadry	naukowej.

W 1939 roku Wolfke	 napisał	 artykuł	 pt.	 „Eksplozja	 atomów”	 opublikowany	 
w	czasopiśmie	„Polska	Zbrojna”	(nr	144	z	25	maja	1939	roku),	w	którym	zwracał	
uwagę	na	groźne	możliwości	bomby	atomowej.	Wspólnie	 ze	współpracującym	 
z	 nim	 balistykiem	 płk.	 Felsztynem	 obliczył,	 że	 kilogramowa	 bomba	 uranowa	
działa	bezwzględnie	niszcząco	w	promieniu	20	km	[35].	Treść	tego	artykułu	znaj-
duje	się	w	Dodatku	(s.	222).

Według	stanu	na	rok	1925	wyposażenie	–	kierowanego	przez	prof.	Kalinowskiego	
–	Zakładu	Fizycznego	II	(wówczas	stosunkowo	nowego)	było	dużo	skromniejsze	
niż	Zakładu	I.	Pomimo	iż	Zakład	II	należał	formalnie	do	Wydziału	Chemii,	ko-
rzystał	on	w	tym	czasie	zarówno	z	pomieszczeń,	jak	i	przyrządów	dydaktycznych	

Mieczysław Wolfke (stoi pierwszy z lewej)  
z wizytą w laboratorium kriogenicznym w Lejdzie.  

W środku siedzi Heike Kamerlingh-Onnes,  
po jego lewej stronie –  Willem Hendrik Keesom.
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Zakładu	I	[36].	Ze	względu	na	ogólnie	nie	najlepszą	sytuację	finansową	w	tym	
okresie	i	małe	dotacje	postęp	w	zakupach	nowej	aparatury	był	powolny.	Do	ba-
dań	naukowych	Zakład	II	otrzymał	urządzenia	do	siatki	Rowlanda	oraz	ciemnię	
fotograficzną.	Zgromadzono	przyrządy	do	badań	i	pracy	dydaktycznej	w	zakre-
sie	optyki	i	(częściowo)	elektryczności.	Przygotowano	stanowiska	do	badania	na-
boju	elementarnego	oraz	zjawiska	załamania	podwójnego	w	polu	elektrycznym.	
Ponadto	 ukończono	 instalacje	 spektrograficzną,	 spektrometryczną	 i	 polaryme-
tryczną.	Wśród	nabytych	przyrządów	były,	między	innymi:	spektrograf	kwarco-
wy,	spektrometr	do	bezpośredniego	odczytywania	długości	fal,	monochromator,	
spektrograf	z	siatką	do	badania	klisz,	polarymetr	precyzyjny,	elektrometr	kapilar-
ny,	galwanometr	precyzyjny,	baterie	akumulatorów	do	400	V,	lampa	łukowa	oraz	
barometr	rtęciowy	[36].			

Kierownik	 Zakładu	 II	 profesor	 Sta-
nisław	 Kalinowski	 (1873–1946)	 był	
uznanym	 nauczycielem	 akademic-
kim,	innowatorem	badań	naukowych	
oraz	 aktywnym	 działaczem	 społecz-
nym.	 W	 czasach	 zaboru	 rosyjskie-
go	 zorganizował	 „gabinet	 fizyczny”	 
w	 Muzeum	 Przemysłu	 i	 Rolnictwa.	
Wykładał	 w	 Szkole	 Technicznej	
Wawelberga	 i	 Rotwanda,	 w	 Towa-
rzystwie	 Kursów	Naukowych,	 a	 na-
stępnie	 w	 Wolnej	 Wszechnicy	 Pol-
skiej,	 gdzie	 był	 rektorem	 w	 latach	
1919–1924.	Był	 jednym	z	założycieli	
Polskiego	 Towarzystwa	 Fizycznego	
oraz	wieloletnim	prezesem	Związku	
Zawodowego	 Nauczycieli	 Polskich	
Szkół	 Średnich.	Napisał	 kilkanaście	
cenionych	 podręczników	 z	 fizyki	
dla	różnych	klas	szkół	średnich.	Był	
senatorem	 (1922–1927)	 i	 posłem	 na	

Sejm	II	RP	(1928–1930).	Jego	aktywność	naukowa	w	dwudziestoleciu	międzywo-
jennym	była	kontynuacją	wcześniejszych	zainteresowań	związanych	z	problemach	
magnetyzmu	ziemskiego.	W	1920	roku	uruchomił	Obserwatorium	Magnetyczne	
w	Świdrze	pod	Warszawą,	które	z	czasem	przekształciło	się	w	Obserwatorium	
Geofizyczne.	W	1927	roku	opublikował	mapę	zboczeń	magnetycznych	na	terenie	
Polski	[37].	

W	Zakładzie	prof.	Kalinowskiego	pracował	w	 latach	1933–1939	 Józef	Hurwic,	
który	znacznie	później,	bo	w	roku	1960,	został	kierownikiem	zakładu	i	katedry	

Stanisław Kalinowski
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zapoczątkowanej	przez	 swojego	 szefa.	W	okresie	pracy	w	Zakładzie	 II	 J. Hur-
wic	badał	między	innymi	dyspersję	fal	elektromagnetycznych	w	zakresie	metro-
wym.	W	roku	1938	doktorat	pod	kierunkiem	prof.	Kalinowskiego	uzyskał	Adolf	
Blicher	(1907–2001).	Zajmował	się	on	wpływem	mocnych	elektrolitów	na	stałą	
dielektryczną	 wody.	 Po	 wojnie	 wyemigrował	 do	 USA.	 Jego	 konstrukcje	 tran-
zystorów	wysokiej	 częstotliwości	 odegrały	ważną	 rolę	w	 rozwoju	komputerów.	 
Z	Zakładem	II	związany	był	także	Michael	Szwarc	(1909–2000),	później	znany	
chemik,	 który	wykonywał	wtedy	 pracę	 dyplomową	na	 temat	 elektrolitycznego	
utleniania	cukrów	[38,	39].			

Pisząc	 o	 –	 związanych	 z	 fizyką	 –	 badaniach	 naukowych	 na	Wydziale	 Chemii,	
który	w	1928	roku	został	przemianowany	na	Wydział	Chemiczny	[40],	nie	sposób	
pominąć	wybitnych	osiągnięć	Jana	Czochralskiego	(1885–1953).	Nie	był	on	fizy-
kiem,	lecz	metalurgiem.	Jednakże	zaproponowana	przez	niego	oryginalna	metoda	
otrzymywania	monokryształów	cyny,	cynku	i	ołowiu,	zastosowana	już	po	śmierci	
Czochralskiego	do	krzemu,	odegrała	kluczową	rolę	w	rozwoju	fizyki	ciała	stałego,	
a	 zwłaszcza	w	 technologii	 otrzymywania	 półprzewodników.	Metoda	Czochral-
skiego	została	opisana	w	1916	roku,	ale	praca	wysłana	do	Zeitschrift für physikalische 
Chemie	ukazała	się,	ze	względu	na	czas	wojenny,	dopiero	dwa	lata	później.	

Jan	 Czochralski	 urodził	 się	 w	 Kcyni	 na	
ziemiach	zaboru	pruskiego,	przez	co	auto-
matycznie	 posiadał	 obywatelstwo	 niemiec-
kie.	 Nie	 miał	 matury,	 co	 nie	 przeszkodzi-
ło	mu	 uzyskać	 stopnia	 inżyniera	 chemika	 
(ze	 specjalnością	 metalurgia)	 w	 Wyższej	
Szkole	 Technicznej	 w	 Berlinie-Charlotten-
burgu.	 Dzięki	 wielu	 talentom	 i	 pracowi-
tości	 doszedł	 do	 bardzo	 wysokiej	 pozycji	 
w	świecie	niemieckiej	nauki	i	techniki.	Był	
prezesem	 Niemieckiego	 Towarzystwa	 Me-
taloznawczego	 oraz	 	 zajmował	 znaczące	
stanowiska	w	różnych	koncernach	przemy-
słowych	 (Allgemeine	 Elektrizität	 Gesell-
schaft	–	AEG).	W	roku	1924	opatentował	
wynalazek,	znany	jako	tzw.	„metal	B”	(bahn-
metall ).	 Był	 to	 bezcynowy	 stop	 łożyskowy,	
który	był	wykorzystywany	w	kolejnictwie.

W roku 1928 Jan	Czochralski	dostał	od	prezydenta	RP	Ignacego	Mościckiego	pro-
pozycję	powrotu	do	kraju	i	objęcia	katedry	na	Politechnice	Warszawskiej.	Jako	że	
Czochralski	nie	był	formalnie	obywatelem	polskim,	a	miał	zostać	mianowany	pro-
fesorem	zwyczajnym,	w	roku	1928	otrzymał	tytuł	doktora	honoris	causa	Politech-

Jan Czochralski (1885-1953)
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niki	Warszawskiej	–	co,	zgodnie	z	ówczesnym	prawem,	gwarantowało	mu	polskie	
obywatelstwo	(do	roku	1934	posiadał	podwójne	obywatelstwo	polsko-niemieckie).	
Po	objęciu	stanowiska	profesora	na	Wydziale	Chemicznym	PW	Jan Czochralski 
zaczął	 energicznie	 organizować	 Zakład	 Metalurgii	 i	 Metaloznawstwa.	 Dzięki	
efektywnie	pozyskiwanym	dotacjom,	między	innymi	z	Ministerstwa	Spraw	Woj-
skowych,	Zakład	ten	w	krótkim	czasie	wzbogacił	się	w	nowoczesne	urządzenia	 
i	w	roku	1934	znalazł	siedzibę	w	nowo	otwartym	Gmachu	Technologii	Chemicz-
nej	PW	(przy	dzisiejszej	al.	Niepodległości).	Jeszcze	w	tym	samym	roku	Zakład	
został	 przekształcony	w	 Instytut	Metalurgii	 i	Metaloznawstwa	 -	 jeden	 z	 trzech	
instytutów	 na	 Politechnice	 przed	 II	 wojną	 światową.	Wyczerpującą	 informację	 
o skomplikowanych losach profesora Jana	Czochralskiego	zawiera	esej	[41].	

W	roku	1934	Politechnika	wzbogaciła	się	nie	 tylko	o	Gmach	Technologii	Che-
micznej,	 ale	 także	 o	 nowy	Gmach	Elektrotechniki.	W	 budynku	 tym	 znalazły	
miejsce	przeniesione	z	Gmachu	Fizyki	Zakłady:	Miernictwa	Elektrycznego	i	Wy-
sokich	Napięć,	Radiotechniki	oraz	Teletechniki.	W	planach	na	następne	lata	było	
całkowite	opuszczenie	Gmachu	Fizyki	przez	Wydział	Elektryczny	[42].		

Kończąc	 podrozdział	 związany	 z	 okresem	 przedwojennym,	warto	wspomnieć	
o	pewnym	ambitnym	projekcie	naukowym	wspomaganym	przez	wojsko.	Otóż	
w	 roku	 1938	 grupa	 fizyków:	 Mieczysław	Wolfke	 (PW),	 Jan	 Blaton	 (wówczas	
pracownik	 Polskiego	 Instytutu	 Meteorologicznego),	 Szczepan Szczeniow-
ski	 (wtedy	 profesor	 Uniwersytetu	 Stefana	 Batorego	 w	Wilnie),	 Mieczysław	 Je-
żewski	 (AG,	 później	AGH)	 oraz	Konstanty	 Jodko-Narkiewicz	 (Zakład	 Fizyki	
SGGW),	podjęła	próbę	wypuszczenia	balonu	do	stratosfery,	co	miało	związek	
z	 badaniami	 promieniowania	 kosmicznego	 [43].	 Wymienieni	 fizycy	 stanowi-

Powłoka balonu stratosferycznego „Gwiazda Polski” przed częściowym spaleniem 
„Tygodnik Ilustrowany” nr 43 z 23 października 1938 r.
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li	 Radę	Naukową	 I	 Polskiego	 Lotu	 Stratosferycznego,	mającego	 się	 odbyć	 ba-
lonem	 „Gwiazda	 Polski”.	 Przewodniczącym	 Rady	 został	 prof.	 Wolfke	 (był	
on	 autorem	 kilku	 publikacji	 na	 temat	 neutrin).	 W	 projekt	 byli	 też	 zaangażo-
wani:	 Stanisław	 Ziemecki	 (wówczas	 Zakład	 Fizyki	 SGGW),	 Marian	 Mięso-
wicz	 (AG)	 oraz	 grupa	 wojskowych.	 Załoga	 balonu	 (kpt.	 Z.	 Burzyński	 oraz	
K.	 Jodko-Narkiewicz)	 miała	 spędzić	 lot	 w	 specjalnej	 kapsule	 o	 promieniu	 
2	 metrów.	 Oprócz	 przeprowadzenia	 pomiarów	 promieniowania	 kosmicznego	
ambitnym	 celem	wyprawy	 –	 postawionym	 przez	 kręgi	 wojskowe	 –	miało	 być	
pobicie	 rekordu	wysokości	w	 lotach	 balonowych.	Napełniony	wodorem	balon	
zapalił	się	jednak	podczas	startu	w	Dolinie	Chochołowskiej.	Część	balonu	i	prak-
tycznie	 cała	 aparatura	 badawcza	 (w	 tym	 liczniki	 promieniowania)	 ocalała.	Na-
stępną	próbę	zaplanowano	na	wrzesień	1939	roku	w	okolicach	Stryja	w	okręgu	
lwowskim.	Zgromadzono	już	nawet	potrzebną	ilość	helu.	Niestety,	„Gwieździe	
Polski”	nie	było	jednak	dane	wznieść	się	w	przestworza.

b. Lata okupacji niemieckiej

Wojna,	 która	 wybuchła	 pierwszego	 września	 1939	 roku,	 i	 przygnębiające	 lata	
okupacji	 zahamowały	 dalszy	 rozwój	 we	 wszystkich	 dziedzinach	 i	 zniweczyły	 
entuzjazm	poprzedzającego	ją	dwudziestolecia.	Straty	materialne,	jakie	poniosła	
Politechnika	Warszawska	podczas	kampanii	wrześniowej,	nie	były	małe.	Warto	
podkreślić,	 że	 radiostacja	Zakładu	Radiotechniki	PW	była	ostatnią	 radiostacją	
nadawczą	oblężonej	stolicy	[44],	a	piwnica	Gmachu	Fizyki	spełniała	rolę	schronu	
przeciwlotniczego.

Rektor Politechniki prof. K.	Drewnowski	(wybrany	na	kadencję	1939–1941)	nie	
opuścił	swojego,	dopiero	co	objętego,	urzędu.	W	październiku	1939	roku	uczelnie	
warszawskie	miały	nadzieję	uzyskania	zezwolenia	na	wznowienie	zajęć.	Nadzieje	
te	 szybko	 się	 jednak	 rozwiały,	 gdy	6	XI	 aresztowano,	 a	następnie	wywieziono	
do	obozu	niemal	wszystkich	profesorów	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	w	represji	
za	dokonaną	przez	UJ	dwa	dni	wcześniej	 inaugurację	roku	akademickiego	[44].	
Niedługo	 po	 tym	 gubernator	 okręgu	warszawskiego	 L.	 Fischer	 wezwał	 rekto-
rów	PW	i	UW,	oznajmiając	im,	że	„wyższe	uczelnie	nie	będą	czynne,	działalność	
naukowa	 jest	 wzbroniona,	 ale	 opiekowanie	 się	 swoimi	 zakładami,	 pod	 nadzo-
rem	władz	okupacyjnych	nie	jest	wykluczone”	[44].	Sytuacja	nie	przypominała	tej	 
z	roku	1915,	kiedy	to	Niemcy,	wkraczając	do	Warszawy,	bez	oporów	zgodzili	się	
na	funkcjonowanie	warszawskich	uczelni	wyższych.	

W	 materiałach	 archiwalnych	 można	 znaleźć	 następującą	 notatkę	 dotyczącą	 
zakładów	 fizyki	 PW	 [45]:	Z początkiem listopada docent Wyższej Szkoły Technicznej  
z Charlottenburga dr Holm z jakimś wyższ ym oficerem odwiedził rektora politechniki i wrę-
cz ył mu pismo od generała Schumanna, w którym generał zarządził natychmiastowe zabez-
pieczenie Instytutu Fiz ycznego i Laboratorium Balistycznego. Na podstawie tego pisma zostało 
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zabrane całe urządzenie Laboratorium Balistycznego, jak też większa część naukowego labora-
torium obu instytutów Fiz yki: I – prof. Wolfkego i II – prof. Kalinowskiego. Protokół odbior-
cz y, jaki sporządzono, nie został Politechnice pozostawiony. Instrumenty zostały odpowiednio 
zapakowane i wywiezione.

Profesor Stanisław	Kalinowski	–	kierownik	Zakładu	Fizycznego	II	–	przeniósł	
się	 po	wybuchu	wojny	 na	 stałe	 do	 Świdra,	 gdzie	 kierował	 pracą	 stworzonego	
przez	 siebie	Obserwatorium	Geofizycznego.	Obserwatorium	 to	 działało	przez	
cały	okres	okupacji	[37].	

Profesor Mieczysław	Wolfke	–	kierownik	Zakładu	I	–	prawie	cały	okres	okupa-
cji	hitlerowskiej	spędził	z	rodziną	w	Warszawie.	Na	początku	1940	roku	został	
aresztowany	przez	gestapo	i	osadzony	na	Pawiaku,	skąd	zwolniono	go	po	sześciu	
miesiącach.

Gmach	Główny	PW	został	w	październiku	1939	roku	zajęty	przez	wojsko.	Od-
dział	niemiecki	opuścił	co	prawda	zdewastowany	budynek	w	marcu	1940	roku,	ale	
po	paru	miesiącach	ulokowano	w	nim	skład	map	sztabowych	[44].	Od	listopada	
1939	roku	władzą	zwierzchnią	PW	stała	się	Komisja	Likwidacyjna	Ministerstwa	
WRiOP,	podporządkowana	okupacyjnemu	Wydziałowi	Szkolnictwa	okręgu	war-
szawskiego.	Zgodnie	z	zarządzeniem	wydanym	we	wrześniu	1940	roku	wszystkie	
urzędy	akademickie	na	uczelni	wygasły,	a	rektor	Drewnowski	musiał	używać	ty-
tułu	zarządcy	PW.	W	1941	roku	funkcję	Komisji	przejął	niemiecki	Urząd	Kura-
tora	Wyższych	Uczelni	[44].	

W	 grudniu	 1939	 roku,	 mający	 dobre	 stosunki	 z	 Niemcami	 prof.	 J. Czochral-
ski	 uzyskał	 dla	 ocalałego	 Instytutu	 Metalurgii	 i	 Metaloznawstwa	 zezwolenie	
na	przyjmowanie	prac	zleconych.	Od	początku	1940	 roku	władze	Politechniki	
podjęły	 starania	o	uzyskanie	podobnych	 zezwoleń	dla	 innych	 znajdujących	 się	 
w	dobrym	stanie	zakładów	uczelni	 [44].	Wyprzedzające	 i	nieuzgodnione	z	wła-
dzami	PW	działania	prof.	Czochralskiego	PW	spowodowały,	że	wielu	profeso-
rów	uczelni	odsunęło	się	od	niego,	mimo	że	jego	placówka	dawała	zatrudnienie	
wielu	pracownikom	PW,	które	było	podstawą	względnie	bezpiecznej	egzystencji	
w	nowej	rzeczywistości.	Z	wielu	opublikowanych	wspomnień,	np.	syna	profesora	
Wolfkego,	Stefana	[46]	wynika,	że	postawa	prof.	Czochralskiego	w	czasie	okupa-
cji	i	powstania	warszawskiego	była	patriotyczna	(wydawanie	fikcyjnych	kart	pracy,	
pomoc	w	uwalnianiu	z	więzień	niemieckich,	współpraca	z	powstańcami).

W	okresie	chwilowego	złagodzenia	rygorów	okupacyjnych,	w	marcu	1940	roku,	
Politechnika	uzyskała	zgodę	Wydziału	Szkolnictwa	na	wykonywanie	przez	daw-
nych	jej	studentów	prac	dyplomowych	i	składanie	egzaminów	dyplomowych	do	
końca	 czerwca	1940	 roku	 [44].	W	maju	 tego	 roku	zgodzono	 się	na	powołanie	 
w	murach	uczelni	 9	 zakładów	badawczych.	Były	 to	 laboratoria	będące	na	wła-
snym	 rozrachunku	 gospodarczym,	 przyjmujące	 zlecenia	 na	 wykonywanie	 ba-
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dań	materiałów,	produktów,	sprzętu	i	urządzeń	oraz	na	różnego	rodzaju	analizy	 
i	prace	usługowe.	Z	organizacji	tej	wyodrębniony	został	Instytut	Aerodynamicz-
ny,	 który	włączono	do	 sieci	 podobnych	 jednostek	niemieckich	oraz	 kierowany	
przez prof. Czochralskiego	 Instytut	Metalurgii	 i	Metaloznawstwa,	który	 został	
przekształcony	w	samodzielna	placówkę	naukowo-techniczną	[40].	Oficjalnie	za-
kład	 kierowany	 przez	Czochralskiego	 pracował	 na	 potrzeby	 parowozowni,	 ga-
zowni	i	firmy	metalowej	Lilpop,	Rau	i	Loewenstein.	Za	wiedzą	Czochralskiego	 
w	zakładzie	pracowały	osoby	związane	z	ruchem	oporu.	

Powstałe	zakłady	badawcze	dawały	zatrudnienie	wielu	pracownikom	formalnie	
nieistniejącej	Politechniki.	Ponadto	były	one	wygodną	formą	kamuflażu	dla	dzia-
łalności	konspiracyjnej	oraz	tajnego	nauczania.	Zwolniony	z	więzienia	na	Pawia-
ku prof. Wolfke	od	listopada	1940	roku	zaczął	kierować	Zakładem	Badawczym	
Fizyki	Technicznej.	Oficjalnie	w	zakładzie	 tym	naprawiano	 silniki	 elektryczne,	
wagi	i	inne	fizyczne	przyrządy	pomiarowe,	a	także	wykonywano	różne	ekspertyzy.	
Pod	przykrywką	tych	działań	w	zakładzie	funkcjonowało	konspiracyjne	labora-
torium	fotograficzne,	w	którym	aktywnie	pracowała	córka	profesora	–	Lucyna 
[29].	W	laboratorium	tym	wykonywano	mikrofilmy	opracowań	naukowych	oraz	
produkowano	 fałszywe	 dokumenty	 dla	 członków	 organizacji	 konspiracyjnych.	 
Za	pomocą	 teleobiektywów	fotografowano	sceny	uliczne	ukazujące	 terror	oku-
panta	 oraz	wykonywano	 zdjęcia	 funkcjonariuszy	 gestapo,	 które	 przekazywano		
władzom	polskiego	podziemia.

Drugą	 formą	 zatrudnienia	 pracowników	 Politechniki	 oraz	 formą	 jawnego	 na-
uczania	 były	 zorganizowane	 w	 1940	 roku	 tzw.	 państwowe	 szkoły	 zawodowe	 
II	 stopnia	 (odpowiadające	w	przybliżeniu	 technikom	 zawodowym).	Był	 to	 naj-
wyższy	dozwolony	wówczas	dla	polskiej	młodzieży	poziom	nauczania	[44].	Szko-
ły	 te	 zatrudniały	 profesorów,	 docentów	 i	 pomocniczych	 pracowników	 nauko-
wych	 Politechniki.	 Bezpośrednio	 z	 Politechniką	 związane	 były	 3	 takie	 szkoły.	
Jedna	 z	 nich,	 Szkoła	 Elektryczna,	 mieściła	 się	 w	Gmachach	 Fizyki	 i	 Elektro-
techniki.	Kierował	nią	prof.	Roman	Trechciński,	który	we	wrześniu	1939	roku	
obsługiwał	ostatnią	radiostację	nadawczą	oblężonej	Warszawy.	Również	w	czasie	
okupacji,	wraz	ze	swoimi	synami,	używał	konspiracyjnej	radiostacji.	Trechciński	
był	bliskim	znajomym	Wolfkego.	Zakłady	obu	profesorów	były	usytuowane	obok	
siebie,	na	parterze	Gmachu	Fizyki.	Profesor	Trechciński	mieszkał	w	gmachu	pro-
fesorskim	przy	ul.	Koszykowej.	W	czasie	powstania	warszawskiego	zginął	przed	
progiem	tego	domu,	podczas	ataku	Niemców	na	Politechnikę	[46].	

W	roku	1942,	kiedy	 linia	frontu	przesunęła	się	daleko	na	wschód,	Niemcy	zde-
cydowali	 się	pójść	na	dalsze	koncesje	wobec	polskiego	szkolnictwa	 techniczne-
go,	zezwalając	na	utworzenie	dwuletniej	nieakademickiej	szkoły	inżynierskiej	dla	
absolwentów	szkół	zawodowych	II	stopnia	[44].	Jednym	z	motywów	utworzenia	
takiej	szkoły	(poza	stworzeniem	stanowisk	pracy)	było	utrzymanie	liczebności	ka-
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dry	technicznej	na	zapleczu	frontu,	w	sytuacji	kiedy	duża	liczba	Niemców	została	
powołana	do	wojska	i	ginęła	w	walkach	[47].	W	rezultacie,	1	kwietnia	1942	roku	
powstała	Państwowa	Wyższa	Szkoła	Techniczna		PWST	(Staatliche Höhere Technische 
Fachschule),	która	przejęła	całość	majątku	 i	wszystkich	pracowników	Politechniki	
Warszawskiej.	Zajęty	dotychczas	przez	wojsko	(na	składnicę	map)	Gmach	Główny	
został	 zwolniony	 i	 wyremontowany	 z	 funduszy	 państwowych.	 Do	 szkoły	 włą-
czono	zakłady	badawcze,	których	liczba	w	tym	czasie	wzrosła	do	14.	Poza	szkołą	
pozostał	Instytut	Aerodynamiczny,	a	latem	1942	roku	odłączono	od	niej	także	In-
stytut kierowany przez prof. Jana	Czochralskiego.	Ten	ostatni	funkcjonował	dalej	
jako	niezależne	Warsztaty	Technologiczne	o	wymownej	nazwie	„Polit”.		

Na	dyrektora	PWST	powołano	Niemca	prof.	A.	Güttingera	z	Norymbergii.	Wice-
dyrektorem	został	dotychczasowy	„zarządca”	majątku	Politechniki	rektor	Drew-
nowski. Dyrektor Güttinger	nie	pozostawił	po	sobie	złej	pamięci.	Już	po	zakoń-
czeniu	wojny,	w	roku	1947	zwrócił	się	do	Senatu	PW	z	prośbą	o	wystawienie	mu	
opinii.	Z	opinii	tej	dowiadujemy	się,	że	zostawiał wolną rękę w nauczaniu, chronił ludzi 
i mienie Politechniki przed władzami niemieckimi, starał się łagodzić rygorystyczne zarządze-
nia władz okupacyjnych	[44].

PWST	posiadała	na	początku	działalności	cztery	wydziały,	a	liczba	ta	na	jesieni	
1942	 roku	wzrosła	 do	pięciu.	Wśród	nich	były	Wydział	Elektryczny	 i	Wydział	
Chemii	 Technicznej.	Kierownikiem	Wydziału	Elektrycznego	 był	 prof.	Mieczy-
sław	 Pożaryski	 (współzałożyciel	 PTF).	 Zajęcia	 na	 PWST	 podzielono	 na	 dwa	
kursy:	specjalny	–	przeznaczony	dla	byłych	studentów	PW,	oraz	normalny	–	dla	
absolwentów	 szkół	 zawodowych	 o	 kierunku	 odpowiadającym	 poszczególnym	
wydziałom.	W	kwietniu	uruchomiono	zajęcia	na	kursie	specjalnym,	który	liczył	
ponad	500	studentów.	Po	wyremontowaniu	Gmachu	Głównego	2	XI	1942	roku	
uruchomiono	kurs	normalny,	w	którym	uczestniczyło	(na	podstawie	egzaminu)	
ok.	550	osób.	We	wrześniu	1943	roku	po	ponownej	rekrutacji	na	obu	kursach	było	
ponad	1500	słuchaczy	[44].

Zachowały	się	liczne	wspomnienia	dotyczące	wykładów	prof.	Wolfkego	w	PWST	
(por.	[46]).	Profesor	wykładał	w	żywy	i	ekspresyjny	sposób,	urzekając	słuchaczy	
swoją	osobowością.	Ważną	rolę	odgrywały	pokazy	zjawisk	 i	eksperymentów	fi-
zycznych.	Asystentem	Profesora	był	Witold	Kessel.	Profesor	podczas	wykładów	
często	komentował	bieżącą	 sytuację	wojenną,	mówił	o	bombie	atomowej	 i	od-
ważnie	wyrażał	swoje	myśli	na	temat	okupanta	niemieckiego	[46].	Działo	się	tak	
nawet	wówczas,	gdy	Niemcy	otaczali	Politechnikę	w	celu	przeprowadzania	nie-
spodziewanych	kontroli.	

Należy	podkreślić,	że	PWST	była	placówką	jawnego	nauczania	nieakademickie-
go.	Nauczanie	na	poziomie	akademickim	musiało	być	tajne.	Liczne	w	tych	cza-
sach	przejawy	tego	nauczania,	np.	tajne	wykłady,	prace	magisterskie	i	doktorskie	
oraz	wystawianie	 świadectw	 i	dyplomów	wydawanych	przez	Politechnikę	War-
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szawską,	były	surowo	karane.	Za	tego	typu	działalność	konspiracyjną	w	grudniu	 
1943 roku rozstrzelano profesora Stefana	Bryłę	z	Zakładu	Badawczego	Budow-
nictwa	 PWST	 (wybitnego	 architekta	 i	 dziekana	 przedwojennego	Wydziału	Ar-
chitektury).	Wcześniej,	bo	w	listopadzie	1942	roku,	do	obozu	w	Dachau	wywie-
ziono rektora Drewnowskiego.	 Jego	 miejsce,	 jako	 wicedyrektora	 PWST,	 zajął	 
prof. B.	 Tołłoczko,	 zaś	 na	 konspiracyjnym	 urzędzie	 rektora	 PW	 zastąpił	 go	 
prof. Stefan	Straszewicz.	Wykłady	z	fizyki	na	tajnych	kompletach	dla	około	dwu-
dziestu	osób	prowadził	Włodzimierz	Ścisłowski	–	przedwojenny	asystent	prof.	
Wolfkego,	późniejszy	profesor	PW.

Na	kilka	miesięcy	przed	Powstaniem	Warszawskim,	kiedy	w	mieście	widać	było	
przygotowania	 Niemców	 do	 jego	 opuszczenia,	 dyrektor	 PWST	Güttinger	 we-
zwał	 pracowników	 Szkoły	 na	 zebranie	 rady	 pedagogicznej.	 Podczas	 posiedze-
nia	oświadczył,	że	PWST	będzie	ewakuowana	ze	względu	na	zbliżający	się	front	 
i	zaproponował	pracownikom	wyjazd	do	Berlina,	gdzie	zostaną	otoczeni	należytą	
opieką.	Według	relacji	jednego	z	uczestników	tego	spotkania	[48]	nikt	nie	skorzy-
stał	z	tej	propozycji.

1	 sierpnia	 1944	 roku	 wybuchło	 Powstanie	 Warszawskie.	 W	 jego	 pierwszych	
dniach	Politechnika	 została	 opanowana	 przez	 powstańców	 z	 3	Batalionu	Pan-
cernego	„Golski”.	Każdy	z	Gmachów	Politechniki	został	początkowo	obsadzony	
kilkuosobowymi	drużynami.	Dyrektor	Güttinger	został	lojalnie	przekazany	stro-
nie	niemieckiej	[49].

Niemcy	przez	kilka	dni	przygotowywali	się	do	zdobycia	terenu	PW,	który	stano-

Gmach Fizyki po Powstaniu Warszawskim
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wił	zaporę	do	 ich	działań	w	Śródmieściu.	Ataki	stawały	się	coraz	częstsze	 i	sil-
niejsze.	Około	4.00	nad	ranem	z	18	na	19	sierpnia	Niemcy	zaatakowali	od	al.	Nie-
podległości	w	kierunku	budynku	Aerodynamiki	 i	Elektrotechniki	oraz	wzdłuż	 
ul.	 6	 Sierpnia	 (obecnie	 Nowowiejska)	 [50,	 51].	 Decydujące	 o	 losach	 PW	 wal-
ki	 trwały	od	godziny	czwartej	do	piątej	 rano	 (utrata	Gmachów	Aerodynamiki,	 
Mechaniki	i	Elektrotechniki).	Do	godziny	szóstej	zajęto	Fizykę	(w	Gmachu	Fizy-
ki	walczyła	drużyna	„Szczapy”)	i	inne	gmachy.	Niebawem	zostały	tylko	2	punkty	
oporu:	Gmach	Główny	i	Chemia,	walczące	przez	cały	dzień,	aż	do	wyczerpania	
się	amunicji.	Obroną	Gmachu	Chemii	dowodził	por.	„Karski”	( Jan	Kobyliński),	
a	Gmachem	Głównym	–	mjr	„Antoni”	(Kazimierz	Falewicz).	

Przewaga	niemiecka	była	miażdżąca.	Około	godziny	9.00	Niemcy	użyli	samolotu,	
rzucono	kilka	bomb	 i	ostrzelano	 teren	Politechniki	ogniem	koszącym	z	broni	
pokładowej.	Dowództwo	obrony	PW	 (kpt.	 „Golski”	 –	 Stefan	Golędzinowski)	
mieściło	się	przy	ul.	Noakowskiego	20,	naprzeciwko	Gmachu	Chemii,	po	dru-
giej	stronie	ulicy.	Między	Gmachem	Głównym	a	przeciwną	stroną	ulicy	istniało	
połączenie	w	postaci	podziemnego	tunelu	przy	Noakowskiego	10.	Około	godzi-
ny	14.00	Niemcy	zaniechali	ataku	na	Gmach	Chemii,	skupiając	się	na	Gmachu	
Głównym.	W	 tym	 celu	wykorzystali	między	 innymi	 bezzałogowe,	 zdalnie	 ste-
rowane	miniczołgi	typu	golliath,	których	detonacje	spowodowały	groźne	pożary.	
Około	godziny	19.00,	kiedy	powstańcom	zabrakło	amunicji	i	granatów,	mjr	„An-
toni”	zarządził	odwrót	wszystkich	plutonów.	Około	20.00	rozpoczęto	ewakuację	
przez	tunel	pod	jezdnią	ul.	Noakowskiego	na	drugą	stronę.	

W	relacji	kaprala	podchor.	„Kowalskiego	II”	(Stefana	Chudzyńskiego),	dowódcy	

Aula Gmachu Fizyki w roku 1945
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drużyny	moździerzy,	wycofującym	się	z	Gmachu	Chemii	powstańcom	przedsta-
wiał	się	następujący	widok	[50]:	Gmach Główny żarz ył się z lewej strony, na wprost wid-
mowo pełzały płomienie Chemii spaliła się niewielka część, a najgroźniejsz y widok przedstawiał 
pożar Gmachu Fiz yki. Budynek stanowił patio cz y sz yb, nakryty szklanym dachem. Gdy hi-
tlerowcy podpalili gmach – dałbym głowę, że rozmyślnie, bo Fiz yka sz ybko znalazła się w ich 
rękach – wieczorem wsz ystkie okna były iluminowane, a sz yb Fiz yki wyglądał jak wulkan 
cz y czeluść wielkiego pieca. Wiatr dmuchał snopem płomieni i iskier wysokim powyżej 10 m. Po 
wycofaniu	się	z	Chemii	powstańcy	przedostali	się	na	stanowiska	zlokalizowane	na	 
ul.	Noakowskiego	18	i	20	na	wprost	Chemii.

Po	upadku	powstania	pracownicy	i	studenci	wraz	z	pozostałą	ludnością	miasta	
musieli	opuścić	Warszawę.	Wielu	zginęło	podczas	walk	powstańczych.	Większość	
budynków	uczelni,	w	tym	Gmach	Główny,	została	bardzo	poważnie	zniszczona.	
Gmach	Fizyki	został	całkowicie	wypalony.	Znajdujące	się	w	nim	audytorium	na	
300	osób	zostało	zburzone,	a	podziemne	kanały	wentylacji	i	ogrzewania	częścio-
wo	wysadzone	w	powietrze.	

Powstanie	 upadło,	 ale	 Niemcy	 przegrywały	 wojnę.	 17	 stycznia	 1	 Armia	 WP	
wspomagana	przez	47	i	61	armię	radziecką	wkroczyły	do	lewobrzeżnej	Warszawy.	 
Sytuacja	była	w	pewnym	sensie	odwrotna	do	tej	sprzed	30	lat,	kiedy	to	po	ewaku-
acji	Rosjan	z	Warszawy	do	miasta	wkroczyli	Niemcy.

Z	chwilą	kapitulacji	Niemiec,	w	maju	1945	roku,	II	wojna	światowa	w	Europie	zo-
stała	zakończona.	Politechnika	Warszawska,	w	tym	fizyka	na	uczelni,	wkroczyła	
w	intensywny	okres	odbudowy	zarówno	swoich	gmachów,	jak	i	kadry	naukowej	
oraz	życia	studenckiego.

c. Okres 1945–1965

Początki	 reaktywacji	Politechniki	Warszawskiej	miały	miejsce	 jeszcze	przed	za-
kończeniem	 wojny,	 w	 drugiej	 połowie	 1944	 roku	 w	 oswobodzonym	 Lublinie.	 
W	kilka	dni	po	wyzwoleniu	lewobrzeżnej	Warszawy,	w	styczniu	1945	roku,	na	gru-
zach	Politechniki	pojawili	się	jej	pierwsi	pracownicy	w	celu	przeprowadzenia	prac	
porządkowych	i	zabezpieczających.	Miesiąc	później	profesor	Stefan	Straszewicz,	
pełniący	obowiązki	rektora	w	zastępstwie	wywiezionego	przez	Niemców	do	obo-
zu prof. Drewnowskiego,	odbył	pieszą	wędrówkę	do	Warszawy	z	pobliskiego	Ko-
morowa	w	celu	zorientowania	się	w	rozmiarach	strat	oraz	porozumienia	się	z	Mi-
nisterstwem	Oświaty	[52].	W	sierpniu	tego	roku	na	funkcję	rektora	wybrano	prof.	
E. Warchałowskiego.	Pierwsza	po	wyzwoleniu	inauguracja	roku	akademickiego	
1945/46	na	PW	odbyła	się	13	stycznia	1946	roku	w	jednej	z	sal	Gmachu	Kreślarni,	
w	obecności	przedstawicieli	najwyższych	władz	państwowych	[53].	Na	Politechni-
ce	istniały	wówczas	Wydziały:	Architektury,	Chemiczny,	Elektryczny,	Mechanicz-
ny	oraz	Inżynierii	(z	którego	w	1946	roku	wyodrębnił	się	Wydział	Geodezyjny).
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Po	wojnie	dla	Polski	zaczyna	się	nowy	okres	historyczny.	W	grudniu	1948	roku,	
w	 odnowionej	 auli	 PW,	 jednym	 z	 nielicznych	 reprezentacyjnych	 pomieszczeń	
zniszczonej	Warszawy,	 odbył	 się	Kongres	 zjednoczeniowy	 PPR	 i	 PPS-Lewicy.	
Powstała	PZPR	–	nowa	siła	polityczna,	która	zdominowała	rzeczywistość	kraju	 
na	40	następnych	lat.	

Po Powstaniu Warszawskim profesor Wolfke,	 wraz	 tysiącami	 innych,	 został	
wysiedlony	 z	Warszawy.	 Trafił	 do	Krakowa,	 gdzie	 po	 wyzwoleniu	 krótko	 wy-
kładał	na	reaktywowanej	Akademii	Górniczej.	Następnie,	w	połowie	września	 
1945	roku,	wyjechał	do	Gdańska,	gdzie	równie	krótko	kierował	I	Katedrą	Fizyki	
przy	Wydziale	Mechaniczno-Elektrycznym	Politechniki	Gdańskiej	[54].	W	listo-
padzie	wygłosił	kilka	wykładów,	po	czym	w	grudniu	powrócił	do	Warszawy	[29]	
z	zamiarem	odnowienia	Zakładu	Fizyki	na	PW.	Warto	dodać,	że	do	nielicznych	
uczelni	technicznych,	które	w	1945	roku	prowadziły	zajęcia	dydaktyczne,	należały	
politechniki:	 w	Gdańsku,	 Lublinie,	 Łodzi,	Gliwicach,	Wrocławiu	 oraz	Akade-
mia	Górnicza	w	Krakowie	[55].	Pomimo	nieustabilizowanej	sytuacji	powojennej	 
prof. Wolfke	wznowił	 nie	 tylko	wykłady,	 ale	 także	wykazywał	 aktywność	 po-
pularyzatorską	 i	 publikacyjną.	W	 roku	 1945	Wydawnictwo	 „Nasza	Księgarnia”	
wydało	jego	książkę	pt.	„Bomba	atomowa”,	a	w	lutym	i	czerwcu	tego	roku	uka-
zały	się	kolejno	jego	artykuły	zatytułowane	„Najpotężniejszy	materiał	wybucho-
wy	przyszłości”	oraz	„Niebezpieczeństwo	nauki”	(Nowa	Epoka).	W	artykułach	
tych,	a	także	w	publicznych	wystąpieniach,	uświadamiał	czytelników	i	słuchaczy	
o	niszczycielskich	możliwościach	broni	jądrowej	i	apelował	o	kontrolę	pod	tym	
względem	nauki	niemieckiej	[35].	Wspomniana	aktywność	prof.	Wolfkego	nabra-
ła	nowego	znaczenia	po	zrzuceniu	przez	Amerykanów	dwóch	bomb	atomowych	
na	Hiroszimę	i	Nagasaki	w	sierpniu	1945	roku.			

W czerwcu 1946 roku prof. Wolfkemu	 umożliwiono	 wyjazd	 do	 Szwajcarii.	
Wyjechał	 do	 znanego	mu	 z	 czasów	młodości	Zurychu,	w	 celu	 zapoznania	 się	 
z	najnowszymi	osiągnięciami		fizyki	oraz	zbadania	możliwości	zakupu	nowocze-
snej	aparatury	badawczej.	W	tym	czasie	korespondował	z	osiadłym	w	Princeton	 
Albertem	Einsteinem.	Z	zachowanego	listu	[56]	datowanego	w	lipcu	1946	roku	
dowiadujemy	się,	że	przedmiotem	ich	dyskusji	naukowej	był	problem	emisji	„wie-
lokwantowej”	(list	i	jego	tłumacznie	zawiera	Dodatek,	s.	225–226).	Niestety,	ten	
nowy	 okres	 w	 życiu	 profesora	Wolfkego	 został	 brutalnie	 przerwany.	W	 dniu	 
4	maja	1947	roku	Mieczysław	Wolfke	umarł	nagle	na	serce.	Został	pochowany	w	
Zurychu	przy	udziale	licznych	przedstawicieli	świata	nauki.	Profesor	Mieczysław	
Wolfke	był	bez	wątpienia	jednym	z	najwybitniejszych	polskich	fizyków,	wysoko	
cenionym	przez	środowisko	międzynarodowe.	Miał	bardzo	szerokie,	co	się	obec-
nie	rzadko	spotyka,	zainteresowania	naukowe,	obejmujące	optykę,	teorię	dielek-
tryków,	fizykę	niskich	temperatur	oraz	nowo	powstające	gałęzie	fizyki	(neutrina	 
i	reakcje	jądrowe).	Do	wszystkich	tych	dziedzin	wniósł	on	doniosły	wkład	własny	
w	postaci	publikacji	o	szerokim	zasięgu.	Politechnika	Warszawska	jest	dumna,	że	
Mieczysław	Wolfke	był	jej	profesorem.	
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W	roku	1946	(27	marca)	w	Świdrze	umiera	również	Stanisław	Kalinowski,	pionier	
badań	geofizycznych	w	Polsce.	Kończy	się	pewna	epoka	fizyki	na	Politechnice.	
Prawie	w	 tym	 samym	czasie	odchodzą	wieloletni	 kierownicy	dwóch	 zakładów	 
i	dwóch	katedr	fizyki.		

Po	Mieczysławie	Wolfkem	Katedrę	 Fizyki	 na	Wydziale	Elektrycznym	w	 roku	
1948	 obejmuje,	 jako	 profesor	 zwyczajny,	Wacław	 Szymanowski.	Natomiast	 po	
Stanisławie	 Kalinowskim	Katedrę	 Fizyki	 na	Wydziale	 Chemicznym	 obejmuje	 
w	1947	roku	doc.	Józef	Roliński	(od	roku	1954	profesor	nadzwyczajny)	–	przed-
wojenny	współpracownik	M.	Wolfkego.

Po	wojnie	profesor	Jan	Czochralski	traci	swoją	pozycję	na	Politechnice,	pomówio-
ny	o	współpracę	z	okupantem.	Senat	PW	na	posiedzeniu	19	grudnia	1945	roku	
stwierdził,	że	dr Jan Czochralski od końca 1939 roku przestał być uważany przez grono 
profesorów za Profesora Politechniki Warszawskiej	[44].	Odsunięty	od	możliwości	pracy	
na PW Jan	Czochralski	powraca	do	swej	rodzimej	Kcyni	pod	Bydgoszczą,	gdzie	
umiera	w	 infamii	 22	 kwietnia	 1951	 roku,	wkrótce	 po	 rewizji	 przeprowadzonej	 
w	jego	domu	przez	urzędników	UB.

Pomówienie	 o	 współpracę	 z	 Niemcami,	 która	 byłaby	 ze	 szkodą	 dla	 rodaków,	 
nigdy	nie	znalazło	potwierdzenia	w	faktach,	o	czym	świadczy	to,	że	mimo	nie-
sprzyjających	powojennych	czasów,	nie	przedstawiono	mu	żadnych	zarzutów	na	
drodze	sądowej.	Przeciwnie,	uzyskano	ostatnio	dowody	na	to,	że	podczas	oku-
pacji	Jan	Czochralski	dawał	w	swoim	zakładzie	zatrudnienie	wielu	osobom,	uży-
wał	swych	kontaktów	do	uwalniania	ludzi	z	więzień	i	obozów	oraz	że	w	czasie	
Powstania	Warszawskiego	czynnie	wspomagał	powstańców	oraz		współpracował	
z	Oddziałem	II	Komendy	Głównej	AK,	co	po	wojnie	było	bardzo	źle	widziane	
przez	stosowne	władze	[41].

Senat	 Politechniki	 Warszawskiej	 uchwałą	 z	 29	 czerwca	 2011	 roku	 przy-
wrócił	 profesorowi	 Janowi	 Czochralskiemu	 Jego	 dobre	 imię,	 podważone	 
w	PW	w	roku	1945,	uznając	jego	wybitne	w	skali	światowej	osiągnięcia	naukowe,	
będące	podstawą	 rozwoju	 technologii	półprzewodnikowych.	Obszerny	opis	 lo-
sów	prof.	Jana	Czochralskiego	zawiera	monografia	[57]	oraz	esej	[41].

Wróćmy	jednak	do	powojennej	historii	fizyki	na	PW.	Początkowo	Katedry	Fizy-
ki	istniały	jedynie	na	Wydziałach	Elektrycznym	i	Chemicznym,	podobnie	jak	to	
było	przed	wojną.	Na	Wydziale	Elektrycznym,	po	wyjeździe	prof.	Wolfkego	do	
Szwajcarii,	w	dniu	1	września	1946	roku	powołano	dwie	nowe,	związane	z	fizyką	
katedry:	Katedrę	Radiologii	 oraz	Katedrę	Elektroniki	 (którą	w	1951	 roku	prze-
mianowano	na	Katedrę	Fizyki	Elektronowej).	Kierownikiem	Katedry	Radiologii	
został	 profesor	 zwyczajny	 fizyki	 Cezary	 Pawłowski	 (1895–1981),	 który	 w	 prze-
szłości	był	asystentem	prof.	Pieńkowskiego,	a	następnie	Marii	Skłodowskiej-Curie.	 
Z	jej	rekomendacji	w	1934	roku	został	kierownikiem	Pracowni	Fizycznej	Instytu-
tu	Radowego	w	Warszawie	[58].	Kierownikiem	Katedry	Elektroniki	mianowano	
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docenta	Witolda	Majewskiego	 (1898–1981),	od	1947	roku	profesora	nadzwyczaj-
nego	 [29].	Witold	Majewski	 był	 fizykiem,	wychowankiem	 prof.	 Pieńkowskiego.	
Później	współpracował	z	prof.	J.	Groszkowskim	w	Instytucie	Radiotechnicznym	
PW	[59].	Jak	już	wspomniano,	po	śmierci	Wolfkego	jego	katedrę,	której	nadano	
nazwę	Katedry	Fizyki	Ogólnej,	przejął	prof.	Wacław	Szymanowski	(14	kwietnia	
1948).	Profesor	Szymanowski	miał	wysoką	pozycję	w	strukturach	nowej	władzy,	
gdyż	niezależnie	od	pracy	na	PW	został	mianowany	ministrem	Poczt	 i	Telegra-
fów	w	ówczesnym	rządzie	PRL.	W	odróżnieniu	od	Wydziału	Elektrycznego,	na	
Wydziale	Chemicznym	pozostała,	tak	jak	przed	wojną,	tylko	jedna	Katedra	Fizyki	
– kierowana przez Józefa	Rolińskiego.	

We	wczesnych	latach	powojennych	fizyka	na	PW	była	traktowana	głównie	jako	
podstawowy	przedmiot	wykładowy.	Warsztaty	pracy	naukowej	w	zakresie	fizyki	 
i	 innych	dyscyplin	odradzały	się	powoli.	Dotyczyło	 to	zwłaszcza	badań	wyma-
gających	aparatury	pomiarowej.	Bodźcami	rozwoju	była	współpraca	z	upaństwo-
wionym	przemysłem	 i	powstającymi	 resortowymi	 instytutami	badawczymi,	ob-
sługującymi	najpilniejsze	potrzeby	odbudowującej	się	gospodarki	[60].

W	tym	duchu,	w	roku	1949,	z	 inicjatywy	prof.	Szymanowskiego	powstał	resor-
towy	Główny	Instytut	Fizyki	Technicznej	o	medialnym,	jak	by	teraz	powiedzia-
no,	 skrócie	GIFT	 [29,	 61].	W	 skład	 Instytutu	weszły	Katedry:	Fizyki	Ogólnej	 
(prof.	Szymanowskiego)	oraz	Radiologii	(prof.	Pawłowskiego),	a	także	nowo	po-

Gmach Fizyki w roku 1902
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wołana	Katedra	Elektroakustyki	(od	1	września	1949)	prof.	Ignacego	Maleckie-
go,	który	przeniósł	się	do	Warszawy	z	Gdańska.	GIFT	mieścił	się	w	Gmachu	
Fizyki,	przy	czym	większość	pomieszczeń	zajmował	zespół	prof.	Maleckiego.	Na	
dyrektora	 Instytutu	 powołano	 profesora	 Leonarda	 Sosnowskiego	 (1911–1986)	 
z	Uniwersytetu	Warszawskiego,	który	 jednak	po	kilku	miesiącach	zrezygnował	 
z	tego	stanowiska,	gdyż	jego	zainteresowania	zaczęły	się	skupiać	na	fizyce	ciała	sta-
łego	[62].	W	roku	1953	powstał	Instytut	Fizyki	PAN,	którego	prof.	Sosnowski	był	
głównym	organizatorem,	a	następnie	dyrektorem.	W	późniejszych	latach	profesor	
Sosnowski	stworzył	warszawską	szkołę	fizyki	półprzewodników.	Nowym	szefem	
GIFT	został	prof.	Mieczysław	Jeżewski	z	AGH.	Z	Instytutem	związani	byli	także:	 
prof. W.	Majewski,	zastępca	profesora	W.	Łaniecki	(przedwojenny	asystent	Wolf-
kego)	oraz	przeniesiony	z	Gliwic	dr	S.	Kaliński,	specjalista	od	spektrografii	[62].	
Dzięki	 staraniom	 prof.	 Szymanowskiego	 Główny	 Instytut	 Fizyki	 Technicznej	
zdobył	 sporo	nowoczesnej	 aparatury,	 ale	niestety	 jednostka	 ta	 rozpadła	 się	po	
niespełna	dwóch	latach.	Zdaniem	prof.	S.	Szczeniowskiego	inicjatywa prof. Sz yma-
nowskiego, choć w zasadzie słuszna, okazała się jednak przedwczesna	[61].	Majątek	GIFT	
przejęły	w	 głównej	 części	Katedry:	 Elektroakustyki	 (prof.	Malecki)	 oraz	Kon-
strukcji	Telekomunikacyjnych	i	Radiofonii	(zastępca	prof.	Kiliński).	Część	przy-
rządów	przejęła	Katedra	Fizyki	Ogólnej,	natomiast	pomieszczenia	nie	powróciły	
już	 do	 swoich	 katedr	macierzystych.	Na	 początku	 lat	 pięćdziesiątych	Katedry:	
Radiologii	i	Fizyki	Elektronowej	weszły	w	skład	Wydziału	Łączności	[63],	który	
w	1951	roku	wyodrębnił	się	z	Wydziału	Elektrycznego.

Gmach Fizyki obecnie (2015)
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Ważnym	momentem	w	historii	fizyki	na	PW	było	ukończenie	w	1951	 roku	 re-
montu	 Gmachu	 Fizyki	 (GF),	 poważnie	 zniszczonego	 podczas	 Powstania	 
Warszawskiego	[64].	Przednia	część	Gmachu	zmieniła	wygląd;	przedwojenne	neo-
klasycystyczne	wejście	zastąpiono	prostszą	konstrukcją,	ponadto	zniknęły	ozdob-
ne	 zegary	przy	drzwiach	wejściowych.	Orientacja	 amfiteatralnego	Audytorium	
Fizyki	uległa	zmianie	o	90	stopni	względem	stanu	pierwotnego.	Kilka	lat	później	
wykonano	niewielką	dobudówkę	do	Gmachu	Fizyki	na	własne	urządzenia	elek-
tryczne	wysokiego	i	niskiego	napięcia.	Do	czasu	odremontowania	AF	wykłady	 
z	fizyki	odbywały	się	w	gmachach	innych	wydziałów.	Obecnie	Gmach	Fizyki	jest	
wpisany	do	rejestrów	zabytków	pod	nr	921.	

W	 roku	 1951	 przestała	 istnieć	 Szkoła	 Inżynierska	 im.	Wawelberga	 i	 Rotwanda,	
która	pod	nieco	inną	nazwą	powstała	w	1895	roku,	a	więc	wcześniej	niż	Politech-
nika.	Tę	zasłużoną	uczelnię,	która	pod	koniec	swojej	działalności	mieściła	się	na	
skrzyżowaniu	ulic	Narbutta	i	św.	Andrzeja	Boboli,	połączono	z	Politechniką	War-
szawską.	Zakład	Fizyki	w	Szkole	Wawelberga	i	Rotwanda	został	formalnie	przyłą-
czony	jako	Katedra	Fizyki	Ogólnej	do	utworzonego	1	października	1951	roku	Wy-
działu	Łączności	PW.	Kierownik	Zakładu	dr	Franciszek	Zienkowski	(1880–1957)	
został	przeniesiony	na	emeryturę.	Wspomniana	Katedra	na	Wydziale	Łączności	
pozostawała	nieobsadzona	do	roku	1957,	kiedy	objął	ją	prof.	Szczeniowski	[61].	

Na	obszarze	przyległym	do	byłej	Szkoły	Wawelberga	i	Rotwanda	–	zwanym	póź-
niej	terenem	południowym	PW	–	zaczęły	powstawać	w	latach	1951–1970	nowe	
gmachy	 i	 nowe	Wydziały,	 takie	 jak	Mechaniczny	Technologiczny	 (MT),	 Samo-
chodów	i	Ciągników	(później	Maszyn	Roboczych	i	Pojazdów	–	MRP)	oraz	po-
wołany	w	1962	roku	Wydział	Mechaniki	Precyzyjnej	–	MP.	W	latach	późniejszych	
Wydział	MRP	przemianowano	na	Wydział	Samochodów	 i	Maszyn	Roboczych	
(SiMR),	 zaś	 z	 Wydziału	 MT	 wyodrębnił	 się	 Wydział	 Inżynierii	 Materiałowej	
(WIM).	 Jeszcze	 później,	 wydziały	MT	 i	MP	 przemianowano	 odpowiednio	 na	
Wydziały:	 Inżynierii	Produkcji	 (WIP)	oraz	Mechatroniki	 (WM).	W	roku	2008	 
z	Wydziału	IP	wyłonił	się	Wydział	Zarządzania.			

W	roku	1956	zlikwidowano	Wyższą	Szkołę	Pedagogiczną	w	Warszawie.	Dziekan	
Wydziału	Fizyki	 i	Matematyki	 tej	 szkoły,	pełniący	również	 funkcję	kierownika	
Katedry	Fizyki,	prof.	nadzw.	Włodzimierz	Ścisłowski	otrzymał	propozycję	zor-
ganizowania	Katedry	 Fizyki	 na	 PW,	 która	 obsługiwałaby	 nauczanie	 fizyki	 dla	
intensywnie	rozwijających	się	Wydziałów	Mechanicznych	zlokalizowanych	na	te-
renie	południowym	Politechniki	[29].

W	drugiej	 połowie	 lat	 pięćdziesiątych	 liczba	Katedr	 Fizyki	 na	 Politechnice	 za-
uważalnie	zatem	wzrosła,	co	miało	związek	ze	wzrostem	liczby	wydziałów	PW	
w	stosunku	do	okresu	przedwojennego.	Osobą,	która	w	tym	czasie	w	decydują-
cy	 sposób	przyczyniła	 się	do	 rozwoju	fizyki	na	Politechnice	Warszawskiej,	był	 
prof. Szczepan	 Szczeniowski.	 Był	 on	 wówczas	 powszechnie	 znanym	 fizykiem	 
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o	ustalonej	renomie	naukowej	oraz	 imponujących	osiągnięciach	dydaktycznych	 
i	organizacyjnych	(por.	notkę	biograficzną	poniżej).	Od	1955	roku	zaczął	on	regu-
larnie	współpracować	z	Politechniką	Warszawską	i	wkrótce	stał	się	niekwestiono-
wanym		liderem	w	dążeniu	do	zwiększenia	roli	fizyki	na	tej	uczelni.	

W	1957	roku	z	 inicjatywy	prof.	Szczeniowskiego	na	Politechnice	Warszawskiej	
dokonano	 reorganizacji	 katedr	 i	 zakładów	 fizyki,	 przypisując	 im	 nowe	 nazwy	 
i	 ustalając	 dla	 nich	nowe	 zadania.	Katedrami	 tymi	 były	 (w	nawiasach	podano	
nazwiska	kierowników)	[29]:

• Katedra	i	Zakład	Fizyki	Ogólnej	A	(prof.	zwyczajny	Wacław	Szymanowski,	
od	1965	roku	doc.	Bogna	Klarner,	od	1979	roku	prof.	nadzwyczajny),

• Katedra	i	Zakład	Fizyki	Ogólnej	B	(prof.	zwyczajny	Szczepan	Szczeniowski),

• Katedra	i	Zakład	Fizyki	Ogólnej	C	(profesor	nadzwyczajny	Józef	Roliński,	
od	1960	roku	profesor	nadzwyczajny	Józef	Hurwic),

• Katedra	i	Zakład	Fizyki	Ogólnej	D	
(prof.	nadzwyczajny	Włodzimierz	Marek	Ścisłowski).

Według	 danych	 z	 roku	 akademickiego	 1959/60	 najliczniejsza	 była	 Katedra	 D	 
(29	osób),	a	najmniej	liczna	Katedra	C	(5	osób).	Katedra	A	liczyła	24	pracowni-
ków,	zaś	w	Katedrze	B	było	ich	19.	Składy	osobowe	zreorganizowanych	katedr	
podane	są	w	Dodatku	(s.	227).

Zadania	 dydaktyczne	wymienionych	 katedr	 oraz	 realizowane	w	nich	 prace	 ba-
dawcze	były	następujące:

Katedra A	 (mieszcząca	 się	w	Gmachu	 Fi-
zyki)	 prowadziła	 dydaktykę	 na	 Wydzia-
łach:	 Elektrycznym,	 Inżynierii	 Lądowej,	
Inżynierii	 Sanitarnej	 (później	 Sanitarnej	 
i	Wodnej),	a	także	na	Geodezji	i	Kartografii.	
Tematyka	prac	naukowych	obejmowała	ba-
dania	podstawowe,	technologię	materiałów	
oraz	budowę	prototypowych	urządzeń	kse-
rograficznych.	 Katedra	 specjalizowała	 się	 
w	badaniach	fotoprzewodnictwa	materiałów	
wysokooporowych	oraz	w	elektrofotografii.			

Katedra	 A	 była	 kontynuacją	 przedwojen-
nej	 katedry	 prof.	 Wolfkego.	 Nowy	 kie-
rownik – profesor Wacław	 Szymanowski	 
(1895–1965)	–	uzyskał	doktorat	w	1926	roku	 Wacław Szymanowski (1895–1965)
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na	Uniwersytecie	Michigan	w	Ann	Arbor,	USA	[29].	Jego	dyplom	doktorski	zo-
stał	nostryfikowany	w	1932	roku	na	Uniwersytecie	Warszawskim	jako	doktorat	 
z	filozofii	w	zakresie	fizyki.	Po	doktoracie,	jako	jeden	z	pionierów,	podjął	badania	
w	dziedzinie	biofizyki.	W	latach	1934–1937	pracował	w	ZSRR,	zaś	w	okresie	1939–
1946	przebywał	ponownie	w	USA,	gdzie	od	roku	1942	był	zatrudniony	jako	profe-
sor	Uniwersytetu	w	Pittsburghu.	Zajmował	się	zastosowaniem	ultradźwięków	do	
pomiarów	sejsmologicznych,	których	owocem	były	znaczące	publikacje.	W	1946	
wrócił	do	kraju	na	zaproszenie	rządu	PRL.	W	latach	1948–1956	pełnił	funkcję	
ministra	poczt	i	telegrafów	(wprowadził	tranzystory	do	krajowej	telekomunikacji).	
Jednocześnie	kierował	Katedrą	Fizyki	Doświadczalnej	na	Wydziale	Elektrycznym	
PW.	Jako	minister	nie	zaniedbywał	pracy	naukowej.	Dalsze	szczegóły	życiorysu	 
prof. Szymanowskiego	podane	są	w	Dodatku	(s.	164).	

Katedra B	(zlokalizowana	w	Gmachu	Fizyki)	obsługiwała	dydaktycznie	Wydzia-
ły:	Łączności	 (w	1966	r.	zmiana	nazwy	na	Wydział	Elektroniki)	oraz	Lotniczy	
(później	Mechaniczny,	Energetyki	 i	Lotnictwa).	Warto	podkreślić,	że	w	progra-
mie	nauczania	Wydziału	Elektroniki	liczba	godzin	przeznaczonych	na	fizykę	była	
bardzo	duża	 i	wynosiła	około	600.	Prowadzone	w	Katedrze	badania	naukowe	
miały	zarówno	charakter	teoretyczny,	jak	i	eksperymentalny.	Zajmowano	się	zja-
wiskami	 ferromagnetyzmu,	 przemianami	 fazowymi	 oraz	 badano	 właściwości	
materiałów	pod	wysokim	ciśnieniem.	W	roku	1963	do	Katedry	Fizyki	B	włączo-
no	istniejącą	do	tego	czasu	niezależnie	Katedrę	Fizyki	Elektronowej.

Kierownik	Katedry	B	prof.	Szczepan Szcze-
niowski	(1898-1979)	ukończył	w	1923	roku	
Wydział	 Filozoficzno-Przyrodniczy	 UW	
[65].	Doktorat,	obroniony	w	1926	roku	pod	
kierunkiem	 prof.	 S.	 Pieńkowskiego,	 doty-
czył	 zagadnień	 energetycznej	 wydajności	
fluorescencji.	W	roku	1928	ukazała	się	zna-
cząca	praca	 S.	 Szczeniowskiego	dotycząca	
braggowskiego	odbicia	elektronów	od	kry-
stalograficznych	płaszczyzn	bizmutu.	Była	
to	jedna	z	pierwszych	weryfikacji	doświad-
czalnych	 hipotezy	 de	 Broglie’a.	 Następny	
rok	 spędził	 na	 Uniwersytecie	 w	 Chicago,	
gdzie	pod	kierunkiem	A.H. Comptona pro-
wadził	badania	nad	dwójłomnością	promie-
ni	 Roentgena.	 Pod	 wpływem	W. Heisen-
berga,	 którego	 poznał	 w	 Chicago,	 zaczął	 
w	 większym	 stopniu	 niż	 poprzednio	 in-

teresować	 się	 fizyka	 teoretyczną.	 Po	 powrocie	 do	 kraju	 w	 roku	 1930	 uzyskał	
stopień	 doktora	 habilitowanego	 na	 podstawie	 pracy	 dotyczącej	 kwantowej	

Szczepan Szczeniowski (1898–1979)
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teorii	 ruchu	 elektronu	 w	 polu	 elektrycznym.	 Następnie	 objął	 Katedrę	 Fizy-
ki	 Teoretycznej	 na	 Uniwersytecie	 im.	 Jana	Kazimierza	 we	 Lwowie,	 a	 po	 sied-
miu	 latach	 otrzymał	 analogiczną	 katedrę	 na	 Uniwersytecie	 im.	 Stefana	 Ba-
torego	 w	 Wilnie	 (pełni	 tam	 także	 funkcję	 dziekana).	 W	 roku	 1945	 przyjął	
ofertę	 kierowania	 Katedrą	 Fizyki	 Doświadczalnej	 Uniwersytetu	 Poznańskie-
go,	 w	 rok	 później	 został	 mianowany	 profesorem	 zwyczajnym.	 W	 roku	 1952,	
wspólnie	 z	 A.	 Piekarą	 i	 S.	 Lorią,	 zaczął	 współorganizować	 poznańską	 filię	 
IF	PAN,	gdzie	w	1954	roku	objął	kierownictwo	Zakładu	Ferromagnetyków.

Od	 1955	 roku	 dojeżdżał	 z	 Poznania	 do	 Warszawy,	 aby	 wykładać	 fizykę	 na	
Wydziale	 Łączności	 PW.	 W	 roku	 1957	 został	 kierownikiem	 Katedry	 Fizyki	 
Ogólnej	B	na	tym	Wydziale,	prowadząc	zajęcia	dydaktyczne	zarówno	w	Warsza-
wie,	 jak	 i	Poznaniu.	Profesor	Szczeniowski	 jest	 autorem	sześciotomowego	pod-
ręcznika	akademickiego	„Fizyka	doświadczalna”.	Do	Warszawy	przeniósł	się	na	
stałe	w	1962	roku.	W	roku	1974	prof.	Szczeniowski	został	członkiem	rzeczywi-
stym	PAN.	Pozostałe	szczegóły	z	życiorysu	naukowego	i	działalności	tego	wybit-
nego	organizatora	nauki	podane	są	w	następnym	rozdziale	i	w	Dodatku	(s.	166).

Katedra C		(mieszcząca	się	Gmachu	Chemii)	zajmowała	się	dydaktyką	fizyki	na	
Wydziale	Chemicznym.	Prowadzane	badania	naukowe	dotyczyły	fizyki	moleku-
larnej.

Katedra	 C	 była	 kontynuacją	 Zakładu	 Fizycznego	 II	 
i	katedry	kierowanej	przed	wojną	przez	prof.	Kalinow-
skiego.	Jak	już	wspomniano,	w	1947	roku	katedrę	przejął	
prof. Józef	Roliński	(1889-1962),	absolwent	Instytutu	
Technologicznego	w	Tomsku.	Józef	Roliński	specjali-
zował	się	w	fizyce	technicznej	i	metrologii.	Przed	woj-
ną,	 współpracując	 z	 prof.	Wolfkem,	 interesował	 się	
asocjacją	 ciekłych	 dielektryków.	 Po	wojnie	 uchodził	
za	eksperta	w	zakresie	spektrofotometrii	obiektywnej.	
Był	 autorem	monografii	 o	 komórkach	 fotoelektrycz-
nych	[38,	66].	Po	przejściu	prof.	Rolińskiego	na	emery-
turę	w	roku	1960.	Katedrę	C	objął	prof.	Józef	Hurwic	 
(ur.	 1911)	 fizykochemik,	 który	 prowadził	 badania	 
z	dielektrochemii	[67]	.	Po	marcu	1968	roku	ówczesne	
władze	 usunęły	 go	 z	 pracy	 i	 zmusiły	 do	 emigracji.	Objął	wtedy	Katedrę	Che-
mii	Fizycznej	na	Uniwersytecie	w	Marsylii.	W	1990	roku	wystosowano	do	niego	
list	 z	wyrazami	 ubolewania	 i	 zaproszono	 go	 do	 powrotu	 na	 Politechnikę	 [67].	 
Prof. Hurwic	był	cenionym	popularyzatorem	nauki.

Katedra D	(mieszcząca	się	w	Gmachu	Samochodów	i	Ciągników,	później	prze-
mianowanym	w	związku	ze	zmianą	nazwy	wydziału)	obsługiwała	dydaktycznie	
wydziały	 zlokalizowane	 na	 terenie	 południowym	PW,	 tzn.	Mechaniczny	Tech-

Józef Roliński  (1889–1962)
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nologiczny,	 Samochodów	 i	 Maszyn	 Roboczych	 oraz	 Mechaniki	 Precyzyjnej.	
Tematyka	prac	badawczych	obejmowała	 zjawiska	 transportu	 jonowego	w	halo-
genkach	metali	 alkalicznych	oraz	 transportu	elektronowego	w	 tlenkach	metali.	
Ponadto	badano	defekty	punktowe,	F-centra	i	dyslokacje	w	kryształach	jonowych	
otrzymywanych	metodą	Czochralskiego-Kyropoulosa,	we	własnej	pracowni.	Ba-
dano	 także	wpływ	promieniowania	 rentgenowskiego	na	właściwości	 defektów	 
w	kryształach	jonowych.

Kierownik	 Katedry	 D	 prof.	 Włodzi-
mierz	 Ścisłowski	 (1902–1982)	 ukończył	 
w	1932	roku	Uniwersytet	Warszawski,	gdzie	
uzyskał	magisterium	 z	 fizyki	 [29].	Następ-
nie	 pracował	 jako	 asystent	 zarówno	 na	
UW,	 jak	 i	 PW	 (współpraca	 z	 profesorem	
Wolfkem).	 Przed	 rokiem	 1939	 ukończył	
swoją	 pracę	 doktorską	 na	 UW	 pod	 kie-
runkiem prof. Czesława	 Białobrzeskie-
go,	 dotyczącą	 właściwości	 elektrycznych	
i	 anomalii	 dielektrycznych	 w	 parafinie.	 
Egzaminy	 doktorskie	 zdawał	 podczas	
okupacji.	 Formalny	 stopień	 doktora	 nauk	 
fizycznych	otrzymał	w	1947	roku	na	Wydzia-
le	Matematyki,	Fizyki	i	Chemii	UW.	Praco-
wał	tam	w	Zakładzie	Fizyki	Teoretycznej	do	

1952	roku.	W	roku	1950	odbył	roczny	staż	naukowy	na	Uniwersytecie	w	Bristolu	
pod	kierunkiem	prof.	Nevilla	F.	Motta	–	 laureata	Nagrody	Nobla	z	1977	roku.	 
W	latach	1952–1956	pracował	w	warszawskiej	WSP.	Tytuł	profesora	nadzwyczaj-
nego	uzyskał	w	1954	roku.	Katedrą	D	kierował	w	latach	1957-1970.	Więcej	szcze-
gółów	z	życiorysu	prof.	Ścisłowskiego	podano	w	Dodatku	(s.	167).	

Na	początku	lat	sześćdziesiątych	ubiegłego	wieku	rola	fizyki	na	Politechnice	sta-
wała	się	coraz	bardziej	znacząca,	zarówno	w	dydaktyce	poszczególnych	wydzia-
łów,	 jak	 i	 w	 badaniach	 naukowych.	 Profesor	 Szczepan	 Szczeniowski,	 inicjator	
wyżej	opisanych	zmian	organizacyjnych,	widział	konieczność	dalszych	działań,	
które	miałyby	na	celu	usprawnienie	i	zintensyfikowanie	działalności	dydaktycznej	
i	naukowej	prowadzonej	przez	niezależne	i	rozproszone	po	różnych	wydziałach	
katedry.	Jego	wysiłki	doprowadziły	wkrótce	do	powstania	międzywydziałowego	
Instytutu Fizyki.

Włodzimierz M. Ścisłowski  (1902–1982)
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2.1 Pierwsze kadencje Instytutu
Dzięki	staraniom	profesora	Szczepana	Szczeniowskiego	1	września	1965	 	roku	
zainicjował	 swoją	 działalność	 międzywydziałowy	 Instytut	 Fizyki	 Politechniki	
Warszawskiej	 (IF	PW).	Powołanie	Instytutu	było	milowym	krokiem	w	historii	
fizyki	na	Politechnice	ponieważ	silnie	wzmacniało	 rolę	 tej	dyscypliny	na	uczel-
ni	oraz	integrowało	środowisko	fizyków	pracujących	na	różnych	jej	wydziałach.	
Powstanie	 Instytutu	 przyczyniło	 się	 ponadto	 do	 podniesienia	 poziomu	 prowa-
dzonych	na	Politechnice	badań	w	zakresie	fizyki,	a	także	do	zintegrowania	pro-
gramów	nauczania.

Trzydzieści	 lat	 wcześniej	 próbę	 zorgani-
zowania	 na	 Politechnice	 instytutu	 fizy-
ki	 (ściślej	 Instytutu	 Niskich	 Temperatur)	
podjął	profesor	Wolfke,	 ale	wybuch	wojny	
pokrzyżował	 te	 ambitne	 i	 bliskie	 realizacji	
plany.	 Powstały	w	 1949	 roku,	 z	 inicjatywy	 
prof. Szymanowskiego,	 Instytut	 Fizyki	
Technicznej	GIFT	został	po	dwóch	 latach	
rozwiązany,	 ponieważ,	 według	 późniejszej	
oceny prof. Szczeniowskiego	 [61],	 idea	 po-
wołania	 tej	 jednostki	 w	 trudnych	 warun-
kach	powojennych	była	przedwczesna.

Pierwszym	dyrektorem	Instytutu	Fizyki	PW	
został	prof.	Szczeniowski,	zaś	jego	zastępcą	
doc.	dr	hab.	Bohdan	Karczewski.	Z	chwilą	
powstania	Instytut	był	już	liczną	jednostką	
uczelnianą,	w	której	w	dalszym	ciągu	obo-
wiązywał	 podział	 na	 katedry.	Usytuowana	
w	 Gmachu	 Chemii	 Katedra	 C	 zachowała	

jednak	swoją	autonomię,	a	jej	związek	z	Instytutem	polegał	na	tym,	że	jej	kierow-
nik prof. J.	Hurwic	był	członkiem	Rady	Naukowej	Instytutu	Fizyki	[38].

Siedzibą	Instytutu	Fizyki	–	co	było	rzeczą	naturalną	–	został	Gmach	Fizyki,	gdzie	
na	 pierwszym	 piętrze	 znajdowała	 się	 Katedra	 A,	 zaś	 na	 drugim	 –	 Katedra	 B. 
Mieszcząca	się	na	terenie	południowym	Katedra	D	została	przeniesiona	z	Gma-
chu	Wydziału	 SiMR	do	 nowo	wybudowanego	Gmachu	Mechaniki	 Precyzyjnej	
(1970).		

Tak	jak	przed	wojną,	Gmach	Fizyki	był	w	omawianym	okresie	użytkowany	tak-
że	przez	Wydział	Elektryczny	oraz	Wydział	Geodezji	 i	Kartografii,	w	którego	
posiadaniu	były	pomieszczenia	mieszczące	się	pod	kopułą	obserwatorium	astro-

Szczepan Szczeniowski – założyciel  
i pierwszy dyrektor Instytutu Fizyki PW
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nomicznego	(nocne	obserwacje	astronomiczne	były	wykonywane	do	1967	roku).	
Reprezentacyjny	niegdyś	hall	Gmachu	Fizyki	zajmowała	Katedra	Maszyn	Elek-
trycznych	Wydziału	Elektrycznego.		

Należy	podkreślić,	że	organizując	Instytut	Fizyki	na	Politechnice	Warszawskiej,	
profesor Szczeniowski	dokonał	wielkiego	dzieła.	W	 jego	bogatym	dorobku	or-
ganizacyjnym	było	kilka	osiągnięć	tej	miary,	a	to	było	chronologicznie	ostatnie.	
W	dziejach	fizyki	na	Politechnice	powstanie	Instytutu	było	wydarzeniem	przeło-
mowym i wysoce pozytywnym. Profesor Szczepan	Szczeniowski	pełnił	funkcję	
dyrektora	IF	PW	od	1	września	1965	do	30	sierpnia	1969	roku.	Pomimo	przej-
ścia	na	emeryturę,	jeszcze	przez	10	kolejnych	lat	wspierał	on	Instytut	swoją	radą	
i	 autorytetem.	Od	 1	września	 1969	 roku	 nowym	 dyrektorem	 Instytutu	 Fizyki	
został	Bohdan	Karczewski,	 który	1	 czerwca	1970	uzyskał	 tytuł	profesora	nad-
zwyczajnego	(w	tamtych	czasach	były	2	tytuły	profesorskie:	prof.	nadzwyczajny	 
i	prof.	zwyczajny).	Jego	zastępcami	zostali:	doc.	dr	hab.	Jerzy	Kociński	(ds.	nauko-
wych)	oraz	doc.	dr	Zdzisław	Paczkowski	(z-ca	ds.	nauczania).

Bohdan	 Karczewski	 (1930–1978)	 był	 uzna-
nym	w	kraju	i	za	granicą	optykiem.	W	roku	
1954	 uzyskał	 tytuł	 magistra	 na	 Wydzia-
le	 Matematyki	 Fizyki	 i	 Chemii	 UW.	 Dok-
torat	 obronił	 w	 Instytucie	 Fizyki	 PAN	 
w 1959 roku. Promotorem rozprawy  
pt. Approximate Formulae of Diffracted Elec-
tromagnetic Wave	 był	 prof.	 Wojciech	 Rubi-
nowicz	 [69].	 W	 roku	 1961	 dr	 Karczewski	
wyjechał	 na	 dwuletni	 staż	 naukowy	 na	
Uniwersytet	 w	 Rochester,	 gdzie	 praco-
wał	 pod	 kierunkiem	 wybitnego	 optyka	 
prof. E.	 Wolfa.	 Plonem	 tego	 pobytu	 była	
rozprawa	 habilitacyjna	 pt.	 Coherence Theory 
of Electromagnetic Field	 (IF	 PAN,	 1963)	 [69].	
Wkrótce	 otrzymał	 stanowisko	 docenta	 na	
PW,	 a	następnie	 został	mianowany	zastępcą	
dyrektora	ds.	naukowych	IF	PW.	Dał	się	poznać	jako	wybitny	naukowiec,	wspa-
niały	wykładowca	 i	dynamiczny	organizator	nauki.	Ta	owocna	działalność	dla	
dobra	fizyki	na	Politechnice	została	nagle	przerwana	odejściem	profesora	Kar-
czewskiego	 ze	 stanowiska	 dyrektora	 IF	 z	 dniem	1	września	 1972	 roku	 (powo-
dem	 był	 brak	 rekomendacji	 władz	 partyjnych	 PW	 na	 przedłużenie	 kadencji).	
W	 konsekwencji	 prof.	Karczewski	 przeniósł	 się	 na	Wydział	 Fizyki	UW,	 gdzie	 
w	1973	 roku	objął	 kierownictwo	Zakładu	Optyki	w	 IFD	UW	 [69].	W	 ślad	 za	 
prof. Karczewskim,	w	1974	roku,	przeszli	do	tego	Zakładu	jego	bliscy	współpracow-
nicy:	Katarzyna	Chałasińska-Macukow	(późniejsza	Dziekan	Wydziału	Fizyki	UW	 

Bohdan Karczewski (1930–1978),  
fot. ze zbiorów Witolda Kruczka 
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i	Rektor	UW)	oraz	Tomasz	Szoplik	(w	latach	późniejszych	prof.	tytularny	–	przyp.	
red.)	[70].	Profesor	Bohdan	Karczewski	zmarł	w	pełni	sił	twórczych	w	1978	roku.	
Dalsze	szczegóły	z	jego	życiorysu	znajdują	się	w	Dodatku	(s.	173).

Pierwszego	 września	 1972	 roku	 nowym	
dyrektorem	 Instytutu	 Fizyki	 PW	 został	 
prof.	dr	hab.	Zbigniew	Strugalski	(1927–2006),	
który	wcześniej	spędził	kilka	lat	w	Zjednoczo-
nym	 Instytucie	 Badań	 Jądrowych	w	Dubnej.	
Zastępcą	 ds.	 nauki	 pozostał	 Jerzy	 Kociński	
(od	1973	roku	prof.	nadzwyczajny),	zaś	funkcję	
zastępcy	ds.	nauczania	objął	doc.	dr	Wojciech	
Jabłoński	 (1928–2004).	 Ten	 skład	 dyrekcji	 
IF	PW	utrzymał	się	do	1975	roku,	kiedy	utwo-
rzono	Wydział	Fizyki	Technicznej	 i	Matema-
tyki	Stosowanej.

2.2 Struktura organizacyjna Instytutu Fizyki
W	pierwszej	 fazie	 swojego	 istnienia,	 tzn.	w	okresie	1965–1970,	 Instytut	Fizyki	
pełnił	w	dużej	mierze	rolę	federacji	istniejących	od	1957	roku	katedr	fizyki,	które	
oddzieliły	się	organizacyjnie	od	swoich	macierzystych	wydziałów,	mimo	że	nadal	
prowadziły	dla	nich	dydaktykę	z	zakresu	fizyki.	Jak	już	wspomniano,	najluźniej	
była	związana	z	Instytutem	Katedra	C.	Spoiwem	czterech	katedr	była	Rada	Na-
ukowa	IF,	która	w	owym	czasie	miała	uprawnienia	do	nadawania	stopnia	doktora	
nauk	fizycznych,	ale	nie	doktora	habilitowanego.

W	okresie	1965–1970	w	dynamicznie	rozwijającej	się	Katedrze	B	wyodrębniono	
trzy	zakłady	naukowe:	Zakład	Ferromagnetyzmu	(kierowany	przez	prof.	Szcze-
niowskiego),	Zakład	Podstaw	Elektroniki	Kwantowej	(doc.	dr.	hab.	Karczewskie-
go)	oraz	Zakład	Badań	Strukturalnych	(doc.	dr.	hab.	Kocińskiego).	W	celu	ujed-
nolicenia	struktury	Instytutu	kierowaną	przez	doc.	Klarner	Katedrę	B	nazwano	
Zakładem	Półprzewodników	Organicznych,	zaś	Katedrę	D,	której	kierownikiem	
był	prof.	 Ścisłowski,	nazwano	Zakładem	Kryształów	 Jonowych.	W	strukturze	
IF	wyodrębniono	ponadto	Zakład	Metod	Jądrowych,	ale	stanowisko	kierownika	
tego	Zakładu	było	początkowo	nieobsadzone	[68].

W	roku	1970	władze	centralne	przeprowadziły	istotne	zmiany	w	organizacji	szkol-
nictwa	wyższego	na	polskich	uczelniach.	Polegało	to	między	innymi	na	skasowa-
niu	 katedr,	w	 których	 upatrywano	 źródeł	 „feudalizmu”	naukowego.	 Strukturę	
katedralną	zastąpiono	strukturą	instytutową.	Instytuty	(wydziałowe	i	międzywy-
działowe)	stały	się	dużymi	jednostkami	organizacyjnymi,	obejmującymi	na	ogół	
po	kilka	katedr.	

Zbigniew Strugalski (1927–2006)
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Po	likwidacji	katedr	w	1970	roku	Instytut	Fizyki	stał	się	jednorodną	pod	względem	
organizacyjnym	 jednostką	międzywydziałową,	 liczącą	około	180	pracowników,	
w	tym	2	profesorów	nadzwyczajnych,	10	docentów	oraz	blisko	100	pracowników	
naukowo-dydaktycznych	[29].	W	owym	czasie	profesorami	nadzwyczajnymi	byli	
Włodzimierz	Ścisłowski	oraz	Bohdan	Karczewski.	Szczepan Szczeniowski – pro-
fesor	zwyczajny	–	był	już	wtedy	na	emeryturze.	

W	1970	 roku	 Instytut	odziedziczył	wyposażenie	 i	 pomieszczenia	 skasowanych	
katedr,	 a	 także	 przejął	 proces	 nauczania	 fizyki	 na	 Politechnice.	 Dotyczyło	 to	
także	byłej	Katedry	C,	której	pomieszczenia	na	Wydziale	Chemicznym	weszły	 
w	posiadanie	IF.	W	tym	czasie	w	strukturze	Instytutu	ukształtował	się	także	po-
dział	na	pion	naukowy,	za	który	odpowiadał	zastępca	dyrektora	ds.	nauki,	oraz	
pion	dydaktyczny,	koordynowany	przez	zastępcę	dyrektora	ds.	nauczania.	Pion	
dydaktyczny	obejmował	4	zakłady	dydaktyczne,	które	powstały	zamiast	dawnych	
katedr.	Po	wyjeździe	prof.	Hurwica	(p.	1.4	c)	obowiązki	kierownika	zakładu	po-
wstałego	po	zlikwidowanej	Katedrze	C	pełnił	początkowo	dr	Józef	Wojas.	

W	 latach	późniejszych,	do	czterech	 istniejących	zakładów	dydaktycznych	doda-
no	jeszcze	jeden.	Struktura	organizacyjna	pionu	dydaktycznego	Instytutu	Fizyki	 
w	roku	akademickim	1974/75	była	następująca	[29,	71]:

1. Zakład	Fizyki	dla	Wydziału	Chemicznego	i	Studium	Podstawowych	Proble-
mów	Techniki	(kierownik	–	doc.	dr		hab.	Włodzimierz	Zych)

2. Zakład	Fizyki	dla	Wydziału	Elektroniki	oraz	Wydziału	Mechanicznego	Ener-
getyki	i	Lotnictwa	(kierownik	–		doc.	dr	hab.	Jan	Petykiewicz)

3. Zakład	 Fizyki	 dla	 Wydziału	 Elektrycznego,	 Wydziału	 Inżynierii	 Lądowej	
oraz	Wydziału	Inżynierii	Sanitarnej	i	Wodnej	(kierownik	–	doc.	dr	Zdzisław	
Paczkowski)

4. Zakład	Fizyki	dla	Wydziału	Geodezji	i	Kartografii	oraz	Instytutu	Poligrafii	
(kierownik	–	doc.	dr	hab.	Zygmunt	Zawisławski)

5. Zakład	 Fizyki	 dla	 Wydziału	 Mechanicznego	 Technologicznego,	 Wydziału	
Mechaniki	 Precyzyjnej,	 Wydziału	 Samochodów	 i	 Maszyn	 Roboczych	 (kie-
rownik	–	doc.	dr	Rajmund	Trykozko)	

Skład	osobowy	IF	PW	w	roku	akademickim	1974/75	przedstawiony	jest	w	Do-
datku	(s.	230).	Instytut	liczył	wówczas	około	220	osób,	w	tym:	jednego	emeryto-
wanego	profesora	zwyczajnego	(S.	Szczeniowski),	3	profesorów	nadzwyczajnych	 
(B.	 Klarner,	 J.	 Kociński,	 Z.	 Strugalski)	 oraz	 11	 docentów	 (H.	 Chęcińska,	 
W.	Jakubowski,	 J.	Petykiewicz,	A.	Sukiennicki,	R.	Wiśniewski,	Z.	Zawisławski,	 
W.	 Zych,	 W.	 Jabłoński,	 Z.	 Paczkowski,	 R.	 Trykozko,	 C.	 Wachtl,	 przy	 czym	



IN
ST

Y
TU

T

56

siedmiu	 pierwszych	 posiadało	 stopień	 dr.	 hab.).	 Oprócz	 tego	 w	 Instytucie	 za-
trudnionych	 było	 50	 adiunktów	 ze	 stopniem	 dr.,	 33	 starszych	 wykładowców,	 
7	wykładowców,	10	starszych	asystentów,	7	asystentów	oraz	2	asystentów	staży-
stów.	Ponadto	 zatrudnionych	było	 91	pracowników	 inżynieryjno-technicznych	 
oraz	13	pracowników	administracyjnych.	

Jak	widać	z	tego	zestawienia,	występował	wówczas,	charakterystyczny	dla	tych	
czasów,	 bardzo	 znaczny	 przerost	 technicznej	 kadry	 pomocniczej,	 który	 zanikł	
dopiero	w	 latach	dziewięćdziesiątych.	Ponadto	w	omawianym	okresie	 Instytut	
Fizyki	nie	posiadał	zbyt	wielu	samodzielnych	pracowników	naukowych.	Wyłonili	
się	oni	dopiero	później,	z	dosyć	licznej	rzeszy	adiunktów	i	asystentów.	

2.3 Działalność naukowa i dydaktyczna
Profesor Szczepan	Szczeniowski	 uważany	 jest	 za	 twórcę	 szkoły	naukowej,	 któ-
rej	domeną	były	zagadnienia	ferromagnetyzmu.	Uczniami	Profesora	byli,	między	
innymi,	Jerzy	Kociński	i	Andrzej	Sukiennicki	–	w	późniejszych	latach	–	czołowi	
teoretycy	Instytutu,	a	następnie	Wydziału	Fizyki.	

Jerzy	 Kociński	 (ur.	 1930)	 studiował	 w	 latach	 
1950–1955	 na	 Uniwersytecie	 w	 Poznaniu,	
gdzie	 otrzymał	 tytuł	 magistra	 w	 zakresie	 fizy-
ki.	 Doktorat	 uzyskał	 w	 IF	 PAN	 w	 Warszawie	 
w 1959 roku. Promotorem pracy pt. Struk-
tura domenowa w kryształach niklu i żelaza	 był	 
prof. S.	 Szczeniowski.	 Stopień	 doktora	 habilito-
wanego,	 na	 podstawie	 rozprawy	 Termodynamiczne 
fluktuacje namagnesowania w ferromagnetykach,	otrzymał	 
w	1965	 roku	 również	w	 IF	PAN.	Tytuł	 naukowy	
profesora	 nadzwyczajnego	 nauk	 fizycznych	 uzy-
skał	 w	 1973	 roku,	 a	 tytuł	 profesora	 zwyczajnego	 
w	 roku	 1982.	 Był	 promotorem	 10	 ukończonych	
przewodów	doktorskich.	 Prof.	Kociński	 jest	 auto-
rem	wielu	 książek,	wydanych	 jednocześnie	w	Wy-
dawnictwach	PWN	i	Elsevier,	między	inymi:	Critical 
Scattering Theory, an Introduction	(wspólnie	L.	Wojtczakiem,	1978),	Theory of Symmetry 
Changes at Continuous Phase Transitions	(1983),	Commensurate and Incommensurate Phase 
Transitions	(1990)	oraz	Cracovian Algebra	(Nova	Science	Publ.,	2004).	Po	przejściu	
na	emeryturę	w	roku	2000	 jest	nadal	aktywny	naukowo.	Tematyka	 jego	badań	
to:	algebry	Lie	ciągłych	grup	z	operacjami	antyliniowymi	oraz	grup	z	inwolucją	 
i	quasi-grup	z	reprezentacjami	krakowianowymi.

Życiorys	prof.	Andrzeja	Sukiennickiego	(1936–2005)	–	innego	wybitnego	ucznia	
prof. Szczeniowskiego	–	zamieszczono	w	Dodatku	(s.	179).

Jerzy Kociński
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Do	roku	1989	późniejsi	profesorowie	Instytutu	Fizyki	zdobywali	stopnie	nauko-
we	dr.	habilitowanego	w	innych	placówkach,	ponieważ	IF	PW	nie	posiadał	wów-
czas	uprawnień	do	nadawania	habilitacji.	Dla	przykładu:	J.	Kocinski,	A. Sukien-
nicki i J.	Petykiewicz	habilitowali	się	w	IF	PAN,	Z.	Strugalski	i	S.	Ćwiok	na	UW,	
W.	Zych	w	IBJ,	W.	Jakubowski	na	UMK,	R.	Trykozko	na	WAT,	L.	Adamowicz	 
na	UŁ,	W.	Bogusz	na	AGH,	zaś	A.	Adamczyk	na	Wydziale	Elektroniki	PW.

W	 pierwszych	 latach	 działalności	 Instytutu	 Fizyki,	 oprócz	 prac	 teoretycz-
nych	 z	 zakresu	 ferromagnetyzmu,	 rozwijano	 również	 metody	 eksperymental-
ne.	Obejmowały	one	np.	wpływ	wysokich	ciśnień	na	właściwości	magnetyczne	
ciał	 stałych	 (Roland	Wiśniewski,	ur.	w	1929	 roku),	krystalografię	 rentgenowską	 
( Jan	Przedmojski,	ur.	w	1929	 roku)	oraz	mikroskopię	elektronową	 (Tadeusz	Ty-
mosz).	Nowe	 impulsy	w	pracy	naukowej	pojawiły	 się	w	związku	ze	zbliżeniem	
się	 IF	 PW	 do	 rozwijającego	 się	 dynamicznie	 Instytutu	 Fizyki	 PAN.	 Pojawiła	
się	 wówczas	 nowa	 tematyka	 badawcza:	 elektronowy	 rezonans	 paramagnetycz-
ny	(Leonard	Tykarski)	oraz	masery	 (Marian	Herman,	1936–2015).	W	tym	okre-
sie	 powstał	 pierwszy	 polski	 maser	 zbudowany	 w	 mieszanym	 zespole	 fizyków	 
z	Katedry	B	IF	PW	oraz	IF	PAN.	

Inną	intensywnie	rozwijaną	wówczas	w	IF	PW	tematyką	naukową	była	optyka	 
w	tym	holografia	i	optyka	kwantowa.	Bohdan	Karczewski	wychował	wielu	zna-
nych	w	późniejszych	latach	fizyków,	jak	np.	K.	Chałasińska-Macukow,	T.	Szoplik	
oraz A.	Zardecki.	Ten	ostatni	pracował	później	przez	wiele	 lat	w	Los	Alamos,	
USA,	nad	zagadnieniami	laserowej	kontroli	syntezy	termojądrowej.

Na	terenie	południowym	IF	prowadzono,	pod	kierunkiem	prof.	W.	Ścisłowskie-
go,	prace	eksperymentalne	związane	z	fizyką	defektów	punktowych	i	liniowych	 
w	kryształach	jonowych.	Kryształy	otrzymywano	metodą	Czochralskiego-Kyro-
pulosa,	a	następnie	poddawano	je	promieniowaniu	rentgenowskiemu,	po	czym	
badano	 ich	 właściwości	 optyczne,	 transportowe	 i	 inne	 (W.	 Bogusz,	 B.	 Jarosz,	 
J.L.	Nowiński).	Celem	prac	były	także	właściwości	elektryczne	materiałów	tlen-
kowych	(W.	Jakubowski,	R.	Trykozko).	

W	okresie	1968–1975	Rada	Naukowa	Instytutu	Fizyki	PW	nadała	31	stopni	dok-
tora	nauk	fizycznych.	Rozprawy	doktorskie	dotyczyły	zagadnień	związanych	z:	
optyką	(9),	teorią	ferromagnetyzmu	i	przemian	fazowych	(6),	luminescencją	(3),	
półprzewodnikami	(3),	kryształami	jonowymi	(2),	fizyką	jądrową	(2)	oraz	fizyko-
chemią	(2)	 i	 innymi	specjalnościami.	Lista	nazwisk	wypromowanych	doktorów	
znajduje	się	w	Dodatku	(s.	184).

Najwięcej	doktorów	wypromowali	w	tym	okresie	profesorowie:	Karczewski	(4),	
Kociński	(3),	Sukiennicki	(3),	Strugalski	(2),	Ścisłowski	(2)	oraz	doc.	H.	Chęcińska	
(1910–1986)	(2).	Rada	Naukowa	IF	PW	przeprowadziła	kilka	przewodów	doktor-
skich	osób	spoza	Instytutu.	Były	także	przewody,	w	których	doktorant	był	z	IF,	zaś	 
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promotor	z	innej	jednostki	(np.	prof.	L.	Sobczyk,	prof.	M.	Kryszewski).	Profesor		
S.	Szczeniowski	wypromował	swojego	ostatniego	doktora	w	1975	roku	(był	nim	
Jan	Piwoński).	

Na	początku	lat	siedem-
dziesiątych	 wzrosło	 za-
interesowanie	 władz	 
państwowych	 i	 partyj-
nych wykorzystaniem 
prac	 naukowo-badaw-
czych	 w	 przemyśle.	
W marcu 1972 roku  
w	Dużej	 Auli	 PW	 zor-
ganizowano	 wystawę	
pt.	 „Politechnika	 War-
szawska	 gospodarce	
narodowej”,	 w	 której	
aktywnie uczestniczyli 
pracownicy	 IF,	 prezen-
tując	 swoje	 osiągnięcia	

między	 innymi,	 z	 zakresu	 holografii	 i	 wysokich	 ciśnień.	W	 tym	 okresie	w	 In-
stytucie	Fizyki	coraz	powszechniej	wykonywano	różnego	rodzaju	prace	zlecone	 
w	ramach	umów.

Jak	 już	wspomniano,	utworzenie	Instytutu	pozytywnie	wpłynęło	na	dydaktykę	
fizyki	prowadzoną	na	Politechnice.	Profesor	Szczeniowski	do	końca	swojego	ży-
cia	kontynuował	rozpoczęte	jeszcze	w	okresie	pobytu	w	Poznaniu	prace	związane	 
z	kolejnymi	wydaniami	jego	sześciotomowego	podręcznika	„Fizyka	doświadczal-
na”	(1.	Mechanika	i	akustyka,	2.	Ciepło	i	fizyka	cząsteczkowa,	3.	Elektryczność	 
i	 magnetyzm.,	 4.	 Optyka,	 5.	 Fizyka	 atomu,	 6.	 Fizyka	 jądra	 i	 cząstek	 elemen-
tarnych)	 ,	 z	 którego	 korzystały	 kolejne	 roczniki	 studentów	 krajowych	 uczelni.	 
W	tym	czasie	pojawiły	 się	 też	nowatorskie	wówczas	podręczniki	„kursu	berke-
leyowskiego”	oraz	„Feynmana	wykłady	z	fizyki”,	które	były	polecane	studentom	
przez	wielu	wykładowców	fizyki.

W	latach	swojej	pracy	na	Politechnice	bardzo	aktywną	działalność	naukową	i	dy-
daktyczną	rozwinął	prof.	Bohdan	Karczewski.	Dzięki	jego	staraniom	zmoderni-
zowane	zostały	programy	nauczania	fizyki	na	wielu	wydziałach	politechnicznych,	
unowocześniła	się	problematyka	badawcza,	podniósł	się	poziom	nauczania	fizyki	
i	ranga	fizyki	na	Politechnice	wydatnie	wzrosła	[69].

W	pierwszych	latach	istnienia	Instytutu	Fizyki	powrócono	do	przedwojennej	idei	
profesora Wolfkego,	aby	na	Politechnice	kształcić	fizyków	technicznych.	Do	po-

Bohdan Karczewski w rozmowie z I sekretarzem PZPR Edwardem 
Gierkiem podczas wystawy na Politechnice Warszawskiej  

(ze zbiorów Witolda Kruczka)
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mysłu	tego	nawiązał	jako	dyrektor	IF	prof.	Szczeniowski,	propagując	ją	na	szcze-
blach	władz	ministerialnych	 i	przygotowując	grunt	na	terenie	PW	do	realizacji	
tego	pomysłu	[72].	Dalej	angażował	się	w	tę	sprawę	prof.	Karczewski.

W	 tym	 czasie	 podobne	 idee	 przyświecały	władzom	 istniejącego	 od	 1963	 roku	
Instytutu	 Matematyki	 PW	 (IM	 PW),	 które	 planowały	 utworzyć	 kierunek	 na-
uczania	 związany	 z	matematyką	 stosowaną.	Od	października	1966	 roku	 istnia-
ło	 na	 Politechnice	 Studium	 Matematyczno-Techniczne,	 kierowane	 przez	 doc.	
dr	 hab.	Wojciecha	 Żakowskiego	 [72].	W	 roku	 akademickim	 1971/72	 Studium	
to	przekształciło	się	w	międzywydziałowe	Studium	Podstawowych	Problemów	
Techniki	(SPPT)	przy	Wydziale	Elektroniki,	który	powstał	w	1966	roku	z	prze-
mianowania	Wydziału	Łączności.	W	ramach	reformy	studiów	i	programów	na-
uczania,	przeprowadzonej	w	1973	roku,	kształcenie	studentów	Studium	zostało	
zakwalifikowane	do	nowo	utworzonego	kierunku	Podstawowe	Problemy	Techni-
ki,	dzielącego	się	na	trzy	specjalności:	fizykę	techniczną,	matematykę	stosowaną	 
i	mechanikę	 stosowaną.	Opracowano	wówczas	
nowe	plany	 studiów,	 programy	nauczania	 oraz	
ustalono	 rodzaj	 	 praktyk	 studenckich.	 Warto	
nadmienić,	 że	 ministrem	 nauki	 szkolnictwa	
wyższego	 i	 techniki,	 który	 energicznie	 wpro-
wadzał	 wspomnianą	 reformę,	 był	 wówczas	
prof. Sylwester	Kaliski	 (1925–1978),	 który	 sam	
będąc	 aktywnym	 naukowcem,	 dobrze	 rozu-
miał	znaczenie	postępu	naukowo-technicznego	 
i	 dydaktycznego.	 W	 ministerialnej	 komisji	 
ds.	fizyki	przedstawicielem	Instytutu	Fizyki	był	 
doc.	 dr	 hab.	Włodzimierz	 Zych.	 Programy	 lat	
starszych	 były	 opracowywane	 w	 ramach	 po-
szczególnych	 uczelni.	W	 IF	 PW	 odpowiedzial-
nymi	za	nie	byli	docent	(później	profesor)	Zych 
oraz profesor Strugalski.	 Sylwetki	 obu	profeso-
rów	opisane	są	w	Dodatku	(s.170-173).

W	 roku	 akademickim	 1973/74	 na	 specjalność	 Fizyka	 Techniczna	 SPPT	 zosta-
li	 przyjęci	 pierwsi	 studenci	 (25	 osób).	 Pierwszego	 października	 1974	 roku	 Stu-
dium	Podstawowych	Problemów	Techniki	uzyskało	uprawnienia	Wydziału.	Kie-
rownikiem	został	matematyk	prof.	dr	hab.	Tadeusz	Traczyk,	a	 jego	zastępcami	 
doc.	dr	hab.	Henryk	Adamczyk	(odpowiedzialny	za	studia	matematyczne)	oraz	
doc.	dr	hab.	Włodzimierz	Zych	(studia	fizyczne).	Zatwierdzone	przez	Minister-
stwo	Szkolnictwa	Wyższego	i	Techniki	programy	zawierały	na	kierunku	Fizyka	
Techniczna	cztery	specjalności:	fizykę	ciała	stałego,	optykę,	fizykę	jądrową	oraz	
fizykę	cieczy	i	gazów,	ale	do	realizacji	weszły	jedynie	pierwsze	dwie	[72].	

Włodzimierz Zych (1929–2013)
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W	styczniu	1975	roku	został	powołany	przez	Rektora	PW	Zespół	ds.	Studium	
PPT	w	 składzie:	 prof.	 T.	 Traczyk	 (IM),	 prof.	A.	Gosiewski	 (Wydz.	Elektrycz-
ny),	prof.	E.	Otto	(pierwszy	dyrektor	IM),	prof.	Z.	Strugalski	(wówczas	dyrektor	
IF)	 oraz	 doc.	 J.	 Stupnicki	 (Wydz.	MEiL).	 Zespół	 zajął	 się	 analizą	 zasadności	
powołania	Wydziału	Matematyczno-Fizycznego	na	PW.	W	 lutym	1975	Rektor	
po	podjęciu	decyzji	organizacji	nowego	wydziału	powołał	kolejny	zespół	w	skła-
dzie:	doc.	H.	Adamczyk	(IM),	doc.	A.	Plucińska	(IM),	doc.	R.	Wiśniewski	(IF),	 
doc.	W.	Zych	(IF)	oraz	doc.	W.	Żakowski	(IM)	w	celu	przygotowania	założeń	do	
programu	zadań	i	rozwoju	IF,	IM	oraz	Studium	PPT	na	dalsze	lata	[72].

W	wyniku	tych	działań,	w	połowie	1975	roku,	sytuacja	dojrzała	do	utworzenia	na	
Politechnice	Warszawskiej	nowego	wydziału	o	profilu	fizyczno-matematycznym,	
ukierunkowanym na zastosowania. 



III
Instytut 

w ramach 
Wydziału Fizyki Technicznej 

i Matematyki Stosowanej
1975–1999
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3.1 Kadencje Wydziału FTiMS i Instytutu 
Fizyki
Pierwszego	 października	 1975	 roku	 został	 po-
wołany	 przez	 ministra	 szkolnictwa	 wyższego	 
i	techniki	Wydział	Fizyki	Technicznej,	przemia-
nowany	 w	 listopadzie	 tegoż	 roku	 na	 Wydział	
Fizyki	 Technicznej	 i	 Matematyki	 Stosowanej	
(FTiMS)	[72].

Pierwszym	 dziekanem	 nowo	 utworzonego	
Wydziału	 został	 matematyk	 prof.	 dr	 hab.	Woj-
ciech	 Żakowski,	 prodziekanami	 zostali	 nato-
miast	 fizycy	 doc.	 dr	 hab.	 Andrzej	 Sukiennicki	 
i	doc.	dr	hab.	Włodzimierz	Zych.	

Kształcenie	 objęło	 dwie	 specjalności	 kierunku	
PPT:	fizykę	techniczną	i	matematykę	stosowaną.	
Utworzenie	FTiMS-u	było	doniosłym	wydarze-
niem	w	historii	Politechniki,	a	w	szczególności	
dla	 fizyków	 i	 matematyków,	 ponieważ	 umożli-
wiło	im	nauczanie	obu	tych	podstawowych	przedmiotów	na	znacznie	bardziej	za-
awansowanym	poziomie	i	w	dużo	większym	zakresie	godzin.	Po	raz	pierwszy	od	
powstania	Politechniki	Warszawskiej	społeczność	fizyków	i	matematyków	miała	
własnych	studentów	i	własny	wydział,	który	w	krótkim	czasie	zdobył	prestiżową	
pozycję	na	Politechnice	i	wysoką	renomę	w	kraju.		

Trzonem	powołanego	Wydziału	były	dwa	instytuty:	Instytut	Fizyki	oraz	Instytut	
Matematyki,	które	przestały	pełnić	rolę	instytutów	międzywydziałowych	i	stały	
się	instytutami	wydziałowymi.	Oba	instytuty	posiadały	oddzielne	rady	naukowe,	
lecz	wspólną	Radę	Wydziału,	która	zatwierdzała	uchwały	tych	rad.	Oprócz	dzia-
łalności	dydaktycznej	na	Wydziale	FTiMS	oba	Instytuty	koordynowały	nauczanie	
fizyki	(IF)	i	matematyki	(IM)	na	pozostałych	wydziałach	PW	(jedynie	Wydział	
Architektury	nie	miał	fizyki	w	swoich	programach	nauczania).

W	roku	1976	na	Wydziale	FTiMS	studiowało	297	studentów.	Podział	na	specjal-
ności	następował	po	drugim	semestrze.	Studenci	fizyki	technicznej	specjalizowa-
li	się	w	optyce	kwantowej,	fizyce	ciała	stałego	i	innych	specjalnościach	w	ramach	
studiów	indywidualnych.

W	początkowym	okresie	istnienia	Wydziału	jego	dziekani	i	dyrektorzy	instytutów	
byli	mianowani	przez	władze	PW.	Później,	nie	bez	przeszkód,	utrwalił	się	zwyczaj	
demokratycznych	wyborów.	Dobrą	tradycją	było,	że	we	władzach	dziekańskich	

Wojciech Żakowski  
– pierwszy dziekan Wydziału FTiMS
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panowała	równowaga	między	matematykami	i	fizykami,	a	gdy	w	jednej	kadencji	
dziekanem	był	matematyk,	to	w	następnej	był	nim	fizyk.	Były	jednak	przypadki	
kadencji	przedłużonych.

W	pierwszych	 latach	kadencje	władz	dziekańskich	FTiMS-u	były	3-letnie,	póź-
niej	to	się	zmieniało	w	zależności	od	sytuacji	zewnętrznej.	Podobnie	jak	obecnie,	
kadencja	zaczynała	się	1	września,	a	kończyła	31	sierpnia	po	jej	upływie.	Chro-
nologia	kolejnych	kadencji	Wydziału	FTiMS	oraz	Instytutu	Fizyki	przedstawiała	
się	następująco:

1972–1975  

Dyrektor Instytutu Fizyki   prof. dr hab. Zbigniew Strugalski 

Zastępca	dyrektora	ds.	nauki	 	 prof.	nzw.	dr	hab.	Jerzy	Kociński	
(od	1982	r.	prof.	zwyczajny)	

Zastępca	dyrektora	ds.	nauczania				 doc.	dr	Wojciech	Jabłoński	

1975–1978

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  
     prof. dr hab. Wojciech Żakowski

Prodziekan	ds.	nauczania		 	 doc.	dr	hab.	Włodzimierz	Zych	(fizyk)	

Prodziekan	ds.	studenckich		 	 prof.	dr	hab.	Andrzej	Sukiennicki	(fizyk)

Dyrektor Instytutu Fizyki   prof. dr hab. Zbigniew Strugalski

Zastępca	dyrektora	ds.	naukowych		 doc.	dr	hab.	Wacław	Jakubowski

Zastępca	dyrektora	ds.	dydaktycznych	doc.	dr	hab.	Zygmunt	Zawisławski

W roku 1977 prof. Z.	Strugalski	wyjechał	do	ZIBJ	w	Dubnej,	a	doc.	W.	Jakubow-
ski	uzyskał	roczne	stypendium	w	USA.	W	związku	z	tym	w	okresie	1977–1978	
funkcję	pełniącego	obowiązki	Dyrektora	IF	sprawował	doc.	Zygmunt	Zawisław-
ski.	Zastępcą	ds.	naukowych	został	doc. Jan Petykiewicz.

1978–1981
Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  
     prof. dr hab. Wojciech Żakowski

Prodziekan	ds.	nauczania		 	 doc.	dr	Zdzisław	Paczkowski	(fizyk)

Prodziekan	ds.	studenckich		 	 doc.	dr	hab.	Wacław	Leksiński	
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Dyrektor Instytutu Fizyki    prof. Bohdan Paszkowski
członek	rzeczywisty	PAN

Zastępca	dyrektora	ds.	naukowych		 doc.	dr	hab.	Wacław	Jakubowski

Zastępca	dyrektora	ds.	dydaktycznych		
	 	 	 	 	 dr	Witold	Kruczek

Profesor Bohdan	 Paszkowski	 (1916–2000)	
ukończył	 Wydział	 Elektryczny	 PW.	 Rów-
nolegle	przez	2	 lata	studiował	na	Wydziale	
Matematyki	 i	 Fizyki	 UW.	 Będąc	 studen-
tem,	 pracował	 w	 roku	 1936,	 jako	 kreślarz	
w	 Instytucie	 Metalurgii	 i	 Metaloznawstwa	 
u profesora Jana	Czochralskiego.	Po	wojnie	
pracował	 w	 Katedrze	 Radiotechniki	 PW	
pod	 kierunkiem	 prof.	 Janusza Groszkow-
skiego,	 gdzie	dał	 się	poznać	 jako	błyskotli-
wy	 naukowiec.	 Na	 Politechnice	 Warszaw-
skiej	przeszedł	wszystkie	szczeble	stanowisk	
akademickich.	W	 roku	 1969	 uzyskał	 tytuł	
profesora	zwyczajnego.	W	latach	1963–1970	
był	 dyrektorem	 nowo	 utworzonego	 Insty-
tutu	 Technologii	 Elektronowej,	 a	 w	 roku	

1976	 został	 członkiem	 rzeczywistym	 PAN.	 Profesor	 Paszkowski	 był	 autorem		
ponad	 dwustu	 artykułów	 naukowych,	 dziesięciu	 książek	 oraz	 dwóch	 paten-
tów.	 Jego	mianowanie	na	 stanowisko	dyrektora	 Instytutu	Fizyki	PW	nastąpiło	 
1	lutego	1978	roku.	Więcej	szczegółów	dotyczących	działalności	naukowej	profe-
sora Bohdana	Paszkowskiego	znajduje	się	w	Dodatku	(s.	169),	gdzie	zamieszczo-
no	również	życiorys	prof.	Wacława	Jakubowskiego	(s.	174).

Dyrektor	ds.	 dydaktycznych	dr	Witold	Kruczek	 (ur.	w	1922	 roku)	 zasłużył	 się	
wprowadzeniem	nowych	ćwiczeń	do	laboratoriów	studenckich	i	unowocześnie-
niem	zestawów	do	pokazów	w	salach	wykładowych.	Za	jego	kadencji	zbudowa-
no,	między	innymi,	zestaw	do	wizualizacji	przemian	fazowych	w	magnetykach,	
układy	do	obserwacji	ruchów	Browna,	dyfrakcji	fal	elektromagnetycznych	na	ma-
kroskopowym	modelu	kryształu,	a	także	diafragmy	mikrofalowe	oraz	rozmaite	
rodzaje	żyroskopów.	W	późniejszym	okresie	dr	Kruczek,	korzystając	z	pomocy	
studentów,	zajął	się	tłumaczeniem	na	język	polski	podstawowych	prac	Einsteina	
poświęconych	teorii	względności.

1981–1987  

Rok	1981	był	na	Politechnice	Warszawskiej,	tak	jak	w	całym	kraju,	rokiem	burz-
liwym	 i	pełnym	nadziei.	Na	 fali	 zrywu	narodowego	wywołanego	powstaniem	 

Bohdan Paszkowski (1916–2000)



65

FTiM
S

65

w	 1980	 roku	 niezależnego	 i	 niezawisłego	 związku	 zawodowego	 Solidarność,	
uczelnie	zaczęły	wprowadzać	system	demokratycznych	wyborów	do	władz	uczel-
nianych	 i	wydziałowych.	11	kwietnia	1981	roku	w	wolnych	 i	demokratycznych	
wyborach,	pierwszych	po	wieloletniej	przerwie,	Rektorem	Politechniki	Warszaw-
skiej	 został	 prof.	 dr	 hab.	Władysław	 Findeisen.	Dziekanem	Wydziału	 FTiMS	
został	 fizyk	 doc.	 Jan	 Petykiewicz.	Wprowadzenie	 13	 grudnia	 1981	 roku	 stanu	
wojennego	w	Polsce	zahamowało	na	kilka	lat	proces	demokratycznych	przemian	
(wielu	 członków	 związku	 Solidarność	 PW	 nosiło	wówczas	 przypięte	 oporniki	
elektryczne	jako	symbol	sprzeciwu	wobec	represjom	stanu	wojennego).	

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
     doc. dr hab. Jan Petykiewicz (fizyk)

Prodziekan	ds.	nauczania		 	 doc.	dr	hab.	Edmund	Pluciński

Prodziekan	ds.	studenckich		 	 dr	Michał	Urbański	(fizyk)

Dyrektor Instytutu Fizyki  prof. Bohdan Paszkowski
członek	rzeczywisty	PAN

Zastępca	dyrektora	ds.	naukowych		 prof.	dr	hab.	Rajmund	Trykozko	

Zastępca	dyrektora	ds.	dydaktycznych	
	 	 	 	 	 dr	Ireneusz	Strzałkowski

Zastępca	dyrektora	ds.	administracyjno-technicznych		
	 	 	 	 	 dr	inż.	Jerzy Parol

W	roku	1984,	mimo	sprzeciwu	uczelnianych	i	pozauczelnianych	organów	PZPR,	
na	 następną	 kadencję	 rektorską	 ponownie	 wybrano	 Władysława	 Findeise-
na,	 ale	 w	 listopadzie	 1985	 decyzją	 ówczesnych	 władz	 PRL	 został	 on	 odwoła-
ny	ze	stanowiska.	Również	kadencja	1984-1987	władz	Wydziału	FTiMS	została	
przerwana	w	wyniku	odwołania	Jana	Petykiewicza	z	funkcji	dziekana	z	dniem	 
30	listopada	1985	roku.	Wkrótce	funkcję	Dziekana	Wydziału	FTiMS	powierzono	
matematykowi	prof.	dr	hab.	Jerzemu	Muszyńskiemu,	który	pełnił	tę	rolę	do	koń-
ca	kadencji	w	1987	roku.	

Dr M.	Urbański	przestał	być	prodziekanem	po	kadencji	1981–1984,	ponieważ	wpro-
wadzono	przepis,	że	adiunkt	nie	może	pełnić	takiej	funkcji.	Zastąpił	go	matematyk	
doc.	dr	hab.	W.	Kołodziej,	a	następnie	po	odwołaniu	prof.	J.	Petykiewicza	(1985)	
z	funkcji	dziekana,	prodziekanem	ds.	studenckich	został	doc.	dr	hab.	W.	Bogusz.	 
W	roku	akad.	1986/87	skład	władz	dziekańskich	był	następujący:

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
     prof. dr hab. Jerzy Muszyński

Prodziekan	ds.	nauczania		 	 doc.	dr	hab.	Edmund	Pluciński

Prodziekan	ds.	studenckich		 	 doc.	dr	hab.	Władysław	Bogusz	(fizyk)
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Jan	 Petykiewicz	 urodził	 się	 w	 1932	 roku.	
Studiował	 fizykę	 na	 Uniwersytecie	 War-
szawskim.	 W	 1964	 roku	 uzyskał	 stopień	
doktora	 nauk	 matematyczno-fizycznych	 
w	 Instytucie	 Fizyki	 PAN.	 Promotorem	 roz-
prawy	 pt.	 „Kirchhoffowska	 teoria	 dyfrak-
cji	 dla	 promieniowania	 	 multipolowego	 
z	punktu	widzenia	Kirchhoffa	i	Younga”	był	
prof. Wojciech	 Rubinowicz.	 W	 1969	 roku	
Jan	 Petykiewicz	 uzyskał	 (w	 IF	 PAN)	 sto-
pień	 naukowy	 doktora	 habilitowanego	 nauk	
fizycznych	 na	 podstawie	 rozprawy	 „Kirch-
hoffowska	 teoria	 dyfrakcji	 fal	 sprężystych	 
i	 Sommerfeldowska	metoda	w	dyfrakcji	 fal”.	 
Od	1	września	do	30	listopada	1985	roku	peł-
nił	funkcję	Dziekana	Wydziału	FTiMS,	kiedy	
to	został	odwołany	razem	z	rektorem	Finde-
isenem	oraz	kilkoma	innymi	dziekanami	PW,	mimo	że	jego	kadencja	kończyła	się	
w sierpniu 1987 roku. 

Jan	Petykiewicz	w	stanie	wojennym	wspierał	akcje	studentów	i	bronił	zagrożo-
nych	wyrzuceniem	z	powodów	politycznych.	We	wrześniu	1990	roku	otrzymał	
Nagrodę	 Indywidualną	Ministra	Edukacji	Narodowej	 za	 książkę	 „Podstawy	fi-
zyczne	optyki	scalonej”.	W	roku	1991	został	mianowany	na	stanowisko	profesora	
nadzwyczajnego	PW.	Profesor	Jan	Petykiewicz	wypromował	13	doktorów	fizyki.	
W	2004	roku	został	odznaczony	Medalem	Politechniki	Warszawskiej.

1987–1990  

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  
     doc dr hab. Edmund Pluciński

Prodziekan	ds.	nauczania		 	 dr	hab.	Witold	Nazarewicz	(fizyk)

Prodziekan	ds.	studenckich		 	 doc.	dr	hab.	Władysław	Bogusz	(fizyk)

W roku 1986 prof. Paszkowski	ukończył	70	lat	i	przeszedł	na	emeryturę.	Na	funk-
cji	Dyrektora	Instytutu	Fizyki	zastąpił	go	prof.	dr	hab.	Rajmund	Trykozko.

Dyrektor Instytutu Fizyki  prof. dr hab. Rajmund Trykozko 

Zastępca	dyrektora	ds.	naukowych		 prof.	dr	hab.	Roland	Wiśniewski

Zastępca	dyrektora	ds.	dydaktycznych	dr		Ireneusz	Strzałkowski	(od	1989	r.	dr	hab.	)

Zastępca	ds.	administracyjno-technicznych
		 	 	 	 	 inż.	Włodzimierz	Korzeniowski

Jan Petykiewicz
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List ministra nauki i szkolnictwa wyższego pozbawiający Jana Petykiewicza funkcji 
 dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matemtyki Stosowanej w 1985 roku
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Rajmund	Trykozko	(ur.	w	1930	roku)	studiował	
na	 Uniwersytecie	 Warszawskim.	 W	 roku	 1957	
otrzymał	 magisterium	 z	 fizyki.	 Stopień	 nauko-
wy	 doktora	 uzyskał	 w	 roku	 1964	 na	 Wydzia-
le	 Matematyki,	 Fizyki	 i	 Chemii	 Uniwersytetu	 
w	Toruniu.	Promotorem	rozprawy	pt.	„Własności		
termoelektryczne	 spieków	 tlenku	kadmu	 (CdO)	 
i	 wybranych	 układów	 typu	 CdO-MaOb”	 był	 
prof. W.	 Ścisłowski.	 W	 roku	 1980	 Rajmund	
Trykozko	 otrzymał	 w	 Wojskowej	 Akademii	
Technicznej	 w	 Warszawie	 stopień	 doktora	 ha-
bilitowanego	 nauk	 technicznych	 w	 zakresie	 fi-
zyki	 technicznej	 na	 podstawie	 rozprawy	 „Ba-
danie	 warunków	 otrzymywania	 i	 własności	
fizycznych	półprzewodników	potrójnych	MgSiP2  
i	 CdIn2Se4”.	 Tytuł	 profesora	 nauk	 technicznych	 otrzymał	 w	 1985	 roku,	 zaś	 
w	roku	1992	został	profesorem	zwyczajnym	PW.	Wypromował	8	doktorów	fizy-
ki.	Jest	autorem	dwóch	książek.	Profesor	Trykozko	utworzył	w	Instytucie	Fizyki	
PW	Zakład	Półprzewodników,	którym	kierował	do	2000	roku	(już	na	Wydziale	
Fizyki).	Zainicjował	w	tym	Zakładzie	badania	optycznych	i	elektrycznych	właści-
wości	wieloskładnikowych	materiałów	półprzewodnikowych	o	zastosowaniach	
optoelektronicznych	oraz	badania	transportowe	szkieł	metalicznych,	a	w	latach	
osiemdziesiątych	–	fotowoltaikę.	Ta	ostatnia	tematyka	stała	się	dominującą	w	tym	
Zakładzie	w	ostatnich	latach.		

W	roku	1989,	w	wyniku	porozumienia	Okrągłego	Stołu,	Polska	weszła	na	drogę	
demokratycznych	przemian	ustrojowych	oraz	transformacji	ekonomicznej.	Miało	
to	swoje	przełożenie	na	sytuację	panującą	na	wyższych	uczelniach.	Władze	na-
stępnych	kadencji	były	obierane	w	demokratycznych	wyborach	przez	elektorów,	
w	skład	których	wchodzili	przedstawiciele	pracowników	i	studentów	danego	wy-
działu.

1990–1993

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  
    doc. dr hab. Leszek Adamowicz (fizyk)

Prodziekan	ds.	ogólnych	 	 dr	Aleksander	Rostocki	(fizyk)

Prodziekan	ds.	nauczania		 	 prof.	dr	hab.	Anna Romanowska

Prodziekan	ds.	studenckich		 	 dr	Katarzyna	Litewska

Rajmund Trykozko
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Dyrektor Instytutu Fizyki  doc. dr hab.  Jan Petykiewicz

Zastępca	dyrektora	ds.	nauki	 	 dr	hab.	 Stefan	Ćwiok		

Zastępca	dyrektora	ds.	dydaktycznych		mgr	inż.	 Leszek	Widomski
ze	względu	na	długotrwałe	zwolnienie	lekarskie	zastąpiony	

w	1991	roku	przez	dr	hab.	 Franciszka	Kroka

Zastępca	ds.	administracyjno-technicznych	
	 	 	 	 	 inż.	 Włodzimierz	Korzeniowski	

Dziekan  Leszek	 Adamowicz	 (ur.	 w	 1939	 roku)	
uzyskał	 magisterium	 z	 fi	zyki	 na	 Uniwersytecie	
w	 Poznaniu.	 W	 roku	 1979	 uzyskał	 stopień	 na-
ukowy	doktora	habilotowanego	na	Wydziale	Ma-
tematyki,	 Fizyki	 i	 Chemii	 Uniwersytetu	 Łódz-
kiego.	 Temat	 rozprawy	 habilitacyjnej:	 „Nowy	
model	 mieszany	 ferromagnetyzmu	 i	 antyferro-
magnetyzmu	 metali”.	 Jego	 dalsze	 zaintereso-
wania	 naukowe	 obejmowały:	 magnetyzm	 ciał	
stałych,	 fale	 spinowe,	 obliczenia	 dynamicznej	
podatności	 magnetycznej	 w	 ramach	 metody	
LDA,	 obliczenia	 struktury	 pasmowej	 metodą	
DFT,	 problemy	 powierzchni	 półprzewodników,	
kryształy	 fotoniczne,	modelowanie	Monte	Carlo	
transportu	 ładunku	 w	 strukturach	 półprzewod-
nikowych	 kwantowych	 laserów	 kaskadowych,	 nanorurki	węglowe	 i	 nanodruty	
krzemowe. Profesor  Leszek	 Adamowicz	 był	 wieloletnim	 kierownikiem	 Za-
kładu	 Badań	 Strukturalnych	 IF	 (później	 WF).	 Wypromował	 10	 doktorów	
nauk	fi	zycznych.	Jest	autorem	podręcznika	„Mechanika	kwantowa	–	formalizm	
i	zastosowania”	(OW	PW	2005).

1993–1996

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
dr hab.  Stanisław Janeczko, prof. nzw.

(matematyk,	absolwent	Wydziału	Fizyki	UW)

Prodziekan	ds.	ogólnych	 	 dr	hab.	 Jerzy	Garbarczyk	(fi	zyk)

Prodziekan	ds.	nauczania		 	 dr	 Katarzyna	Litewska	
(od	1994	roku	–	dr	 Andrzej	Sierociński)

Prodziekan	ds.	studenckich		 	 doc.	dr	hab.	 Alfred	Zagórski	(fi	zyk)

 Leszek Adamowicz
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Dyrektor Instytutu Fizyki  doc. dr hab. Jan Petykiewicz

Zastępca	dyrektora	ds.	nauki	 	 dr	hab.	Stefan	Ćwiok
(od	1994	roku	prof.	nzw.)		

Zastępca	dyrektora	ds.	dydaktycznych	dr	hab.	Franciszek	Krok	
(od	1994	roku	prof.	nzw.)

Zastępca	ds.	administracyjno-technicznych	
	 	 	 	 	 inż.	Włodzimierz	Korzeniowski	

1996–1999  

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  
     prof. dr hab. Stanisław Janeczko

Prodziekan	ds.	ogólnych	 	 dr	hab.	Rajmund	Bacewicz	(fizyk)
(od	1998	roku	prof.	nzw.	)

Prodziekan	ds.	nauczania		 	 dr	Andrzej	Sierociński

Prodziekan	ds.	studenckich		 	 doc.	dr	hab.	Alfred	Zagórski	(fizyk)

Dyrektor Instytutu Fizyki  prof. nzw. dr hab. Franciszek Krok 
(od 1999 r. profesor tytularny)

Zastępca	dyrektora	ds.	nauki		 	 dr	hab. Jerzy Garbarczyk 
(od	1998	roku	prof.	nzw.)

Zastępca	dyrektora	ds.	dydaktycznych		dr	Mirosław	Karpierz	
(od	2000	roku	dr	hab.)

Zastępca	ds.	administracyjno-technicznych		inż.	Włodzimierz	Korzeniowski	

Franciszek	 Krok	 (ur.	 w	 1949	 roku)	 studiował	
fizykę	 na	 Uniwersytecie	 Warszawskim,	 gdzie	 
w	 roku	 1972	 uzyskał	 magisterium	 za	 pracę	 
z	 zakresu	fizyki	 jądrowej	 (opiekunem	pracy	był	 
doc.	 W.	 Zych).	 Stopień	 naukowy	 doktora	 za	
pracę	 pt.	 „Zjawiska	 polaryzacyjne	 w	 krysz-
tałach	CdF2”	 otrzymał	w	 IF	 PW	w	 roku	 1979	
(promotorem	 był	 prof.	 W.	 Jakubowski).	 Rów-
nież	 w	 IF	 PW	 otrzymał	 stopień	 doktora	 ha-
bilitowanego	 (w	 1989	 roku)	 na	 podstawie	 roz-
prawy	 zatytułowanej	 „Właściwości	 fizyczne	 
NASICON-u”.	Tytuł	profesora	nauk	fizycznych	
otrzymał	 w	 roku	 1999	 a	 stanowisko	 profesora	
zwyczajnego	w	roku	2003.	Wypromował	11	dok-Franciszek Krok
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torów	fizyki.	 Jego	 zainteresowania	 naukowe	 dotyczą	 joniki	 ciała	 stałego.	Kon-
centrują	się	głównie	na	zagadnieniach	związanych	z	przewodnictwem	jonowym 
i	mieszanym	jonowo-elektronowym	w	ciałach	stałych,	strukturze	takich	ciał	oraz	
ich	zastosowaniach	w	urządzeniach	do	magazynowania	i	przekształcania	energii.	
W	latach	1986–1987	i	1990–1991	odbył	staże	naukowe	na	uniwersytetach	w	Szko-
cji	(w	Edynburgu	i	St.	Andrews).	Więcej	informacji	o	działalności	prof.	F.	Kroka	
można	znaleźć	w	rozdziale	dotyczącym	Wydziału	Fizyki	PW.

3.2 Rocznicowe wydarzenia w Instytucie 
Fizyki i na Wydziale FTiMS
W	grudniu	1978	 roku	w	Instytucie	Fizyki	
uroczyście	 obchodzono	 rocznicę	 80.	 uro-
dzin	profesora	Szczepana	Szczeniowskiego.	
Było	to	wydarzenie,	w	którym	uczestniczy-
li prawie wszyscy pracownicy. W archiwach 
obecnego	Wydziału	Fizyki	znajduje	się	film	
z	 tej	uroczystości,	nakręcony	z	 inicjatywy	
dr.	Witolda	Kruczka.	Profesor	Szczeniow-
ski	zmarł	18	lutego	1979	roku.

W roku 1983 w Instytucie Fizyki 
obchodzono	setną	rocznicę	urodzin	
Mieczysława	Wolfkego	(1883–1947).	
Z	tej	okazji,	z	inicjatywy	doc.	Zycha 
odbyła	się	uroczysta	sesja	naukowa.	

W	 roku	 1985	 obchodzono	
jubileusz	 20-lecia	 utworzenia	
Instytutu	 Fizyki	 PW.	 Podczas	
okolicznościowej	 sesji	 naukowej	
zabierali	 głos	 zaproszeni	 goście,	 
w tym Rektor Władysław	Findeisen	

Odsłonięcie jednej z trzech tablic pamiątkowych 
w Gmachu Fizyki

Obchody jubileuszu 80. urodzin  
Szczepana Szczeniowskiego  

– fotografia jubilata 
z dyr. Instytutu Bohdanem Paszkowskim
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oraz prof. Jerzy	Kołodziejczak	z	IF	PAN.	Kierownicy	zakładów	IF	wygłaszali	
odczyty	naukowe,	prezentując	wyniki	badań	naukowych	swoich	zespołów.	Z	tej	
okazji	 ukazał	 się	 także	 specjalny	 numer	 Prac	 Instytutu	 Fizyki	 PW,	w	 którym	
przedstawiono	 skróty	 wygłoszonych	 referatów,	 a	 także	 esej	 [29]	 dotyczący	
dziejów	fizyki	na	Politechnice	Warszawskiej	 autorstwa	Wojciecha	 Jabłońskiego	 
i Zdzisława	Paczkowskiego.	

W	związku	z	jubileuszem	w	Gmachu	Fizyki	wmurowano	tablice	pamiątkowe	po-
święcone	profesorom:	M.	Wolfkemu,		S.	Kalinowskiemu	oraz	S. Szczeniowskie-
mu.	W	uroczystości	uczestniczył	syn	profesora	Wolfkego	–	Karol	 (1915–2015).	
Jego	wspomnienia	o	ojcu	zawiera	 interesujący	artykuł	opublikowany	w	„Postę-
pach	Fizyki”	[73].

W	roku	1995	–	kiedy	dziekanem	był	Stanisław	Janeczko	–	obchodzono	rocznicę	
20-lecia	powstania	Wydziału	Fizyki	Technicznej	i	Matematyki	Stosowanej.	Prze-
wodniczącym	Komitetu	Organizacyjnego	był	prof.	 Jerzy	Muszyński,	ówczesny	
dyrektor	Instytutu	Matematyki.	W	uroczystości	licznie	uczestniczyli	absolwenci	
FTiMS-u,	a	także	wcześniejszej	jego	formy,	tzn.	Studium	Podstawowych	Proble-
mów	Techniki.	

3.3 Struktura organizacyjna Instytutu 
Fizyki
Wydział	FTiMS	był	federacją	dwóch	niezależnych	instytutów	IF	oraz	IM.	Oba	
instytuty	 łączyło	przede	wszystkim	nauczanie	 studentów	 rodzimego	Wydziału.	
Oficjalnym	forum,	na	którym	spotykali	się	przedstawiciele	IF	oraz	IM	była	Rada	
Wydziału	Fizyki	Technicznej	i	Matematyki	Stosowanej.	Istniały	również	miesza-
ne	komisje	Rady	Wydziału	oraz	komisje	dziekańskie.	

W	okresie	 (1993–1999),	podczas	kadencji	dziekana	Stanisława	 Janeczko	 (fizyka	 
z	 wykształcenia,	 a	 matematyka	 z	 wyboru)	 upowszechnił	 się	 zwyczaj	 spotkań	
dziekana	 z	 kierownikami	 zakładów	 obu	 instytutów.	 Miały	 także	 miejsce	 cy-
kliczne	konwersatoria	Wydziału	FTiMS,	na	które	 zapraszano	znanych	fizyków	 
(np.	A.	Hrynkiewicza,	M.	Hellera,	M.	Suffczyńskiego),	matematyków	 (K.	Mau-
rina,	 J.	Kijowskiego)	oraz	przedstawicieli	 świata	kultury	 i	mediów	(J.	Englerta,		 
J.	Żakowskiego).

Poniżej,	bardziej	szczegółowo,	przedstawiona	jest	struktura	organizacyjna	Insty-
tutu Fizyki.

Jak	już	wspomniano	w	poprzednim	rozdziale,	po	formalnym	zlikwidowaniu	ka-
tedr	w	 1970	 roku,	w	 Instytucie	 Fizyki	 istniały	 4	 zakłady,	 które	 kontynuowały	
badania	dawnych	katedr	oraz	wypełniały	ich	zobowiązania	dydaktyczne	na	Poli-
technice.	Nieco	później	utworzono	jeszcze	jeden	–	piąty	zakład.			
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W	roku	1978	miała	miejsce	 reorganizacja	 Instytutu	Fizyki,	polegająca	na	zastą-
pieniu	pięciu	zakładów	dydaktycznych	dziewięcioma	[29].	Były	to	następujące	za-
kłady:	I	–	dla	obsługi	dydaktycznej	Wydziału	Elektroniki	i	Instytutu	Transportu,	
II	–	dla	Wydziału	Elektrycznego	i	Studium	Eksternistycznego,	III	–	dla	Wydzia-
łu	Mechaniki	Precyzyjnej,	IV	–	dla	Wydziału	Mechanicznego	Technologicznego	
oraz	 Instytutu	 Inżynierii	Materiałowej,	V	 –	 dla	Wydziału	Maszyn	Roboczych	
oraz	Studium	Nauczycielskiego,	VI	–	dla	Wydziału	Inżynierii	Lądowej	oraz	Wy-
działu	Mechanicznego	Energetyki	i	Lotnictwa,	VII	–	dla	Wydziału	Chemicznego	
oraz	Instytutu	Inżynierii	Chemicznej,	VIII	–	dla	Wydziałów	Inżynierii	Sanitarnej	
i	Wodnej,	Geodezji	i	Kartografii	oraz	Instytutu	Poligrafii	oraz	Zakład	dydaktycz-
ny	IX	–	dla	rodzimego	Wydziału	Fizyki	Technicznej	i	Matematyki	Stosowanej.

W	tym	samym	czasie	zadania	naukowe	realizowano	w	następujących	zespołach	
naukowych:
1. Zespół	ferromagnetyków	i	ferroelektryków
2. Zespół	optyki	zintegrowanej
3. Zespół	półprzewodników	nieorganicznych
4. Zespół	przewodników	jonowych
5. Zespół	wysokich	ciśnień
6. Zespół	półprzewodników	organicznych
7. Zespół	fizyki	jądrowej
8. Zespół	metodologii	fizyki

W	obrębie	zespołów	istniały	pracownie.	

Oprócz	zespołów	naukowych	istniały	wydzielone	grupy	tematyczne:	mikrokom-
puterów,	 badań	 kserograficznych	 i	 techniki	 kserograficznej,	 spektroskopii	 mo-
lekularnej	oraz	badań	akustycznych	 (grupa	kierowana	przez	doc.	dr.	Czesława	
Wachtla).	 Tematyka	 związana	 z	 kserografią	 była	 kontynuacją	 prac	 badawczych	
zapoczątkowanych	jeszcze	przez	prof.	Szymanowskiego.	

Struktura	dydaktyczna	Instytutu	Fizyki	nie	pokrywała	się	jednak	ze	strukturą	na-
ukową.	W	celu	utworzenia	spójnej	struktury	naukowo-dydaktycznej	za	kadencji	
prof. Bohdana	Paszkowskiego,	powołano	w	roku	1982	siedem	zakładów	nauko-
wo-dydaktycznych.	 Poniżej	 podano	 ich	 wykaz	 oraz	 nazwiska	 ówczesnych	 kie-
rowników	(stopnie	i	tytuły	naukowe	odnoszą	się	do	wspomnianego	roku):
I	 Zakład	Teorii	Magnetyzmu	i	Przemian	Fazowych	 
	 	 (prof.	dr	hab.	Jerzy	Kociński)	
II		 Zakład	Optyki	(doc.	dr	hab.	Lucjan	Grochowski)
III	 Zakład	Półprzewodników	(doc.	dr		hab.	Rajmund	Trykozko)
IV	 Zakład	Joniki	Ciała	Stałego	(doc.	dr	hab.	Wacław	Jakubowski)
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V	 Zakład	Badań	Strukturalnych	(doc.	dr	hab.	Jan	Przedmojski)
VI	 Zakład	Technologii	Ciała	Stałego	(prof.	dr	hab.	Roland	Wiśniewski)
VII	 Zakład	Fizyki	Jądrowej	(doc.	dr	hab.	Włodzimierz	Zych)

Każdy	 zakład	 miał	 określony	 profil	 badawczy,	 a	 pracownicy	 danego	 zakładu	
oprócz	pracy	naukowej	prowadzili	zajęcia	dydaktyczne	z	fizyki.	Zwykle	zakład	
obsługiwał	kilka	wydziałów	Politechniki.	Niektórzy	pracownicy	IF,	zatrudnieni	
na	stanowiskach	wykładowców	i	starszych	wykładowców,	zajmowali	się	wyłącz-
nie	dydaktyką.	Jedynie	część	kadry	naukowo-dydaktycznej	Instytutu	prowadziła	
zajęcia	na	rodzimym	Wydziale	FTiMS.	Pozostali	zajmowali	się	dydaktyką	„usłu-
gową”,	która	miała	(i	nadal	ma)	bardzo	ważne	znaczenie	dla	poziomu	nauczania	
fizyki	na	Politechnice.	Skład	osobowy	poszczególnych	Zakładów	Instytutu	Fizy-
ki	PW	w	ostatnim	roku	jego	istnienia	(1998/1999)	zawiera	Dodatek	(s.	234).

Instytut	 Fizyki	 dysponował	 w	 tym	 okresie	 następującymi	 laboratoriami	 
studenckimi:

1. Laboratorium	Podstaw	Fizyki	I	–	teren	centralny	
(obecnie	CLF	–	Centralne	Laboratorium	Fizyczne)	
(kolejnymi	kierownikami	byli	dr	T.	Zambrzycki	oraz		dr	T.	Turski)

2. Laboratorium	Podstaw	Fizyki	I	–	teren	południowy	
(kolejnymi	 kierownikami	 byli:	 dr	 M.	 Bochenek,	 dr	 R.	 Bacewicz,	 
dr	W.	Gębicki,	dr	K.	Blankiewicz	(1940–1997),	dr	J.	Filipowicz,	a	w	póź-
niejszym	okresie	dr	P.	Jaśkiewicz	(1951–2015)	i	mgr	A.	Kubiaczyk.

3. Laboratorium II – teren centralny 
(kolejnymi	kierownikami	byli:	dr	A.	Domański,	dr	P.	Panecki,	dr	J.	Grabski)

4. Laboratorium	II	–	teren	południowy	
(kolejnymi	kierownikami	byli:	doc.	R.	Trykozko,	dr	J.	Filipowicz,	 
dr	W.	Bogusz,	dr	F.	Krok,	dr	J.L.	Nowiński,	dr	J.	Dygas	i	dr	P.	Kurek)	

5. Zespół	laboratoriów	elektroniki	E1,	E2,	E3	:
E1:	Elektronika	w	eksperymencie	fizycznym	(mgr	L.	Widomski)
E2:	Układy	analogowe	i	cyfrowe	(dr	W.	Tłaczała	(1945–2012))
E3:	Metody	pomiarowe	fizyki	(dr	L.	Tykarski)

6. Laboratorium	Informatyki	Optycznej	(kierownik	dr	A.	Kalestyński)	

7. Laboratorium	Krystalografii	Rentgenowskiej	(kierownik	dr	hab.	B.	Pura)

8. Komputerowe	Laboratorium	Naukowo-Dydaktyczne.	

Z	 laboratoriów	 podstaw	 fizyki	w	Gmachu	 Fizyki	 korzystali	 zarówno	 studenci	
FTiMS,	jak	i	innych	wydziałów	PW.	Natomiast	laboratoria	terenu	południowego	
PW	przeznaczone	były	dla	studentów	wydziałów:	Mechanicznego	Technologicz-
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nego,	Mechaniki	Precyzyjnej	 (Mechatroniki	od	1994	roku),	Samochodów	i	Ma-
szyn	Roboczych	oraz	Inżynierii	Materiałowej.

3.4 Działalność dydaktyczna
Studia	na	Wydziale	FTiMS	trwały	5	lat.	Były	to	studia	dzienne,	magisterskie.	Na	
pierwszych	 trzech	 latach	wszystkie	 przedmioty	 były	 obowiązkowe.	Na	 dwóch	
ostatnich	latach	były	grupy	przedmiotów	obowiązkowych	oraz	obieralnych.	Obo-
wiązywały	zaliczenia	z	dwóch	języków	obcych,	wychowania	fizycznego	oraz	wy-
branych	przedmiotów	humanistycznych.

Kierunkami	kształcenia,	które	istniały	na	Wydziale	FTiMS	od	początku	jego	ist-
nienia,	 były:	 Fizyka	Techniczna	 i	Matematyka	 Stosowana.	 Później	wyodrębnił	
się	trzeci,	bardzo	atrakcyjny	dla	kandydatów	ubiegających	się	na	I	rok,	kierunek,	 
a	mianowicie	Informatyka	[74].	W	tym	okresie	obowiązywały	egzaminy	wstępne,	
które	w	przypadku	FTiMS-u	były	bez	wątpienia	egzaminami	konkursowymi,	co	
gwarantowało	przyjęcie	wyjątkowo	dobrych	studentów.	W	 latach	dziewięćdzie-
siątych	kandydaci	na	Wydział	FTiMS	deklarowali	chęć	wyboru	danego	kierunku	
w	czasie	składania	podań	o	przyjęcie.	O	przyjęcie	na	dany	kierunek	decydował	
jednakże	wynik	sprawdzianu	klasyfikacyjnego.

Jak	już	wspomniano,	Wydział	FTiMS	stwarzał	warunki	do	pogłębionego	podej-
ścia	do	nauczania	fizyki	i	matematyki	w	stosunku	do	programów	nauczania	na	
innych	wydziałach	 PW.	Niektóre	 wykłady	monograficzne	 na	 kierunku	 Fizyka	
Techniczna	FTiMS	prowadzone	były	przez	znanych	profesorów	z	Wydziału	Fi-
zyki		UW	(prof.	G.	Białkowski,	prof.	A.K.	Wróblewski),	co	można	by	porównać	 
z czasami prof. J.	Wierusza-Kowalskiego,	kiedy	prowadzono	wspólne	wykłady	
dla	studentów	PW	i	UW.	Współpracowano	także	dydaktycznie	z	Instytutem	Fi-
zyki	PAN	(prof.	H.	Szymczak,	doc.	Z.	Białynicka-Birula),	gdzie	studenci	FTiMS	
mogli	wykonywać	prace	magisterskie	(podobnie	zresztą	jak	obecnie).	

Studenci	kierunku	Fizyka	Techniczna	dokonywali	po	pierwszym	roku	wyboru	
jednej	z	trzech	specjalności:
• Fizyka	ciała	stałego
• Optoelektronika
• Fizyka komputerowa

Dwie	pierwsze	specjalności	od	lat	były	domeną	aktywności	naukowej	Instytutu	
Fizyki.	Dydaktykę	związaną	z	Fizyką	ciała	stałego	realizowali	pracownicy	zakła-
dów:	Półprzewodników,	Joniki	Ciała	Stałego,	Magnetyzmu	i	Przemian	Fazowych,	
Badań	Strukturalnych	oraz	Technologii	Ciała	Stałego.	Za	Optoelektronikę	odpo-
wiedzialni	byli	natomiast	pracownicy	Zakładu	Optyki,	a	w	późniejszym	okresie	
także	osoby	z	nowo	powstałego	Zakładu	Optyki	Nieliniowej	(którym	kierowali	
kolejno:	prof.	J.	Kociński,	prof.	J.	Petykiewicz,	dr	hab.	B.	Pura).	
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Najmłodszą	 z	 wymienionych	 spe-
cjalności	 była	 Fizyka	 kompute-
rowa.	 Była	 ona	 w	 tych	 czasach	
nakierowana na aspekty aparatu-
rowe	związane	z	systemami	„inter-
fejsów”	 oraz	 akwizycją,	 obróbką	
i	 analizą	 danych	 eksperymental-
nych.	Specjalność	tę	utworzyli	pra-
cownicy	 Zakładu	 Fizyki	 Jądrowej	
(dr	 hab.	  S.	 Ćwiok,	 dr	 hab.	  J. Plu-
ta,	dr	  T.	Pawlak,	dr	 W. Peryt oraz 
inż.	 R.	Kupczak).	

W	okresie	istnienia	Wydziału	FTiMS	studia	miały	charakter	jednolitych	studiów	
jednostopniowych.	Absolwenci	 otrzymywali	 tytuł	 zawodowy	magistra	 inżynie-
ra.	Dyplom	ukończenia	 studiów	 zawierał	 informację	 o	 ukończonym	kierunku	
i	 specjalności	 absolwenta.	 	 Liczba	 absolwentów	 kierunku	 Fizyka	 techniczna	
w	latach	1978-1998	znajduje	się	w	Dodatku	(s.	183).

Na	 początku	 lat	 dziewięćdziesiątych	 sytuacja	 dydaktyki	 fi	zyki	 na	 Wydziale	
FTiMS	 skomplikowała	 się.	 Odnotowano	 wówczas	 niski	 poziom	 rekrutacji	 na	
kierunek	Fizyka	Techniczna.	Aby	temu	zaradzić,	przeprowadzano	wiele	różnych	
akcji	mających	na	celu	promocję	studiów	na	tym	kierunku	wśród	uczniów	szkół	
ponadgimnazjalnych.	 Poza	 standardowymi	 akcjami	 (tzw.	 drzwi	 otwarte,	 zwie-
dzanie	laboratoriów	lub	wizyty	w	szkołach)	w	roku	1994,	z	inicjatywy	dyrektora	
IF	ds.	dydaktycznych	 F.	Kroka,	przy	poparciu	ówczesnego	prorektora	 Władysła-
wa	Włosińskiego,	zorganizowano	przy	współpracy	z	Kuratorium	Warszawskim	
I	Konkurs	Fizyczny	dla	uczniów	szkół	średnich	(zadania	z	fi	nału	I	edycji	Kon-
kursu	 zamieszczone	 są	w	Dodatku,	 s.	 233).	 Po	 reformie	 administracyjnej	 kon-
kurs	 rozszerzono	na	 całe	województwo	mazowieckie.	Tradycja	 tych	 corocznie	
organizowanych	konkursów	przetrwała	do	 lat	obecnych.	W	okresie	nieco	póź-
niejszym	 duże	 znaczenie	 w	 promocji	 fi	zyki	 miało	 zaangażowanie	 się	 pracow-
ników	 Instytutu	 Fizyki	 (  J.	 Garbarczyk,	  J.	 Pluta,	  A.	 Adamczyk,	  W.	 Tłaczała,	
 J.	Gałązka-Friedman,	 A.	Latuszek)	w	odbywające	się	w	Warszawie	imprezy	Festi-
walu	Nauki	oraz	Pikniku	Naukowego.	W	piknikach	naukowych	aktywnie	uczest-
niczyli	(i	uczestniczą	do	dzisiaj)	studenci	z	Koła	Naukowego	Fizyków.

Pod	 koniec	 czerwca	 1996	 roku	 Instytutu	 Fizyki	 był	 gospodarzem	 cyklicznej	
konferencji	„XI	Dni	Wymiany	Doświadczeń	w	Nauczaniu	Fizyki	w	Wyższych	
Szkołach	Technicznych”.	Uczestniczyło	w	niej	ponad	sto	osób	ze	wszystkich	po-
litechnik	w	kraju.	Przewodniczącym	Komitetu	Organizacyjnego	Konferencji	był	
 Franciszek	Krok.	Wydarzenie	to	było	przedsięwzięciem,	które	wymagało	wielu	
działań	organizacyjnych,	takich	jak	uporządkowanie	Gmachu	Fizyki,	wyremon-
towanie	Audytorium	Fizyki	oraz	klatek	schodowych,	a	przede	wszystkim	zabiega-

Fragment ekspozycji Wydziału FTiMS 
na targach pracy (prezentuje  Mirosław Karpierz)
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nia	o	środki	finansowe	na	przeprowadzenie	tych	remontów.	Działo	się	to	wszyst-
ko	w	czasach	 trudnej	 sytuacji	finansowej	 Instytutu,	 którą	 trudno	porównywać	 
z	dzisiejszymi	możliwościami.	

W	latach	dziewięćdziesiątych	przeprowadzano	wiele	akcji	mających	na	celu	uatrak-
cyjnienie	nauczania	fizyki	na	innych	wydziałach	PW.	Polegało	to	na	modyfikacji	
programów	nauczania	oraz	włączaniu	fizyki	do	kształcenia	specjalistycznego	na	
wyższych	latach	(później	na	studiach	II	stopnia).	Zadbano	wtedy	o	zwiększenie	
oferty	laboratoriów,	w	tym	Centralnego	Laboratorium	Fizyki	(CLF)	w	Gmachu	
Fizyki,	 które	 poddano	 gruntownej	 modernizacji.	 Duże	 znaczenie	 praktyczne	
miały	spotkania	przedstawicieli	dyrekcji	IF	(dr	hab.	Franciszek	Krok)	z	władza-
mi	wydziałów	PW	w	celu	przedstawienia	nowej	oferty	dydaktycznej	 Instytutu.	
Działania	te	miały	też	na	celu	stworzenie	odpowiedniego	klimatu	sprzyjającego	
usługowej	dydaktyce	fizyki,	tak	aby	zapewnić	jej	odpowiednie	finansowanie	na	
Politechnice	Warszawskiej.	Wysiłki	 te	przyczyniły	 się	do	przyjęcia	przez	Senat	
PW	w	1998	roku	uchwały	dotyczącej	 ilościowych	standardów	kształcenia	w	za-
kresie	przedmiotów	podstawowych	w	PW.	Te	obowiązujące	do	dzisiaj	standardy	
są	znacząco	wyższe	od	tych,	które	są	stosowane	w	innych	krajowych	uczelniach	
technicznych.

W	roku	1997	władze	Uczelni	wprowadziły	system	grantów	restrukturyzacyjnych	
dla	 jednostek	organizacyjnych	PW,	które	wykazywały	obiektywnie	uzasadnione	
przekroczenia	 budżetu.	 Instytut	 Fizyki	 złożył	 odpowiedni	 wniosek,	 w	 którym	
przedstawił	powody	deficytu,	a	zarazem	przedstawił	program	działań	we	wszyst-
kich	obszarach	aktywności	IF,	które	powinny	w	przyszłości	doprowadzić	do	po-
prawy	 sytuacji	 finansowej.	 Program	 ten	 został	 przedstawiony	 społeczności	 In-
stytutu	i	uzyskał	pełną	aprobatę.	Wniosek	został	przyjęty	przez	władze	Uczelni,	 
a	 Instytut	 Fizyki	 otrzymał	 tzw.	 grant	 nieuwarunkowany	 w	 wysokości	 ponad	 
1	mln	zł	na	pokrycie	deficytu	oraz	grant	uwarunkowany	w	wysokości	200	tys.	zł	
na	zmniejszenie	kosztochłonności	działalności	dydaktycznej.	Umożliwiło	to	uzy-
skanie	w	kolejnych	latach	równowagi	finansowej	IF,	a	później	Wydziału	Fizyki.

3.5 Działalność naukowa
Do	 roku	 1989	Rada	Naukowa	 Instytutu	 Fizyki	 posiadała	 uprawnienia	 jedynie	
do	 nadawania	 stopnia	 naukowego	 doktora.	 W	 skład	 Rady	 oprócz	 samodziel-
nych	pracowników	naukowych	IF	wchodzili	także	uznani	profesorowie	z	innych	
jednostek	naukowych	z	całego	kraju.	Dla	przykładu	w	roku	1979	[75]	przewod-
niczącym	Rady	Naukowej	PW	był	prof.	dr	hab.	Jerzy	Kołodziejczak	(IF	PAN)	
–	 wówczas	 członek	 korespondent	 PAN.	 Zastępcami	 przewodniczącego	 byli	 
prof.	 dr	 hab.	 Alfred	 Świt	 (ITE	 –	 Warszawa)	 –	 również	 czł.	 koresp.	 PAN	
oraz	 prof.	 dr	 hab.	 Andrzej	 Sukiennicki	 (IF	 PW).	 Wśród	 zewnętrznych	
członków	 Rady	 byli	 m.in.	 profesorowie:	 M.	 Gaj	 (IF	 PWr),	 M.	 Kryszewski	 
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(Centrum	Badań	Mol.	PAN)	–	czł.	koresp.	PAN,	A.	Piekara	–	czł.	rzecz.	PAN,	 
L.	Wojtczak	(IF	UŁ)	oraz	W.	Żakowski	(IM	PW).	

W	latach	późniejszych	zewnętrznymi	członkami	RN	IF	byli,	między	innymi,	pro-
fesorowie:	J.	Auleytner	(IF	PAN),	J.	Baranowski	(IFD	UW),	M.	Pluta	(Centr.	Lab.	
Optyki),	A.	Sobiczewski	(IBJ)	oraz	H.	Szymczak	(IF	PAN).	W	ostatniej	dekadzie	
istnienia	Instytutu	Fizyki	przewodniczącym	Rady	Naukowej	był	prof.	Jerzy	Ko-
ciński.

W	roku	1989	Instytut	Fizyki	uzyskał	uprawnienia	do	nadawania	stopnia	doktora	
habilitowanego	 nauk	 fizycznych	 oraz	 do	 przeprowadzania	 postępowania	 zwią-
zanego	z	ubieganiem	się	o	tytuł	naukowy	profesora	nauk	fizycznych.	Pierwszym	
pracownikiem	Instytutu,	który	został	habilitowany	w	IF	PW,	był	Ireneusz	Strzał-
kowski	 (21	kwietnia	1989	roku).	Listy	 imienne	osób,	które	otrzymały	stopnień	
naukowy	doktora	i	doktora	hablitowanego	na	Radzie	Naukowej	Instytutu	Fizyki,	
a	także	profesorów	nominowanych	na	podstawie	przeprowadzonych	tam	postę-
powań	znajdują	się	w	Dodatku	(s.184–188).

W	badaniach	naukowych	prowadzonych	w	Instytucie	Fizyki	w	okresie	istnienia	
Wydziału	 FTiMS	można	 było	 wyróżnić	 nurt	 doświadczalny,	 jak	 i	 teoretyczny	 
w	zakresie:	optyki	i	optoelektroniki,	fizyki	ciała	stałego	oraz	fizyki	jądrowej.	

W	Zakładzie	Optyki	Nieliniowej,	kierowanej	przez	prof.	Jerzy	Kocinskiego	pro-
wadzono	 intensywne	 badania	 dotyczące	 optycznej	 bistabilności	 natężeniowej	 
i	polaryzacyjnej	oraz	nieliniowej	żyrotropii	(Bronisław	Pura,	Jan	Petykiewicz,	Al-
fred	Zagórski).	W	Zakładzie	Optyki	badano	czujniki	światłowodowe,	struktury	
światłowodowe,	światłowody	anizotropowe	oraz	ciekłokrystaliczne	układy	prze-
łączające	(Tomasz	Woliński,	Andrzej	Domański,	Marek	Sierakowski).	W	badania	
ciekłych	kryształów,	prowadzone	w	Zakładzie	Badań	Strukturalnych,	zaangażo-
wani byli Antoni	 Adam-
czyk oraz Jan	 Przedmoj-
ski.	Obaj	mieli	wymierne	
osiągnięcia	 w	 tej	 tematy-
ce. Profesor Przedmojski	 
(ur.	w	1929	roku)	specjali-
zował	 się	wówczas	w	 dy-
fraktometrii	 rentgenow-
skiej	 ciekłych	kryształów,	
zaś	 profesor	 Adamczyk	
(1937–2010)	 interesował	
się	 zagadnieniami	 samo-
organizacji	 miękkiej	 ma-
terii.	Jego	życiorys	znajdu-
je	się	w	Dodatku	(s.	180).	 Krople ciekłego kryształu o strukturze cholesterolowej
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W	Zakładzie	Fizyki	Jądrowej	powstawały	ważne	prace	nt.	jąder	ciężkich,	super-
ciężkich	i	egzotycznych	oraz	stanów	jądrowych	o	dużym	spinie.	Wiązały	się	one	 
z	osobą	Stefana	Ćwioka	(1933–2003),	którego	dane	biograficzne	także	znajdują	się	
w	Dodatku	(s.	176).	Oprócz	tego,	dzięki	aktywności	Jana	Pluty,	Zakład	ten	zaczął	
przygotowania	do	uczestnictwa	w	dużych	międzynarodowych	eksperymentach	do-
tyczących	fizyki	ciężkich	jonów,	takich	jak	np.	STAR	(Solenoidal Tracker at Relativistic 
Heavy Ion Collider)	oraz	ALICE	(A Large Ion Collider Experiment).	Działania	J. Pluty 
były	wydatnie	wspierane	przez	jego	kolegów	–	Wiktora Peryta i Tomasza	Pawlaka.	

W	zakresie	teoretycznej	fizyki	ciała	stałego	kontynuowane	były	prace	dotyczące	
ferromagnetyzmu	(Andrzej	Sukiennicki	–	domeny	cylindryczne),	ale	pod	koniec	
lat	dziewięćdziesiątych	pracownicy	Zakładu	Magnetyzmu	i	Przemian	Fazowych	
coraz	częściej	zwracali	się	w	kierunku	teorii	solitonów,	sieci	neuronowych	i	zja-
wisk	wykazujących	chaos	deterministyczny.	W	tym	czasie	rodziła	się	w	Instytu-
cie	Fizyki	nowa	jego	specjalność	naukowa,	a	mianowicie	fizyka	układów	złożo-
nych	(A.	Sukiennicki,	R.	Kosiński,	J.J.	Żebrowski,	A.	Krawiecki	–	z	Zakładu	I,	 
oraz J.	Hołyst	–	z	Zakładu	VI).	

Doświadczalna	fizyka	ciała	stałego	była	domeną	aktywności	Zakładu	Pórzewod-
ników	oraz	Joniki	Ciała	Stałego.	W	pierwszym	z	nich	badano	półprzewodniki	
układów	potrójnych	o	zastosowaniach	fotowoltaicznych	(R.	Trykozko,	R. Bace-
wicz,	M.	Igalson)	a	także	szkła	metaliczne	(K.	Pękała,	P.	Jaśkiewicz).	Przedmio-
tem	badań	w	Zakładzie	Joniki	były	przewodniki	superjonowe	(stałe	elektrolity),	
takie	 jak	 beta-aluminy	 (W.	 Jakubowski,	W.	 Bogusz,	 J.	 Garbarczyk,	M.	Wasiu-
cionek),	 NASICON	 (W.	 Bogusz,	 F.	 Krok,	 J.R.	 Dygas),	 LISICON	 (P.	 Kurek),	 
BIMEVOX-y	 (F.	 Krok,	 P.	 Kurek,	 J.R.	 Dygas)	 oraz	 szkła	 superjonowe	 
( J.L.	Nowiński,	B.	Wnętrzewski).

W	Zakładzie	Badań	Strukturalnych	Renata	Świrkowicz	prowadziła	badania	do-
tyczące	cienkich	warstw	magnetycznych,	zaś	kierownik	Zakładu	Leszek	Adamo-
wicz	efektywnie	pozyskiwał	fundusze	europejskie	w	ramach	programu	TEMPUS.	
W	 Zakładzie	 Technologii	 Ciała	 Stałego	 kierowanym	 przez	 Rolanda	 Wiśniew-
skiego	wytworzono	aparaturę	do	badań	wysokociśnieniowych	(1,5	GPa	w	gazie	 
i	3	GPa	w	cieczy).	W	pracach	tych	uczestniczyli	Aleksander	Rostocki	i	Ryszard	
Siegoczyński.	Należy	 też	wspomnieć	o	aktywności	grupy	 inwentyków	 (Antoni 
Latuszek,	Irena	Gronowska),	która	opracowywała,	a	następnie	patentowała	róż-
nego	typu	wynalazki.	Niektóre	z	nich	były	nagradzane	medalami	na	wystawach	
w Brukseli.  

W	opisywanym	okresie	wiele	zespołów	badawczych	Instytutu	Fizyki	korzystało	 
z	 funduszy	 krajowych	 uzyskanych	 w	 ramach	 Centralnych	 Programów	 Badaw-
czych	i	Rozwojowych	(CPBiR).

W	Instytucie	Fizyki	upowszechnił	się	–	trwający	do	czasów	obecnych	–	zwyczaj	
comiesięcznego	Konwersatorium,	podczas	którego	wygłaszano	referaty	naukowe	
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z	różnych	zagadnień	fizyki.	Było	to	forum,	na	którym	spotykali	się	prawie	wszy-
scy	pracownicy	Instytutu.	Prelegentami	byli	zazwyczaj	goście	zaproszeni	z	innych	
jednostek	badawczych,	zdarzały	się	jednak	referaty	pracowników	IF.	Przez	długie	
lata	Konwersatorium	prowadził	prof.	W.	Zych,	później	zastąpił	go	prof.	S.	Ćwiok,	
a	od	1996	roku	dr	hab.	J. Garbarczyk.

Z	 okazji	 100-lecia	 odkrycia	 radu	 i	 polonu	 przez	 Marię	 Skłodowską-Curie,	 
w	Gmachu	Fizyki	PW	zorganizowano	6	września	1997	 roku	międzynarodowe	
sympozjum	„From	Polonium	and	Radium	to	Exotic	and	Superheavy	Nuclides”.	
Sympozjum	miało	na	celu	nie	tylko	uczcić	rocznicę	dwóch	odkryć	(z	1898	roku)	
naszej	Rodaczki	(doktora	honoris	causa	PW	z	1926	roku),	ale	także	nawiązać	do	
aktualnych	osiągnięć	fizyki	jądrowej.	W	sympozjum	wzięło	udział	112	uczestni-
ków	z	wielu	krajów,	w	tym	naukowcy	biorący	udział	w	odkryciach	superciężkich	
jąder	atomowych	z	laboratoriów	w	Darmstadt	(prof.	Peter	Armbruster)	i	Dubnej	
( Jurij	 Tselakovich	 Oganessian).	 Przewodniczącym	 Komitetu	 Organizacyjnego	
Sympozjum	był	prof.	Stefan	Ćwiok.

Od	samego	początku	swego	istnienia	Instytut	Fizyki	dysponował	własnym	cza-
sopismem	 „Prace	Naukowe	 Instytutu	 Fizyki”,	wydawanym	przez	Oficynę	Wy-
dawniczą	PW.	Redaktorami	naukowymi	tego	czasopisma	byli	kolejno:	prof.	Wło-
dzimierz	Ścisłowski	i	prof.	Wacław	Jakubowski.	W	czasopiśmie	tym	publikowane	
były	bieżące	prace	naukowe	oraz	rozprawy	habilitacyjne.	Dotyczyło	to	zarówno	
okresu	przed	1989	rokiem	(kiedy	IF	nie	miał	jeszcze	uprawnień	do	nadawania	ha-
bilitacji),	jak	i	lat	późniejszych.	Z	chwilą	powstania	w	roku	1999	Wydziału	Fizyki	
PW	czasopismo	zmieniło	nazwę	na	„Prace	Naukowe	PW	–	Fizyka”.	Redaktorem	
działowym	został	wówczas	prof.	Alfred	Zagórski,	a	po	jego	przejściu	na	emery-
turę	prof.	Jerzy	Garbarczyk.

3.6 Inwestycje budowlane i aparaturowe
W	kadencji	1990–1993,	dzięki	staraniom	ówczesnego	dziekana	Wydziału	FTiMS	
Leszka	 Adamowicza,	 zakupiono	 z	 funduszy	 statutowych	 nowoczesny	 spektro-
metr	firmy	Dilor	do	badania	 zjawiska	Ramana.	Zapoczątkowało	 to	 rozwój	ba-
dań	wykorzystujących	spektroskopię	ramanowską	do	określania	właściwości	ciał	
stałych.	W	ślad	za	 tym	zakupem	poszły	dalsze	 inwestycje	aparaturowe	Instytu-
tu	 Fizyki,	mające	 na	 celu	 unowocześnienie	 laboratoriów	 naukowych.	Zakupio-
no,	 między	 innymi,	 serię	 mierników	 firmy	 Schlumberger-Solartron	 do	 badań	
impedancji	 przewodników	 superjonowych	 w	 szerokim	 zakresie	 częstotliwości	 
(od	mHz	do	MHz),	komorę	rękawicową	firmy	MBraun	do	syntezy	zaawansowa-
nych	materiałów,	spektrometr	DLTS	do	badań	głębokich	poziomów	energetycz-
nych	w	półprzewodnikach	oraz	 spektrometr	wykorzystujący	 efekt	Mössbauera.	
Na	terenie	południowym,	w	zakładach	III	i	IV,	zaczęły	powstawać	nowoczesne	
pokoje	laboratoryjne.		
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W	roku	1996	dyrektor	Insty-
tutu	 Fizyki	 zwrócił	 się	 do	
gminy	 Warszawa-Centrum	
z	 prośbą	 o	 pomoc	 finanso-
wą	 przy	 remoncie	Gmachu	
Fizyki	 (który	 w	 tym	 czasie	
tylko	w	części	należał	do	IF).	
W	 dniu	 21	 listopada	 1996	
roku	 zostało	 zawarte	 po-
rozumienie	 między	 gminą	 
a	 Politechniką	Warszawską,	
w	 wyniku	 którego	 gmina	
zadeklarowała	 przekazanie	
dotacji	 celowej	 w	 wysoko-

ści	1	mln	zł	na	remont	GF.	Kwota	ta	miała,	między	 innymi,	zapewnić	remont	
szklanego	dachu	(świetlika)	nad	aulą	GF,	a	także	remont	fundamentów	Gmachu	
oraz	 stropu	kolebkowego	w	piwnicach.	Dotacja	 ta	oraz	 środki	własne	Uczelni	 
(2,7	mln	zł)	umożliwiły	przeprowadzenie	tych	remontów	w	latach	1996–1998.

3.7 Życie studenckie FTiMS-u 
Studia	na	 cieszącym	się	dużym	prestiżem	Wydziale	FTiMS	nie	należały	do	 ła-
twych.	 Studenci	 Politechniki	 Warszawskiej	 wyrazili	 to	 dosadnie,	 wymyślając	
dowcipny	akronim:	„Fartem	To	i	Może	Skończysz”.	Pomimo	wysokich	wymagań	
stawianych	 studentom,	na	Wydziale	panowała	przyjazna	atmosfera,	 sprzyjająca	
nauce	 i	 kształtowaniu	własnych	 zainteresowań.	 Swoją	 działalność	 zintensyfiko-
wały	studenckie	koła	naukowe.	Na	kierunku	Fizyka	Techniczna	w	roku	1993	re-
aktywowano	Koło	Naukowe	Fizyków	(KNF).	Jego	opiekunem	został	prodziekan	
Jerzy	Garbarczyk.	Kilkanaście	lat	wcześniej	istniało	podobne	koło,	które	powsta-
ło	z	inicjatywy	Janusza	Hołysta	(wówczas	studenta).	KNF	i	Koło	Naukowe	Ma-
tematyków	cieszyły	się	silnym	poparciem	(również	finansowym)	dziekana	Stani-
sława	Janeczko.	W	okresie	jego	kadencji	(1993–1999)	zorganizowano	kilka	sesji	
wyjazdowych	 tych	kół,	podczas	których	wygłaszano	referaty	oraz	prowadzono	
dyskusje	 naukowe.	 Streszczenia	 referatów	 publikowano	 w	 broszurach	 studenc-
kich.	Podczas	zimowych	przerw	międzysemestralnych	zorganizowano	wyjazdo-
we	sesje	kół	naukowych:	w	Zakopanem	(1995),	w	Młynkach	na	Słowacji	(1996)	
oraz	w	Brennej	 (1998).	Najbardziej	aktywni	członkowie	KNF,	 jako	absolwenci	
FTiMS-u,	trafili	na	studia	doktoranckie	lub	staże	do	znakomitych	ośrodków	na-
ukowych	w	Wielkiej	Brytanii	 (Cambridge)	oraz	Szwajcarii	 (ETH,	 IBM).	Koło	
Naukowe	Fizyków	przetrwało	 do	 czasów	Wydziału	 Fizyki	 i	 nadal	 jest	 bardzo	
aktywne.  

Oprócz	KNF	na	kierunku	Fizyka	Techniczna	w	roku	1993	powstało	inne	koło	

Spektrometr Ramana
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naukowe	o	nazwie	CAMAC.	Było	ono	 zorientowane	na	 zagadnienia	 praktycz-
ne	 i	 konstrukcyjne	 związane	 z	 intensywnie	 się	 wówczas	 rozwijającą	 specjal-
nością,	 jaką	była	Fizyka	 komputerowa.	 Inicjatorem	 i	 opiekunem	 tego	koła	był	 
dr	inż.	Radomir	Kupczak	z	Zakładu	Fizyki	Jądrowej.

Życie	 studentów	w	 latach	 dziewięćdziesiątych	 nabrało	 innego	 wymiaru,	 jeżeli	
chodzi	o	pluralizm	organizacji	studenckich.	Oprócz	dotychczasowych	zrzeszeń,		
stowarzyszeń	i	związków,	jak	np.	ZSP	(wcześniej	SZSP),	„Bratnia	Pomoc”,	AZS,	
AKN	powstały	 i	 inne.	Należy	 tu	wymienić:	NZS	 (Niezależne	Zrzeszenie	 Stu-
dentów),	Akademickie	Stowarzyszenie	Katolickie	„Soli	Deo”	oraz	BEST	(Board  
of European Students of Technolog y	–	w	ramach	międzynarodowego	porozumienia).	
Na	Wydziale	FTiMS	szczególnie	aktywne	było	koło	PTTK,	opiekujące	się	schro-
niskiem	w	Nieznajowej	w	Beskidzie	Niskim.	

Charakterystyczną	cechą	studiowania	na	Wydziale	FTiMS	w	ostatniej	dekadzie	
dwudziestego	 wieku	 było	 pojawienie	 się	 możliwości	 kontynuowania	 studiów	 
w	ramach	programów	wymiany	międzynarodowej.	Było	to	w	tych	czasach	czymś	
zupełnie	 nowym.	Wielu	 studentów	wyjeżdżało	wówczas	 na	 średnioterminowe	 
i	długoterminowe	pobyty	do	Wielkiej	Brytanii,	Niemiec,	Francji,	Włoch	i	innych	
krajów,	korzystając	z	finansowania	zapewnianego	np.	przez	takie	programy	 jak	
TEMPUS-TALES.	Z	 funduszy	 tego	programu	 sfinansowano	wydanie	materia-
łów	 dydaktycznych	 do	 przedmiotu	 „Elektronika	 w	 eksperymencie	 fizycznym”	
(mgr	inż.	L.	Widomski)	oraz	zorganizowano	szkolenie	pracowników	IF	w	obsłu-
dze	programu	LabVIEW	(dr	inż.	W.	Tłaczała).

Studenckie	programy	międzynarodowe	miały	również	wpływ	na	powstanie	na	
Wydziale	FTiMS	dziennych	studiów	inżynierskich	w	języku	angielskim.

Władze Wydziału FTiMS i reprezentacja Samorządu Studentów
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Duże	sukcesy	w	uzyskiwaniu	grantów	Europejskiego	Programu	TEMPUS	miał	
prof. Leszek	Adamowicz	–	dziekan	FTiMS-u	w	latach	1990–1993.	Dzięki	 jego	
zaangażowaniu	w	roku	1994	Instytut	Fizyki	uzyskał	znaczące	w	tym	okresie	fi-
nansowanie	(ok.	800	tys.	EUR)	dla	dwóch	projektów	TEMPUS-a	(TROPOUS	 
i	TOSCA).	Dotyczyły	one	restrukturyzacji	kształcenia	w	zakresie	fizyki	zaawan-
sowanych	materiałów	półprzewodnikowych	oraz	optoelektroniki.

3.8 Przygotowania do powstania Wydziału 
Fizyki
Współdziałanie	 Instytutów	 Fizyki	 i	 Matematyki	 w	 ramach	 Wydziału	 FTiMS	
układało	się	poprawnie.	Zawiązały	się	liczne	kontakty	koleżeńskie	oraz	odnoto-
wano	przypadki	współpracy	naukowej.	Wydział	FTiMS	szczycił	się	niekwestio-
nowanym	prestiżem	na	Politechnice	Warszawskiej	i	w	całym	kraju.	Pomimo	tego	
pod	 koniec	 lat	 dziewięćdziesiątych	 zaczęły	 się	 pojawiać	 głosy	 o	 potrzebie	 wy-
odrębnienia	z	FTiMS-u	dwóch	nowych	wydziałów,	których	bazą	merytoryczną	 
i	materialną	byłyby	Instytuty	Fizyki	i	Matematyki.

Istotną	przesłanką	do	utworzenia	dwóch	nie-
zależnych	wydziałów	było	to,	że	oba	instytuty	
osiągnęły	 odpowiedni	 poziom	 kadrowy	 do	
tego,	aby	taka	idea	mogłaby	być	zrealizowana.	
Innym	argumentem,	który	brzmiał	wówczas	
bardzo	przekonująco	było	to,	że	struktura	in-
stytutowa	w	istotny	sposób	wydłużała	wszel-
kie	sprawy	związane	z	uchwałami,	awansami	
i	 innymi	 sprawami	 osobowymi.	 Aby	 jakaś	
istotna	 dla	 Wydziału	 decyzja	 mogła	 być	 za-
twierdzona	 przez	 Radę	 Wydziału	 FTiMS,	
wcześniej	 musiała	 być	 zaakceptowana	 przez	
instytutowe	Rady	Naukowe.	Podobnie	wiele	
spraw,	 które	 przechodziły	 przez	 Radę	 Na-
ukową	IF	(czy	IM),	musiało	czekać	na	ich	za-
twierdzenie	przez	Radę	Wydziału	FTiMS.	

Bardzo	 istotne	znaczenie	miały	 także	sprawy	związane	z	podziałem	pomiędzy	
instytuty	funduszy	przychodzących	na	Wydział,	a	pochodzących	ze	środków	bu-
dżetu	państwowego.	

Orędownikami	 rozwiązania	FTiMS-u	 i	 utworzenia	 dwóch	nowych	wydziałów	
byli	ówczesny	Rekor	PW	prof.	dr	hab.	 Jerzy	Woźnicki	oraz	Dziekan	Wydziału	
FTiMS	prof.	dr	hab.	Stanisław	Janeczko.

prof. Stanisław Janeczko 
ostatni dziekan Wydziału FTiMS
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Początkowo	 dosyć	 śmiała	 koncepcja	 wyodrębnienia	 z	Wydziału	 FTiMS	 nieza-
leżnego	wydziału	kształcącego	wyłącznie	fi	zyków	została	przyjęta	w	Instytucie	
Fizyki	z	mieszanymi	uczuciami.	Jej	przeciwnicy	wysuwali	argument,	że	nowy	wy-
dział	może	mieć	kłopoty	z	rekrutacją	studentów.	Późniejsze	lata	nie	potwierdziły	
jednak	 tej,	mimo	wszystko,	 realnej	obawy.	Duże	znaczenie	miała	 tu	skuteczna	
akcja	 promocyjna	 kierunku	Fizyka	 techniczna,	 którą	 prowadzono	w	ostatnich	
latach	 istnienia	 Instytutu	 Fizyki.	 Dzięki	 zaangażowaniu	 dyrekcji	 i	 pracowni-
ków	( F.	Krok,	 J.	Garbarczyk,	 A.	Adamczyk,	 W.	Tłaczała,	 J.	Pluta,	 M.	Karpierz,	
 B.	Wnętrzewski,	studenci	z	Koła	Naukowego	Fizyków)	Instytut	Fizyki	silnie	an-
gażował	się	w	odbywające	się	w	Warszawie	imprezy	Festiwalu	Nauki	oraz	Pikni-
ku	Naukowego.	Jak	już	wspomniano,	w	tym	czasie	zainicjowano	coroczny	Kon-
kurs	Fizyczny	dla	szkół	średnich	oraz	zapraszano	uczniów	tych	szkół	na	pokazy	
do	Instytutu.

Zwolennicy	utworzenia	nowego	wydziału	fi	zyki	 argumentowali,	 że	 Instytut	Fi-
zyki	ma	coraz	lepszą	pozycję	naukową	w	kraju	i	że	dysponuje	nowym	narybkiem	
w	postaci	zdolnych	absolwentów	kierunku	Fizyka	techniczna.	W	nich,	między	in-
nymi,	widziano	przyszłość	wydziału.	Przywoływano	również	argument,	że	unie-
zależnienie	się	od	instytutowej	struktury	FTiMS-u	zadziała	jak	dodatkowy	wiatr	
w	żagle	nowego	wydziału.

Bardzo	ważnym,	być	może	decydującym,	 argumentem	za	przekształceniem	 In-
stytutu	Fizyki	w	niezależny	wydział	była	obietnica	Rektora	 Jerzego	Woźnickiego,	
że	nowa	jednostka	otrzyma	w	wyłączne	użytkowanie	historyczny	Gmach	Fizyki,	
który	w	tym	czasie	fi	zycy	dzielili	z	pracownikami	dwóch	innych	wydziałów.

Kiedy	wśród	pracowników	Instytutu	Fizyki	
utrwaliła	się	już	myśl	o	utworzeniu	nowego	
wydziału,	 rozpoczęły	 się	 ożywione,	 niepo-
zbawione	 emocji	 dyskusje	 na	 temat	 nazwy	
tego	 wydziału.	 Jedni	 uważali,	 ze	 nazwa	 ta	
powinna	podkreślać	związek	fi	zyki	z	zasto-
sowaniami.	Padały	 takie	propozycje,	 jak	Fi-
zyka	Techniczna	 (tak,	 jak	 nazwa	 kierunku),	
Fizyka	 Stosowana	 lub	 Fizyka	 Techniczna	
i	Komputerowa.	Inni	uważali,	że	nazwa	po-
winna	być	klasyczna,	uniwersytecka	i	że	nie	
ma	 potrzeby	 dodawać	 żadnych	 przymiot-
ników,	 aby	 nie	 zawężać	 profi	lu	 kształcenia.	

Podobnego	 zdania	 był	 również	Rektor	 Politechniki	Warszawskiej.	Ostatecznie	
uzgodniono,	że	wydział	będzie	nosić	nazwę	Wydział	Fizyki.	W	tym	czasie	zro-
dził	się	także	projekt	godła	Wydziału	(wg	pomysłu	Roberta	Kosińskiego),	które	
w	sposób	symboliczny	przedstawia	cząstkę	falową.

Godło Wydziału Fizyki
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4.1 Kadencje Wydziału
W	dniu	16	grudnia	1998	roku	Senat	Politechniki	Warszawskiej	podjął	uchwałę	 
o	zniesieniu	Wydziału	FTiMS	oraz	utworzeniu	Wydziału	Fizyki	oraz	Wydziału	
Matematyki	i	Nauk	Informacyjnych	(tekst	uchwały	podany	jest	w	Dodatku	–	s.	238).		 

Na	 mocy	 tej	 uchwały	 Gmach	 Fi-
zyki	 całkowicie	 przeszedł	 na	 wy-
łączne	 użytkowanie	 nowo	 powsta-
łego	Wydziału	Fizyki,	 zaś	Wydział	
Elektryczny	oraz	Wydział	Geodezji	 
i	 Kartografii	 opuściły	 zajmowane	
dotychczas	 w	 tym	 Gmachu	 po-
mieszczenia.	Wydział	Fizyki	opuścił	
natomiast	 pomieszczenia	 po	 byłej	
Katedrze	C,	zajmowane	w	Gmachu	
Chemii.	Od	 tej	 pory	 zdecydowana	
większość	 Wydziału	 Fizyki	 mieści	
się	w	historycznym,	zbudowanym	w	

latach	1899–1901,	Gmachu	Fizyki.	Zakłady	Półprzewodników	i	Joniki	Ciała	Sta-
łego,	odpowiedzialne	za	dydaktykę	na	terenie	południowym	Politechniki,	miesz-
czą	się	w	Gmachu	Mechatroniki.	Zakłady	te	mają	 jednak	swoje	pomieszczenia	
także	w	Gmachu	Fizyki.	Poza	Gmachem	znajduje	się	jedynie	Pracownia	Fizyki	 
w	Ekonomii	i	Naukach	Społecznych,	która	zlokalizowana	jest	w	nowym,	ukoń-
czonym	w	2012	roku,	Gmachu	Wydziału	Matematyki	i	Nauki	Informacyjnych.	

Centralną	 częścią	 parteru	 Gmachu	 Fizyki	 jest	 neorenesansowa	 aula,	 w	 której	
krużgankach	znajdują	się	laboratoria	naukowe.	Opuszczenie	Gmachu	przez	Wy-
dział	 Elektryczny	wiązało	 się	 z	 przenie-
sieniem	należących	do	tego	wydziału	ma-
szyn	elektrycznych	z	wyżej	wspomnianej	
auli	 do	 innego	 budynku	 Politechniki.	
Tym	 sposobem	 aula	 odzyskała	 swoją	
reprezentacyjną	 rangę,	 utraconą	 80	 lat	
wcześniej.	 Aby	 to	 mogło	 nastąpić,	 nale-
żało	jednak	przeprowadzić	jej	gruntowną	
renowację,	 o	 czym	 będzie	 wspomniane	 
w	dalszych	rozdziałach.			

Na	 pierwszym	 piętrze	 Gmachu	 Fizyki	
znajduje	 się	 Dziekanat,	 sale	 wykładowe,	
w	tym	Audytorium	Fizyki,	pomieszczenia	
należące	 do	 zakładów	 naukowych	 oraz	 Aula Gmachu Fizyki

Gmach Fizyki na tle współczesnej Warszawy
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pokoje	 administracji	 wydziałowej.	 Dru-
gie	piętro	zajmują	laboratoria	studenckie,	
Centrum	Sieci	Komputerowej,	pozostałe	
pomieszczenia	zakładów	oraz	biblioteka	
Wydziału	Fizyki.	Na	półpiętrze	mieści	się	
Wydziałowa	 Rada	 Samorządu	 Studenc-
kiego	 oraz	 studenckie	 Koło	 Naukowe	
Fizyków.	Na	trzecim	piętrze	znajduje	się	
neogotycka	 sala	 wykładowa,	 a	 nad	 nią	
Muzeum	Wydziału	Fizyki,	które	powsta-
ło	 staraniem	 prof.	Włodzimierza	 Zycha	
(1929–2013).	 Znajdujące	 się	 w	Muzeum	
schody	 prowadzą	 do	 niewielkiego	 po-
mieszczenia	pod	kopułą	Gmachu	Fizyki,	
gdzie	zamontowana	 jest	zabytkowa	 lune-
ta	astronomiczna	firmy	T.	Cooke	&	Sons	
z	końca	XIX	wieku.	Na	zewnątrz	kopuły	

znajduje	 się	 taras,	 z	 którego	 roztacza	 się	wspaniały	widok	na	nowoczesne	 cen-
trum Warszawy. 

Na	 pierwszego	 dziekana	 nowo	 powstałego	 Wydziału	 Fizyki	 wybrano	 pro-
fesora Franciszka	 Kroka	 –	 ostatniego	 dyrektora	 Instytutu	 Fizyki.	 Uroczysta	
inauguracja	 pierwszego	 roku	 akade-
mickiego	 Wydziału	 Fizyki	 odbyła	 się	 
1	 października	 1999	 roku.	Uczestniczyli	
w	 niej	 liczni	 zaproszeni	 goście:	 Rektor,	
prorektorzy	 i	 dziekani	 wydziałów	 Poli-
techniki	 Warszawskiej,	 dziekan	 Wydzia-
łu	Fizyki	UW,	dyrektor	 Instytutu	Fizyki	
PAN,	 poprzedni	 dyrektorzy	 Instytutu	
Fizyki	PW,	a	także	były	dziekan	Wydzia-
łu	 FTiMS	 oraz	 dziekan	 powstałego	 
w	 tym	 samym	 czasie	Wydziału	Matema-
tyki	i	Nauk	Informacyjnych.

Wydział	 Fizyki	 PW	 powstał	 prawie	 
100	 lat	 po	 utworzeniu	 Zakładu	 Fizyki,	
zorganizowanego	 wysiłkiem	 prof.	 Wik-
tora	Biernackiego.	Minął	wiek,	aby	mógł	
powstać	 samodzielny	 i	 niezależny	 wy-
dział.	Instytut	Fizyki	istniał	blisko	35	lat	i	zasłużył	się	bardzo	dobrze	dla	historii	
fizyki	 na	PW,	podobnie	 jak	 istniejący	 10	 lat	 krócej	Wydział	Fizyki	Technicznej	 
i	Matematyki	Stosowanej.	Niemniej	dopiero	powołanie	do	życia	Wydziału	Fizyki	 

Audytorium Fizyki

Zabytkowa luneta astronomiczna  
w obserwatorium na dachu Gmachu Fizyki
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–	 jednorodnego	 pod	 względem	 profilu	 kształcenia	 oraz	 dyscypliny	 naukowej	 –	
dało	pełnię	możliwości	dalszego	rozwoju	fizyki	na	Politechnice.	Przez	ponad	de-
kadę	jedynym	kierunkiem	kształcenia	oferowanym	przez	nowo	powstały	Wydział	
pozostawała	Fizyka	techniczna,	o	którą	w	przeszłości	tak	bardzo	zabiegali	profe-
sorowie	Wolfke	i	Szczeniowski.	Drugi	kierunek	(Fotonikę)	wprowadzono	później,	
o	czym	będzie	jeszcze	mowa.	Mimo	że	priorytetowym	celem	stało	się	kształcenie	
fizyków	„u	 siebie”,	Wydział	 nie	 zaprzestał	wysiłków	oraz	 zaangażowania	w	na-
uczanie	fizyki	na	pozostałych	wydziałach	Politechniki.		

Poniżej	 wyszczególniono	 władze	 dziekańskie	 Wydziału	 Fizyki	 w	 kolejnych	 
kadencjach,	do	roku	2016.	

1999–2005 
(2 kadencje)

Dziekan Wydziału Fizyki 
prof. dr hab. Franciszek Krok

Prodziekan	ds.	ogólnych	
dr	hab.	Irma	Śledzińska

Prodziekan	ds.	nauki		 	
dr	hab.	Jerzy	Garbarczyk,	prof.	nzw.	

(od	2003	roku	profesor	tytularny)

Prodziekan	ds.	nauczania	
dr	hab.	Rajmund	Bacewicz,	prof.	nzw.	

(od	2003	roku	profesor	tytularny)

Prodziekan	ds.	studenckich		
dr	hab.	inż.	Mirosław	Karpierz	

(od	2003	roku	prof.	nzw.	).

2005–2008

Dziekan Wydziału Fizyki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz

Prodziekan	ds.	ogólnych	 dr	inż.	Piotr	Jaśkiewicz

Prodziekan	ds.	nauki	 	 prof.	dr	hab.	Jan Pluta

Prodziekan	ds.	nauczania	 dr	hab.	Jerzy	Jasiński,	prof.	nzw.	

Prodziekan	ds.	studenckich	 dr	hab.	inż.	Andrzej	Krawiecki

W	 kadencji	 2005–2008	 poprzedni	 Dziekan	 Wydziału	 prof.	 Franciszek	 Krok	
został	wybrany	na	prorektora	 ds.	 nauczania	Politechniki	Warszawskiej.	 Po	 raz	
pierwszy	w	 historii	 Uczelni	 do	władz	 rektorskich	wybrano	 fizyka.	Wybór	 ten	

Franciszek Krok  
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był	wyrazem	uznania	dla	działalności	prof.	Franciszka	Kroka	jako	dyrektora	IF,	 
a	następnie	Dziekana	Wydziału	Fizyki,	oraz	uznania,	jakie	społeczność	akademic-
ka	Politechniki	wyraziła	wobec	dokonań	nowo	powstałego	Wydziału.	Profesor	
F.	Krok	pełnił	funkcję	prorektora	ds.	nauczania	także	przez	następną	kadencję	
2008–2012. W roku 2012 prorektor  F.	Krok	został	wybrany	na	Przewodniczące-
go	Komitetu	Fizyki	PAN,	a	profesor	Rajmund	Bacewicz	został	Sekretarzem	Ko-
mitetu,	co	odzwierciedlało	wzrastającą	rolę	fizyków	z	Politechniki	Warszawskiej	
w	środowisku	fizyków	polskich.

2008–2012

Dziekan Wydziału Fizyki 
prof. dr hab. Rajmund Bacewicz

Prodziekan	ds.	ogólnych	
dr	inż.	Piotr	Jaśkiewicz

Prodziekan	ds.	nauki	
prof.	nzw.	dr	hab.	Andrzej	Kołodziejczyk	

(od	2009	roku	profesor	tytularny)

Prodziekan	ds.	nauczania	
dr	hab.	inż.	Józef	Dygas	

(od	2011	roku	prof.	nzw.)

Prodziekan	ds.	studenckich	
dr	hab.	inż.	Andrzej	Krawiecki

Rajmund	Bacewicz	(ur.	w	1951	roku)	studiował	
na	Wydziale	Fizyki	Uniwersytetu	Warszawskie-
go,	który	ukończył	w	roku	1974	ze	specjalnością	
fizyka	 ciała	 stałego.	 Stopień	naukowy	doktora	 uzyskał	w	 IF	PW	w	 roku	1980	
(promotorem	był	prof.	R.	Trykozko).	Również	w	IF	PW	w	1991	roku	otrzymał	
stopień	doktora	habilitowanego	na	podstawie	 rozprawy	zatytułowanej	 „Właści-
wości	 optyczne	materiałów	 o	 potencjalnym	 zastosowaniach	 fotowoltaicznych”.	
Tytuł	profesora	nauk	fizycznych	otrzymał	w	roku	2003,	a	stanowisko	profesora	
zwyczajnego	w	roku	2007.	Wypromował	8	doktorów	fizyki.	Główny	obszar	jego	
zainteresowań	to	fizyka	półprzewodników	potrójnych	ze	szczególnym	uwzględ-
nieniem	 materiałów	 fotowoltaicznych,	 a	 od	 roku	 2000	 również	 materiałów	 
o	potencjalnych	zastosowaniach	spintronicznych.	 	Stosowane	metody	badań	to	
spektroskopia	optyczna	i	spektroskopia	promieni	X	z	użyciem	promieniowania	
synchrotronowego.	W	latach	1986–1988	odbył	staż	naukowy	w	Solar	Energy	Re-
search	Institute	(USA).

W	roku	2011	Senat	Politechniki	Warszawskiej	przyznał	tytuł	doktora	honoris	cau-
sa	wybitnemu	fizykowi	polskiemu	prof.	Andrzejowi	Kajetanowi	Wróblewskiemu	

Rajmund Bacewicz



W
Y
D
Z
IA

Ł

90

z	Uniwersytetu	Warszawskiego. Na	uroczystym	posiedzeniu	Senatu	PW	laudację	
wygłosił	prof.	Jan Pluta.

2012-2016

Dziekan Wydział Fizyki 
prof. dr hab. Mirosław Karpierz

Prodziekan	ds.	ogólnych	
dr	inż.	Przemysław	Duda

Prodziekan	ds.	nauki	
prof.	dr	hab.	Andrzej	Kołodziejczyk

Prodziekan	ds.	nauczania	
dr	hab.	Józef	Dygas,	prof.	nzw.	
(od	2015	roku	profesor	tytularny)

Prodziekan	ds.	studenckich	
dr	inż.	Jerzy Antonowicz.

W	 kadencji	 2012–1016	 poprzedni	 dziekan	 
prof. Rajmund	 Bacewicz	 został	 wybrany	 na	
Prorektora	 ds.	Nauki	 PW,	 przedłużając	w	 ten	
sposób	„reprezentowanie”	fizyki	we	władzach	rektorskich	Uczelni.	Wśród	waż-
nych	 obowiązków	 nowego	 prorektora	 należy	 wymienić	 koordynację	 działań	
związanych	 z	 dużą,	 współfinansowaną	 przez	 Unię	 Europejską,	 inwestycją	 na-
ukową,	jaką	jest	Centrum	Zaawansowanych	Materiałów	CEZAMAT.	Jest	to	ze-
spół	nowoczesnych	laboratoriów	naukowych,	w	których	będą	stosowane	zaawan-
sowane	technologie,	nastawione	na	wytwarzanie	struktur	 i	nowych	materiałów	 
o	znaczeniu	aplikacyjnym.

Początkowo	kadrę	kierowniczą	Wydziału	stanowili	absolwenci	Wydziału	Fizyki	
Uniwersytetu	Warszawskiego	(F.	Krok,	R.	Bacewicz,	J.	Garbarczyk,	I.	Śledzińska,	
J.	Pluta,	J.	Jasiński).	Później	we	władzach	Wydziału	pojawili	się	absolwenci	Wy-
działu	FTiMS	(A.	Kołodziejczyk,	J.	Dygas,	M.	Karpierz,	A.	Krawiecki,	P.	Duda 
i		J.	Antonowicz).	Aktualnie,	młodą	kadrę	naukową	stanowią	absolwenci	Wydzia-
łu	Fizyki	PW.	To	oni	będą	współdecydować	o	przyszłych	losach	Wydziału.		

Przedstawiciele	Wydziału	Fizyki	czynnie	uczestniczą	w	pracach	senackich	i	rek-
torskich	komisji	Politechniki	Warszawskiej,	zaś	dziekani	Wydziału	byli	i	są	człon-
kami	rad	naukowych	czołowych	warszawskich	instytutów	fizyki,	tzn.	IFD	UW,	
IF	PAN	oraz	IWC	PAN.

Mirosław Karpierz
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4.2 Struktura organizacyjna Wydziału Fizyki
Jednostkami	organizacyjnymi	Wydziału	Fizyki	są	zakłady	
naukowo-dydaktyczne,	 co	 nawiązuje	 do	 chlubnych	 tra-
dycji	 historycznych	 (Zakład	 prof.	 Biernackiego,	 Zakład	
Fizyczny I prof. Wolfkego,	Zakład	Fizyczny	II	prof.	Ka-
linowskiego,	zakłady	IF).	Zrezygnowano	z	podziału	na	in-
stytuty,	który	jest	typowy	dla	wielu	innych	wydziałów	Poli-
techniki	Warszawskiej.	Struktura	organizacyjna	Wydziału,	
a	wcześniej	Instytutu	Fizyki	ewoluowała	w	ostatnich	dzie-
sięcioleciach.	Podczas	gdy	jedne	zakłady	naukowo-dydak-
tyczne	istnieją	pod	niezmienioną	nazwą	od	wielu	lat,	inne	
zostały	przemianowane	lub	wykruszyły	się	kadrowo	i	we-
szły	w	skład	większych	zakładów.	Tym	sposobem	Zakład	

VI	–	Wysokich	Ciśnień,	oraz	Zakład	VIII	–	Optyki	Nieliniowej	weszły	w	skład	
Zakładu	Badań	Strukturalnych.		

W	jubileuszowym	dla	Politechniki	Warszawskiej	roku	2015	struktura	zakładowa	
Wydziału	Fizyki	przedstawiała	się	następująco	(w	nawiasach	wymieniono	kierow-
ników	poszczególnych	zakładów):

• Zakład	Fizyki	Układów	Złożonych	(dr	hab.	inż.	Andrzej	Krawiecki)

• Zakład	Optyki	i	Fotoniki	(prof.	dr	hab.	inż.	Tomasz	Woliński)

• Zakład	Półprzewodników	(prof.	dr	hab.	Małgorzata	Igalson)

• Zakład	Joniki	Ciała	Stałego	(prof.	dr	hab.	Jerzy	Garbarczyk)

• Zakład	Badań	Strukturalnych	(prof.	dr	hab.	Renata	Świrkowicz)

• Zakład	Fizyki	Jądrowej	
(prof.	dr	hab.	Jan	Pluta,	od	roku	2015	prof.	dr	hab.	Piotr	Magierski)

Oprócz	wyżej	wymienionych	sześciu	zakładów,	od	2008	roku	na	Wydziale	działa	
samodzielna	Pracownia	Fizyki	w	Ekonomii	i	Naukach	Społecznych.	Jej	kierow-
nikiem	jest	prof.	dr	hab.	inż.	Janusz	Hołyst.	

Składy	osobowe	wymienionych	wyżej	jednostek	organizacyjnych	w	roku	akade-
mickim	2014/2015,	podane	są	w	Dodatku	(s.	248).	Dzieje	poszczególnych	zakła-
dów	Wydziału	Fizyki	przedstawiono	w	następnym	podrozdziale.	

W	 roku	 2015	 Rada	 Wydziału	 Fizyki,	 której	 przewodniczącym	 jest	 Dziekan	
Wydziału,	 liczyła	 64	 członków,	 w	 tym	 32	 samodzielnych	 pracowników	 nauki	 
(10	 profesorów	 zwyczajnych,	 5	 profesorów	 tytularnych	 na	 stanowisku	 profeso-
ra	 nadzwyczajnego	 oraz	 17	 doktorów	 habilitowanych	 na	 stanowiskach	 profe-
sora	nadzwyczajnego	 lub	 adiunkta).	Członkami	Rady	 jest	 także	12	profesorów	 
emerytowanych. 

Znak graficzny 
Wydziału Fizyki 

używany od 2012 roku 
do celów promocyjnych
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W	roku	2006	Rada	Wydziału	Fizyki	przyznała	godność	profesora	honorowego	
profesorowi Joopowi	Schoonmanowi	z	holenderskiego	Uniwersytetu	w	Delft,	za	
jego	wkład	w	rozwój	joniki	ciała	stałego	oraz	wspieranie	Wydziału	na	arenie	mię-
dzynarodowej.	Uroczystość	z	tej	okazji	odbyła	się	27	października	w	Audytorium	
Fizyki. Prof. Schoonman	od	wielu	 lat	współpracował	z	Wydziałem	Fizyki	PW.	
Był	członkiem	Międzynarodowego	Komitetu	Doradczego	Centrum	Doskonało-
ści	CEPHOMA.

Od	roku	2012	Wydział	Fizyki	kształci	studentów	na	dwóch	kierunkach:	Fizyka	
techniczna	i	Fotonika.	Zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	studia	są	trójstop-
niowe:	studia	inżynierskie	(I	stopień),	magisterskie	(II	stopień)	oraz	doktoranckie	
(III	stopień).	Studiom	I,	II	i	III	stopnia	poświęcono	więcej	miejsca	w	rozdziale	
dotyczącym	działalności	dydaktycznej	Wydziału.

4.3 Dzieje zakładów Wydziału Fizyki
Zakład Fizyki Układów Złożonych 

Zakład	 wywodzi	 się	 z	 Katedry	 Fizyki	 B	 –	 kie-
rowanej	 przez	 prof.	 Szczepana Szczeniowskie-
go.	 Badania	 naukowe	 w	 tej	 Katedrze	 dotyczyły	
podstaw	 ferromagnetyzmu,	 przemian	 fazowych	
i	 struktury	materiałów.	Po	utworzeniu	Instytutu	
Fizyki	w	1965	roku	badania	nad	tą	tematyką	pro-
wadzono	 w	 ramach	 Zakładu	 Ferromagnetyzmu.	
Po	 przejściu	 prof.	 Szczeniowskiego	 na	 emery-
turę	 Zakładem	 kierował	 doc.	 dr	 hab.	 Jerzy	Ko-
ciński.	Po	kolejnej	reorganizacji	Instytutu	Fizyki	 
w	 1982	 roku	 powołano	 Zakład	 I	 –	 Teorii	 Ma-
gnetyzmu	 i	Przemian	Fazowych,	kierowany	rów-
nież	 przez	 prof.	 dr	 hab.	 Jerzego	 Kocińskiego.	 
W	1991	roku	zmieniono	skład	i	nazwy	niektórych	
zakładów	 naukowo-dydaktycznych	 i	 kierowni-
kiem	Zakładu	I	został	doc.	dr	hab.	Robert	Kosiński.	

Tematyka	badań	naukowych	Zakładu	I	obejmowała	aktualne	zagadnienia	teore-
tyczne	i	eksperymentalne	związane	z	magnetycznymi	właściwościami	fazy	skon-
densowanej	(zakład	był	wyposażony	w	nowoczesny	mikroskop	elektronowy).	Po-
czątkowo	badania	 teoretyczne	 dotyczyły	 teorii	 fal	 spinowych,	 pasmowej	 teorii	
magnetyzmu,	 teorii	 rezonansu	 ferromagnetycznego.	Badaniami	 tymi	 kierowali	
prof.	 zw.	dr	hab.	 Jerzy	Kociński	 i	prof.	 zw.	dr	hab.	Andrzej	Sukiennicki.	Lata	
osiemdziesiąte	był	to	okres	intensywnych	prac	w	wielu	ośrodkach	na	świecie	nad	
zastosowaniami	materiałów	magnetycznych	 jako	 nośników	 informacji;	 poprze-

Andrzej Krawiecki  
– obecny kierownik Zakładu
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dzał	on	powstanie	kolejnych	generacji	komputerowych	twardych	dysków	o	coraz	
większej	gęstości	zapisu	informacji.	Związane	z	tym	badania	prowadzone	w	Za-
kładzie	dotyczyły	zagadnień	mikromagnetyzmu	cienkich	warstw	magnetycznych,	
tak	od	strony	statycznej,	jak	i	dynamicznej,	a	kierował	nimi	prof.	Andrzej	Sukien-
nicki.	Badano	głównie	dynamikę	ścian	domenowych	pod	kątem	ich	zastosowań	
pamięciowych	(pamięci	na	domenach	cylindrycznych	i	pionowych	liniach	Blocha).	
Badania	 eksperymentalne	 dotyczyły	 głównie	 cienkich	 warstw	 magnetycznych.	
Wyznaczano	ich	morfologię,	strukturę	krystalograficzną	i	domenową.	Prowadzo-
no	również	prace	teoretyczne,	dotyczące	zastosowania	teorii	grup	do	opisu	prze-
mian	fazowych,	oraz	badano	je	eksperymentalnie	metodą	rozpraszania	neutronów.	 
W	tamtym	okresie	wielu	członków	zakładu	odbyło	długoterminowe	staże	nauko-
we	w	prestiżowych	ośrodkach	naukowych	(m.in.	University	of	Salford	–	Wielka	
Brytania,	George	Washington	University,	 Bergische	Universitaet	 –	Wuppertal,	
Eidgenossische	Technische	Hochschule	–	Zurych,	Rand	Afrikaans	University	–	Jo-
hannesburg,	California	Institute	of	Technology	–	Pasadena).	Pod	koniec	lat	osiem-
dziesiątych	w	Zakładzie	rozpoczęto	badania	nieliniowej	dynamiki	i	zjawisk	chaotycz-
nych	w	układach	magnetycznych.	W	badaniach	tych		bardzo	pomocny	był	jeden	z	
pierwszych	komputerów	w	Polsce,	IBM	PC,	który	w	1984	roku	otrzymał	Zakład	I	 
w	darze	od	Fundacji	Humboldta	po	pobycie	Roberta	Kosińskiego	na	stypendium	 
w	 Wuppertalu.	 Na	 początku	 lat	 dziewięćdziesiątych	 badania	 nad	 teorią	 
i	 zastosowaniami	 sztucznych	 sieci	 neuronowych	 rozpoczął	 Robert	 Kosiń-
ski,	 natomiast	 Jan	 J.	 Żebrowski	 zainicjował	 badania	 nad	 zastosowaniem	 me-
tod	 dynamiki	 nieliniowej	 do	 badań	 biomedycznych.	 W	 roku	 1999	 na	 sta-
nowisku	 kierownika	 Zakładu	 prof.	 dr.	 hab.	 Roberta	 Kosińskiego	 zastąpił	 
prof.	dr	hab.	Jan	J.	Żebrowski.	

Grupa badawcza Pracowni Fizyki Układu Krążenia Człowieka w 2011 roku
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Na	początku	XXI	w.	badania	dotyczące	fizyki	układów	złożonych,	m.in.	 sieci	
złożonych	 i	 zastosowań	fizyki	w	 ekonomii	 i	 socjologii,	 stały	 się	 najważniejszą,	
obok	 dynamiki	 układów	 nieliniowych	 i	 fizyki	 medycznej,	 tematyką	 naukową	 
w	Zakładzie.	W	 związku	 z	 ewolucją	 tematyki	 naukowej	 zakładu	w	 roku	 2004	
nastąpiła	zmiana	nazwy	Zakładu	na	Zakład	Fizyki	Układów	Złożonych.	W	roku	
2005	 kierownikiem	Zakładu	ponownie	 został	 prof.	 zw.	 dr	 hab.	Robert	Kosiń-
ski.	W	roku	akademickim	2009/2010,	dzięki	pracom	grupy	pod	kierownictwem	 
prof.	dr.	hab.	J.	Żebrowskiego,	na	Wydziale	Fizyki	powstała	specjalność	Fizyka	
Medyczna;	jej	uruchomienie	zostało	sfinansowane	częściowo	z	Programu	Opera-
cyjnego	Kapitał	Ludzki	Unii	Europejskiej.

Aktualnie	 badania	 naukowe	 prowadzone	 są	w	 zakresie	 analizy	 i	modelowania	
układów	 złożonych	 oraz	 fizyki	medycznej.	 Szczegóły	 dotyczące	 badań	 nauko-
wych	 liderów	Zakładu	 Fizyki	Układów	Złożonych	 oraz	 ich	 grup	 badawczych	
zawiera	rozdział	poświęcony	aktualnej	aktywności	naukowej	Wydziału	Fizyki.		

Od	 roku	 2012	 kierownikiem	 Zakładu	 jest	 dr	 hab.	 Andrzej	 Krawiecki.	 
W	roku	2015	Zakład	I	był	podzielony	na	trzy	pracownie:	Dynamiki	Nieliniowej	
Układów	Dyskretnych,	Fizyki	Medycznej,	Teorii	Magnetyzmu.

Członkowie	 Zakładu	 wypromowali	 (do	 roku	 2015)	 licznych	 doktorów	 
(prof.	 	 dr	 	 hab.	 A.	 Sukiennicki	 –	 14,	 prof.	 dr	 hab.	 R.	 Kosiński	 –	 6,	 
prof.	dr	hab.	J.	Żebrowski	–	5).	W	Zakładzie	przeprowadzono	także	pięć	prze-
wodów	 habilitacyjnych.	Dwie	 osoby	 uzyskały	 tytuły	 profesorskie	 i	 stanowiska	
profesorów	zwyczajnych.	

(oprac.	Andrzej	Krawiecki,	Robert	Kosiński)

Grupa badawcza Pracowni Dynamiki Nieliniowej Układów Dyskretnych w 2009 roku
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Zakład Optyki i Fotoniki

Badania	w	dziedzinie	optyki	w	Instytucie	Fizyki	
zainicjował	w	drugiej	połowie	 lat	60.	XX	wieku	
prof. Bohdan	 Karczewski,	 późniejszy	 Dyrektor	
IF	 PW.	 Początkowo	 były	 to	 badania	 teoretycz-
ne	w	zakresie	optyki	 falowej	 i	obejmowały	takie	
zagadnienia,	 jak:	 klasyczna	 i	 kwantowa	 teoria	
koherencji	światła,	holografia	oraz	dyfrakcja.	Jed-
nocześnie	gromadzono	aparaturę	 i	przyrządy	do	
prowadzenia	 badań	 eksperymentalnych.	 Duże	
zasługi	w	 tym	 zakresie	 położyli	 doktorzy	 habili-
towani:	Barbara	Smolińska	i	Andrzej	Kalestyński.	
Byli	 oni	 inicjatorami	 i	 organizatorami	 pracow-
ni	 holografii,	 która	 następnie	 przekształciła	 się	 
w	 Pracownię	 Informatyki	 Optycznej.	 Pracow-
nia	 ta	odegrała	ważną	rolę	w	ukształtowaniu	się	 
w	 drugiej	 połowie	 lat	 70.	 specjalności	
Optyka	 na	 Wydziale	 Fizyki	 Technicznej	 
i	Matematyki	Stosowanej.	Dr	hab.	A.	Kalestyński	kierował	ww.	pracownią	ponad	
30	lat.	W	rozwoju	badań	naukowych	prowadzonych	w	Zakładzie	Optyki,	a	także	
w	powołaniu	w	 latach	80.	specjalności	Optoelektronika	 (w	miejsce	Optyki)	na	
Wydziale	FTiMS	dużą	role	odegrali:	prof.	Bohdan	Paszkowski	(dyrektor	IF	PW	
w	latach	1978–1985,	kierownik	centralnego	programu	CPBR	8.12	Optoelektroni-
ka)	oraz	dr	Andrzej	Domański	–	twórca	i	kierownik	Pracowni	Optoelektroniki	 
od	1982	roku,	a	także	sekretarz	naukowy	programu	CPBR	8.12.

Grupa badawcza Pracowni Informatyki Optycznej w 2011 roku

Tomasz Woliński 
– obecny kierownik Zakładu
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Zakład	 Optyki	 utworzony	 został	 w	 roku	 1975	 jako	 jeden	 z	 Zakładów	 IF.	
Kierownikami	 Zakładu	 byli:	 prof.	 Jan	 Petykiewicz	 (1975–1980),	 doc.	 dr	
hab. Lucjan	 Grochowski	 (1980–1982),	 dr	 Kazimierz	 Gniadek	 (p.o.)	 (1983–
1993),	 prof.	 Adam	 Kujawski	 (1994–1996).	 Od	 1997	 roku	 Zakładem	 kieruje	 
prof.	 dr	 hab.	 Tomasz	 R.	 Woliński.	 Początkowo	 główną	 specjalnością	 nauko-
wą	 Zakładu	 Optyki	 była	 informatyka	 optyczna,	 a	 od	 połowy	 lat	 80.	 szcze-
gólnie	 intensywnie	 rozwijała	 się	 optoelektronika,	 głównie	 światłowodowa	 
(dr	A.	Domański,	dr	hab.	T.	Woliński).	Od	roku	1985	prace	naukowe	prowadzone	
były	w	czterech	pracowniach:	Optoelektroniki,	Informatyki	Optycznej,	Teorii	Fal	
Elektromagnetycznych	oraz	Technologii	Cienkich	Warstw.

Po	roku	1990	struktura	Zakładu	ulegała	stopniowej	modyfikacji.	Tematyka	badań	
rozszerzona	została	o	takie	nowoczesne	dziedziny,	jak	optyka	nieliniowa,	optyka	
polaryzacyjna,	holografia	cyfrowa	i	syntetyczna,	optyka	ciekłych	kryształów,	to-
mografia	optyczna,	fotonika	światłowodowa.	Od	2010	roku	wskutek	zainicjowa-

Grupa badawcza Pracowni Optoelektroniki i Fotoniki Światłowodowej  w 2011 roku

Grupa badawcza Pracowni Optyki Nieliniowej  w 2009 roku
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nia	nowych	kierunków	badawczych	m.in.	w	dziedzinie	światłowodowych	struk-
tur	fotonicznych,	a	także	w	związku	z	planowanym	otwarciem	nowego	kierunku	
kształcenia	 na	Wydziale	 Fizyki	 –	 Fotonika	 (inauguracja	 w	 roku	 akademickim	
2012/2013)	Zakład	Optyki	zmienił	nazwę	na	Zakład	Optyki	i	Fotoniki.	Kierow-
nikiem	Zakładu	Optyki	 i	Fotoniki	pozostał	prof.	dr	hab.	Tomasz	R.	Woliński,	 
a	liderami	trzech	pracowni	badawczych	stali	się:

• w	Pracowni	Optoelektroniki	i	Fotoniki	Światłowodowej	
								–	prof.	dr	hab.	Andrzej	W.	Domański	(do	odejścia	na	emeryturę	w	2014	roku)

• w	Pracowni	Informatyki	Optycznej	–	prof.	dr	hab.	Andrzej	Kołodziejczyk

• w	Pracowni	Optyki	Nieliniowej	–	prof.	dr	hab.	Mirosław	Karpierz

Szereg	 badań	 naukowych	 realizowanych	 jest	 we	 współpracy	 z	 zagranicznymi	
uczelniami,	 m.in.	 DIT	 (Irlandia),	 UQO	 (Kanada),	 USC	 i	 AIDO	 (Hiszpania),	
IMEP	LAHC	 (Francja),	Univ.	 Roma	 3	 (Włochy),	UdeA	 (Kolumbia),	HKUST	
(Hongkong),	NTU	(Singapur),	oraz	z	ośrodkami	krajowymi,	jak	np.	z	Instytutem	
Onkologii,	ITME,	INOS,	WAT,	UMCS.

(oprac.	Tomasz	R.	Woliński)

Zakład Półprzewodników

Podobnie	jak	Zakład	Joniki	Ciała	Stałego,	Zakład	
Półprzewodników	powstał	w	wyniku	przekształ-
cenia	się	w	roku	1967	Katedry	Fizyki	Ogólnej	D	
w	 dwa	 Zakłady	 w	 nowo	 powstałym	 Instytucie	
Fizyki	–	Zakład	Kryształów	Jonowych	 i	Zakład	
Półprzewodników.	 Pierwszym	 kierownikiem	Za-
kładu	 był	 profesor	 (wówczas	 docent)	 Rajmund	
Trykozko.	 Pozostał	 nim	 w	 dalszym	 ciągu	 po	
uporządkowaniu	 struktury	 organizacyjnej	 Insty-
tutu	Fizyki	w	roku	1982,	w	wyniku	której	nieco	
zmieniona	 została	 nazwa	 Zakładu	 na	 obowią-
zującą	 do	 tej	 pory	 –	 Zakład	 Półprzewodników.	 
Prof.	 dr	 hab.	 Rajmund	Trykozko	 pełnił	 funkcję	
kierownika	 Zakładu	 do	 momentu	 przejścia	 na	
emeryturę	w	 roku	 2000.	 Jednocześnie,	w	 latach	
1981–1986	był	zastępcą	dyrektora	Instytutu	Fizyki,	
a	później	(1986–1990)	–	dyrektorem	Instytutu	Fizyki.	Prof.	Trykozko	zainicjował	
tematyki	badawcze	do	tej	pory	obecne	w	aktywności	Zakładu:	badania	własności	
optycznych	 i	 elektrycznych	 wieloskładnikowych	 materiałów	 półprzewodniko-
wych	 o	 perspektywicznych	 zastosowaniach	 optoelektronicznych,	 badanie	 wła-
sności	transportowych	szkieł	metalicznych,	a	wreszcie	od	lat	osiemdziesiątych	–	
fotowoltaikę,	tematykę,	która	zdominowała	obecną	działalność	naukową	Zakladu.

Małgorzata Igalson 
– obecny kierownik Zakładu
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W	pierwszych	 latach	 istnienia	Zakładu	aktywność	naukowa	 jego	pracowników	
koncentrowała	 się	 na	 otrzymywaniu	 i	 badaniu	 własności	 wieloskładnikowych	
półprzewodników	z	rodziny	AIIB2

IVC4
VI.	W	ramach	współpracy	z	Instytutem	In-

żynierii	Materiałowej	PW	po	roku	1984	pojawiła	sie	w	Zakładzie	także	tematyka	
związana	z	amorficznymi,	a	później	nanokrystalicznymi,	metalami.	Jest	ona	kon-
tynuowana	do	 tej	pory	w	kierowanej	przez	dr	hab.	Krystynę	Pękałę	Pracowni	
Metali	Amorficznych	i	Nanokrystalicznych.	W	latach	80.	w	polu	zainteresowań	
naukowych	Zakładu	znalazła	się	fotowoltaika.	Początkowo	aktywność	w	tej	dzie-
dzinie	ograniczona	była	do	wytwarzania	i	charakteryzacji	struktur	fotowoltaicz-
nych	 CdS/Cu2S.	Na	 początku	 lat	 dziewięćdziesiątych	 badania	 skoncentrowały	
sie	na	najwydajniejszych	ogniwach	cienkowarstwowych,	opartych	na	związkach	 
z	 rodziny	 Cu(In,Ga)Se2.	 Tematyka	 fotowoltaiczna	 w	 Zakładzie	 jest	 rozwijana	 
w	Pracowni	Półprzewodników	Potrójnych	i	zajmuje	obecnie	bardzo	eksponowa-
ne	miejsce.	Dokonania	pracowników	w	zakresie	zaawansowanej	charakteryzacji	
materiałów	 i	 struktur	 fotowoltaicznych	zaowocowały	nawiązaniem	współpracy	
z	wiodącymi	 europejskimi	 ośrodkami	 zajmującymi	 się	 tą	 tematyką	 i	 udziałem	
zespołu	w	licznych	wspólnych	projektach	badawczych.	

Od	roku	2000	kierownictwo	Zakładu	objął	prof.	dr	hab.	Rajmund	Bacewicz,	wy-
chowanek prof. Trykozko.	 Prof.	 Bacewicz	wprowadził	 do	 tematyki	 badawczej	
Zakładu	 techniki	 wykorzystujące	 promieniowanie	 synchrotronowe	 (XANES	 
i	EXAFS).	Od	roku	1999	do	2005	pełnił	on	także	funkcję	prodziekana	Wydziału	
Fizyki.	W	roku	2005	został	dziekanem	Wydziału	Fizyki	 i	pełnił	 tę	 funkcję	do	
roku	2012,	w	którym	objął	 funkcję	prorektora	ds.	nauki	Politechniki	Warszaw-
skiej.	W	latach	2005–2015	funkcje	prodziekana	Wydziału	Fizyki	pełnił	również	
pracownik	Zakładu	dr	inż.	Piotr	Jaśkiewicz	(1951–2015),	niestrudzony	i	skutecz-
ny	organizator	prac	remontowo-budowlanych	w	Gmachu	Fizyki.

Pracownicy Zakładu Półprzewodników w 2011 roku
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Od	roku	2007	kierownikiem	Zakładu	Półprzewodników	jest	prof.	dr	hab.	Małgo-
rzata	Igalson,	również	była	doktorantka	prof.	Trykozko.	

W	 ciągu	 ponad	 40	 lat	 działalności	 w	Zakładzie	 powstało	 blisko	 20	 prac	 dok-
torskich	 i	 5	 habilitacji.	 Cztery	 osoby	 spośród	 obecnych	 i	 byłych	 pracowników	
uzyskały	tytuły	profesorskie.	Jeden	z	byłych	doktorantów	Zakładu,	dr	inż.	Jerzy 
Antonowicz,	pełni	w	kadencji	2012–2016	funkcję	prodziekana	ds.	studenckich.	

(oprac.	Małgorzata	Igalson)

Zakład Joniki Ciała Stałego

Zakład	 Joniki	 Ciała	 Stałego	 powstał	 w	 wyniku	
przekształcania	 się	 Katedry	 Fizyki	 Ogólnej	 D	
utworzonej	w	 roku	 1957.	Kierownikiem	katedry	
był	 prof.	Włodzimierz	Marek	 Ścisłowski.	Głów-
nym	 zadaniem	Katedry	 było	 prowadzenie	 zajęć	
dydaktycznych	 z	 fizyki	 dla	 wydziałów	 mecha-
nicznych,	 zlokalizowanych	 na	 tzw.	 terenie	 po-
łudniowym	 Politechniki	 (tereny	 dawnej	 Szkoły	
Wawelberga	 i	 Rotwanda).	 Aktywność	 naukowa	
Katedry	skupiała	się	na	otrzymywaniu	i	badaniu	
właściwości	fizycznych	kryształów	jonowych	oraz	
półprzewodników	tlenkowych.	Było	to	rozwinię-
cie	tematyki,	z	którą	zetknął	się	prof.	Ścisłowski	
podczas	 swojego	 stażu	 naukowego	 na	 Uniwer-
sytecie w Bristolu w zespole prof. Nevilla	 Mot-
ta.	Dwa	 lata	po	powstaniu	 Instytutu	Fizyki	PW,	
Katedra	przekształciła	się	w	1967	roku	w	Zakład	

III,	który	nieco	później	został	podzielony	na	2	zakłady:	Zakład		Półprzewodni-
ków	 (kierowany	przez	 doc.	 dr.	Rajmunda	Trykozko)	 i	Zakład	 	Kryształów	 Jo-
nowych	(kierowany	przez	profesora	Włodzimierza	Ścisłowskiego).	Po	przejściu	
profesora Ścisłowskiego	na	emeryturę	w	roku	1973	kierownikiem	Zakładu	został	 
doc.	dr	hab.	Wacław	Jakubowski	(1930–2011).	

W	roku	1978	nastąpiła	reorganizacja	Instytutu	Fizyki;	powstało	9	zakładów	dy-
daktycznych	i	8	zespołów	naukowych,	w	tym	kierowany	przez	doc.	dr.	Wojciecha	
Jabłońskiego	Zakład	dydaktyczny	IV	oraz	kierowany	przez	doc.	dr	hab.	Wacła-
wa	 Jakubowskiego	Zespół	Przewodników	 Jonowych.	W	 roku	 1982	 ujednolico-
no	 strukturę	 organizacyjną	 Instytutu	 Fizyki,	 powołując	 8	 zakładów	 naukowo-
dydaktycznych.	Staraniem	docenta	(później	profesora)	Wacława	Jakubowskiego	
nowo	powołany	zakład	naukowo-dydaktyczny	otrzymał	nazwę	Zakładu	IV	Jo-
niki	Ciała	Stałego.	Taka	nazwa	obowiązuje	do	dzisiaj	(2015).	Jonika	ciała	stałego	
jest	interdyscyplinarną	dziedziną,	zajmującą	się	problemami	transportu	masy	i	ła-
dunku	elektrycznego	w	przewodnikach	superjonowych	i	elektronowo-jonowych.	

Jerzy Garbarczyk 
– obecny kierownik Zakładu
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Przewodniki	superjonowe	to	ciała	stałe,	które	ze	względu	na	swoje	strukturalne	
właściwości	wykazują	znaczną	elektryczną	przewodność	jonową.	Cecha	ta	spra-
wia,	że	znajdują	one	zastosowania	jako	stałe	elektrolity	w	ogniwach	paliwowych	
oraz	bateriach	wielokrotnego	ładowania.	Ma	to	duże	znaczenie	w	czasach	prze-
nośnych	urządzeń	elektronicznych	oraz	w	epoce	pojazdów	o	napędzie	elektrycz-
nym	lub	hybrydowym.	Elektrodami	we	wspomnianych	bateriach	lub	ogniwach	są	
nowe	materiały	o	mieszanym	elektronowo-jonowym	typie	przewodnictwa	elek-
trycznego.	

O profesorze Wacławie	Jakubowskim	można	bez	wątpienia	powiedzieć,	że	stwo-
rzył	w	Warszawie	 szkołę	 naukową	 joniki	 ciała	 stałego.	Dzięki	 Jego	 staraniom	
wielu	członków	Zakładu	odbyło	długoterminowe	staże	naukowe	w	prestiżowych	
ośrodkach	zagranicznych	(Northwestern	University,	University	of	Western	On-
tario,	Herriott-Watt	 University,	 St.	 Andrews	University,	 Texas	University	 oraz	
Technische	Universität	Wien).	Czterech	wychowanków	prof.	Jakubowskiego	jest	
obecnie	profesorami	tytularnymi	(F.	Krok,	J.	Garbarczyk,	M.	Wasiucionek,	J. Dy-
gas).	Do	roku	2015	roku	wykształcili	oni	przeszło	dwudziestu	doktorów	kolejne-
go	pokolenia.	Niektórzy	z	nich	posiadają	 już	stopnie	doktorów	habilitowanych.	
Życiorys	profesora	Wacława	Jakubowskiego	zamieszczony	jest	w	Dodatku	(s.	174).	

W	 roku	 1998,	 przed	 odejściem	 profesora	 Jakubowskiego	 na	 emerytu-
rę,	 nowym	 kierownikiem	 Zakładu	 został	 prof.	 dr	 hab.	 Władysław	 Bogusz	 
(ur.	 w	 1937	 roku).	 W	 roku	 1961	 ukończył	 on	 Wydział	 Łączności	 Politech-
niki	 Gdańskiej	 na	 specjalności	 fizyka	 techniczna.	 Promotorem	 jego	 obro-
nionej	 w	 1971	 roku	 pracy	 doktorskiej,	 dotyczącej	 kryształów	 jonowych,	 był	 
prof. W.	 Ścisłowski.	 Na	 początku	 lat	 osiemdziesiątych	 W.	 Bogusz	 odbył	 pół-
toraroczny	 staż	 naukowy	na	Uniwersytecie	Northwestern	 (Evanston,	 Il.	USA).	 

Grupa badawcza Pracowni Amorficznych Przewodników Superjonowych w 2011 roku
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Plonem	 tego	 wyjazdu	 była	 habilitacja	 poświęcona	 nowym	 wówczas	 przewod-
nikom	 superjonowym	β″-aluminie	 oraz	NASICON-owi.	Oba	 związki	 były	 in-
tensywnie	 badane	w	Zakładzie	 przez	 następne	 lata.	Władysław	Bogusz	 pełnił	
w	latach	1986–1990	funkcję	prodziekana	Wydziału	FTiMS.	W	roku	1998	otrzy-
mał	 tytuł	 profesora.	 Jest	 on	 współautorem	 monografii	 pt.	 „Stałe	 elektrolity”	 
(WNT,	 1995)	 oraz	 podręcznika	 akademickiego	 „Podstawy	 fizyki”	 (OW	 PW,	 
4	wydania	w	latach	1997–2010).	

Pod	koniec	lat	80.	zarysował	się	w	Zakładzie	podział	na	dwie	pracownie	nauko-
we:	Krystalicznych	Przewodników	Superjonowych	oraz	Amorficznych	Przewod-
ników	Superjonowych.

Od	roku	2006	Zakładem	Joniki	Ciała	Stałego	kieruje	prof.	dr	hab.	Jerzy E. Gar-
barczyk.	Szczegóły	dotyczące	obecnej	aktywności	naukowej	Zakładu	zawiera	roz-
dział	poświęcony	grupom	badawczym	Wydziału	Fizyki.

(oprac.	Jerzy	E.	Garbarczyk)

Zakład Badań Strukturalnych

Zakład	 Badań	 Strukturalnych	 wywodzi	 się	 z	 Katedry	 Fizyki	 B,	 kierowa-
nej	 przez	 prof.	 Szczepana	 Szczeniowskiego.	 Po	 utworzeniu	 Instytutu	 Fizyki	 
w	1965	roku	Katedrę	B	przemianowano	na	Zakład	Ferromagnetyzmu,	którego	
kierownictwo	 –	 po	 przejściu	 prof.	 Szczeniowskiego	 na	 emeryturę	 –	 objął	 ów-
cześnie	 doc.	 Jerzy	Kociński.	W	wyniku	 kolejnej	 reorganizacji	 Instytutu	Fizyki	 
w	1982	 roku	powołano	Zakład	 I	 –	Teorii	Magnetyzmu	 i	Przemian	Fazowych,	
którego	 kierownikiem	 został	 prof.	 Jerzy	 Kociński.	 Był	 on	 również	 kierowni-
kiem	Zakładu	Dydaktycznego	I,	w	skład	którego	wchodziła	wyodrębniona	Pra-
cownia	Dyfrakcji	Promieni	X,	kierowana	wtedy	przez	dr.	Jana	Przedmojskiego.	 

Grupa badawcza Pracowni Krystalicznych Przewodników Superjonowych w 2011 roku



W
Y
D
Z
IA

Ł

102

W	1982	 roku	 utworzony	 został	 Zakład	V	 –	 Ba-
dań	 Strukturalnych	 pod	 kierownictwem	 doc.	
dr	 hab.	 Jana	 Przedmojskiego.	Zakład	V	 składał	
się	 początkowo	 z	 4	 pracowni:	 Dyfrakcji	 Pro-
mieni	 Rentgenowskich	 (kier.	 J.	 Przedmojski),	 
Ciekłych	 Kryształów	 (A.	 Adamczyk),	 Rezonan-
su	 Magnetycznego	 (L.	 Tykarski),	 Spektroskopii	
Molekularnej	 (A.	 Degórski).	 W	 roku	 1991	 kie-
rownictwo	Zakładu	objął	ówczesny	dziekan	Wy-
działu	 FTiMS	 doc.	 dr	 hab.	 Leszek	 Adamowicz.	
Od	 tego	 czasu	 nastąpiło	 wiele	 zmian	 zarówno	
w	składzie	osobowym,	jak	i	problematyce	badań.	
Przejście	 do	 Zakładu	 prof.	 Renaty	 Świrkowicz	
wzmocniło	 badania	 teoretyczne	 i	 doprowadziło	
do	 powstania	 Pracowni	 Modelowania	 Struktur	
Niskowymiarowych,	której	została	kierownikiem.	
Inwestycja	 aparaturowa	 w	 postaci	 spektrometru	

Dilor	XY-800,	wyposażonego	w	wielokanałowy	detektor	CCD	wraz	z	 laserem	
argonowym	Spectra	Physics	o	mocy	6	W,	umożliwiła	powstanie	Pracowni	Spek-
troskopii	 Ramanowskiej,	 której	 kierownictwo	 objął	 dr	Wojciech	Gębicki.	 	 Te-
matyka	badawcza	Zakładu,	która	początkowo	ograniczała	się	do	fizyki	ciekłych	
kryształów	ze	szczególnym	uwzględnieniem	procesów	samoorganizacji	w	ukła-
dach	wielofazowych,	została	wzbogacona	o	spektroskopię	ramanowską,	w	tym	
badanie	 związków	półprzewodnikowych	materiałów	 litych	 i	 struktur	 niskowy-
miarowych.	 Badania	 dotyczyły	 dynamiki	 sieci	 krystalicznej,	 oddziaływań	 pla-
zmon–fonon,	naprężeń	w	materiałach	 litych	 i	strukturach	cienkowarstwowych.	
Kierownik	Zakładu	uzyskał	w	1994	roku	znaczące	w	tym	okresie	finansowanie	 
(ok.	800	 tys.	EUR)	dla	dwóch	projektów	(TROPOUS,	TOSCA)	europejskiego	
programu	TEMPUS,	 których	 został	 głównym	 koordynatorem.	Dotyczyły	 one	

Renata Świrkowicz 
– obecny kierownik Zakładu

Grupa badawcza Pracowni Nanostruktur w 2011 roku
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Grupa badawcza Pracowni Optyki Molekularnej i Badań Wysokociśnieniowych  w 2011 roku

Zespół badawczy Pracowni Modelowania Struktur Niskowymiarowych w 2011 roku

Zespół badawczy Pracowni Technik Femtosekundowych w 2011 roku
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restrukturyzacji	 kształcenia	w	 zakresie	fizyki	 zaawansowanych	materiałów	pół-
przewodnikowych	 oraz	 optoelektroniki	 z	 uwzględnieniem	 zaawansowanych	
technologii	i	zastosowań	fizyki	ciała	stałego.	Stało	się	to	dalszym	impulsem	do	
rozwijania	 problematyki	 badań	 eksperymentalnych	 i	 teoretycznych	 struktur	 ni-
skowymiarowych	we	współpracy	krajowej	i	międzynarodowej	z	udziałem	licznych	
europejskich	 instytucji	 akademickich	 oraz	 przemysłowych.	 Pojawiły	 się	 nowe	
przedmioty	kształcenia,	realizowane	przez	Zakład	V,	oraz	rozszerzył	się	zakres	
badań	doświadczalnych	 i	 teoretycznych.	Zakład	V	 stał	 się	 inicjatorem	 i	współ-
organizatorem	wraz	z	Uniwersytetem	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu	ośmiu	mię-
dzynarodowych	seminariów	w	Bachotku	pod	wspólną	nazwą	„Nanostructures:	
Research,	Technology	and	Applications”	w	latach	1996–2004.	W	realizacji	obu	
projektów	programu	TEMPUS	wzięło	udział	kilkudziesięciu	doktorantów	z	Wy-
działu	Fizyki	PW	oraz	innych	uczelni	krajowych.	Kilku	z	nich	uzyskało	wspólne	
doktoraty	Politechniki	Warszawskiej	 i	Uniwersytetów	w	Lille,	Glasgow,	Londy-
nie	i	Lipsku.	Zakład	V	przyczynił	się	do	powstania	w	2004	roku	Regionalnego	
Laboratorium	 Epitaksji	 Nanostruktur	 z	 aparaturą	 technologiczną	 firmy	 Riber	 
(MBE	Compact	21	System)	ulokowaną	w	Instytucie	Technologii	Elektronowej.	

Po	odejściu	prof.	Leszka	Adamowicza	na	emeryturę	w	roku	2009	kierownikiem	
Zakładu	została	prof.	Renata	Świrkowicz.	W	roku	2015	Zakład	Badań	Struktu-
ralnych	składał	się	z	sześciu	pracowni:	Nanostruktur	(dr	hab.	inż.	Mariusz	Zdro-
jek),	Spektroskopii	Ramanowskiej	i	Silnych	Pól	Magnetycznych	(dr	hab.	Wojciech	
Gębicki),	 Modelowania	 Struktur	 Niskowymiarowych	 (dr	 Michał	 Wierzbicki),	
Technik	 Femtosekundowych	 (dr	 Cezariusz	 Jastrzębski),	 Badań	 Strukturalnych	 
i	Spektroskopii	Mössbauerowskiej	(prof.	nzw.	dr	hab.	Jolanta	Gałązka-Friedman),	
Optyki	Molekularnej	i	Badań	Wysokociśnieniowych	(prof.	nzw.	dr	hab.	Ryszard	
M.	Siegoczyński)	 oraz	Zespołu	 Inwentyki	 (dr	 inż.	 Irena	Gronowska).	W	ostat-
nich	latach	liczebność	Zakładu	Badań	Strukturalnych	się	zwiększyła,	ponieważ	
wchłonął	on	kolejno	Zakłady	VIII	(Optyki	Nieliniowej)	i	VI	(Wysokich	Ciśnień).	
Ich	kierownicy,	profesorowie:	Bronisław	Pura	i	Maciej	Siegoczyński	przeszli	na	
emeryturę.	

(oprac.	Renata	Świrkowicz,	Leszek	Adamowicz)

Zakład Fizyki Jądrowej

Kiedy	w	1972	roku	dyrektorem	Instytutu	Fizyki	został	prof.	Zbigniew	Strugalski,	
w	 Instytucie	 zgromadzili	 się	 ludzie	 zainteresowani	 fizyką	 jądrową.	 Byli	 wśród	
nich	doświadczeni	fizycy,	młodsi	pracownicy	ze	stopniem	doktora	oraz	adepci	
fizyki	jądrowej	w	stopniu	magistra.	Do	tych	pierwszych	należał,	wówczas	docent	
- Włodzimierz	Zych,	 który	 przyciągnął	 za	 sobą	młodszych	 kolegów:	 dr.	Stefa-
na	Ćwioka	i	dr.	Antoniego	Dymusa.	Prace	z	komorami	pęcherzykowymi	prowa-
dził	(wówczas	doktor)	Bronisław	Słowiński.	Do	grona	najmłodszych	magistrów	
należeli:	Wiktor	Peryt,	Jan Pluta i Tomasz	Pawlak.	Wkrótce	dołączyły	do	nich	
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panie	mgr.:	Wanda	Dudek,		Elżbieta		Żuprańska,	
Krystyna	 Miller	 i	 Krystyna	 Wosińska.	 Mówiąc	
językiem	 fizyki	 jądrowej	 –	 masa	 krytyczna	 zo-
stała	 przekroczona.	W	 Instytucie	 zainstalowane	
zostały	urządzenia	pomiarowe	do	analizy	śladów	
cząstek	 elementarnych	na	 zdjęciach	 z	 komór	pę-
cherzykowych.	Udział	w	pracach	naukowych	pro-
wadzonych	 w	 Zjednoczonym	 Instytucie	 Badań	
Jądrowych	 (ZIBJ)	w	Dubnej	 umożliwiał	 dostęp	
do	danych	doświadczalnych	oraz	sprzyjał	rozwo-
jowi	współpracy	międzynarodowej.	Wiele	kontak-
tów	naukowych,	które	obecnie	obejmują	już	cały	
świat,	 brało	 swe	początki	 z	 działalności	 pracow-
ników	 IFPW	 w	 ZIBJ.	 W	 strukturze	 organiza-
cyjnej	Instytutu	Fizyki	PW	fizyka	jądrowa	miała	
początkowo	 status	 pracowni	 w	 Zakładzie	 Pro-
blemów	 Fizyki	 Współczesnej,	 którym	 kierował	 
doc.	W.	Zych.	Działalność	dydaktyczna,	także	pod	kierownictwem	Włodzimie-
rza	Zycha,	obejmowała	zajęcia	na	Wydziale	Chemii	oraz	w	Studium	Podstawo-
wych	Problemów	Techniki.		

W	1975	 roku	na	Politechnice	powstał	Wydział	Fizyki	Technicznej	 i	Matematy-
ki	Stosowanej	–	FTiMS.	W	pracach	poprzedzających	utworzenie	tego	Wydziału	
duży	udział	mieli	prof.	Z.	Strugalski	 i	 doc.	W.	Zych.	W	gabinecie	Włodzimie-
rza	Zycha	–	prodziekana	FTiMS-u,	w	dyskusjach	i	sporach,	w	analizie	potrzeb	
i	możliwości	 –	 rodził	 się	 program	dydaktyczny	nowego	Wydziału,	 na	 którego	
kształt	niemały	wpływ	mieli	fizycy	jądrowi.	W	1978	roku	następuje	zmiana	struk-
tury	organizacyjnej	w	Instytucie	Fizyki,	w	ramach	której	utworzony	zostaje	Za-
kład	VII,	w	skład	którego	wchodzi	Zespół	Fizyki	Jądrowej.	W	1982	roku	zakład	
otrzymuje	oficjalną	nazwę	Zakład	VII	-	Fizyki	Jądrowej.	Kierownikiem	Zakładu	
zostaje	Włodzimierz	 Zych.	W	Zakładzie	 VII	 wyróżniają	 się	 trzy	 kierunki	 ba-
dawcze:	struktura	jądra	atomowego,	oddziaływania	relatywistycznych	hadronów	

i	 jąder,	 spektroskopia	 mössbauerowska	
i	 jej	 zastosowania.	 Zdobyta	 staraniami	
pracowników	 Zakładu	 nowa	 aparatura	
badawcza,	jak	np.	węgierski	spektrometr	
mössbauerowski	 firmy	 KFKI	 z	 całym	
zapleczem	 układów	 elektronicznych	 
i	oprogramowania,	budzi	twórczą	 inicja-
tywę	rozszerzenia	pracy	dydaktycznej	ze	
studentami	Wydziału	FTiMS.	Z	aparatu-
ry	tej	korzystają:	doc.	W.	Zych,	dr.	Jolanta 
Gałązka	oraz	dr	Jan Grabski. W tym cza-

Jan Pluta 
– wieloletni kierownik Zakładu

Zespół badawczy Pracowni Struktury  
Jądra Atomowego w 2011 roku
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sie	dr	Wiktor	Peryt	organizuje	studenckie	Koło	Naukowe	CAMAC,	a	jego	brat,	
mgr	inż.	Marek	Peryt,	jest	głównym	organizatorem	konferencji	dydaktycznej	po-
święconej	roli	mikrokomputerów	w	dydaktyce	fizyki	MIKROFIZ′87.	W	następ-
nych	latach	kierownikiem	Zakładu	VII	jest	doc.	dr	hab.	Zygmunt	Zawisławski.

Większe	 możliwości	 współpracy	 międzynarodowej	 w	 początku	 lat	 90.	 zaowo-
cowały	szybkim	rozwojem	kontaktów	z	wieloma	laboratoriami	na	świecie.	Mają	 
w	 tym	swój	udział	 także	Polacy	przebywający	 za	 granicą,	 którzy	ułatwiali	 roz-
wój	tych	kontaktów,	np.	dr	Barbara	Erazmus	(Francja),	czy	absolwent	Wydziału	
FTiMS		prof.	Witold	Nazarewicz	(USA).	Kierownikiem	Zakładu	zostaje	wówczas	
dr	Wiktor	Peryt,	a	następnie	prof.	Stefan	Ćwiok.	W	ramach	Zakładu	funkcjonują	
trzy	pracownie:	pracownia	struktury	jądra	atomowego,	pracownia	spektroskopii	
mössbauerowskiej	 i	 pracownia	 reakcji	 ciężkich	 jonów.	Nieco	 później	 utworzo-
na	 zostaje	 pracownia	 radiacyjnej	 fizyki	 jądrowej,	 którą	 kieruje	 prof.	Bronisław	 
Słowiński.	

W 1990 roku prof. Ćwiok	został	 zastępcą	dyrektora	 Instytutu	Fizyki	do	 spraw	
naukowych.	Jednym	z	podjętych	przez	niego	działań	jest	inicjatywa	utworzenia	
na	Wydziale	FTiMS	nowej	specjalności	–	Fizyki	komputerowej.	W	skład	zespołu	
przygotowującego	program	Fizyki	komputerowej	wchodzą	głównie	pracownicy	
Zakładu	VII,	wśród	nich	 dr	Tomasz	Pawlak	 i	 dr	Wiktor Peryt. W 2003 roku 
kierownikiem	zakładu	zostaje	prof.	Jan	Pluta.	W	2005	roku	do	grona	pracowni-
ków	Zakładu	dołącza	absolwent	studiów	doktoranckich	na	Wydziale	Fizyki	PW	
(laureat	nagrody	Premiera	RP	za	wyróżniającą	się	pracę	doktorską)	Adam	Kisiel	
(obecnie	prof.	nzw.)	oraz	absolwentka	studiów	doktoranckich	na	Uniwersytecie	
Warszawskim Katarzyna	Grebieszkow	(obecnie	dr	hab.).

Aktywność	 naukowa,	 dydaktyczna	 i	 aplikacyjna,	 a	 także	 współpraca	 między- 
narodowa	stanowią	podstawy	dalszego	rozwoju	działalności	Zakładu	Fizyki	Ją-

Grupa badawcza Pracowni  Reakcji Ciężkich Jonów w 2011 roku
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drowej.	Osiągnięcia	 naukowe	pracowni	 struktury	 jądra	 stwarzają	 perspektywy	
rozwoju	tej	dziedziny	fizyki	w	Zakładzie.	Udział	pracowni	reakcji	ciężkich	jonów	
w	przygotowaniu	i	realizacji	największych	na	świecie	eksperymentów	fizycznych:	
STAR	 w	 Brookhaven,	 USA,	 oraz	 ALICE,	NA49	 i	 NA61	 w	 Europejskim	 La-
boratorium	Fizyki	 Jądrowej	 i	Fizyki	Cząstek	CERN,	wytycza	drogi	 niezwykle	
pasjonującej	 pracy	 naukowej	 na	 całe	 dziesięciolecia.	Ostatnie	 dziesięciolecie	 to	
dalszy	 rozwój	wszystkich	 kierunków	działalności	Zakładu.	W	 ramach	udziału	
w	wymienionych	eksperymentach	wielokrotnie	organizowano	na	Wydziale	mię-
dzynarodowe	spotkania	naukowe,	warsztaty	i	konferencje	specjalistyczne.	Zakład	
jest	członkiem	europejskiej	współpracy	naukowej	GDRE	–	European	Research	
Group.	W	 ramach	 tej	współpracy	 odbywają	 się	 corocznie	w	Nantes	warsztaty	
naukowe,	w	których	każdorazowo	uczestniczy	grupa	kilkunastu	osób	z	Zakładu.	
Spośród	jedenastu	doktorantów	Zakładu,	którzy	obronili	swoje	prace	doktorskie,	
siedmiu	kontynuuje	pracę	w	Zakładzie	jako	adiunkci.	Każdego	roku	kilkunastu	
studentów	wykonuje	prace	inżynierskie	i	magisterskie	pod	opieką	pracowników	
Zakładu.	

Dalsze	szczegóły	dotyczące	aktywności	naukowej	Zakładu	zawiera	rozdział	doty-
czący	zespołów	naukowych	(grup	badawczych)	Wydziału	Fizyki.

(oprac.	Jan	Pluta)

Samodzielna Pracownia Fizyki w Ekonomii 
i Naukach Społecznych

Pracownia	 Fizyki	w	Ekonomii	 i	Naukach	 Społecznych	 powstała	w	 roku	 1993	 
w	 ramach	 Zakładu	 Technologii	 Ciała	 Stałego	 i	 nosiła	 pierwotnie	 nazwę	 Pra-
cownia	Dynamiki	Nieliniowej	Układów	Złożonych.	Od	 roku	2008	Pracownia	
działa	pod	obecną	nazwą,	jako	pracownia	samodzielna,	i	składa	się	z	profesora	

Grupa badawcza Pracowni  Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych  w 2011 roku
(po środku  Janusz Hołyst – kierownik pracowni)
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zwyczajnego,	2	adiunktów,	pracownika	administracyjnego,	a	także	doktorantów	
i	dyplomantów.	Badania	prowadzone	w	Pracowni	obejmują	 	m.in.:	 socjofizykę,	
ekonofizykę,	sieci	złożone,	fizykę	statystyczną,	układy	hierarchiczne	i	statystycz-
ną	eksplorację	danych.		Wyniki	badań	były	podstawą	dla	m.in.	11	obronionych	
rozpraw	 doktorskich.	 Pracownia	 jest	 częścią	 Centrum	Doskonałości	 Complex	
Systems	Research		utworzonego	na	Politechnice	Warszawskiej	w	2002	roku	i	pro-
wadzi	intensywną	współpracę	międzynarodową,	m.in.	z	ETH	Zurych,	University	 
of	Amsterdam,	Université	de	Genève,		Universitat	de	les	Illes	Balears,	Jožef	Stefan	
Institute	i	Nanyang	Technological	University.	Pracownia	uczestniczyła	w	11	pro-
jektach	badawczych	finansowanych	z	6.	i	7.	Programu	Ramowego	EU,	w	dwóch	
przypadkach	pełniąc	rolę	koordynatora	(CREEN	–	Critical	Events	in	Evolving	
Networks	oraz	Cyberemotions	–	Collective	Emotions	 in	Cyberspace).	Obecnie	
Pracownia	uczestniczy	m.in.	w	 	Projekcie	Sophocles	–	Self-Organised	 informa-
tion	PrOcessing,	CriticaLity	 and	Emergence	 in	multilevel	 Systems.	Łączny	bu-
dżet	projektów		prowadzonych	w	Pracowni	w	latach	2005–2015	wynosił	około	
13	mln	zł.		Kierownikiem	Pracowni	jest	prof.	dr	hab.	inż.	Janusz	Hołyst,	który	
jest	 jednym	z	pionierów	 interdyscyplinarnych	badań	wykorzystujących	metody 
i	modele	fizyki	w	ekonomii	i	socjologii.	Profesor	Hołyst	był	w	latach	2004–2014	
przewodniczącym	Zarządu	Sekcji	Fizyka	w	Ekonomii	 i	Naukach	Społecznych	
Polskiego	Towarzystwa	Fizycznego,	od	roku	2007	jest	Prezesem	Zarządu	Krajo-
wej	Rady	Koordynatorów	Badawczych	UE	(KRAB),	a	od	roku	2012	Profesorem	
Honorowym	na	Uniwersytecie	w	Wolverhampton.				

(oprac.	Janusz	Hołyst)

4.4 Działalność dydaktyczna

W	okresie	dwóch	kadencji	Dziekana	Franciszka	Kroka	(1999–2005)	następował	
systematyczny	wzrost		liczby	studentów	i	doktorantów	Wydziału	Fizyki.	Na	po-
czątku	 kadencji	 wybudowano	 pokoje	 dziekanatu	Wydziału	 Fizyki,	 utworzono	
nową	salę	wykładową	(nr	111)	z	przylegającym	pomieszczeniem	(nr	110),	a	także	
odremontowano	salę	nr	113.	W	tym	czasie	uruchomiono	trzystopniowy	model	
studiów	(studia	inżynierskie,	magisterskie,	doktoranckie)	i	kontynuowano	działa-
nia	dotyczące	promocji	nauczania	fizyki	na	innych	wydziałach	PW.	Dużym	suk-
cesem	Wydziału	Fizyki	w	roku	2004	było	uzyskanie	z	wyróżnieniem	certyfikatu	
Komisji	Akredytacyjnej	Uczelni	Technicznych	(KAUT).	W	tym	okresie	studia	na	
Wydziale	Fizyki	prowadzone	były	w	ramach	tylko	jednego	kierunku,	tzn.	Fizyki	
technicznej.	Po	drugim	roku	studiów	studenci	wybierali	jedną	z	trzech	specjalno-
ści:	fizykę	ciała	stałego,	optoelektronikę	lub	fizykę	komputerową.

W	 latach	 2005–2012	 liczba	 studentów	 i	 doktorantów	Wydziału	Fizyki	 ustabili-
zowała	 się	 na	 satysfakcjonującym	poziomie,	 jednak	wyraźnie	 odczuwalna	była	
potrzeba	 uatrakcyjnienia	 oferty	 dydaktycznej	 i	 dostosowanie	 jej	 do	 potrzeb	
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rynku pracy. Pierwszym krokiem poczy-
nionym	 w	 tym	 kierunku	 było	 utworzenie	
nowych	 specjalności.	 Odpowiadając	 na	 za-
potrzebowanie	 kandydatów,	 na	 studiach	 
I	 stopnia	 utworzono	 w	 roku	 2006	 specjal-
ność	 Fizyka	 medyczna,	 zgodną	 z	 kompe-
tencjami	 zatrudnionych	 na	 Wydziale	 pra-
cowników.	 Zespołem,	 który	 opracował	
szczegółowe	 założenia	 programowe	 tej	 spe-
cjalności	 oraz	 zaproponował	 zawartość	 me-
rytoryczną	 nowych	 przedmiotów,	 kierował	 
prof.	dr	hab.	Jan	J.	Żebrowski.

Specjalności	 już	 istniejące	 pozostały,	 ale	
zmieniono	 nazwę	 jednej	 z	 nich	 –	 „fizyki	
ciała	 stałego”	 na	 „materiały	 i	 nanostruk-
tury”.	 Przeprowadzono	 natomiast	 daleko	
idące	zmiany	w	specjalnościach	na	studiach	 
II	 stopnia,	 wprowadzając	 programy	 naucza-
nia	dla	7	specjalności:	nanostruktury,	ekologiczne	źródła	energii,	fizyka	i	techni-
ka	 jądrowa,	modelowanie	układów	złożonych,	 fotonika,	 informatyka	optyczna,	
fizyka	medyczna.	 Są	 one	 lepiej	 dostosowane	 do	 naukowej	 struktury	Wydziału	 
i	tematyki	proponowanych	prac	dyplomowych.	Wszystkie	te	prace	koordynował	
prodziekan	ds.	nauczania	prof.	Józef	Dygas,	z	którego	inicjatywy	wprowadzono	
do	programów	nauczania	kilka	nowych	przedmiotów.

W	roku	2007	Wydział	uzyskał	akredytację	programową	Polskiej	Komisji	Akredy-
tacyjnej	dla	kierunku	Fizyka	techniczna	na	poziomie	jednolitych	studiów	magi-
sterskich.	W	roku	2011	Wydział	Fizyki	jako	jeden	z	nielicznych	wydziałów	Poli-
techniki	Warszawskiej	uzyskał	też	powtórną	akredytację	KAUT.		

Ważną	rolę	w	kształceniu	studentów	Wydziału	Fizyki	odgrywają	wprowadzone	 
w	roku	2008	obowiązkowe	praktyki	studenckie,	najpierw	na	studiach	I	stopnia, 
a	od	2010	roku	na	studiach	II	stopnia.

Wydział	 Fizyki	 aktywnie	 uczestniczył	 w	 latach	 2009–2014	 w	 Programie	 Roz-
wojowym	 Politechniki	 Warszawskiej	 (Program	 Operacyjny	 Kapitał	 Ludzki).	 
W	ramach	tego	programu	uruchomiono	Internetowe	Laboratorium	Fizyki,	prze-
prowadzono	zajęcia	wyrównawcze	z	fizyki	dla	ok.	10	000	studentów	PW,	a	także	
dostosowano	program	studiów	do	potrzeb	gospodarki	w	zakresie	zaawansowa-
nych	metod	i	technologii	jądrowych.	Rozszerzono	też	ofertę	praktyk	i	staży	stu-
denckich.	W	roku	2012	Wydział	uzyskał	akredytację	instytucjonalną	Państwowej	
Komisji	Akredytacyjnej.	W	tym	samym	roku	wdrożono	Fotonikę	jako	nowy	kie-
runek	na	studiach	I	stopnia.

Andrzej Kołodziejczyk podczas wykładu
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W	roku	akademickim	2015/16	na	Wydziale	Fizyki	prowadzone	są	studia	stacjo-
narne	I	stopnia	na	kierunkach:

• Fizyka techniczna

• Fotonika

oraz	studia	II	stopnia	na	kierunkach:

• Fizyka techniczna

• Photonics	–	studia	w	jezyku	angielskim

Studia	I	stopnia	na	kierunku	Fizyka	techniczna	trwają	7	semestrów.	Po	piątym	
semestrze	studenci	wybierają	jedną	z	czterech	specjalności:

• Fizyka komputerowa

• Materiały	i	nanostruktury

• Optoelektronika

• Fizyka	medyczna

Na	kierunku	Fotonika	 po	pierwszych	pięciu	 semestrach	 studenci	wybierają	 za-
awansowane	kursy:	technik	holograficznych,	laserów,	struktur	fotonicznych	i	sys-
temów	mikroprocesorowych.	

Zwieńczeniem	studiów	I	stopnia	jest	dyplomowa	praca	inżynierska,	która	może	
mieć	charakter	badawczy,	projektowy	lub	informatyczny.

Piktogramy kierunków Fizyka techniczna i Fotonika  
używane w materiałach informacyjnych Wydzialu

Piktogramy specjalności kierunku Fizyka techniczna na studiach I stopnia 
używane w materiałach informacyjnych Wydzialu
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Studia	II	stopnia	na	kierunku	Fizyka	techniczna	adresowane	są	do	absolwentów	
studiów	 I	 stopnia,	 którzy	 ukończyli	 kierunki	 pokrewne	 do	 Fizyki	 technicznej.	
Studia	te	trwają	4	semestry	i	obejmują	jedną	z	siedmiu	specjalności:

• Ekologiczne	źródła	energii

• Fizyka	i	technika	jądrowa

• Fizyka	medyczna

• Nanostruktury

• Fotonika

• Informatyka optyczna

• Modelowanie	układów	złożonych

Absolwenci	 studiów	 I	 stopnia	
z	 kierunku	 Fotonika	 mogą	
kontynuować	na	II	stopniu	na-
ukę	na	kierunku	Photonics.	Są	
to	studia	w	języku	angielskim.	
Studia	 II	 stopnia	 kończą	 się	
magisterską	pracą	dyplomową,	
Prace	 magisterskie	 mogą	 być	
wykonywane	 we	 współpracy	 
z	 innymi	 instytucjami	 nauko-
wymi	w	kraju	i	za	granicą.

Bardzo	istotną	rolę	w	kształceniu	studentów	na	Wydziale	Fizyki	odgrywają	labo-
ratoria.	Wśród	nich	należy	wyróżnić:

• Centralne Laboratorium Fizyczne 
(kier.	dr	inż.	Tomasz	Turski,	dr	inż.	Robert	Rutkowski)

• Laboratorium	Fizyki	II	(kier.	dr	Jan	Grabski)

• Laboratorium	Elektroniki	–	Pracownia	Systemów	Pomiarowych	
(kier.	dr	Wiesaw	Tłaczała,	dr	inż.	Dariusz	Tefelski)

• Laboratorium Optoelektroniki 
(kier.	prof.	Andrzej	W.	Domański,	dr	hab.	Piotr	Lesiak)

• Laboratorium	Informatyki	Optycznej	
(kier.	prof.	Andrzej	Kołodziejczyk,	prof.	Maciej	Sypek)

• Laboratorium	komputerowe	(kier.	dr	Waldemar	Bajdecki)

Zajęcia w Laboratorium  Informatyki Optycznej
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• Laboratorium	Elektrofizjologii	(kier.	dr	Teodor	Buchner)

• Laboratorium	Fizyki	i	Technik	Jądrowych	
(kier.	dr	Tomasz	Pawlak,	dr	inż.	Daniel	Kikoła)

• Internetowe Laboratorium Fizyki

W	 Dodatku	 (s.189)	 przedsta-
wiono	 liczby	 absolwentów	
Wydziału	 Fizyki	 na	 studiach	 
I	 i	 II	 stopnia,	 w	 kolejnych	 la-
tach	do	roku	2015.

Prowadzone	 przez	 Wydział	
Fizyki	 studia	 doktoranckie,	
które	 zainicjowano	 w	 cza-
sach	 Instytutu	Fizyki,	 ulegały	 
w ostatnich latach proceso-
wi	 ewolucji.	 Obecnie	 traktuje	

się	 je	 jako	 studia	 III	 stopnia.	
W Instytucie Fizyki kierow-
nikami	 studium	 doktoranc-
kiego	 (używano	 wówczas	 ta-
kiego	 terminu)	 byli	 kolejno:	
prof. Włodzimierz	Zych	 oraz	
prof. Andrzej	 Sukiennicki.	 
W	 okresie	 istnienia	Wydziału	
FTiMS	 funkcję	 kierownika	
studiów	 doktoranckich	 pełnił	
dr	 hab.	 Bronisław	 Pura,	 zaś	
w pierwszych latach istnienia 
Wydziału	Fizyki	kierownikami	
byli:	prof.	Piotr	Magierski	oraz	
prof. Andrzej	 	Kołodziejczyk.	
Od	roku	2006	kierownikiem	stacjonarnych	Studiów	Doktoranckich	na	Wydziale	
Fizyki	jest	prof.	Jerzy E. Garbarczyk. 

Zgodnie	z	kompetencjami	naukowymi	członków	Rady	Wydziału,	nadawane	są	
stopnie	doktora	nauk	fizycznych	z	zakresu:

• fizyki	ciała	stałego,	

• optyki,	

Zajęcia z  podstaw projektowania urządzeń wirtualnych  
w Laboratorium Elektroniki

Zajęcia w Laboratorium Optoelektroniki
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• fizyki	jądrowej,	

• fizyki	układów	złożonych.

Doktoranci	 rekrutują	się	w	dużej	mierze	z	absolwentów	studiów	magisterskich	 
(II	stopnia)	Wydziału	Fizyki.	Podobnie	jak	w	większości	światowych	ośrodków	
akademickich,	doktoranci	odgrywają	kluczową	rolę	w	rozwoju	badań	naukowych	
na	Wydziale	Fizyki,	o	czym	świadczy	liczba	publikacji	oraz	rozmaitych	grantów	
z	udziałem	doktorantów.	W	Dodatku	(s.	190)	zamieszczono	wykaz	wypromowa-
nych	na	Wydziale	doktorów	oraz	nazwiska	ich	promotorów.

Od	roku	2011	Wydział	prowadzi	także	niestacjonarne	studia	doktoranckie	w	języ-
ku	angielskim,	które	mają	charakter	studiów	indywidualnych.	Pierwsi	absolwenci	
tych	studiów	otrzymali	stopnie	naukowe	doktora	nauk	fizycznych	na	początku	
2015	roku.	We	wcześniejszych	latach,	w	czasach	Instytutu	Fizyki,	również	nada-
wano	doktoraty	cudzoziemcom,	jednakże	nie	miało	to	ram	formalnych	studiów	
anglojęzycznych.

Należy	podkreślić,	że	zarówno	studenci,	jak	i	doktoranci	Wydziału	Fizyki	odno-
szą	liczne	sukcesy	w	skali	uczelnianej	i	ogólnopolskiej.	Zdobywają	nagrody	Rek-
tora	PW	i	stypendia	ministra	nauki	i	szkolnictwa	wyższego.	Liczni	doktoranci	są	
wyróżniani	stypendiami	pieniężnymi	i	wyjazdowymi	Centrum	Studiów	Zaawan-
sowanych	Politechniki	Warszawskiej.

Ważną	misją	dydaktyczną	Wydziału	Fizyki	jest	prowadzenie	zajęć	z	fizyki	na	in-
nych	wydziałach	Politechniki.	Są	to	wykłady	na	studiach	I	i	II	stopnia,	ćwiczenia	
audytoryjne	oraz	laboratoria.	Zajęcia	na	danym	wydziale	prowadzi	zazwyczaj	je-
den	zakład	naukowo-dydaktyczny.	Zgodnie	z	wieloletnia	tradycją	większość	za-
kładów	WF	od	dawna	współpracuje	z	danym	wydziałem.	I	tak:

• Zakład	 Fizyki	 Układów	Złożonych	 prowadzi	 zajęcia	 z	 fizyki	 na	Wydziale	
Elektroniki	i	Technik	Informacyjnych.

• Zakład	Optyki	i	Fotoniki	obsługuje	dydaktykę	na	Wydziałach:	Elektrycznym,	
Chemicznym,	oraz	Mechanicznym	Energetyki	i	Lotnictwa.

• Zakład	Półprzewodników	zajmuje	 się	dydaktyką	fizyki	na	Wydziałach:	Me-
chatroniki,	Inżynierii	Chemicznej	 i	Procesowej	oraz	Zarządzania.	Przedsta-
wiciel	Zakładu,	aktualnie	mgr	inż.	Andrzej	Kubiaczyk,	jest	kierownikiem	stu-
denckiego	Laboratorium	Fizyki	I	na	terenie	południowym	PW.

• Zakład	Joniki	Ciała	Stałego	prowadzi	zajęcia	na	Wydziałach:	Inżynierii	Pro-
dukcji,	Inżynierii	Materiałowej,	Samochodów	i	Maszyn	Roboczych,	a	także	
częściowo	na	Wydziale	 Inżynierii	Chemicznej	 i	 Procesowej.	Przedstawiciel	
Zakładu,	obecnie	dr	Piotr	Kurek,	jest	tradycyjnie	kierownikiem	studenckiego	
Laboratorium	Fizyki	II	na	terenie	południowym	PW.
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• Zakład	Badań	Strukturalnych	obsługuje	dydaktykę	na	Wydziałach:	Inżynierii	
Środowiska,	 Transportu,	 Matematyki	 i	 Nauk	 Informacyjnych	 oraz	 Mecha-
nicznym	Energetyki	i	Lotnictwa.

• Zakład	 Fizyki	 Jądrowej	ma	 zajęcia	 na	Wydziałach:	Geodezji	 i	 Kartografii	
oraz	Matematyki	i	Nauk	Informacyjnych

• Pracownia	Zastosowań	Fizyki	w	Ekonomii	i	Naukach	Społecznych	prowadzi	
zajęcia	na	Wydziale	Matematyki	i	Nauk	Informacyjnych.				

Pracownicy	większości	zakładów	prowadzą	ponadto	wykłady	i	ćwiczenia	audyto-
ryjne	na	rodzimym	Wydziale	Fizyki,	a	także	ćwiczenia	laboratoryjne	na	różnych	
wydziałach	PW.

4.5 Działalność naukowa
Zarys	działalności	naukowej	zakładów	Wydziału	Fizyki	podano	w	podrozdziale	
dotyczącym	dziejów	tychże	zakładów.	Poniżej	przedstawiono	natomiast	informa-
cje	o	działalności	naukowej	Wydziału	jako	całości.	W	następnym	podrozdziale	
opisana	jest	tematyka	prac	badawczych	prowadzonych	w	poszczególnych	zespo-
łach	naukowych	Wydziału.	

Pierwsze	 lata	 istnienia	Wydziału	Fizyki	PW	zbiegły	 się	 z	obchodami	100-lecia	
Uczelni,	 powstałej	 jako	Warszawski	 Instytut	Politechniczny,	 a	w	 szczególności	
ze	stuleciem	fizyki	na	Uczelni,	 jako	że	Zakład	Fizyczny	prof.	W.	Biernackiego	
powstał	na	przełomie	XIX	i	XX	wieku.	Z	tej	okazji,	w	dniach	9	i	10	listopada	 
2001	roku,	na	Wydziale	Fizyki	PW	zorganizowano	Sympozjum	pod	nazwą	„Fizy-
ka	i	Technika”,	na	którym	wygłoszono	referaty	nawiązujące	zarówno	do	historii	
fizyki	na	PW,	jak	i	do	najnowszych	wówczas	osiągnięć	z	zakresu	fizyki.	

Charakter	historyczny	miały	odczyty	prof.	W.	Zycha	(100	lat	fizyki	na	Politech-
nice	Warszawskiej)	 oraz	 prof.	 J.	Kocińskiego	 (Fizycy	 na	PW:	 prace	Mieczysła-
wa	 Wolfkego	 i	 Szczepana	 Szczeniowskiego).	 Gorące	 tematy	 fizyki	 były	 nato-
miast	 przedmiotem	 referatów:	prof.	L.	 Jacaka	 z	PWr	 	 (Komputery	 kwantowe),	 
prof. J.	Baranowskiego	z	IFD	UW	(Niebieska	optoelektronika),	prof.	T.	Dietla	
z	 IF	PAN	 (Spintronika	–	przyszłość	 technologii	 informatycznej),	 prof.	Ł.	Tur-
skiego	z	CFT	PAN	(Prawo	podobieństw	w	fizyce),	prof.	M.	Bugajskiego	z	ITE	
(Fotonika	półprzewodnikowa)	oraz	prof.	A.	Rogalskiego	z	WAT	(Detektory	pod-
czerwieni).	Wiele	interesujących	referatów	wygłosili	również	pracownicy	Wydzia-
łu	Fizyki	PW.	

Utworzeniu	 Wydziału	 Fizyki	 PW	 towarzyszyły	 ważne	 inwestycje	 naukowe.	 
W	kadencjach	prof.	Franciszka	Kroka	w	Gmachu	Fizyki	powstały	dwa	nowocze-
sne	międzyzakładowe	 laboratoria:	 1)	Centrum	Fotoniki	 i	Nowych	Materiałów	
(CFiNM)	oraz	2)	Laboratorium	Nowych	Technologii	Materiałowych	 (LNTM).	
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Koncepcja	 utworzenia	 pierwszego	 z	 wymienionych	 laboratoriów	 zrodziła	 się	
jeszcze	 w	 czasach	 Instytutu	 Fizyki	 ( Jan	 Petykiewicz,	 Stefan	 Ćwiok).	 Na	 zre-
alizowanie	 tego	 pomysłu	 potrzeba	 było	 jednak	 czasu.	 Było	 to	możliwe	 dzięki	
dotacjom	uzyskanym	z	Komitetu	Badań	Naukowych.	Wnioski	 o	 dotacje	wraz	
z	 koncepcją	 naukową	 obu	 laboratoriów	 przygotowywał	 prodziekan	 ds.	 nauki	 
prof. Jerzy	Garbarczyk,	natomiast	 sprawami	przetargów	 i	koordynacją	prac	bu-
dowlanych	zajmowała	się	prodziekan	ds.	ogólnych	dr	hab.	Irma	Śledzińska.	Oba	
z	wymienionych	laboratoriów	znajdują	się	na	parterze	Gmachu	Fizyki,	co	odpo-
wiada	historycznym	założeniom	opracowanym	przez	profesora	Wiktora Biernac-
kiego,	wg	których	na	parterze	znajdowały	się	laboratoria	naukowe,	na	pierwszym	
piętrze	sale	wykładowe,	a	na	wyższych	kondygnacjach	laboratoria	studenckie.	

Wraz	 z	budową	nowych	 laboratoriów	Wy-
dział	systematycznie	wzbogacał	swoją	apa-
raturę	 badawczą.	Zakupiono	m.in.:	 nowo-
czesny	 dyfraktometr	 rentgenowski,	 laser	
femtosekundowy,	 zestaw	 stołów	 optycz-
nych,	nowoczesny	zestaw	urządzeń	do	ana-
lizy	termicznej,	mikroskop	sił	atomowych	
oraz	skaningowy	mikroskop	elektronowy.

Charakter	 naukowy	 laboratoriów	 CFiNM	
oraz	LNTM	ewoluował	przez	ostatnie	kil-
kanaście	lat.	W	tym	czasie	zacierał	się	także	
podział	na	laboratoria	wyłącznie	naukowe	
i	 wyłącznie	 studenckie,	 co	 ma	 związek	 
z	faktem,	że	dyplomanci	Wydziału	Fizyki	
w	coraz	większym	stopniu	zaczęli	uczestni-
czyć	w	pracach	badawczych.	

W	roku	2015	Centrum	Fotoniki	i	Nowych	
Materiałów	obejmuje:	

• Laboratorium Spektroskopii Ramana 

• Laboratorium	Technik	Femtosekundowych

• Laboratorium	Spektroskopii	Półprzewodników	

• Laboratorium	Nanolitografii	

• Laboratorium	Dyfraktometrii	Rentgenowskiej	

• Laboratorium	Spektroskopii	Mössbauera	

• Laboratorium	Wysokich	Ciśnień

Jan Nowiński w Laboratorium 
Dyfraktometrii Rentgenowskiej
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W	skład	Laboratorium	Nowych	Technologii	Materiałowych	wchodzą	natomiast:

• Pracownia	Analiz	Termicznych	

• Pracownia	Mikroskopii	Sił	Atomowych	(AFM)	

• Pracownia	Optyki	Nieliniowej

• Pracownia	Informatyki	Optycznej

• Pracownia	Optyki	Światłowodowej

Od	 początku	 istnienia	 Wydział	
systematycznie	 poprawiał	 swoją	
pozycję	 naukową	 w	 ramach	 kra-
jowej	 kategoryzacji	 jednostek	 na-
ukowo-badawczych.	 Wśród	 pra-
cowników	 naukowych	 Wydziału	
upowszechniała	 się	 świadomość	 
o potrzebie publikowania wyni-
ków	badań	w	możliwie	najlepszych	
czasopismach	 (standardem	 stawa-
ło	się	wówczas	wysyłanie	prac	do	
czasopism	 z	 listy	 filadelfijskiej).	 
W	 roku	 2005	w	 prestiżowym	Na-
ture	ukazała	się	publikacja	z	udzia-
łem	 Stefana	 Ćwioka	 i	 Witolda	
Nazarewicza	 (byłego	 prodziekana	
Wydziału	 FTiMS)	 pt.	 Shape coexi-
stence and triaxiality in the superheavy nuclei.	 (reprodukcja	pierwszej	strony	tej	publi-
kacji	zamieszczona	jest	w	Dodatku,	s.	242).	W	późniejszych	latach	publikowanie	
prac	w	równie	znaczących	czasopismach	stawało	się	coraz	powszechniejsze.

Począwszy	 od	 pierwszych	 lat	
nowego	 wieku,	 równolegle	 
z	 procesem	 integracji	 z	 kraja-
mi	 zachodniej	 Europy,	 Wy-
dział	 Fizyki	 zaczął	 uczestni-
czyć	w	programach	ramowych	
Unii	 Europejskiej.	 W	 ramach	
5.	 Programu	 Ramowego	 UE	
(5PR).	 Wydział	 uzyskał	 zna-
czącą	 dotację	 na	 organizację	
Centrum	Doskonałości	o	akro-
nimie	 CEPHOMA	 (Centre	 

Wojciech Wróbel i Michał Marzantowicz przy  komorze 
rękawicowej w Laboratorium Joniki Ciała Stałego

Cezariusz Jastrzębski  
w Laboratorium Technik Femtosekundowych
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of	 Photonics	 and	Ma-
terials for Prospective 
Applications).	 Okres	
finansowania	 obejmo-
wał	 lata	 2002–2006.	
Koordynowany	 przez	 
prof. Jerzego	 Garbar-
czyka	 projekt	 polegał	
na	 współpracy	 kilku-
nastu	 instytutów	i	wy-
działów	 znaczących	
europejskich	 ośrod-
ków	 naukowych,	 ta-
kich	 jak:	uniwersytety	
francuskie	 (UPMC	 w	
Paryżu,	w	Montpellier	
oraz	 w	 Lille),	 uniwer-
sytety	włoskie	(w	Tren-
to	i	Pavii),	uniwersyte-
ty	 brytyjskie	 (Queen	
Mary	 –	 w	 Londynie	 
i	w	Surrey)	oraz	uniwersytety	w	Wiedniu	(TUW),	Münster,	Delft	(TUD),	w		Wil-
nie,	a	także	Instytut	Chemii	Fizycznej	i	Teoretycznej	w	Atenach.	Ze	strony	polskiej	 
w	projekcie	uczestniczyli	pracownicy	i	doktoranci	ówczesnych	zakładów:	IV,	III,	V	
i	II.	Kierownikami	pakietów	roboczych	projektu	byli	profesorowie:	L.	Adamowicz,	 
R.	Bacewicz,	 J.	Dygas,	 J.	Garbarczyk	 (2)	 i	F.	Krok.	 Sekretarzem	Centrum	był	 
prof. M.	Wasiucionek.

Plonem	 czteroletniej	 działalności	 CEPHOM-y	 były:	 32	 publikacje	 w	 czasopi-
smach	z	listy	filadelfijskiej,	43	prezentacje	na	konferencjach	międzynarodowych,	
4	 rozprawy	doktorskie	oraz	21	wykładów	zaproszonych,	wygłoszonych	na	Wy-
dziale	Fizyki	lub	w	ośrodkach	partnerskich.	Ponadto	z	budżetu	Centrum	zorga-
nizowano	3	 konferencje	międzynarodowe.	 Szczegółowy	opis	 działalności	Cen-
trum	Doskonałości	CEPHOM-a	zawiera	raport	[76].

W	 tym	 czasie	 na	 Wydziale	 Fizyki	 PW	 powstało	 także	 inne	 centrum	 dosko-
nałości	 o	 nazwie	 Complex	 Systems	 Research	 (CSR),	 utworzone	 staraniem	 
prof.	 dr.	 hab.	 Janusza	 Hołysta.	 Miało	 ono	 początkowo	 status	 krajowego	 cen-
trum	doskonałości,	lecz	w	następnych	latach	jego	ranga	silnie	wzrosła	w	związku	 
z	 dużą	 aktywnością	 prof.	 Hołysta	 w	 pozyskiwaniu	 funduszy	 pochodzących	 
z	Unii	Europejskiej,	głównie	w	ramach	programów	ramowych	6	PR	i	7	PR	(okres	
2005–2017).	Spośród	jedenastu	większych	lub	mniejszych	projektów	z	udziałem	
lidera	Centrum	CSR		należy	wymienić:

Zebranie inauguracyjne projektu CEPHOMA w Gmachu Fizyki PW 
(od lewej stoją Leszek Adamowicz, Marek Wasiucionek,  

Franciszek Krok , Thierry. Langlois d’Estaintot - reprezentant 
Komisji Europejskiej, Jerzy Garbarczyk - koordynator projektu, 

Rajmund Bacewicz i Józef Dygas)
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1. Kolektywne	 Emocje	 w	 Cyberprzestrzeni	 (Collective	 Emotions	 in	 Cyber- 
space	–	CYBEREMOTIONS),	2009–2013,	koordynator	międzynarodowego	
projektu	7.PR	(9	partnerów).

2. Samoorganizujące	 się	 przetwarzanie	 informacji,	 krytyczność	 i	 emer-
gentność	 w	 układach	 wielopoziomowych	 (Self-Organised	 information	 
PrOcessing,	CriticaLity	and	Emergence	in	multilevel	Systems	–	SOPHOCLES),	 
2012–2015,		kierownik	pakietu	w	programie	7PR.

3. Krytyczne	zdarzenia	w	sieciach	ewoluujących	 	 (Critical	Events	 in	Evolving	
Networks	 –	 CREEN),	 2005–2008,	 koordynator	 projektu	 w	 ramach	 6PR	 
(5	partnerów).	

Działalność	 naukowa	Wydziału	 Fizyki	 została	w	 roku	 2006	wysoko	 oceniona	
przez	Komitet	Ewaluacji	Jednostek	Naukowych,	czego	wyrazem	było	przyznanie	
Wydziałowi	I	kategorii	w	ocenie	parametrycznej.	W	okresie	2005–2012	Wydział	
odnotował	zauważalny	postęp	w	aktywności	naukowej.	Wzrosła	liczba	publikacji	
naukowych,	w	tym	tych	w	renomowanych	periodykach.	Wzrosła	też	liczba	pro-
jektów	badawczych,	w	tym	projektów	europejskich	realizowanych	w	programach	
ramowych.	Towarzyszyły	temu	istotne	inwestycje	w	zakresie	budowy	i	wyposaże-
nia	laboratoriów.	Powstały	w	tym	okresie	laboratoria	Analizy	Termicznej,	Mikro-
skopii	Sił	Atomowych	oraz	Spektroskopii	Femtosekundowej.	Zakupiono	między	
innymi nowy spektrometr ramanowski.

W	roku	2011	Wydział	Fizyki	 zorganizował	na	Politechnice	Warszawskiej	 dużą	
międzynarodową	 konferencję	 –	 18th	 International	 Conference	 on	 Solid	 State	 
Ionics	(SSI-18).	Była	to	największa,	jak	dotychczas,	konferencja	międzynarodowa	
zorganizowana	przez	Wydział	Fizyki	PW.	Powierzenie	Wydziałowi	 jej	 zorgani-
zowania	(na	drodze	konkursu)	było	dowodem	uznania,	jakie	uzyskały	w	świecie	
badania	prowadzone	przez	Zakład	 Joniki	Ciała	 Stałego.	W	konferencji	wzięło	
udział	640	uczestników	z	35	krajów	(najwięcej	z	Japonii	–	129,	i	Niemiec	–	80).	
Przewodniczącym	Komitetu	Organizacyjnego	 konferencji	 był	 prof.	Franciszek 
Krok.

W	 latach	 2012–2016,	 podobnie	 jak	 w	 okresie	 poprzednich	 kadencji	Wydziału,	
członkowie	Pracowni	Reakcji	Ciężkich	Jonów	aktywnie	uczestniczyli	w	przygo-
towaniu	 i	 realizacji	 największych	w	 świecie	 eksperymentów	 fizycznych:	 STAR	 
w	Brookhaven,	USA	oraz	ALICE,	NA49	i	NA61	w	Europejskim	Laboratorium	
Fizyki	Jądrowej	i	Fizyki	Cząstek	CERN.

Od	początku	powstania	w	roku	1999	do	czerwca	2015	roku	na	Wydziale	Fizyki	
wypromowano	136	doktorów	nauk	fizycznych	oraz	przeprowadzono	30	przewo-
dów	habilitacyjnych.	17	osób	otrzymało	tytuł	profesora	nauk	fizycznych.	Imienny	
wykaz	tych	wszystkich	osób	podany	jest	w	Dodatku	(s.	200–207).
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4.6 Tematyka prac badawczych  
Zakłady	naukowo-dydaktyczne	Wydziału	Fizyki	składają	się	z	pracowni	nauko-
wych,	które	tworzą	nieformalną	(utworzoną	na	potrzeby	wewnętrzne)	podstruk-
turę	Wydziału.	Działalność	naukowa	WF	opiera	się	na	badaniach	prowadzonych	
w	 tych	 pracowniach.	 Poniżej	 przedstawione	 są	 tematyki	 badawcze	 rozwijane	
przez	 liderów	 naukowych	Wydziału	 (zwykle	 profesorów	 tytularnych)	 oraz	 ich	
współpracowników.				

Holografia i optyka dyfrakcyjna

Badania	nad	trójwymiarową	rekonstrukcją	obrazów	podjął	jeszcze	w	okresie	mię-
dzywojennym	profesor	Mieczysław	Wolfke,	powszechnie	uważany	za	prekursora	
holografii.

Tematyka	holograficzna	zaczęła	się	gwałtownie	rozwijać	od	wynalezienia	lasera,	
a	w	Instytucie	Fizyki	PW	zapoczątkował	ją	Andrzej	Kalestyński	pod	koniec	lat	
sześćdziesiątych	 ubiegłego	 wieku.	 Powstała	 tam	 wówczas	 Pracownia	 Informa-
tyki	Optycznej,	gdzie	prowadzono	pionierskie	badania,	kładące	podwaliny	pod	
współczesną	optoelektronikę	i	fotonikę.	Początkowo	obejmowały	one	podstawo-
we	zagadnienia	teoretyczne	i	eksperymentalne,	obejmujące	m.in.	optyczną	obrób-
kę	informacji,	korelatory	optyczne,	obrazowanie	i	powielenie	obrazów,	kontrolo-
wane	ogniskowanie	światła	i	formowanie	wiązek	laserowych,	precyzyjne	pomiary	
optyczne,	 elementy	 dyfrakcyjne,	 technologię	 wytwarzania	 mikroelementów	
optycznych.	Badania	były	prowadzone	z	dużym	udziałem	absolwentów	Wydziału	
Fizyki	Technicznej	i	Matematyki	Stosowanej,	stanowiących	nową	kadrę	Pracowni.

Rozwój	technologii	umożliwił	realizację	praktyczną	wielu	pomysłów,	zrodzonych	
ze	wspomnianych	prac	podstawowych.	Dzięki	temu	w	ostatnich	latach	badania	
nabrały	 charakteru	 aplikacyjnego	 i	 dotyczą	 konstrukcji	 konkretnych	 urządzeń	

Obraz odtworzony z hologramu cyfrowego zapisanego  
w układzie pokazanym po prawej stronie
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użytkowych	lub	ich	ważnych	części	składowych.	Spośród	wielu	z	nich	można	wy-
mienić:	kieszonkowe	projektory	obrazów	i	filmów	(M.	Makowski),	nowoczesne	
wyświetlacze	informacji	w	samolotach,	samochodach	i	motocyklach	(M.	Sypek,	 
J.	Suszek),	nowej	generacji	soczewki	kontaktowe	i	wewnątrzgałkowe	(stosowane	
po	operacji	zaćmy)	do	skutecznej	korekcji	wad	wzroku	(A.	Kołodziejczyk,	K.	Pe-
telczyc),	elementy	optyczne	do	obrazowania	w	podczerwieni	(noktowizja,	termo-
wizja,	promieniowanie	THz)	oraz	w	nadfiolecie	(M.	Sypek,	A.	Siemion).	

Optoelektronika i fotonika światłowodowa

W	Instytucie	Fizyki	PW	w	połowie	 lat	60.	XX	wieku	 jeden	z	uczniów	Wojcie-
cha	 Rubinowicza,	 Bohdan	 Karczewski,	 zainicjował	 badania	 optyczne,	 kładąc	
główny	nacisk	na	teorię	dyfrakcji	i	polaryzację	światła.	Efektem	dalszych	badań	
optycznych	w	IF	PW	było	powstanie	zespołów	ukierunkowanych	na	holografię	
i	informatykę	optyczną,	optykę	nieliniową	oraz	optoelektronikę	i	fotonikę	świa-
tłowodową.	

Prace	badawcze	związane	z	optoelektroniką	światłowodową	zostały	zapoczątko-
wane	w	Instytucie	Fizyki	PW	w	latach	siedemdziesiątych	XX	wieku	przez	Lucja-
na	Grochowskiego	i	Andrzeja	Domańskiego,	którzy	zmierzyli	dwójłomność	spe-
cjalnych	 nietelekomunikacyjnych	 światłowodów,	 wyprodukowanych	 w	 UMCS	 
w	Lublinie.	Od	lat	80.	XX	wieku	prowadzono	również	prace	związane	z	optoelek-
troniką,	zintegrowaną	w	zakresie	teorii	światłowodów	planarnych	i	paskowych	
(Jan Petykiewicz i Mirosław	Karpierz)	oraz	zastosowań	praktycznych	(Andrzej	
Domański)	modulacji	światła	w	strukturach	planarnych	z	niobianu	litu,	wytwa-
rzanych	w	Instytucie	Technologii	Materiałów	Elektronicznych.	

Pod	koniec	lat	80.	XX	wieku	badania	zjawiska	polaryzacji	światła	w	światłowo-
dach	dwójłomnych,	prowadzone	przez	Andrzeja	Domańskiego	 i	Tomasza	Wo-
lińskiego,	 doprowadziły	 do	 opracowania	 teorii	 polarymetrycznych	 czujników	
światłowodowych,	jak	również	do	opatentowania	(we	współpracy	z	Wojciechem	
Bockiem	z	Uniwersytetu	w	Hull,	Quebec,	Kanada)	w	Polsce,	USA	i	w	Kanadzie,	
czujników	światłowodowych	do	pomiaru	ciśnienia	i	odkształcenia	podłużnego.	
Czujniki	 te	w	ostatnich	 latach	posłużyły	do	wytworzenia	prototypowych	 foto-
nicznych	materiałów	kompozytowych,	w	których	światłowody	polarymetryczne,	
na	stałe	zanurzone	w	strukturach	kompozytowych,	monitorują	w	sposób	ciągły	
naprężenia	i	odkształcenia	elementów	konstrukcji	(np.	statków	powietrznych).	

Termicznie przestrajalna odwracalna zmiana mechanizmu  
(przerwa fotoniczna – klasyczny efekt falowodowy) propagacji światła   

w optofluidycznym ciekłokrystalicznym światłowodzie fotonicznym
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Na	 początku	 XXI	 wieku,	 pod	 kierunkiem	 Tomasza	 Wolińskiego,	 rozpoczę-
to	 nowe	 badania	 związane	 ze	 światłowodami	 fotonicznymi	 i	 mikrostruktural-
nymi	(wytworzonymi	w	UMCS	przez	Jana	Wójcika)	dodatkowo	wypełnianymi	 
specjalnie	dobranymi	ciekłymi	kryształami	(wytwarzanymi	w	Wojskowej	Akade-
mii	Technicznej	w	zespole	Romana	Dąbrowskiego),	kładąc	tym	samym	podwali-
ny	pod	nową	gałąź	współczesnej	fotoniki	–	optofluidykę	światłowodową.	Otrzy-
mane	w	ten	sposób	ciekłokrystaliczne	światłowody	fotoniczne	charakteryzują	się	
przestrajalnymi	 właściwościami	 propagacyjnymi,	 spektralnymi	 czy	 polaryzacyj-
nymi,	 których	 zastosowanie	 w	 nowego	 typu	 dynamicznych	 światłowodowych	
układach	telekomunikacyjnych	 i	czujnikowych	zademonstrowano	po	raz	pierw-
szy w ostatnich latach.

Optyka nieliniowa

Na	początku	lat	70.	Jan	Petykiewicz,	po	przejściu	z	Instytutu	Fizyki	PAN	na	Po-
litechnikę	Warszawską,	zainspirowany	przez	swojego	promotora	profesora	Woj-
ciecha	Rubinowicza	(wówczas	IF	PAN)	i	przyjaciela	Pawła	Chmelę	(Uniwersytet	
w	 Ołomuńcu,	 Czechosłowacja)	 rozpoczął	 prace	 teoretyczne	 dotyczące	 optyki	
nieliniowej	w	opisie	klasycznym.	Powiązanie	optyki	nieliniowej	z	właściwościami	
światłowodów	optycznych	zaowocowało	 stworzeniem	znaczącego	ośrodka	 teo-
retycznego.	Pod	koniec	lat	80.	Mirosław	Karpierz	i	Tomasz	Woliński	zainicjowali	
prace	eksperymentalne	z	tej	tematyki,	wykorzystując	jako	ośrodek	nieliniowy	cie-
kłe	kryształy,	które	stanowiły	jedną	ze	specjalności	badawczych	Instytutu	Fizyki	
PW	(od	połowy	lat	70.	zajmował	się	nimi	zespół	Antoniego	Adamczyka).

Rozwój	bazy	eksperymentalnej,	połączony	z	badaniami	teoretycznymi,	zaowoco-
wał	szeregiem	oryginalnych	osiągnięć	dotyczących	nieliniowej	optyki	w	ciekłych	
kryształach	i	strukturach	światłowodowych.	Między	innymi	uzyskano	pierwszą	
na	świecie	samoogniskującą	się	wiązkę	światła	 (przestrzenny	soliton	optyczny),	 
w	warstwie	nematycznego	ciekłego	kryształu	(w	1998	roku),	a	następnie	w	nema-
tykach	chiralnych.	Tego	typu	solitony,	nazywane	nematykonami,	stanowią	kana-
ły	światłowodowe,	które	mogą	 tworzyć	rekonfigurowalne	połączenia	optyczne.	
Ze	względu	na	niskie	moce	potrzebne	do	ich	utworzenia	i	sterowania	są	bardzo	
atrakcyjne	do	wykorzystania	w	całkowicie	optycznych	układach	przełączających	
sygnały	optyczne.	Wpisują	 się	 tym	w	 tematykę	badań	dotyczących	 zastosowań	
fotoniki,	która	 jest	uważana	za	 jedną	z	najważniejszych	 innowacyjnych	technik	
obecnego	stulecia.	

Fotowoltaika

Badania	z	zakresu	fotowoltaiki	zostały	zapoczątkowane	przez	Rajmunda	Trykoz-
ko	w	latach	80.	ubiegłego	wieku.	Motywacją	było	wsparcie	rozwoju	innowacyjnych	
technologii	ogniw	słonecznych,	które	byłyby	mniej	energo-	 i	materiałochłonne	
w	produkcji	niż	standardowe	moduły	krzemowe.	W	latach	dziewięćdziesiątych,	
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dzięki	współpracy	nawiązanej	przez	Małgorzatę	Igalson	z	wiodącymi	ośrodkami	
europejskimi	 wytwarzającymi	 ogniwa	 cienkowarstwowe,	 powstały	 pionierskie	
prace	z	dziedziny	fizyki	defektów	w	chalkopirytach,	z	grupy	Cu(In,Ga)	 (S,Se)2,	
stanowiących	bazę	wysoko	wydajnych	ogniw	CIGS.	W	szczególności	zaobserwo-
wano,	po	 raz	pierwszy,	zjawiska	metastabilne	w	charakterystykach	optoelektro-
nicznych	tych	ogniw	i	powiązano	je	ze	specyficznymi	własnościami	niektórych	
defektów	 rodzimych	 w	 CIGS.	 Eksperymentalne	 badania	 własności	 elektrono-
wych	 tych	 defektów	 oraz	 całych	 struktur	 fotowoltaicznych,	 z	wykorzystaniem	
szerokiego	 zestawu	 komplementarnych	 technik	 optycznych	 i	 elektrycznych,	 
są	kontynuowane	do	tej	pory.	

Badania strukturalne wykorzystujące promieniowanie 
synchrotronowe

Począwszy	od	roku	2000	na	PW	zainicjowano,	pod	kierunkiem	Rajmunda	Bace-
wicza,	badania	strukturalne	wykorzystujące	absorpcję	promieniowania	synchro-
tronowego	 –	EXAFS	 (Extended	X-ray	Absorption	Fine	 Structure)	 i	XANES	
(X-ray	Absorption	Near	Structure).	Metody	te	zostały	zastosowane	do	badania	
materiałów	półprzewodnikowych,	wykorzystywanych	w	fotowoltaice	i	spintroni-
ce,	a	także	amorficznych	stopów	metalicznych,	tzw.	szkieł	metalicznych.	Przepro-
wadzone	prace	pozwoliły	określić	zależności	pomiędzy	lokalnym	otoczem	atomu	
manganu	a	magnetycznym	uporządkowaniem	w	półprzewodnikach:	GaAs:Mn,	
CuInS2:Mn,	CuInSe2:Mn,	a	także	skorelować	lokalne	otoczenie	wokół	atomu	tel-
luru	z	elektrycznymi	właściwościami	GaAs:Te.

Wykorzystując	technikę	EXAFS,	wykonano	również	pionierskie	badania	struktu-
ry	lokalnej	szkieł	metalicznych	Zr-Cu	i	Ce-Al	w	warunkach	wysokiego	ciśnienia.	

Krystaliczne przewodniki superjonowe

W	 latach	 70.	 ubiegłego	 wieku	 wyodrębniła	 się	 z	 fizyki	 ciała	 stałego,	 jako	 od-
dzielna	gałąź,	jonika	ciała	stałego.	Jej	powstanie	związane	było	z	odkryciem	no-
wej	klasy	materiałów,	w	których	możliwe	jest	istnienie	dużej	koncentracji	ruchli-
wych	jonów	i	wysokiej	ich	ruchliwości.	Badania	takich	materiałów	mają	zarówno	
aspekt	poznawczy	 (mechanizmy	 transportu	 jonów),	 jak	 i	 znaczenie	praktyczne	
–	materiały	te,	zwane	też	przewodnikami	superjonowymi	–	znajdują	zastosowanie	
jako	elektrolity,	m.in.	w	ogniwach	elektrochemicznych	nowej	generacji,	sensorach	
różnego	rodzaju	jonów	itp.		

Zainteresowanie	kryształami	jonowymi	w	PW	zaczęło	się	od	prac	Włodzimierza	
Ścisłowskiego	(lata	60.),	którego	uczniami	byli	Wacław	Jakubowski	i	Władysław	
Bogusz.	W	 kolejnych	 latach	 badania	 rozszerzyły	 się	 na	 różne	materiały,	 wyka-
zujące	wysokie	przewodnictwo	 jonowe	(przewodniki	superjonowe	 jonów	sodu,	
litu,	srebra,	tlenu)	i	materiały	wykazujące	mieszane	przewodnictwo	jonowo-elek-
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tronowe,	 które	 mogą	 być	 wy-
korzystane	 jako	 elektrody	 we	
wspomnianych	 urządzeniach	
elektrochemicznych.

Badania	 prowadzone	 w	 za-
kresie	 joniki	 ciała	 stałego	 
w	PW	uzyskały	wysokie	uzna-
nie	w	świecie,	czego	dowodem	
było	powierzenie	zorganizowa-
nia w Warszawie w 2011 roku  
18th	Conference	 on	 Solid	 Sta-
te	 Ionics	 (SSI-18),	 tj.	 głównej	
konferencji	 z	 tej	 dziedziny	 
(F.	 Krok	 –	 przewodniczący	
konferencji).

Jedną	ze	specjalności	naukowych	joniki	ciała	stałego	na	WF	PW,	prowadzonych	
w	 Pracowni	 Krystalicznych	 Przewodników	 Superjonowych	 kierowanej	 przez	
Franciszka	Kroka,	są	przewodniki	jonów	tlenu.	Prowadzone	badania	mają	głów-
nie	na	celu	określenie	 relacji	 struktura	krystaliczna	 (głównie	struktura	defekto-
wa)–właściwości	elektryczne	nowych	przewodników	jonów	tlenu.	M.in.	badania	
takie	 przeprowadzono	 w	 odniesieniu	 do	 związków	 o	 strukturze	 warstwowej	 
w	układzie	Bi2O3 – V2O5	–	MExOy	(ME	–	metal),	zwanych	BIMEVOX-ami.	Na	
podstawie	rozważań	dotyczących	równowagi	defektów	struktury	i	założeń	doty-
czących	 koordynacji	 kationów	w	warstwie	 wanadowej	 zaproponowano	mecha-
nizm	przewodzenia	oraz	powszechnie	stosowany	model	opisujący	zakres	wystę-
powania	fazy	o	wysokim	przewodnictwie	jonów	tlenu	w	tych	materiałach.

W	pracowni	prowadzone	są	 również	badania	właściwości	fizycznych	polimero-
wych	przewodników	jonów	litu	w	kontekście	zastosowań	w	bateriach	 litowych.	
M.in.	 określono	 (Michał	Marzantowicz)	 wpływ	 segregacji	 kompleksów	 krysta-
licznych	na	przewodnictwo	jonowe	i	odkryto	nowe	fazy	o	wysokiej	przewodności	
elektrycznej	w	elektrolitach	bazujących	na	PEO.

Twórczo	rozwijane	są	również	badania	( Józef	Dygas)	mające	na	celu	rozwój	me-
tody	spektroskopii	impedancyjnej	oraz		ilościowej	analizy	widm	impedancyjnych.

Nanomateriały i amorficzne przewodniki superjonowe

Jedną	z	gałęzi	joniki	ciała	stałego	jest	fizyka	superjonowych	i	elektronowo-jono-
wych	przewodników	amorficznych	oraz	opartych	na	nich	nanomateriałów.	Zało-
życielem	Pracowni	Amorficznych	Przewodników	Superjonowych	(podobnie	jak	
całego	Zakładu	Joniki	Ciała	Stałego)	był	Wacław	Jakubowski	(1930–2011),	który	

Struktura krystaliczna BIMEVOX-u  
i mechanizm transportu jonów tlenu
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doktoryzował	się	u	Włodzimierza	M.	Ścisłowskiego	(1902–1982).	Ten	zaś	termi-
nował	u	noblisty	Nevilla	Motta.	Koncepcje	naukowe	Motta,	 takie	 jak	hopping	
elektronowy	w	szkłach	lub	przejście	Motta,	są	wciąż	żywe	i	aktualne	w	pracach	
badawczych	Pracowni,	kierowanej	przez	Jerzego	E.	Garbarczyka.

W	 ostatnich	 latach	 wiele	 prac	 poświęconych	
było	szkłom	o	mieszanym	przewodnictwie	elek-
tronowo-jonowym,	które	poddawano	procesowi	
termicznej	 nanokrystalizacji	 (Tomasz	 Pietrzak).	
Przeprowadzone	badania	wykazały,	że	tego	typu	
nanokrystalizacja,	 przeprowadzona	 w	 szkłach	
układów	Li2O-V2O5-P2O5 oraz Li2O-FeO-V2O5-
P2O5	 prowadzi,	 przy	 pewnych	 składach	 che-
micznych,	 do	 gigantycznego	wzrostu	 przewod-
ności	elektrycznej	oraz	do	podwyższenia	progu	
stabilności	termicznej	tych	układów.	Badania	te	
mają	 związek	 z	 poszukiwaniem	 nowych	 mate-
riałów	katodowych	do	baterii	typu	Li-ion,	które	
mają	masowe	zastosowanie.	Przyczyną	znaczącej	poprawy	właściwości	elektrycz-
nych	nanokrystalizowanych	szkieł	jest	obecność	w	tych	materiałach	nanokrysta-
litów	o	rozmiarach	około	5	nm.	Przy	takiej	wielkości	ziaren	ponad	50%	atomów	
ciała	 leży	na	powierzchniach	ziaren,	co	 jest	kluczowe	dla	 różnych	właściwości	
fizykochemicznych.	 Warto	 dodać,	 że	 Pracownia	 aktywnie	 współuczestniczyła	 
w	2011	roku,	w	organizacji	największego	światowego	forum	joniki	ciała	stałego,	
jakim	była	konferencja	SSI-18.

Innymi	ważnymi	osiągnięciami	Pracowni	było	otrzymanie	nanokrystalicznej	od-
miany	klasycznego	przewodnika	superjonowego,	jakim	jest	α-AgI	(Jan	L.	Nowin-
ski)	oraz	opracowanie	wysokociśnieniowej	metody	otrzymywania	kompozytów	
szklisto-ceramicznych	przewodzących	jony	strebra	(Marek	Wasiucionek).

Badania magnetyzmu i struktur materiałowych
Badania	 magnetyzmu	 ciał	 stałych	 pojawiły	 się	 na	 Politechnice	 Warszawskiej	
tuż	 po	 zakończeniu	 II	 wojny	 światowej	 z	 inicjatywy	 prekursora	 tych	 badań	 
w Polsce – Profesora Szczepana	Szczeniowskiego.	Badania	te	znalazły	swój	wyraz	
w	aktywności	utworzonych	zakładów	teorii	magnetyzmu	 i	przemian	fazowych	
oraz	zakładu	badań	strukturalnych.	Powstają	obszerne	prace	teoretyczne	Jerzego	
Kocińskiego	 oraz	Andrzeja	 Sukiennickiego.	Dotyczą	 one	 rozpraszania	 neutro-
nów	w	temperaturze	krytycznej,	jak	również	pasmowego	magnetyzmu	cienkich	
warstw	metalicznych.	Z	problematyki	magnetyzmu	wyrosło	kilka	nowych	i	waż-
nych	dziedzin	badań	rozwijanych	na	Wydziale	Fizyki.

Strategia	pozyskiwania	unikatowych	narzędzi	eksperymentalnych	zaowocowała	
zakupem	wysokiej	jakości	spektrometru	ramanowskiego,	Dilor	XY-800,	z	oprzy-

Mikrostruktura szkła poddanego 
termicznej nanokrystalizacji 

(widoczne są ziarna rzędu 5 nm) 



W
Y
D
Z
IA

Ł

125

rządowaniem.	Była	to	największa	inwestycja	aparaturowa	Politechniki	Warszaw-
skiej	w	 roku	 1991.	Możliwość	 przeprowadzania	 badań	 ramanowskich	 różnych	
materiałów	i	struktur	materiałowych	zaowocowała	podniesieniem	konkurencyj-
ności	zgłaszanych	projektów	badawczych	i	szans	na	uzyskanie	finansowania	krajo-
wego	i	zagranicznego.	Na	podkreślenie	zasługuje	udział	w	projektach	związanych	 
z	 poszukiwaniem	 ferromagnetyzmu	 w	 szerokoprzerwowym	 półprzewodniku	
GaN	domieszkowanym	Mn.	Wiodącą	rolę	w	badaniach	ramanowskich	odegrał	
Wojciech	Gębicki.

Potrzeba	 dalszego	 rozwoju	 bazy	 eksperymentalnej	 i	 technologicznej	 dopro-
wadziła	 do	 porozumienia	między	Wydziałem	 Fizyki	 i	 Instytutem	Technologii	
Elektronowej	w	sprawie	zakupu	aparatury	do	epitaksji	z	wiązek	molekularnych	
(MBE).	 Inicjatorem	 porozumienia	 ze	 strony	Wydziału	 Fizyki	 był	 Leszek	Ada-
mowicz,	były	dziekan	i	kierownik	zakładu	badań	strukturalnych.	W	ten	sposób	
powstała	możliwość	wytwarzania	 złożonych	 struktur	półprzewodnikowych	za	
pomocą	 układu	MBE	Compact	 21	firmy	RIBER.	Przyrząd	 znajduje	 się	w	po-
siadaniu	 Środowiskowego	 Laboratorium	Epitaksji	Nanostruktur,	 utworzonego	 
w	2005	roku,	przez	Wydział	Fizyki	PW	i	Instytut	Technologii	Elektronowej.	Apa-
ratura	MBE	przyczyniła	się	do	realizacji	interdyscyplinarnych	projektów	badaw-
czych,	kierowanych	przez	Macieja	Bugajskiego	z	Instytutu	Technologii	Elektro-
nowej.	Rozwinięcie	tej	tematyki	pozwoliło	na	konstrukcję	w	Polsce	pierwszego	
lasera	kaskadowego	w	zakresie	bliskiej	i	średniej	podczerwieni,	przyrządu	o	para-
metrach	na	najwyższym	poziomie	światowym.	

Spintronika

Spintronika,	czyli	elektronika	spinowa	wykorzystująca	spin	elektronu	do	zapisu	
informacji,	jest	szybko	rozwijającą	się	dziedziną,	a	o	jej	znaczeniu	we	współcze-
snej	 fizyce	 świadczy	Nagroda	Nobla	 przyznana	w	 roku	 2007	 odkrywcom	 zja-
wiska	 Gigantycznej	 MagnetoRezystancji	 (GMR).	 Tunelowa	 MagnetoRezystan-
cja	 (TMR)	 jest	 zjawiskiem	 analogicznym	 do	 GMR,	 jednakże	 obserwowanym	 
w	złączach	 tunelowych.	Obecnie	produkowane	dyski	komputerowe,	 jak	 i	 trwa-
łe	pamięci	magnetyczne	ze	swobodnym	dostępem	(MRAM),	wykorzystują	efekt	
TMR,	co	pozwoliło	na	znaczny	wzrost	gęstości	zapisu.

Diagramy konwencjonalnej i spinowej termosiły w złączu z ferromagnetycznymi elektrodami
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Począwszy	od	roku	2000	Renata	Świrkowicz	i	Michał	Wilczyński,	z	Zakładu	Ba-
dań	Strukturalnych,	wspólnie	z	Józefem	Barnasiem	(UAM	w	Poznaniu),	bliskim	
współpracownikiem	noblistów	–	odkrywców	GMR,	prowadzą	badania	zjawiska	
TMR	 w	 płaskich	 złączach	 tunelowych	 oraz	 układach	 nanoskopowych	 zawie-
rających	kropki	 kwantowe.	Analizowano	 również	 efekt	przełączania	momentu	
magnetycznego	 za	 pomocą	prądu	 elektrycznego,	wynikający	 z	 transferu	 spinu,	
istotny	dla	pamięci	magnetycznych	nowej	generacji.	Badania	z	ostatnich	lat	doty-
czą	nowej	dziedziny,	spinowej	kalorymetrii,	pozwalającej	na	generację	w	złączu	
tunelowym	napięcia,	w	szczególności	napięcia	spinowego,	w	wyniku	gradientu	
temperatury.	Procesy	tego	typu	są	istotne	ze	względu	na	konwersję	energii	ciepl-
nej	w	energię	elektryczną	w	układach	mezo-	i	nanoskopowych.

Nanostruktury węglowe

Niemal	dekadę	temu	Instytut	Fizyki	Politechniki	Warszawskiej,	jako	jeden	z	nie-
licznych	 w	 Polsce,	 zapoczątkował	 badania	 nad	 niezwykłymi	 nanostrukturami	
–	nanorurkami	węglowymi,	które	kształtem	przypominają	 rurkę,	przy	czym	 jej	
średnica	 jest	 sto	 tysięcy	 razy	mniejsza	 niż	 średnica	 ludzkiego	 włosa.	 Te	 cylin-
dryczne	nanostruktury	węglowe	wykazują	się	niezwykłymi	własnościami	optycz-
nymi	 i	elektronicznymi,	często	wykazując	efekty	właściwe	dla	systemów	jedno-
wymiarowych.	 Jednym	z	naszych	sukcesów	było	zbadanie,	po	 raz	pierwszy	na	
świecie,	własności	elektrostatycznych	nanorurek	węglowych.

Kilka	 lat	 temu	 rodzinę	 nanostruktur	 wę-
glowych	badanych	na	Wydziale	Fizyki	PW	
rozszerzono	 o	 dwuwymiarową	 warstwę	
heksagonalnej	struktury	węglowej	–	grafen.	
W	ramach	tych	badań	opracowano	i	wdro-
żoną	 unikatową	 aparaturę	 do	 produkcji	
grafenu	 (również	 nanorurek)	 bazującą	 na	
technologii	CVD.	Ponadto	udało	się	stwo-
rzyć	potężną	bazę	 technologiczno-aparatu-
rową,	przeznaczoną	do	badań	nanostruktur	
węglowych	 oraz	 produkcji	 nanourządzeń	
opartych na tych strukturach. Aktualnie 
prowadzone	badania	silnie	ukierunkowane	
są	 na	 potencjalne	 aplikacje	 nanostruktur	
węglowych.	Pracami	tymi	kieruje	dr	hab.	inż.	Mariusz	Zdrojek

Fizyka relatywistycznych reakcji jądrowych

W	 1972	 roku	 dyrektorem	 Instytutu	 Fizyki	 został	 Zbigniew	 Strugalski,	 który	
wprowadził	 do	 tematyki	 badawczej	 Instytutu	 fizykę	 jądrową,	 zatrudniając	 za-
równo	doświadczonych	specjalistów:	Włodzimierza	Zycha,	Stefana	Ćwioka,	jak	

Zdjęcie nanorurki węglowej emitującej 
elektrony – wykonane za pomocą 
mikroskopu sił elektrostatycznych
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i	młodych	adeptów	nauki.	Rozpoczął	też	współpracę	ze	Zjednoczonym	Instytu-
tem	Badań	Jądrowych	w	Dubnej	koło	Moskwy.

Początkowo	 przedmiotem	 analizy	 były	 fotografie	 zderzeń	 jądrowych,	 rejestro-
wane	 za	 pomocą	 komór	 pęcherzykowych.	 Uzyskano	 wiele	 ciekawych	 wyni-
ków	 wskazujących	 na	 możliwość	 wykorzystania	 jądra	 atomowego,	 jako	 specy-
ficznego	 detektora	 procesów	 zachodzących	 w	 skali	 subjądrowej.	 Wkrótce	 po	
1990	 roku	 rozpoczął	 się	 nowy	 etap	 tych	 badań,	 kiedy	 grupa	 z	Wydziału	 Fizy-
ki	 PW	 stała	 się	 uczestnikiem	 eksperymentów	 fizycznych,	 należących	 do	 naj-
większych	w	skali	światowej:	STAR	w	Brookhaven	National	Laboratory	(1991),	 
ALICE	 w	 Europejskiej	 Organizacji	 Badań	 Jądrowych	 CERN	 (1998)	 oraz	 
NA61-SHINE	także	w	CERN	(2005).

Przedmiotem	 analiz,	 prowadzonych	 do	 dziś,	 jest	 badanie	własności	 elementar-
nych	składników	struktury	materii	 i	 ich	oddziaływań.	Chodzi	w	szczególności	
o	określenie	i	zbadanie	warunków,	w	jakich	następuje	przejście	fazowe	ze	stanu	
materii	 hadronowej,	 kiedy	 kwarki	 uwięzione	 są	w	protonach	 i	 neutronach,	 do	
stanu	 tzw.	 plazmy	 kwarkowo-gluonowej.	 Stan	 taki	 jest	 analogiczny	 do	materii	
pierwotnej,	tworzonej	w	pierwszych	chwilach	po	Wielkim	Wybuchu,	a	obecnie	
mogącej	 istnieć	we	wnętrzu	gwiazd	neutronowych.	Te	fascynujące	zagadnienia	
badane	są	metodami	stanowiącymi	wielkie	wyzwanie	dla	nauki	i	techniki.	Należy	
doprowadzać	do	kolizji	jąder	atomowych	przyspieszonych	do	prędkości	relatywi-
stycznych,	tj.	bardzo	bliskich	prędkości	światła.	W	zderzeniach	produkowane	są	
tysiące	cząstek	rejestrowanych	przez	gigantyczne	układy	detekcyjne.	Najbardziej	
znanym	urządzaniem	pomiarowym,	wykorzystywanym	przez	grupę	z	Wydziału	
Fizyki	PW,	jest	Large	Hadron	Collider	(LHC)	–	największe	urządzenie	badawcze	
skonstruowane w historii nauki. 

Detektor ALICE w fazie montażu (po lewej) oraz rekonstrukcja śladów cząstek 
zarejestrowanych w tym detektorze (po prawej)
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Teoria jądra atomowego

W	Pracowni	Struktury	Jądra	Atomowego	rozwijano	w	 latach	80.	 i	90.	badania	
teoretyczne	jąder	atomowych,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	jąder	o	dużej	de-
formacji,	szybko	rotujących	oraz	superciężkich.	W	połowie	lat	80.	szczególnym	
sukcesem	było	wskazanie	przez	Jerzego	Dudka	(z	Uniwersytetu	Warszawskiego)	
oraz Witolda	 Nazarewicza	 jądra	 152Dy,	 jako	 kandydata	 na	 jądro	 superzdefor-
mowane,	co	zostało	potwierdzone	eksperymentalnie	rok	po	publikacji.	Było	to	
pierwsze	eksperymentalne	potwierdzenie	istnienia	jąder	atomowych	o	niezwykle	
wydłużonych	kształtach.

Równocześnie,	 pod	 kierunkiem	 Stefana	 Ćwioka,	 rozwijano	 badania	 jąder	 su-
perciężkich.	 Zaowocowało	 to	 szeregiem	 bardzo	 precyzyjnych,	 jak	 na	 owe	 cza-
sy,	obliczeń	własności	 jąder	ciężkich	 i	 superciężkich	 (energii	powłokowej,	ener-
gii	emitowanych	cząstek	alfa,	lokalizacji	hipotetycznej	wyspy	stabilności),	czego	
ukoronowaniem	była	praca,	opublikowana	w	prestiżowym	czasopiśmie	„Nature”,	
w 2005 roku 

Pod	 koniec	 ubiegłego	 wieku	 w	 Pracowni	 zapoczątkowano	 badania	 dotyczące	
gwiazd	neutronowych	oraz	gazów	atomowych.	

Obecnie	 Pracownia	 Struktury	 Jądra	 Atomowego,	 kierowana	 przez	 Piotra	 Ma-
gierskiego,	koncentruje	się	na	badaniach	dynamiki	układów	jądrowych	i	gazów	
kwantowych,	wykorzystując	do	tego	celu	superkomputery.	Celem	badań	jest	zro-
zumienie	procesów	zachodzących	w	złożonych	układach	kwantowych,	daleko	od	
stanu	równowagi.	Do	zjawisk	tego	typu	należy	kwantowa	turbulencja,	dynamika	
wirów	kwantowych,	solitonów	itp.	Badania	nad	zjawiskami	tego	typu	zaowoco-
wały	publikacją	w	prestiżowym	czasopiśmie	„Science”	w	2011	roku.

Symulacje wirów kwantowych w gazie kwantowym atomów 6Li
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Dynamika nieliniowa układów dyskretnych

Badania	dotyczące	dynamiki	nieliniowej	 rozpoczęto	w	 latach	osiemdziesiątych	
XX	w.	 pod	 kierownictwem	Andrzeja	 Sukiennickiego,	 w	 Zakładzie	 Teorii	Ma-
gnetyzmu	 i	 Przemian	 Fazowych	 Instytutu	 Fizyki	 Politechniki	 Warszawskiej.	
Koncentrowały	 się	 one	wokół	 układów	magnetycznych,	m.in.	 dynamiki	 ścian	
domenowych	i	fal	spinowych.	Wkrótce	ich	zakres	rozszerzył	się	na	inne	układy,	
m.in.	sztuczne	sieci	neuronowe,	a	zakład	przyjął	nazwę	Zakładu	Fizyki	Układów	
Złożonych.

Na	 początku	XXI	w.,	 z	 inicjatywy	Roberta	Kosińskiego,	 powstała	 Pracownia	
Dynamiki	Nieliniowej	Układów	Dyskretnych.	Początkowo	prowadzono	w	niej	
badania	nieliniowych	zjawisk	dynamicznych	w	układach	neuronowych,	np.	rezo-
nansu	stochastycznego	w	zmodyfikowanych	sieciach	Hopfielda.	Następnie	poja-
wiły	się	prowadzone	wspólnie	z	Centralnym	Instytutem	Ochrony	Pracy	–	Pań-
stwowym	 Instytutem	Badawczym,	 działania	 dotyczące	 zastosowań	 sztucznych	
sieci	neuronowych	w	wizyjnych	systemach	bezpieczeństwa.

Pod	koniec	XX	w.	w	literaturze	nauko-
wej	 pojawiło	 się	 pojęcie	 sieci	 złożo-
nych	–	są	one	przykładem	nieliniowych	
układów	 dyskretnych.	 Należą	 do	 nich	 
np.	 sieci	 energetyczne,	 sieci	 kompute-
rowe,	 internet,	 sieci	 połączeń	 interper-
sonalnych	w	 społeczeństwie	oraz	 sieci	
neuronowe;	 można	 zatem	 powiedzieć,	
że	 ich	 prawidłowe	 działanie	 jest	 wa-
runkiem	funkcjonowania	współczesnej	
gospodarki.	 W	 Pracowni	 Dynamiki	
Nieliniowej	 Układów	 Dyskretnych	
rozpoczęto	 również	 badania	 w	 tym	
kierunku.	 Dotyczyły	 one	 modelowa-
nia	 rozprzestrzeniania	 się	 epidemii	 
w	sieciach	społecznych	i	były	prowadzo-
ne	 we	 współpracy	 z	 Narodowym	 In-
stytutem	 Zdrowia	 Publicznego	 –	 Pań-
stwowym	 Zakładem	 Higieny.	 Na	 ich	
podstawie	można	 np.	 określić	 poziom	
szczepień	profilaktycznych	wystarczają-
cy	do	powstrzymania	rozprzestrzeniania	się	określonej	epidemii	w	społeczności	 
z	zadaną	siecią	kontaktów	interpersonalnych.	Następnie	badania	objęły	również	
inne	zjawiska	w	sieciach	społecznych	(np.	formowanie	opinii),	w	sieciach	handlu	
światowego,	fizykę	statystyczną	sieci	złożonych	oraz	automatów	komórkowych.

Sieć WWW Wydziału Fizyki Politechniki 
Warszawskiej, która stanowi przykład sieci 

złożonej. Dwa silnie usieciowione klastry 
reprezentują polską i angielską część serwisu 

informacyjnego Wydziału
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 Fizyka układu krążenia człowieka

Jan	 Jacek	 Żebrowski	 rozpoczął	 badania	 fizyki	 układu	 krążenia	 na	 początku	 
lat	 90.,	 poszukując	 danych	 empirycznych,	 za	 pomocą	 których	 byłoby	możliwe	
wyjaśnienie	 nietypowych	 właściwości	 fraktalnych	 układów	 przestrzennie	 roz-
ciągłych,	 otrzymanych	 w	modelach	 procesów	magnesowania	 cienkich	 warstw	
magnetycznych.	 Po	 dwu-
letniej	 współpracy	 z	 Klini-
ką	Otolaryngologii	 Szpitala	
Czerniakowskiego	 Jan	 Że-
browski	 nawiązał,	 trwają-
cą	 do	 dzisiaj,	 współpracę	 
z	Kliniką	Rehabilitacji	Kar-
diologicznej	 i	 Elektrokar-
diologii	Nieinwazyjnej	oraz	
Kliniką	 Zaburzeń	 Rytmu	
Serca	 Instytutu	Kardiologii	
w	 Aninie.	 Doprowadziło	
to	 do	 serii	 kilkudziesięciu	
interdyscyplinarnych	 prac	
z	 pogranicza	 teorii	 chaosu,	
procesów	 stochastycznych	 
i	diagnostyki	chorób	układu	krążenia.	Rozwijane	są	nowe	metody	analizy	rytmu	
serca,	niewrażliwe	na	występowanie	typowej	dla	pacjentów	klinicznych	arytmii,	
z	którą	standardowe	metody	ilościowe	kardiologii	sobie	nie	radzą.	W	badaniach	
wykorzystywane	są	estymatory	entropii,	metody	dynamiki	symbolicznej,	analiza	
nieodwracalności	i	asymetrii	procesu	w	czasie	oraz	wielkości	stochastyczne	cha-
rakteryzujące	dynamikę	 szeregu	czasowego,	wprowadzone	przez	Monikę	Petel-
czyc.

Od	kilku	lat	Teodor	Buchner,	we	współpracy	z	Wojskowym	Instytutem	Medycz-
nym,	 bada	 związki	 pomiędzy	 rytmem	 serca	 a	 ciśnieniem	 tętniczym	 i	 rytmem	
oddechowym	 –	 obecnie	 tematyka	 niezwykle	 aktualna	 w	 kardiologii	 w	 ocenie	
ryzyka	zgonu.	Opracowywane	są	modele	fizyczne	przewodzenia	elektrycznego	 
w	przedsionku	serca,	mające	na	celu	wspomaganie	procedury	ablacji	oraz	modele	
przepływu	w	drzewach	naczyniowych,	ukierunkowane	na	rozwój	metody	kardio-
impedancji.

Fizyka w ekonomii i naukach społecznych

Metody	fizyki	statystycznej	 i	dynamiki	nieliniowej	są	obecnie	szeroko	wykorzy-
stywane		również	poza	tradycyjnymi	obszarami	zastosowań	fizyki,	m.in.	do	ana-
lizy	i	modelowania	zjawisk	społecznych	(socjofizyka)		i	procesów	ekonomicznych	
(ekonofizyka).	 Interdyscyplinarne	 badania	 w	 tym	 zakresie	 zostały	 rozpoczęte	 

Fraktalne drzewo naczyń krwionośnych w płucach
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na PW w latach 90. przez Janusza	Hołysta	i	prowadzone	były	w	Pracowni	Dynami-
ki	Nieliniowej	Układów	Złożonych,	która	później	zmieniła	nazwę	na	Samodziel-
ną	Pracownię	Fizyki	w	Ekonomii	i	Nauk	Społecznych.	Badania	te	realizowane	są	
w		oparciu	o	szeroką	współpracę	z	socjologami,	psychologami	 i	ekonomistami,	 
a	 o	 znaczeniu	 otrzymanych	 wyników	 świadczą	 m.in.	 liczne	 międzynarodowe	
granty		uzyskane		w	konkursach	Programów	Ramowych	UE.	Projekty	realizowa-
ne	są	z	takimi	ośrodkami,	jak	Politechnika	w	Zurychu,	Uniwersytet	w	Amsterda-
mie	czy	Uniwersytet	w	Oxfordzie.	

Jedna	z	pierwszych	prac	z	socjofizyki	została	opublikowana	w	1996	roku	przez	
Krzysztofa	Kacperskiego	i	Janusza	Hołysta.	Wykorzystali	oni	opracowaną	przez	
psychologów	społecznych	teorię	wpływu	społecznego	do	opisu	procesu	powsta-
wania	dyktatury,	wprowadzanej	przez	charyzmatycznego	lidera	lub	silny	ośrodek	
decyzyjny.	Zjawisko	to	można	zrozumieć,	stosując	teorię	multistabilności	i	przejść	
fazowych	do	dynamiki	zmian	opinii	w	grupach	społecznych.	Powyżej	krytycznej	
wartości	siły	lidera	lub	krytycznej	wartości	szumu	społecznego	w	grupie	następu-
je	nagłe	przejście	do	stanu,	w	którym	istnieje	tylko	jedna	opinia	reprezentowana	
początkowo	 jako	 mniejszościowa	 opinia	 partii	 lidera.	 Podobne	 zjawisko	 poja-
wia	 	 się	 również,	 gdy	zachodzi	konflikt	między	dwiema	grupami	 społecznymi,	
przedstawionymi	za	pomocą	oddziałujących	ze	 sobą	 sieci	 złożonych.	Mniejsza,	
ale	silniej	ze	sobą	połączona	grupa,	może	narzucić	swoją	opinię	większej	grupie	 
o	słabszych	wewnętrznych	linkach.	

Model współzawodnictwa dwóch sieci społecznych opracowany za pomocą sieci 
złożonych i spinów Isinga (oddziaływania ferromagnetyczne). Opinia mniejszej (30 
osobników) społeczności może zdominować opinię większej grupy (50 osobników), w której 
połączenia są mniej liczne. Dolny panel przedstawia skokowe zmiany opinii w obu grupach
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Wysokie ciśnienia

W	latach	sześćdziesiątych	zeszłego	stulecia	dzięki	wieloletnim	staraniom	Rolan-
da	Wiśniewskiego	powstała	Pracownia	Wysokich	Ciśnień,	 jeszcze	w	Instytucie	
Fizyki	Politechniki	Warszawskiej.	Prowadzono	w	niej	wiele	nowatorskich	badań	 
w	warunkach	ekstremalnego	ciśnienia,	m.in.	ściśniętym	wodorem	i	domieszko-
wanymi	nim	materiałami.	Równolegle	przy	współudziale	Aleksandra	Rostockiego	 
i Michała	Urbańskiego	trwały	też	zaawansowane	prace	metrologiczne	pozwalają-
ce	stworzyć	wzorce	ciśnienia	hydrostatycznego	oraz	dynamicznego.	Dzięki	nim	
możliwe	było	stworzenie	wielu	unikatowych	i	bardzo	dokładnych	urządzeń	do	
pomiaru	ciśnienia.

Na	początku	 tego	wieku	pracownia	przekształciła	 się	w	Pracownię	Badań	Wy-
sokociśnieniowych	 nowo	 powstałego	 Wydziału	 Fizyki	 Politechniki	 Warszaw-
skiej,	w	której	prowadzone	są	badania	pod	kierunkiem	Ryszarda	Siegoczyńskiego.	 
W	pracowni	zaobserwowano	wiele	 interesujących	zjawisk,	np.	odkryto	wysoko-
ciśnieniowe	przemiany	fazowe	zachodzące	w	lepkich	cieczach	oraz	udowodnio-
no	powstawanie	w	nich	wysokociśnieniowych	form	krystalicznych.	Ta	ostatnia	
obserwacja,	poza	oczywistym	aspektem	naukowym,	ma	również	znaczenie	apli-
kacyjne.	Dalsze	prace,	wykorzystując	liczne	dostępne	techniki	eksperymentalne,	
skupiały	się	na	badaniu	właściwości	fazy	wysokociśnieniowej	różnych	trójglicery-
dów,	składników	olejów	roślinnych	oraz	kwasów	tłuszczowych.

Obecne	prace	 są	kontynuacją	badań	nad	 trójglicerydami	oraz	 ich	pochodnymi	 
i	koncentrują	się	na	potencjalnych	zastosowaniach	wykorzystujących	wyniki	tych	
badań.	Badane	w	pracowni	właściwości	mechaniczne,	 takie	 jak	 lepkość,	 sztyw-
ność	 czy	 ściśliwość,	 są	 również	 istotnymi	 czynnikami	w	 przypadku	wysokoci-
śnieniowej	konserwacji	żywności	oraz	zachowania	się	biopaliw	w	nowoczesnych	
silnikach	Diesla.	Tematyka	żywności	zajmuje	coraz	więcej	miejsca	w	aktualnych	
badaniach.	Wykorzystanie	wysokiego	 ciśnienia	 oraz	 technik	 optycznych	 i	 elek-
trycznych	będzie	mogło	być	zastosowane	np.	przy	natychmiastowej	ocenie	jako-
ści	oraz	składu	różnych	produktów	żywnościowych	online.	Stworzenie	procedur	
i	urządzeń	do	takich	ekspertyz	stanie	się	w	przyszłości	jednym	z	ważnych	celów	
prowadzonych	badań.

4.7 Inwestycje budowlane i aparaturowe
Przekształcenie	w	roku	1999	Instytutu	w	Wydział	Fizyki	spowodowało	intensy-
fikację	prac	związanych	z	renowacją	Gmachu	Fizyki.	Prace	te	przeprowadzono	
pod	nadzorem	profesora	Wydziału	Architektury	PW	architekta	Lecha	Kłosiewi-
cza.	Jak	 już	wspomniano	we	wcześniejszych	rozdziałach,	na	początku	kadencji	
Dziekana F.	Kroka	(w	roku	2000)	wyremontowano	i	zmodernizowano	znaczną	
część	pomieszczeń	na	parterze	Gmachu	dla	potrzeb	nowo	utworzonych,	zinte-
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growanych	 laboratoriów	 naukowych	 pod	 nazwą	 Centrum	 Fotoniki	 i	 Nowych	
Materiałów.	Inwestycja,	na	kwotę	ok.	1,6	mln	zł,	została	sfinansowana	z	grantu	
inwestycyjnego	KBN.	Za	 koordynację	 prac	 budowlanych	odpowiedzialna	 była	 
dr	hab.	Irma	Śledzińska	–	prodziekan	ds.	ogólnych.	Wspomagał	ją	inż.	Włodzi-
mierz	Korzeniowski	–	dyrektor	ds.	administracyjno-technicznych.	

W	roku	2001	przeprowadzono	kapitalny	remont	auli	Gmachu	Fizyki.	Odrestau-
rowana	 aula	 stała	 się	wizytówką	Wydziału.	Odremontowano	 również	hall	wej-
ściowy,	 szatnię	 z	 portiernią	 i	 wszystkie	 klatki	 schodowe.	 Remonty	 te	 przepro-
wadzono	ze	środków	Uczelni,	przy	znaczącym	wsparciu	sponsorów	(PKO	SA,	
Telekomunikacja	 Polska	 SA	 i	 PKN	Orlen	 SA).	Koszt	 tych	 remontów	wynosił	 
ok.	1,5	mln	zł.

W	tym	samym	czasie	(2001)	odnowiono	i	zmodernizowano,	ze	środków	otrzyma-
nych	z	Uczelni,	wieżę	astronomiczną,	użytkowaną	niegdyś	przez	Wydział	Geo-
dezji	 i	Kartografii.	Koszt	 remontu	wynosił	ok.	 500	 tys.	 zł.	W	wieży	wyodręb-
niono	dwa	pomieszczenia,	w	tym		oryginalną	salę	wykładową	(nr	309).	Ponadto	 
z	funduszy	uczelnianych	(0,3	mln	zł)	w	roku	2003	wyremontowano	dach	Gma-
chu Fizyki.

W	 roku	 2005	 odrestaurowano	 i	 zmodernizowano	 pozostałe	 pomieszczenia	 na	
parterze	Gmachu	Fizyki,	na	potrzeby	drugiego	zespołu	nowo	utworzonych	zinte-
growanych	laboratoriów	naukowych	Wydziału,	tzn.	wspomnianego	już	wcześniej	

Remont auli Gmachu Fizyki w 2001 roku
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Laboratorium	Nowych	Technologii	Ma-
teriałowych.	Była	to	również	inwestycja	
finansowana	z	grantu	KBN.	Laboratoria	
te	wraz	 z	Centrum	Fotoniki	 i	Nowych	
Materiałów	 utworzyły	 kompleks	 labo-
ratoriów	badawczych	z	zakresu	nowych	
technologii	 materiałowych,	 charaktery-
zacji	 otrzymywanych	 materiałów	 w	 ob-
szarze	fizyki	ciała	stałego	i	fotoniki.

W	 latach	 2005–2012	 (kadencja	 Dzieka-
na R.	Bacewicza)	kontynuowano	ważne	
dla	Wydziału	prace	budowlane.	Wielkie	
zaangażowanie	 w	 tym	 zakresie	 wyka-
zał	 ówczesny	 prodziekan	 ds.	 ogólnych	
dr	 inż.	 Piotr	 Jaśkiewicz.	Dzięki	 dotacji	 
z	 Ministerstwa	 Nauki	 i	 Szkolnictwa	

Wyższego	w	 grudniu	 2009	 roku	w	Gmachu	 Fizyki	 zainstalowano	windę	 speł-
niającą	wymogi	dla	osób	niepełnosprawnych.	W	lipcu	2011	roku,	również	dzięki	
dotacji	 z	Ministerstwa,	 a	 także	 dzięki	 nieocenionemu	wsparciu	Kanclerza	PW	
zakończono	remont	elewacji	zabytkowego	Gmachu	Fizyki.	Koszt	robót	wynosił	 
około	 2,2	 mln	 zł.	 W	 roku	 2010	 dokonano	 także	 wymiany	 tzw.	 stropów	Ma-
traya	 nad	 niektórymi	 salami	 pierwszego	 piętra	 (111	 i	 118),	 co	 było	 połączone	 
z	remontem	tych	sal.	Wyremontowano	ponadto	salę	203	na	drugim	piętrze,	na-
leżącą	do	Centralnego	Laboratorium	Fizycznego,	w	związku	z	wymianą	stropów	
w	znajdującej	się	pod	nią	salą	111	na	pierwszym	piętrze.	Oprócz	tego	zakupiono	

Fragment Gmachu Fizyki po remoncie elewacji w 2011 roku

Tablica  pamiątkowa wmurowana na 
parterze Gmachu Fizyki w związku  

z odrestaurowaniem zabytkowej auli
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i zamontowano zestaw nowoczesnych 
regałów	 do	 biblioteki	 wydziałowej,	 
a	także	wykonano	wodoszczelną	instala-
cję	elektryczną	w	kopule	obserwatorium	
astronomicznego	 Gmachu	 Fizyki.	 Pod	
kopułą,	z	inicjatywy	prof.	Włodzimierza	
Zycha,	 utworzono	 Muzeum	 Wydziału	
Fizyki.	 Ważnymi	 projektami	 były	 poza	
tym	budowy:	Pracowni	Optyki	Nielinio-
wej,	Pracowni	Nanolitografii	i	Pracowni	
Nanorurek.	

W	 okresie	 tym	 dokonano	 także	 zaku-
pu	 cennej	 aparatury	 naukowej.	W	 roku	
2006	 zainstalowano	 przestrajalny	 la-
ser	 femtosekundowy	 z	 wyposażeniem	 
(1,15	mln	zł).	Dwa	lata	później	dokonano	
zakupu	 zestawu	 przyrządów	 do	 analizy	
termicznej	 (dwóch	 różnicowych	 kalo-
rymetrów	 skaningowych,	 analizatora	

termograwimetrycznego	oraz	 analizatora	 termomechanicznego).	 Ponadto	 zaku-
piono	mikroskop	sił	atomowych	AFM	oraz	spektrometr	ramanowski	sprzężony	 
z	mikroskopem	sił	atomowych	(koszt	ok.	1,7	mln	zł).	

W	 latach	2012–2014	 (początek	kadencji	
dziekana	Karpierza)	zakupiono,	za	kwo-
tę	około	4,1	mln	zł,	aparaturę	do	wytwa-
rzania	 nanostruktur	 i	 nanorurek	 węglo-
wych.	 Sporo	 było	 zakupów	 rozmaitych	
przyrządów	 o	 wartości	 rynkowej	 nie-
przekraczającej	 500	 tys.	 zł	 (np.	 napylar-
ka	 do	 nanoszenia	 cienkich	 warstw,	 sta-
nowisko	 do	 pomiarów	 impedancyjnych	 
w	kontrolowanych	atmosferach).

Jednym	 z	 długofalowych	 projektów	 bu-
dowlanych	Wydziału	Fizyki	jest	tzw.	Pa-
wilon	Północny	–	czyli	aneks	do	Gmachu	
Fizyki	od	strony	północnej,	który	zwięk-
szałby	powierzchnię	użytkową	Gmachu.	
Pomysłodawcą	 tego	 ambitnego	 projek-
tu	 był	 dr	 Piotr	 Jaśkiewicz	 (1951–2015),	
który	 niestrudzenie	 pracował	 nad	 nim	 Mikroskop sił atomowych

Jerzy Antonowicz  
w Laboratorium Analizy Termicznej
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w	 latach	 2008–2012,	 a	 także	 kontynuował	 tę	 pracę	 już	 za	 kadencji	 Dziekana	 
M.	Karpierza.	Obecnie	sprawą	projektu	zajmuje	się	dr	inż.	Przemysław	Duda	–	
Prodziekan	ds.	ogólnych.				

4.8 Obchody Światowego Roku Fizyki 2005

Tak	się	składa,	że	dzieje	fizyki	na	Politech-
nice	 Warszawskiej	 przeplatają	 się	 z	 dzie-
jami	 Polskiego	 Towarzystwa	 Fizycznego.	
Przypomnijmy,	 że	PTF	powstało	 z	 inicja-
tywy	fizyków	z	PW	w	1920	roku,	a	Zjazd	
Organizacyjny	 miał	 miejsce	 w	 Gmachu	
Fizyki	 PW	 (por.	 p.	 1.3).	Dziewięćdziesiąt	
lat	 później	 z	 inicjatywy	 ówczesnego	 pre-
zesa	PTF	prof.	W.	Kamińskiego	(UMCS)	
odsłonięto	 tablicę	 upamiętniającą	 to	 wy-
darzenie.	 Reprezentacyjna	 Duża	 Aula	 
w	Gmachu	Głównym	PW	dwukrotnie	go-
ściła	 przed	 wojną	 delegatów	 Zjazdu	 Fizy-
ków	Polskich:	w	roku	1923	(I	Zjazd)	oraz	
w	 1932	 (VI	 Zjazd).	 Profesor	 Mieczysław	
Wolfke	 był	 w	 latach	 1930–1934	 przewod-
niczącym	Zarządu	Głównego	PTF.

Wizualizacja planowanego Pawilonu Północnego Gmachu Fizyki  
(widok od strony Gmachu Chemii)

Logo Międzynarodowego Roku Fizyki 2005
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W roku 1970 Jan	Petykiewicz	otrzymał	Nagrodę	Naukową	Polskiego	Towarzy-
stwa	Fizycznego	za	pracę	nad	teorią	dyfrakcji	fal	sprężystych	i	skalarnych.	Należy	
przy	 tym	dodać,	 że	w	 latach	1977–1981	 Jan	Petykiewicz	 (wówczas	docent)	był	
przewodniczącym	Warszawskiego	Oddziału	PTF.	Znacznie	później	 (w	okresie	
2007–2012)	funkcję	tę	pełnił	Jego	były	doktorant	Mirosław	Karpierz	–	obecny	
Dziekan	Wydziału	Fizyki.

W	 latach	 1993–1997	 Sekretarzem	Generalnym	 PTF	 był	 prof.	 Ireneusz	 Strzał-
kowski.	Od	 1997	 do	 2002	 roku	 pełnił	 on	 zaszczytną	 funkcję	 Prezesa	 Polskie-
go	Towarzystwa	Fizycznego.	Sylwetka	prof.	Strzałkowskiego	przedstawiona	jest	 
w	Dodatku.

W	pracach	PTF	zasłużyli	się	także	inni	pracownicy	Wydziału	Fizyki:	dr	Marek	Ko-
walski	(1945–2008)	jako	skarbnik	w	Zarządzie	Głównym,	a	także	dr	Marcin	Roszko	 
(1947–2004)	oraz	dr	Piotr	Jaśkiewicz	(1951–2015)	–	skarbnicy	Oddziału	Warszaw-
skiego	PTF.

W	roku	2005	uroczyście	obchodzono	Światowy	Rok	Fizyki,	nawiązujący	do	prze-
łomowych	prac	Alberta	Einsteina	 z	 1905	 roku,	 dotyczących	 szczególnej	 teorii	
względności,	zjawiska	fotoelektrycznego	oraz	teorii	dyfuzji	[6].	Zapoczątkowanie	
obchodów	setnej	rocznicy	„cudownego	roku	Einsteina”	w	Polsce	miało	godną	
oprawę,	gdyż	odbyło	się	podczas	balu	sylwestrowego	w	Gmachu	Fizyki	PW,	tuż	
po	rozpoczęciu	2005	roku.	Oficjalnego	otwarcia	obchodów	dokonali	wspólnie	
prof. Martin	Huber	–	prezes	Europejskiego	Towarzystwa	Fizycznego	(EPS)	oraz	
prof. Maciej	Kolwas	–	prezes	PTF.

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego Maciej Kolwas (z lewej)  
i prezes Europejskiego Towarzystwa Fizycznego  Martin C.E. Huber  

otwierają w noc sylwestrową w Gmachu Fizyki PW  Światowy Rok Fizyki 2005
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Kulminacją	 obchodów	 
Światowego	 Roku	 Fi-
zyki	 w	 Polsce	 był	 
XXXVIII	Zjazd	Fizyków	
Polskich,	który	odbył	się	
w Gmachu Fizyki Poli-
techniki	 Warszawskiej	 
w	dniach	11–16	września	
2005	 roku.	 	 Przewodni-
czącym	 Komitetu	 Or-
ganizacyjnego	 był	 pro-
fesor Jerzy Garbarczyk.  
W okresie 2003–2007 
pełnił	 on	 funkcję	 prze-
wodniczącego	 Oddzia-
łu	 Warszawskiego	 PTF.	
Skład	 Komitetu	 Organi-
zacyjnego	Zjazdu	znajdu-
je	się	w	Dodatku	(s.243).

Zjazd	Fizyków	zgromadził	blisko	500	uczestników,	w	tym	kilkunastu	gości	za-
granicznych	[77].	Wśród	nich	był	prof.	Klaus	von	Klitzing,	który	w	roku	1985	
otrzymał	Nagrodę	Nobla	za	kwantowy	efekt	Halla.	Wygłosił	on	referat	„25	Years	
of	Quantum	Hall	Effect”.

Wiele	wygłoszonych	na	Zjeździe	referatów	plenarnych	 lub	specjalistycznych	na-
wiązywało	do	„cudownego	roku	Einsteina”	i	jego	późniejszych	osiągnięć.	Były	
to	odczyty	profesorów:	Andrzeja	K.	Wróblewskiego	(„Einstein	 i	fizyka	100	 lat	
temu”),	Michała	Hellera	(„Einstein,	Wszechświat	 i	My”),	Pawła	Góry	(„Sto	lat	
teorii	 ruchów	Browna”),	 Jerzego	Jurkiewicza	 („Czterowymiarowy	Wszechświat	
w	 lorentzowskiej	 kwantowej	 grawitacji”),	 Marii	 Krawczyk	 („100	 lat	 fotonu”)	 
i Stanisława	Bajtlika	(„Kształt	Wszechświata”).

Wspaniałym	akcentem	Zjazdu	było	dzieło	muzyczne	Wojciecha	Kilara	„Sinfonia	
de	motu”	(„Symfonia	o	ruchu”),	które	Mistrz	skomponował	specjalnie	na	Świa-
towy	Rok	Fizyki	i	które	dedykował	Fizykom	Polskim.	Uroczysta	premiera	miała	
miejsce	drugiego	dnia	Zjazdu	w	Filharmonii	Narodowej	w	Warszawie.	Zaanga-
żowanie	się	Wojciecha	Kilara	w	obchody	Roku	Fizyki	było	w	dużej	mierze	wyni-
kiem	jego	znajomości	z	prof.	Jerzym	Warczewskim,	fizykiem	z	Uniwersytetu	Ślą-
skiego,	a	przy	tym	miłośnikiem	muzyki.	W	liście	do	przewodniczącego	Komitetu	
Organizacyjnego	38.	Zjazdu	kompozytor	napisał,	że	„Symfonię	o	ruchu”	traktuje	
jako	swoisty prezent i hołd jednocześnie dla polskiej fiz yki, polskich fiz yków i fiz yki w ogóle.   

Jerzy Garbarczyk otwiera 38. Zjazd Fizyków Polskich  
w auli Gmachu Fizyki, 11 września 2005 roku
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4.9 Działalność popularyzatorska, życie 
towarzyskie i studenckie na Wydziale Fizyki
Od	początku	swojego	istnienia	władze	i	pracownicy	Wydziału	Fizyki	przywiązy-
wali	dużą	uwagę	do	promocji	Wydziału	poprzez	popularyzację	fizyki,	zwłaszcza	
w	środowisku	szkolnym.	Studenci	aktywnie	reprezentowali	Wydział	na	Piknikach	
Naukowych	 organizo-
wanych	 każdej	 wiosny	
w	 Warszawie	 (począt-
kowo	 na	 Podzamczu,	
a	 później	 na	 Stadio-
nie	 Narodowym).	 Jak	
już	 wspomniano,	 fi-
zycy z PW brali tak-
że	 tradycyjnie	 udział	 
w imprezach Festi-
walu	 Nauki	 odbywa-
jącego	 się	 corocznie,	
zwykle	 we	 wrześniu.	
Od	 roku	 2003	 Wy-
dział	 Fizyki	 bardzo	

Druga edycja wystawy „Jak to działa?“  
w ramach Festiwalu Nauki 2004

Strona tytułowa partytury “Sinfonia de motu” (Symfoni o ruchu) Wojciecha Kilara, dedykowanej 
Fizykom Polskim w Światowym Roku Fizyki (dzięki uprzejmości Jerzego Warczewskiego)
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zintensyfikował	 swoje	 zaangażowanie	 w	 Festiwal,	
organizując	 corocznie	 w	 auli	 Gmachu	 Fizyki	 im-
prezę	 pod	 nazwą	 „Jak	 to	 działa?”.	 Pomysłodawcą	
całego	 przedsięwzięcia	 był	 dyrektor	 Festiwalu	Na-
uki	dr	hab.	Maciej	Geller	 (1941–2014)	z	Wydziału	
Fizyki	 UW.	Osobą	 odpowiedzialną	 za	 tę	 imprezę	
na	Wydziale	Fizyki	został	doc.	dr	Jan	Grabski,	któ-
ry	wywiązał	się	z	 tego	obowiązku	znakomicie.	Za	
swoje	 zasługi	 w	 tym	 względzie,	 poświęcony	 czas	 
i	efekty	swojej	pracy	był	on	wielokrotnie	nagradza-
ny	(np.	Nagrodą	specjalną	PTF	oraz	Nagrodą	Rek-
tora	PW)	Jest	on	także	laureatem	konkursu	MNiSW	
oraz	 PAP	 na	 Najlepszego	 Popularyzatora	 Nauki	 
w	 2010	 roku.	Należy	 podkreślić,	 że	w	 tych	 inicja-
tywach	dr.	J.	Grabskiego	zawsze	wspierali	studenci	
z	 Koła	 Naukowego	 Fizyków	 i	 innych	 organizacji	
studenckich,	 realizując,	 a	 także	 współorganizując	
osiem	 dotychczasowych	 edycji	 wystawy	 „Jak	 to	
działa?”	i	wiele	innych	inicjatyw	popularyzujących	
fizykę	i	technikę.

Jan	Grabski	dał	się	także	poznać	jako	świetny	organizator	(często	pomysłodawca)	
innych	imprez	związanych	z	Wydziałem	Fizyki.	Począwszy	od	2001	roku	organi-
zował	on	bale	sylwestrowe	w	auli	Gmachu	Fizyki.	Ponadto,	wspólnie	z	prof.	Janem 
Plutą	oraz	dr.	Markiem	Pawłowskim	z	IPJ,	w	październiku	2008	roku	współtwo-
rzył	multimedialną,	wędrującą	po	Polsce	wystawę	„Wielki	Zderzacz	Hadronów	
–	Jak	to	działa?”.	Z	powodu	olbrzymiego	zainteresowania	wystawa	została	powtó-
rzona w 2009 roku. 

W	roku	2014	zorganizo-
wał	 podobną	 w	 formie	
wystawę	 „Od	 mono-
kryształu	Jana	Czochral-
skiego	do	grafenu”,	która		
cieszyła	 się	 ogromnym	
zainteresowaniem me-
diów	oraz	licznie	odwie-
dzającej	 ją	 publiczności.	
Na	 otwarciu	 wystaw	 
w Warszawie byli obecni 
Rektorzy	 PW,	 lumina-
rze	 polskiej	 nauki	 oraz	
przedstawiciele	 władz	

Jan Grabski

Otwarcie wystawy “Jak to działa? – Wielki Zderzacz Hadronów” 
  w auli Gmachu Fizyki
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państwowych,	 zaś	 
w	 odwiedzanych	 mia-
stach	 przedstawiciele	
nauki	 oraz	 władz	 lo-
kalnych.

Drugim	 torem	 dzia-
łalności	 popularyza-
cji	 nauki	 na	Wydziale	
Fizyki	 jest	 Festiwal	
Nauki	 Małego	 Czło-
wieka,	 organizowany	 
od	 2007	 roku	 przez	 
dr.	 Jana	 Grabskiego.	
Jest	to	impreza	groma-

dząca	kilkudziesięciu	współorganizatorów	z	innych	uczelni	oraz	szkół,	której	ce-
lem	jest	popularyzacja	wiedzy	wśród	najmłodszych.

Chyba	 najbardziej	 oryginalnym	 pomysłem	 dr.	 Jana	 Grabskiego	 była	 jednak	
idea	morskich	 rejsów	 żeglarskich	pod	nazwą	 „Fizyka	 pod	Żaglami”.	W	 latach	 
2005–2015	odbyło	się	10	takich	rejsów.		Podczas	rejsów,	na	ogół	w	okresie	mię-
dzynarodowych	 regat	 „The	Tall	 Ships	Races”,	 ich	 uczestnicy	 odwiedzili	 kilka-
dziesiąt	portów,	opływając	całą	Europę.

W	rejsach	tych	uczestniczyli	studenci,	doktoranci	i	pracownicy	Wydziału	Fizyki,	 
a	także	studenci	innych	Wydziałów	PW,	studenci	Wydziału	Fizyki	UW	pracowni-
cy	CERN	i	inni.	Oprócz	celu	sportowo-wycieczkowego	rejsy	te	miały	na	celu	pro-
pagowanie	 i	 populary-
zację	fizyki	wśród	załóg	
innych	 jednostek	 oraz	
tysięcy	 gości	 licznie	 od-
wiedzających	 żaglow-
ce	 podczas	 postojów	 
w	 portach.	 Podczas	 po-
kazów	 studenci	 stara-
li	 się	 w	 sposób	 prosty,	
czasem	 zabawny,	 obja-
śniać	 odwiedzającym	
podstawy	 fizyczne	 że-
glowania	oraz	działania	
przyrządów	 nawigacyj-
nych wykorzystywanych 
podczas	żeglugi.

Uczestnicy rejsu “Fizyka pod żaglami”  
prezentują i objaśniają w porcie zjawiska fizyczne

Festiwal Nauki Małego Człowieka w auli Gmachu Fizyki
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Początkowo	 rejsy	 odbywały	 się	 żaglowcem	
STS	„Pogoria”	 (lata	 2005–2012),	 a	w	 roku	
2013	 tę	 zasłużoną	 jednostkę	 zmieniono	na	
żaglowiec	 STS	 „Fryderyk	 Chopin”.	 Kapi-
tanem	wszystkich	 	 rejsów	na	„Pogorii”	był	
Adam	 Jasser,	 zaś	 kapitanem	 na	 żaglowcu	
„Fryderyk	Chopin”	jest	Bartłomiej	Skwara.		

Dr Jan	Grabski	 jest	 też	 pomysłodawcą	 bu-
dowy	 dużego,	międzyuczelnianego	 żaglow-
ca		„Maria	Skłodowska-Curie”,	który	byłby	
miejscem	integracji	polskich	i	zagranicznych	
studentów	fizyki.	

Utworzenie	Wydziału	 Fizyki	 wpłynęło	 tak-
że	 pozytywnie	 na	 aktywizację	 ruchu	 stu-
denckiego.	W	 2002	 roku	 nastąpił	 znaczny	
wzrost	 liczby	 członków	 i	 projektów	 Koła	
Naukowego	 Fizyków.	Koło	 zmieniło	 wów-
czas	 profil	 na	 naukowo-dydaktyczno-popularyzatorski,	 stając	 się	 w	 praktyce	
samorządną	 organizacją	 studencką	 entuzjastów	 fizyki.	 Koło	 współorganizo-
wało	 wiele	 imprez	 popularnonaukowych	 realizowanych	 przez	 Wydział	 Fizyki	
i	 inne	 instytucje	 (m.in.	 Festiwal	 Nauki,	 Uniwersytet	 Dzieci,	 Akademia	 wyna-
lazców	 im.	 Roberta	 Boscha).	Warto	 odnotować	 także	 takie	 projekty,	 jak	 coty-
godniowe	 wykłady	 zaproszonych	 przez	 KNF	 naukowców,	 wyprawy	 naukowe	
do	 Obserwatoriów	 Radioastronomicznych	 w	 Piwnicach	 pod	 Toruniem	 i	 Ef-

STS Pogoria

Członkowie i sympatycy Koła Naukowego Fizyków w Obserwatorium 
Radioastronomicznym w Effelsbergu, Niemcy
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felsbergu	 (Niemcy),	Ośrodka	 Badań	 Jądrowych	CERN	 pod	Genewą	 czy	 elek-
trowni	 atomowej	 w	 Ignalinie	 (Litwa),	 a	 także	 projekty	 naukowe	 finansowane	
z	 grantów	 rektorskich,	 dotyczące	 m.in.	 ferrofluidu	 i	 interfejsu	 człowiek–kom-
puter.	 Koło	 Naukowe	 Fizyków	 dwukrotnie	 było	 także	 organizatorem	 naj-
większej	 konferencji	 studentów	 fizyki	 –	Ogólnopolskiej	 Sesji	Kół	Naukowych	
Fizyki	 (2004,	 2012).	 Od	 2012	 roku	 opiekunem	 Koła	 jest	 dr	 inż.	 Krzysztof	 
Petelczyc	–	wychowanek	i	członek	honorowy	KNF.	

W	2007	roku	powstało	Koło	Naukowe	Muzyka	i	Akustyka,	którego	członkowie,	
mimo	że	studiują	kierunki	techniczne,	chcą	realizować	i	rozwijać	swoje	talenty	
muzyczne,	 a	 także	 łączyć	pasje	z	dziedziny	muzyki,	 akustyki	 i	 elektroniki.	Od	
początków	 isnienia	 KNMiA	 członkowie	 Koła	 uświetniają	 spotkania	 wigilijne	
wspólnym	 śpiewaniem	 kolęd	 i	 oprawą	muzyczną.	 Pomysłodawcą	 i	 opiekunem	
Koła	jest	prof.	nzw.	dr	hab.	inż.	Michał	Urbański.	

W	latach	2014–2015	powstały	dwa	kolejne	koła	naukowe	na	Wydziale	Fizyki.	Są	
to	Koło	Naukowe	Optyki	 i	Fotoniki	oraz	Koło	Naukowe	Pomiarów	Biofizycz-
nych	„BioS”.	Ich	działalność	dopiero	nabiera	tempa.

Aula	Gmachu	 Fizyki	 cieszy	 się	w	Warszawie	 renomą	 atrakcyjnego	wnętrza	 re-
prezentacyjnego.	W	tej	auli	odbył	się	Zjazd	Fizyków	w	Światowym	Roku	Fizyki.	
Każdej	 jesieni	w	auli	odbywają	 się	 sympozja	Europejskiego	Towarzystwa	 Inży-
nierii	Materiałowej	(E-MRS).	Jest	ona	także	chętnie	wynajmowana	z	okazji	róż-

Uczestnicy 3. Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyki zorganizowanej przez 
studentów w dniach 19–21 listopada 2004 roku w Gmachu Fizyki PW
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nych	wydarzeń	 o	 charakterze	 publicznym,	m.in.	 prelekcji	 Edmunda	Hillarego	
–	 zdobywcy	Mount	Everestu,	wykładu	Henry’ego	Kissingera	–	byłego	Sekreta-
rza	Stanu	USA,	telewizyjnej	prezentacji	programu	rządu	Rzeczpospolitej	Polskiej	 
w	2010	roku	i	nowego	składu	Rady	Ministrów	RP	w	2014	roku,	a	także	innych.	
W	2010	roku	w	aula	„zagrała”	rolę	szpitala	polowego	na	planie	filmu	„1920	Bitwa	
Warszawska”	(reż.	J.	Hoffman),	

Prezentacja programu rządu Rzeczpospolitej Polskiej 
 w auli Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej (2010 rok)
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Tomasz	Woliński		78,	91,	96,	97,	120,	121
Krystyna	Wosińska		105
Jerzy	Woźnicki		83,	84
Wojciech	Wróbel		116
Andrzej	Kajetan	Wróblewski		75,	89,	138

Z
Alfred	Zagórski		69–70,	78,	80
Tadeusz	Zambrzycki		74
Andrzej	Zardecki		57
Jan	Zawidzki		17
Zygmunt	Zawisławski		55,	63,	106
Mariusz	Zdrojek		104,	126
Stanisław	Ziemecki		35
Franciszek Zienkowski  46
Włodzimierz	Zych		55,	57,	59–60,	62–63,	70–71,	74,	80,	87,	104–105,	112,	114,	126,	

135	(biogram na s. 172)

Ż
Jacek	Żakowski		72
Wojciech	Żakowski		59–60,	62–63,	78
Jan	Jacek	Żebrowski		79,	93–94,	109,	130
Elżbieta	Żuprańska		105
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A. Sylwetki profesorów

Prof. Józef  Wierusz-Kowalski
Józef	 Wierusz-Kowalski	 urodził	 się	 w	 1866	 roku	 
w	Puławach.	Jego	ojciec,	ziemianin,	był	wówczas	pro-
fesorem	Wyższego	Instytutu	Rolniczego	w	Puławach.	
Józef	Wierusz-Kowalski	już	w	dzieciństwie	przejawiał	
wybitne	i	wszechstronne	zdolności.	We	wczesnej	mło-
dości	 opanował	 biegle	 języki	 francuski	 i	 niemiecki.	 
Po	ukończeniu	gimnazjum,	za	namową	rodziny,	wstą-
pił	na	Wydział	Prawniczy	Uniwersytetu	Warszawskie-
go,	który	po	niespełna	roku	porzucił.	Przeniósł	się	na	
słynny	wówczas	Uniwersytet	w	Getyndze,	gdzie	stu-
diował	matematykę	 i	 fizykę,	 uzyskując	w	 1889	 roku	
stopień	doktora	filozofii	w	zakresie	fizyki	(za	rozprawę	
o	wytrzymałości	szkła).	W	tym	samym	roku	wyjechał	
do	Berlina,	aby	kontynuować	studia	w	słynnej	wów-
czas	pracowni	profesora	Kundta.	Następnie	(z	polece-
nia	prof.	Kundta)	został	asystentem	profesora	Röntge-
na	w	Wurzburgu,	gdzie	przebywał	przez	kolejny	rok.	 
W	1891	 roku	 przeniósł	 się	 na	 Politechnikę	w	Zury-
chu,	gdzie	objął	asystenturę	w	Katedrze	Elektrotechniki,	 jednocześnie	odbywając	stu-
dia	inżynierskie.	Wkrótce	uzyskał	stopień	inżyniera	i	wyjechał	do	Paryża,	aby	pogłębić	
wiedzę	z	zakresu	elektrotechniki.	W	1892	roku	został	docentem	fizyki	i	chemii	fizycznej	
na	Uniwersytecie	w	Brnie.	W	latach	1894–1895	zorganizował	Wydział	Przyrodniczy	na	
Uniwersytecie	we	Fryburgu	i	objął	na	nim	Katedrę	Fizyki.	Równocześnie	przyjął	sta-
nowisko	kierownika	eksploatacji	sił	wodnych	Kantonu.	W	1898	roku	został	wybrany	na	
rektora	Uniwersytetu	we	Fryburgu.	Na	Uniwersytecie	tym	pracował	do	1915	roku,	kiedy	
to	przyjechał	do	Warszawy.	Wykładał	fizykę	na	Uniwersytecie	Warszawskim	i	Politech-
nice	Warszawskiej.	8	kwietnia	1919	roku	został	powołany,	jako	profesor	zwyczajny,	na	
stanowisko	kierownika	Katedry	Fizyki	na	Wydziale	Budowy	Maszyn	i	Elektrotechnicz-
nym	Politechniki	Warszawskiej.	Po	niespełna	dwóch	miesiącach	(1	czerwca	1919	roku)	
zrezygnował	z	Katedry	w	związku	z	przejściem	do	pracy	dyplomatycznej	(poseł	w	Wa-
tykanie,	a	następnie	w	Hadze,	Wiedniu	i	Ankarze).
Spośród	badań	naukowych,	w	których	Józef	Wierusz-Kowalski	osiągnął	największe	suk-
cesy,	należy	wymienić	dwie	dziedziny:	fotoluminescencję	i	badania	wyładowań	w	gazach	
przy	wysokich	napięciach	i	wysokiej	częstotliwości.	W	zakresie	luminescencji	był	uwa-
żany	za	wybitnego	badacza	i	znawcę,	głównie	dzięki	pionierskim	pracom	doświadczal-
nym	dotyczącym	fosforescencji	w	bardzo	niskich	temperaturach,	za	które	w	1912	roku	
otrzymał	nagrodę	Harvard	University	w	Bostonie.	Badania	wyładowań	przy	wysokich	
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napięciach,	prowadzone	ze	swoim	asystentem	(późniejszym	doktorem	honoris	causa	Po-
litechniki	Warszawskiej	 i	Prezydentem	Rzeczypospolitej)	 Ignacym	Mościckim,	dopro-
wadziły	go	do	otrzymywania	kwasu	azotowego	z	powietrza	i	stały	się	punktem	wyjścia	
dla	doniosłych	samodzielnych	badań	i	wynalazków	Ignacego	Mościckiego.	
Był	 wielkim	 patriotą	 i	 rzecznikiem	 sprawy	 polskiej.	 Dom	 jego	 był	 miejscem	 zebrań	 
i	 spotkań	 wybitnych	 osobistości	 ze	 świata	 naukowego,	 artystycznego	 i	 politycznego,	 
a	zarazem	ogniskiem	propagowania	sprawy	polskiej.	Stałymi	gośćmi	byli	w	nim	w	szcze-
gólności	młodzi	polscy	naukowcy	przebywający	na	stypendiach.	Podczas	pobytu	Józefa	
Wierusz-Kowalskiego	w	Hadze,	świat	naukowy	Holandii	oddał	mu	do	dyspozycji	sty-
pendia,	dzięki	którym	kilku	wybitnych	fizyków	polskich	odbyło	staże	w	słynnej	lejdej-
skiej	pracowni	niskich	temperatur	(m.in.	Wolfke).
Zmarł	w	Ankarze	30	kwietnia	1927	roku.

opracowała	Magdalena	Seroczyńska
na	podst.		„Dzieje	fizyki	w	Politechnice	Warszawskiej”	(Pr.	Inst.	Fiz.,	1985)	

i	„100	lat	Fizyki	na	Politechnice	Warszawskiej”	(IF	PW,	1999)

Prof. Wiktor Biernacki
Wiktor	 Biernacki	 urodził	 się	 30	 stycznia	 1869	 roku	 
w	 Opocznie.	 Jego	 rodzina	 pochodziła	 z	 Kresów	 –	
ojciec	 z	Mińszczyzny,	matka	 z	Wołynia.	 Uczęszczał	
do	 gimnazjum	 w	Kielcach,	 a	 następnie	 w	 Lublinie,	
gdzie	 ukończył	 szkołę	 w	 roku	 1886.	 Studia	 wyższe	
rozpoczął	w	Petersburgu	w	1886	roku,	lecz	po	dwóch	
latach	 przeniósł	 się	 na	 Uniwersytet	 Warszawski.	 
W	tym	czasie	władze	carskie	wprowadzały	tzw.	apuch-
tinowski	 system	 oświaty,	 mający	 na	 celu	 stworzenie	
z	 polskich	 studentów	 ludzi	 lękliwych	 wobec	 wła-
dzy	i	identyfikujących	się	z	carską	Rosją	i	jej	kulturą.	 
Po	polsku	wykładana	była	wyłącznie	 religia.	Wiktor	
Biernacki	 ukończył	 studia	 w	 1891	 roku	 na	 Carskim	
Uniwersytecie	 Warszawskim	 ze	 stopniem	 kandy-
data	 nauk	 matematyczych	 na	 podstawie	 rozprawy	 
„O	 zdolności	 różnych	 cieczy	 do	 załamywania	 pro-
mieni	 świetlnych”.	 Po	 studiach	 został	 na	 6	 lat	 za-
trudniony	w	Katedrze	Fizyki	Uniwersytetu	Warszaw-

skiego	jako	asystent	u	cenionego	choć	nastawionego	antypolsko	Rosjanina	prof.	Piotra	
Ziłowa.	 Jednocześnie	 pracował	 i	 kształcił	 się	 w	 Pracowni	 Fizycznej	 założonej	 przez	 
prof.	Józefa	J.	Boguskiego	przy	Muzeum	Przemysłu	i	Rolnictwa.	
Po	powrocie	w	1897	roku	z	wyjazdu	naukowego	do	Berlina,	gdzie	na	tamtejszym	uni-
wersytecie	pod	kierunkiem	prof.	Augusta	Kundta	i	prof.	Hermana	L.	Helmholtza	pro-
wadził	 badania	 i	 uzupełniał	 wiedzę	 o	 fizyce	 współczesnej,	 został	 profesorem	 fizyki	 
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w	Szkole	Mechaniczno-Technicznej	H.	Wawelberga	i	S.	Rotwanda.	Szkoła	ta,	reprezen-
tująca	poziom	bliski	wyższej	uczelni	technicznej,	miała	na	celu	zapewnienie	Królestwu	
Polskiemu	(Kongresówce)	możliwie	najlepiej	wykwalifikowanych	techników.	Z	chwilą	
powstania	 w	 1898	 roku	Warszawskiego	 Instytutu	 Politechnicznego	 (prekursora	 Poli-
techniki	Warszawskiej)	 objął	w	 nim	Katedrę	 Fizyki.	Mianowany	 najpierw	 docentem,	 
a	następnie	profesorem,	był	wówczas	jednym	z	niewielu	polskich	wykładowców	w	Insty-
tucie	Politechnicznym.	Warto	zaznaczyć,	że	uczelnia	z	rosyjskim	językiem	wykładowym	
była	wówczas	często	bojkotowana	zarówno	przez	młodzież,	jak	i	polską	kadrę	naukową.	
Wiktor	Biernacki	w	Instytucie	Politechnicznym	pracował	do	roku	1915,	kiedy	jako	oficer	
rezerwy	 zmuszony	 został	 do	opuszczenia	Warszawy.	 Jednocześnie	w	ostatnich	 latach	
przed	wojną	wykładał	fizykę	(po	polsku)	na	kursach	rolniczych	powstałych	przy	Towa-
rzystwie	Kursów	Naukowych,	a	poźniej	w	Wyższej	Szkole	Rolniczej	utworzonej	przez	
Muzeum	Przemysłu	i	Rolnictwa	(dzisiaj	Szkoła	Główna	Gospodarstwa	Wiejskiego).	
Zarówno	w	 szkole	Wawelberga	 i	Rotwanda,	 jak	 i	w	 Instytucie	Politechnicznym	Wik-
tor	 Biernacki	 sam	 musiał	 stworzyć	 sobie	 warsztaty	 pracy.	 Przy	 realizacji	 tego	 za-
dania	 ujawniały	 się	 jego	 ogromny	 zapał,	 inicjatywa	 oraz	wybitny	 talent	 do	 pracy	 or-
ganizacyjnej.	Kosztowało	 go	 to	 ogromne	 ilości	 energii,	 ale	 także	 dawało	mu	 zawsze	
dużo	 radości	 i	 satysfakcji.	 Jak	 pisze	 Stanisław	 Kalinowski	 w	 1929	 roku	 we	 wspo-
mnieniu	 o	Wiktorze	 Biernackim:	Gabinet Fiz yczny w szkole Wawelberga i Rotwanda, po-
łączony w jedną całość z audytorium prz ystosowanym do wykładów fiz yki, dotychczas pozosta-
je wzorem tego, do jakiego maksimum twórczości można się posunąć, roz porządzając ograniczonym  
w metrach kwadratowych i sześciennych terenem.	Podobnie	imponująco	urządzona	została	przez	
niego	pracownia	studencka	we	wznoszonym	w	latach	1899–1901	Gmachu	Fizyki.	Wiktor 
Biernacki roz porządzając wyznaczonym dla siebie terenem, potrafił wyz yskać ten teren wprost arty-
stycznie, stwarzając całokształt głęboko przemyślany, harmonijny ideowo i piękny. (...) Samo zaprojek-
towanie i urządzenie wymienionych dwu zakładów fiz ycznych jest wystawieniem sobie przez Wiktora 
Biernackiego pięknego pomnika	–	dodawał	Stanisław	Kalinowski.	
W	1915	roku	Wiktor	Biernacki	opuścił	Warszawę	wraz	z	wojskiem	rosyjskim	i	udał	się	 
z	 rodziną	do	Moskwy.	Warszawski	 Instytut	Politechniczny	 został	w	 tym	czasie	prze-
niesiony	do	Niżnego	Nowogrodu,	zaś	w	jego	miejsce	w	Warszawie	powstała	(za	zgodą	
Niemców)	Politechnika	Warszawska	z	polskim	językiem	wykładowym.	Wiktor	Biernacki	
w	Moskwie	pracował	w	szkołach	Polskiego	Towarzystwa	Pomocy	Ofiarom	Wojny,	a	trzy	
razy	w	tygodniu	dojeżdżał	do	Niżnego	Nowogrodu	na	wykłady.	Wyprawy	te	były	bar-
dzo	wyczerpujące,	zważywszy	na	ogromną	odległość	(ponad	400	km),	trwającą	wojnę	
oraz	niezbyt	mocne	zdrowie	profesora.	Zmarł	26	stycznia	1918	roku	w	Moskwie	w	wieku	
niespełna	50	lat,	niedoczekawszy	odzyskania	przez	Polskę	niepodległości.	Po	jedenastu	
latach,	 24	 stycznia	 1929	 roku,	 jego	 prochy	 zostały	 sprowadzone	 do	 Polski	 i	 złożone	 
w	grobie	rodzinnym	na	Powązkach	w	Warszawie	przy	asyście	władz	Politechniki	War-
szawskiej,	Warszawskiego	Towarzystwa	Naukowego	i	Polskiego	Towarzystwa	Fizyczne-
go,	a	także	licznej	rzeszy	jego	wychowanków.

opracował	Krzysztof 	Petelczyc
na	podst.	wspomnienia		prof.	S.	Kalinowskiego	(„Sprawozdania	i	prace	PTF”,	t.	4,	1929	)

oraz	oprac.	J.	Kubiatowskiego	i	A.	Jakubowskiej	(„Słownik	Biograficzny	Techników	Polskich”,	t.2	FSNT-NOT,	1992)	
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Prof. Stanisław Kalinowski
Stanisław	Kalinowski	urodził	się	3	kwietnia	1873	roku	
w	 Łebedynie	 w	 powiecie	 czehryńskim	 na	 Ukrainie.	 
W	wieku	17	 lat	ukończył	gimnazjum	w	Kijowie	od-
znaczony	 złotym	 medalem,	 a	 następnie	 rozpoczął	
studia	 na	 Wydziale	 Matematyczno-Przyrodniczym	
Uniwersytetu	Kijowskiego.	W	1896	roku	uzyskał	tam	
dyplom	z	fizyki	 i	objął	 stanowisko	asystenta.	 Jedno-
cześnie	 pracował	 w	 uniwersyteckim	 obserwatorium	
meteorologicznym.	Gdy	dwa	lata	później	otwarto	Po-
litechnikę	Kijowską,	przeniósł	się	tam	na	stanowisko	
starszego	wykładowcy.	

Wiedziony	 uczuciami	 patriotycznymi	 w	 1899	 roku	
Stanisław	Kalinowski	przyjechał	na	stałe	do	Warsza-
wy,	gdzie	odrzuciwszy	stanowisko	asystenta	w	Insty-
tucie	 Politechnicznym	 (nie	 chciał	 pracować	 na	 tere-
nie	 Polski	 w	 rosyjskiej	 uczelni	 rządowej),	 zatrudnił	
się	początkowo	 jako	nauczyciel	w	 szkołach	 średnich	 
i	 Szkole	 Mechaniczno-Technicznej	 H.	 Wawelberga	 

i	S.	Rotwanda.	Wkrótce	powierzono	mu	zadanie	organizacji	Gabinetu	Fizycznego	przy	
Muzeum	Przemysłu	i	Rolnictwa.	Zadaniem	gabinetu	były	pokazy	dla	szkół	polskich	po-
zbawionych	własnych	pracowni.	Pokazy	te	zdobyły	wielką	popularność	wśród	młodzieży.

W	latach	1902–1904	Stanisław	Kalinowski	przebywał	w	Monachium,	gdzie	w	pracow-
ni	prof.	Wilhelma	Roentgena	prowadził	badania	nad	właściwościami	cieczy	w	polach	
elektrycznym	 i	magnetycznym.	Mimo	że	praca	„O	działaniu	następczym	płaszczyzny	
polaryzacji	przy	podwójnym	załamaniu	światła	w	cieczach”	została	nagrodzona	przez	
Wydział	Filozoficzny	Uniwersytetu	Monachijskiego,	Kalinowski	z	pobudek	patriotycz-
nych	odmówił	doktoryzowania	 się	na	 tej	podstawie	u	Roentgena.	Niemniej	 ta,	 a	 tak-
że	inne	pracownie,	jakie	odwiedził	w	tym	czasie,	zainspirowały	go	do	przekształcenia	 
w	1905	roku	Gabinetu	Fizycznego	w	pracownię	naukową,	zajmującą	się	poza	dydaktyką	
także	badaniami	oraz	wzrocowaniem	przyrządów.	Było	to	o	tyle	ważne,	że	wzorcowanie	
dotąd	wykonywać	trzeba	było	w	rosyjskich	lub	niemieckich	urzędach	metrologicznych.

W	1905	roku	Stanisław	Kalinowski	zorganizował	przy	Muzeum,	w	miejsce	zamknięte-
go	przez	władze	uniwersytetu,	Wolny	Wydział	Matematyczno-Przyrodniczy.	Wydział,	
połączony	potem	z	powstającymi	kursami	humanistycznymi	i	technicznymi,	przekształ-
cił	się	w	Towarzystwo	Kursów	Naukowych,	odgrywające	rolę	polskiej	wyższej	uczelni	 
w	niewoli	carskiej.	Wtedy	także	Stanisław	Kalinowski	zaangażował	się	w	tworzenie	Pol-
skiego	Związku	Nauczycielskiego,	a	następnie	był	prezesem	Zarządu	Głównego	PZN.	
Rozwijającą	się	Pracownię	Fizyczną	Muzeum	Przemysłu	i	Rolnictwa	przemianowano	na	
Instytut	Fizyczny,	zaś	Towarzystwo	Kursów	Naukowych	po	odzyskaniu	przez	Polskę	
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niepodległości	stało	się	Wolną	Wszechnicą	Polską.	Kalinowski	został	się	jej	pierwszym	
rektorem	wykładając	fizykę	i	geofizykę.

Na	początku	XX	wieku	w	 Stanach	Zjednoczonych	 rozpoczęto	 badania	magnetyzmu	
ziemskiego.	Aby	nie	dopuścić	do	badania	ziem	polskich	przez	Amerykanów,	Stanisław	
Kalinowski	na	własną	rękę	podjął	się	pomiaru	elementów	magnetyzmu	ziemskiego	na	
terenach	ówczesnego	Królestwa	Polskiego	 (Kongresówki).	Tematyka	 ta	do	końca	 ży-
cia	była	już	głównym	obszarem	zainteresowań	Stanisława	Kalinowskiego.	Na	początku	 
1914	roku,	uzyskując	fundusze	ze	zbiórki	społecznej,	rozpoczął	budowę	obserwatorium	
magnetycznego	w	Świdrze	pod	Warszawą.	Co	ciekawe,	ze	względu	na	czułość	przyrzą-
dów	do	budowy	obserwatorium	nie	można	było	użyć	żelaza	(np.	gwoździ	czy	blachy).	
Po	siedmiu	latach	obserwatorium	w	Świdrze	zostało	włączone	do	międzynarodowej	sieci	
placówek	tego	rodzaju.			

W	1921	roku	Stanisław	Kalinowski	został	zatrudniony	jako	profesor	Politechniki	War-
szawskiej	w	nowo	utworzonym	Zakładzie	Fizyki	 II	na	Wydziale	Chemii,	organizując	
własną	 pracownię	 badawczą.	 Jednocześnie	 działał	w	 strukturach	 politycznych,	 bedąc	
radnym	Warszawy	 (1919–1925),	 a	 także	 zasiadając	 w	 Senacie	 I	 kadencji	 (1921–1927)	 
i	będąc	posłem	Sejmu	II	kadencji	(1928–1930).	Jako	senator	Stanisław	Kalinowski	był	
przewodniczącym	Komisji	Oświaty	i	Kultury.

W	czasie	obrony	Warszawy	w	1939	roku	w	zniszczonym	mieszkaniu	Kalinowskiego	spa-
liły	się	rękopisy	jego	prac.	Okres	okupacji	spędził	w	Świdrze,	zapewniając	nieprzerwaną	
działalność	Obserwatorium	Geofizycznego.	Prowadził	także	prace	naukowe	nad	odtwo-
rzeniem	spalonych	wyników.	Natychmiast	po	wyzwoleniu	Warszawy	rozpoczął	starania	 
o	odbudowę	zniszczonego	w	czasie	wojny	Muzeum	Przemysłu	i	Rolnictwa	oraz	urucho-
mił	Wydział	Techniczny	Instytutu	Fizycznego	w	lokalu	tymczasowym	w	Świdrze.	Prace	
te	przerwała	jego	śmierć	27	marca	1946	roku.

opracował	Krzysztof 	Petelczyc
na	podst.	opracowań	J.	Hurwica	(„Postępy	Fizyki”,	t.	VII,	1956)	 

i	S.	Konarskiego	(„Polski	Słownik	Biograficzny”,	t.	XI,	1964-1965)

Prof. Mieczysław Wolfke
Mieczysław	Wolfke	urodził	się	29	maja	1883	roku	w	Łasku	koło	Łodzi.	Był	synem	in-
żyniera	drogowego,	nauczyciela	matemetyki	i	fizyki	w	szkole	średniej	w	Częstochowie.	
Jego	matka	była	siostrą	Gustawa	Kośmińskiego,	fizyka,	ucznia	Mendelejewa,	Helmholt-
za	 oraz	wybitnego	 chemika	 Fremy’ego.	 Po	 pięciu	 latach	 nauki	 w	 gimnazjum	 często-
chowskim,	kontynuował	naukę	w	szkole	realnej	w	Sosnowcu,	gdzie	uzyskał	maturę.	Już	
w	1900	roku	zdobył	patent	w	Niemczech	i	Rosji	na	urządzenie,	które	nazwał	„telektro-
skopem”,	służące	do	przesyłania	obrazów	na	odległość	za	pomocą	fal	elektromagnetycz-
nych.	Jako	młody	chłopiec	stworzył	także	zaskakująco	racjonalny	projekt	„planetostatu”	
–	statku	kosmicznego	działającego	na	zasadzie	odrzutu	oraz	opracował	teorię	matema-
tyczną	przesunięć	powierzchniowych	na	płaszczyźnie.	
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Na	 studia	 wyższe	 Mieczysław	 Wolfke	 wyjechał	 do	
Liège	(Belgia),	skąd	po	dwóch	latach	przeniósł	się	na	
Sorbonę	 w	 Paryżu.	 Stopień	 doktora	 filozofii	 (PhD)	
uzyskał	z	odznaczeniem	w	1910	roku	na	Uniwersyte-
cie	we	Wrocławiu	za	 rozprawę	o	zdolności	 rozdziel-
czej	 układów	 optycznych	 na	 przykładzie	 mikrosko-
pu.	 Mimo	 wielu	 wspaniałych	 osiągnięć	 naukowych	
w	późniejszych	latach	to	jej	treść	Mieczysław	Wolfke	
oceniał	najwyżej.	Warto	odnotować,	że	podczas	poby-
tu	we	Wrocławiu	Mieczysław	Wolfke	wynalazł	lampę	
kadmowo-rtęciową,	który	 to	wynalazek	sprzedał	na-
stępnie	firmie	Carl	Zeiss	z	Jeny,	gdzie	pracował	przez	
rok	po	uzyskaniu	doktoratu.	Praca	czysto	techniczna	
nie	 odpowiadała	 ambicjom	 Wolfkego,	 dlatego	 sko-
rzystał	 on	 z	 propozycji	 objęcia	 stanowiska	 asystenta	 
w	Zakładzie	Fizyki	na	Politechnice	w	Karlsruhe.
W	 latach	 1913–1922	Mieczysław	Wolfke	wraz	 z	 ro-
dziną	przebywał	w	Szwajcarii.	W	1913	 roku	uzyskał	
habilitację	na	Politechnice	w	Zurychu	(u	prof.	Alberta	
Einsteina),	a	rok	później	na	tamtejszym	uniwersytecie.	

Do	końca	swojego	pobytu	w	Zurychu	wykładał	fizykę	teoretyczną	i	doświadczalną	na	
obu	tych	uczelniach.	Pracował	również	dla	firm	Carl	Zeiss	oraz	Brown	Boveri,	lecz	pro-
pozycje	stałej	(dobrze	płatnej)	posady	w	przemyśle	konsekwentnie	odrzucał.	W	czasie	
pobytu	w	Zurychu	Mieczysław	Wolfke	był	członkiem	wąskiej	grupy	fizyków	tworzących	
ścieżki	światowej	fizyki.	Z	tego	okresu	pochodzi	praca	Über die Möglichkeit der optischen Ab-
bildung von Molekulargittern	(O	możliwości	obrazowania	optycznego	siatek	molekularnych)	
–	pierwsza	na	świecie	koncepcja	holografii	 i	drugie	z	osiągnięć	najbardziej	cenionych	
przez	samego	autora.
W	1922	roku	Mieczysław	Wolfke	przeniósł	się	do	odrodzonej	po	latach	zaborów	Pol-
ski.	Na	Politechnice	Warszawskiej	objął	Zakład	Fizyczny	I,	powstały	z	podziału	przez	
władze	uczelni	Zakładu	 stworzonego	przez	prof.	Wiktora	Biernackiego	na	dwie	 czę-
ści	 (drugą	 objął	 prof.	 Stanisław	Kalinowski).	 Ponieważ	 stworzone	 przez	W.	Biernac-
kiego	 znakomite	 laboratoria	 spektroskopowe	 (mimo	 obietnic)	 zostały	 przypisane	 
do	Zakładu	 II,	 z	 czym	Wolfke	 nie	mógł	 się	 pogodzić,	 jego	 zainteresowania	 przesu-
nęły	 się	w	kierunku	problematyki	 niskich	 temperatur.	W	1924	 roku	nawiązał	współ-
pracę	 naukową	 z	 Instytutem	 Niskich	 Temperatur	 w	 Lejdzie,	 gdzie	 w	 laboratorium	 
prof.	H.K.	Kamerlingh-Onnesa	badał	stałą	dielektryczną	ciekłego	helu	w	różnych	tem-
peraturach.	Doprowadziło	to	do	odkrycia	dwóch	postaci	ciekłej	fazy	helu	oraz	do	ze-
stalenia	ciekłego	helu,	co	Mieczysław	Wolfke	uważał	za	trzecie	ze	swoich	największych	
osiągnięć.	Na	 początku	 lat	 trzydziestych	Wolfke	 przystąpił	 do	 organizacji	 wydzielo-
nego	 Instytutu	Niskich	Temperatur,	uruchamiając	nawet	pierwszą	 instalację.	Niestety	
plany	 te	 przerwała	 napaść	 hitlerowskich	Niemiec	 na	 Polskę	 we	 wrześniu	 1939	 roku.	 
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Warto	podkreślić	tu,	że	już	kilka	lat	wcześniej	zmysł	wynalazczy	Wolfkego	został	wy-
korzystany	przez	Ministerstwo	Spraw	Wojskowych.	Wolfke	pracował	dla	potrzeb	armii	
nad	nowatorskimi	jak	na	owe	czasy	zagadnieniami,	takimi	jak	telefonia	optyczna,	nok-
towizja	czy	samosterujące	rakiety	przeciwlotnicze.	Jako	pierwszy	polski	uczony	przewi-
dział	możliwość	zastosowania	broni	jądrowej	do	celów	wojennych.
Nie	 jest	 tajemnicą,	 że	 Mieczysław	 Wolfke	 był	 wolnomularzem	 wysokiego	 stopnia.	 
W	latach	1931–1934	pełnił	funkcję	wielkiego	mistrza	Wielkiej	Loży	Narodowej	Polski.
W	czasie	okupacji	Mieczysław	Wolfke	kierował	(za	zgodą	okupanta)	Zakładem	Badaw-
czym	Fizyki	Technicznej	PW,	a	następnie	wykładał	w	Państwowej	Wyższej	Szkole	Tech-
nicznej	 utworzonej	 w	 gmachach	 politechnicznych.	Organizował	 jednocześnie	 wspra-
cie	dla	potrzeb	konspiracji	 i	 brał	udział	w	 tajnym	nauczaniu.	Po	wybuchu	Powstania	
Warszawskiego	wyjechał	do	Częstochowy.	Po	wyzwoleniu	wykładał	przez	krótki	czas	
na	Akademii	Górniczej	w	Krakowie	i	na	Politechnice	Gdańskiej	oraz	zaangażował	się	 
w	tworzenie	Politechniki	Śląskiej	w	Gliwicach.	W	grudniu	1945	roku	wrócił	do	War-
szawy,	gdzie	przystąpił	do	organizowania	Zakładu	Fizyki	w	nowo	uruchomionej	Po-
litechnice	Warszawskiej.	W	czerwcu	1946	roku	wyjechał	do	Szwajcarii.	Zmarł	nagle	w	
Zurychu	4	maja	1947	roku.

opracował:	Krzysztof 	Petelczyc	
na	podst.	wspomnień		W.	Łanieckiego	(„Kwartalnik	Historii	Nauki	i	Techniki”,	nr	3,	1976) 

oraz	opracowania	E.	Dudzińskiej		(„Sylwetki	profesorów	Politechniki	Warszawskiej”	nr	5,	1983)

Prof. Wacław Szymanowski

Wacław	 Szymanowski	 urodził	 się	 w	 1895	 roku	 
w	Monachium.	Ojciec	jego	był	znanym	rzeźbiarzem,	
twórcą	wielu	wybitnych	dzieł	(m.in.	pomnika	Fryde-
ryka	Chopina	w	Warszawie),	matka	była	Amerykanką.	 
Z	 domu	 wyniósł	 bardzo	 staranne	 wychowanie	 i	
gruntowne	 wykształcenie	 (już	 w	 młodości	 opano-
wał	biegle	kilka	 języków	obcych).	Dużo	podróżował	
i	 często	 zmieniał	 miejsca	 pobytu	 w	 związku	 z	 czę-
stymi	wojażami	 rodziców.	 Studiował	w	Monachium	 
i	w	Wiedniu,	gdzie	w	1923	roku	uzyskał	dyplom	inży-
niera	elektryka.	Po	ukończeniu	studiów	pracował	jako	
inżynier	projektant	w	firmach	austriackich	i	niemiec-
kich	 (AEG,	 Union,	 Siemens-Halske).	 W	 1926	 roku	
wyjechał	 do	 Stanów	 Zjednoczonych	 Ameryki	 Pół-
nocnej,	 gdzie	 początkowo	 pracował	 jako	 praktykant	
robotnik	w	Zakładach	Forda	w	Detroit,	 a	następnie	
jako	asystent	na	Uniwersytecie	Michigan	w	Ann	Ar-
bor,	 gdzie	w	 1929	 roku	 uzyskał	 	 doktorat	 (nostryfi-
kowany	w	1932	roku	na	Uniwersytecie	Warszawskim	
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jako	doktorat	z	filozofii	w	zakresie	fizyki).	Po	doktoracie,	 jako	 jeden	z	pierwszych	na	
świecie,	podjął	badania	z	biofizyki.	Pionierskie	prace	z	tej	dziedziny,	wykonane	w	In-
stytucie	Patologii	przy	szpitalu	West	Penn	w	Pittsburghu,	były	zaliczone	do	czołowych	 
w	 tej	 dziedzinie.	 Dzięki	 nim	 W.	 Szymanowski	 zyskał	 niemały	 rozgłos	 na	 świecie.	 
W	1934	roku	już	jako	znany	biofizyk	został	zaproszony	do	ZSRR	na	kilka	odczytów.	Po	
wygłoszeniu	pierwszych	z	nich	przyjął	propozycję	objęcia	stanowiska	kierownika	badań	
z	biofizyki	w	Instytucie	Badań	Fizjologicznych	Komitetu	Oświaty.	Jednocześnie	został	
konsultantem	i	współpracownikiem	Instytutu	Fizyki	Akademii	Nauk	ZSRR.	W	ZSRR	
przebywał	przez	3	 lata,	prowadząc	badania	z	biofizyki	 i	fluorescencji	 (m.in.	zbudował	
udoskonalony	 fluorymetr).	W	 1937	 roku	wrócił	 do	 Polski.	Nie	mogąc	 znaleźć	 odpo-
wiadającej	jego	zainteresowaniom	pracy	(badawczej),	objął	stanowisko	doradcy	Centrali	
Zaopatrzenia	 Instytucji	Ubezpieczeń	Społecznych.	Wkrótce	został	 tam	kierownikiem	
oddziału	 aparatury	 elektromedycznej.	W	 1939	 roku	 wyjechał	 do	 Stanów	Zjednoczo-
nych	w	związku	z	zawarciem	przez	Centralę	umowy	 licencyjnej	z	amerykańską	firmą	 
Westinghouse	na	budowę	w	Polsce	fabryki	aparatów	rentgenowskich	(w	celu	zapozna-
nia	 się	 z	 budową	 lamp	 rentgenowskich).	 Tam	 zastał	 go	 wybuch	 II	 wojny	 światowej.	 
W	latach	1939–1946	przebywał	w	USA.	W	tym	okresie	zajmował	się	badaniami	nad	zasto-
sowaniem	fal	ultradźwiękowych	do	pomiarów	sejsmologicznych.	Rezultatem	tych	badań	
były	liczne	publikacje	oryginalnych	prac	ogłoszone	w	„Seismological	Bulletin”	i	„Journal	 
of	Applied	Physics”.

W	1946	roku	Wacław	Szymanowski	wrócił	do	kraju	(na	zaproszenie	rządu	PRL)	i	objął	
Katedrę	 Fizyki	Doświadczalnej	 na	Uniwersytecie	Wrocławskim.	W	 1947	 roku	 został	
posłem	na	Sejm,	a	w	1948	 roku	–	ministrem	poczt	 i	 telegrafów.	W	tym	samym	roku	
został	przeniesiony	do	Warszawy,	gdzie	objął	Katedrę	Fizyki	na	Wydziale	Elektrycznym	
Politechniki	Warszawskiej	(po	prof.	Wolfkem,	który	zmarł	w	1947	roku).	Jako	minister	
był	pionierem	postępu	technicznego.	Z	jego	inicjatywy	rozbudowano	resortowy	Instytut		
Łączności,	który	dzięki	temu	stał	się	jedną	z	czołowych	placówek	naukowych	w	Polsce.	
Powołał	pierwszą	przy	ministrze	Radę	Naukową.	Wprowadził	do	telekomunikacji,	jako	
pierwszy	w	Polsce,	tranzystory.	Dzięki	jego	inicjatywie	uruchomiono	wytwórnię	tran-
zystorów	(w	1954	roku).	 Jako	minister	nie	zaniedbywał	pracy	naukowej.	W	jego	kate-
drze	prowadzono	badania	fotoprzewodnictwa	materiałów.	Z	jego	inicjatywy	powołano	
Główny	Instytut	Fizyki	Technicznej,	którego	był	przez	pewien	czas	dyrektorem.	

W	 1956	 roku	 zrezygnował	 ze	 stanowiska	ministra,	 by	 oddać	 się	wyłącznie	 pracy	 na-
ukowej.	 Od	 tego	 czasu	 zintensyfikował	 badania	 z	 zakresu	 elektrofotografii.	 Wyniki	
tych	badań	pozwoliły	 już	w	początkach	 lat	60.	zbudować	w	katedrze	prototypy	urzą-
dzeń	 kserograficznych:	 „Piast”	 –	 kserokopiarka	 zbudowana	 według	 własnych	 pa-
tentów	 (1963	 r.),	 pozwalająca	 uzyskiwać	 wielokrotne	 kopie	 formatu	 A3,	 „Chrobry”	
–	ulepszona	kserokopiarka	do	wykonywania	 reprodukcji	 formatu	A1	metodą	stykową	 
z	oryginałów	przezroczystych	i	półprzezroczystych	(prototyp	opracowano	w	1964	roku).

Wacław	Szymanowski	był	nie	tylko	badaczem,	ale	również	organizatorem	badań	–	umiał	
wokół	siebie	skupić	grono	pracowników	i	rozpalić	ich	umysły	do	intensywnego	wysiłku	
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intelektualnego.	Wynikami	tej	współpracy	były	liczne	przewody	doktorskie	i	habilitacyj-
ne	przeprowadzone	pod	jego	kierownictwem.	Zmarł	w	Warszawie	15	stycznia	1965	roku.

opracowała	Magdalena	Seroczyńska	
na	podst.		„Dzieje	fizyki	w	Politechnice	Warszawskiej”	(Pr.	Inst.	Fiz.,	1985)	

Prof. Szczepan Szczeniowski
Szczepan	 Szczeniowski	 urodził	 się	 w	 1898	 roku	 
w	Warszawie.	 Jego	 ojciec	 był	 inżynierem	 technolo-
gicznym,	 absolwentem	 Instytutu	 Technologicznego	
w	 Petersburgu,	 pracownikiem	 Zakładów	 Mecha-
nicznych	 Lilpop,	 Rau	 i	 Loewenstein	 w	 Warszawie.	
Szczepan	Szczeniowski	ukończył	w	1916	roku	szkołę	
Emiliana	 Konopczyńskiego	 w	 Warszawie,	 co	 zbie-
gło	 się	 z	 otwarciem	 Uniwersytetu	 Warszawskiego.	
Studia	 rozpoczął	 na	 Wydziale	 Filozoficzno-Przy-
rodniczym	 w	 pierwszym	 roku	 jego	 istnienia,	 lecz	
11	 listopada	 1918	 roku	 na	 fali	 entuzjazmu	 odzy-
skaną	 niepodległością	 Polski	 przerwał	 je,	 zgłasza-
jąc	 się	 ochotniczo	 do	 służby	 wojskowej.	 Wznowio-
ne	 w	 1920	 roku	 studia	 ukończył	 trzy	 lata	 później.	 
W	1922	roku	Szczepan	Szczeniowski	został	asystentem	 
prof.	 Stefana	 Pieńkowskiego.	W	 1926	 roku	 na	 pod-
stawie	 rozprawy	 na	 temat	 energetycznej	 wydajności	
fluorescencji	uzyskał	doktorat	u	prof.	Pieńkowskiego	 
i	został	zatrudniony	u	niego	na	stanowisku	adiunkta.

W	1927	roku	zainspirowany	pracami	de	Broglie’a	Szczeniowski	przeprowadził	pionier-
skie	badania	doświadczalne	nad	braggowskim	odbiciem	elektronów	od	płaszczyzn	kry-
stalograficznych	bizmutu.	W	1929	roku	wyjechał	na	roczny	pobyt	w	Ryerson	Laboratory	
(Chicago	University),	gdzie	pod	opieką	Arthura	Comptona	przeprowadził	badania	dwój-
łomności	promieni	X.	W	tym	czasie	w	Chicago,	 jako	zaproszony	profesor,	przebywał	
także	Werner	Heisenberg,	którego	wykłady	z	początków	mechaniki	kwantowej,	jak	sam	
przyznawał,	pchnęły	go	w	kierunku	fizyki	teoretycznej.	Po	powrocie	do	kraju	objął	po-
nownie	stanowisko	u	prof.	Pieńkowskiego	i	w	1930	roku	przedstawił	pracę	habilitacyjną	
z	kwantowej	teorii	ruchu	elektronu	w	polu	elektrostatycznym,	uzyskując	stopień	docen-
ta.	Następnie	objął	Katedrę	Fizyki	Teoretycznej	na	Uniwersytecie	Jana	Kaziemierza	we	
Lwowie,	pracując	początkowo	na	stanowisku	zastępcy	profesora,	a	od	1933	–	profesora	
nadzwyczajnego.	W	1937	roku	przeniósł	się	na	Uniwersytet	Stefana	Batorego	w	Wilnie,	
obejmując	tamtejszą	Katedrę	Fizyki	Teoretycznej.

Tuż	przed	wybuchem	wojny	Szczepan	Szczeniowski	zostaje	dziekanem	Wydziału	Mate-
matyczno-Przyrodniczego.	W	październiku	1939	roku	uniwersytet	(wraz	z	całym	Wil-
nem)	przejęły	władze	litewskie,	a	w	grudniu	1939	roku	polska	uczelnia	została	zamknię-
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ta.	Szczeniowski	przystąpił	do	organizowania	uniwersytetu	litewskiego,	ale	i	on	został	
wkrótce	zamknięty,	gdy	w	1941	roku	do	Wilna	weszła	armia	III	Rzeszy.	W	czasie	okupacji	
niemieckiej	Szczepan	Szczeniowski	ratował	się	pracą	w	przedsiębiorstwie	budowlanym,	 
a	następnie	w	firmie	transportowej.

Po	zakończeniu	wojny	i	znalezieniu	się	Wilna	(i	Lwowa)	poza	granicami	Polski,	Szcze-
niowki	przyjechał	do	Torunia,	a	następnie	objął	Katedrę	Fizyki	Doświadczalnej	Uni-
wersytetu	 Poznańskiego.	 W	 1946	 roku	 został	 mianowany	 profesorem	 zwyczajnym.	 
W	1947	roku	został	kuratorem	Katedry	Fizyki	Teoretycznej	poznańskiej	uczelni.	Jedno-
cześnie	prowadził	wykłady	z	fizyki	teoretycznej	we	Wrocławiu.	W	1948	roku	profesor	
Szczeniowski	otrzymał	nominację	na	profesora	Uniwersytetu	Jagiellońskiego,	jednakże	
odrzucił	ją,	poświęcając	się	odtwarzaniu	uczelni	poznańskiej.	
W	1952	roku	został	Kierownikiem	Katedry	Fizyki	Teoretycznej,	oddając	Katedrę	Fizy-
ki	Doświadczalnej	prof.	Andrzejowi	Piekarze.	W	 tym	czasie	był	 także	zaangażowany	 
w	 tworzenie	 poznańskiego	 oddziału	 Instytutu	 Fizyki	 PAN	 (wraz	 z	 prof.	 A.	 Piekarą	 
i	prof.	S.	Lorią),	obejmując	w	1954	roku	kierownictwo	Zakładu	Ferromagnetyków.	
Od	1955	roku	zaczął	wykładać	także	na	Politechnice	Warszawskiej,	gdzie	zorganizował	
placówkę	badawczą	zajmującą	się	zarówno	pracami	doświadczalnymi,	jak	i	teoretyczny-
mi.	W	1957	roku	został	Kierownikiem	Katedry	Fizyki	Ogólnej	B	na	Wydziale	Łączności	
PW,	która	w	1965	roku	stała	się	trzonem	utworzonego	międzywydziałowego	Instytu-
tu	Fizyki.	Mimo	przeprowadzki	do	Warszawy	w	1962	roku	nadal	czynnie	uczestniczył	 
w	życiu	placówki	poznańskiej,	wykładając	i	kierując	Katedrą	Fizyki	Teoretycznej	Uni-
wersytetu,	któremu	w	tym	czasie	nadano	imię	Adama	Mickiewicza,	a	także	Zakładem	
Ferromagnetyków	IF	PAN.	W	1964	roku	Szczepan	Szczeniowski	został	członkiem	ko-
respondentem	Polskiej	Akademii	Nauk	(członkiem	rzeczywistym	stał	się	w	1974	roku),	 
a	 rok	 później	 pierwszym	 dyrektorem	 Instytutu	 Fizyki	 Politechniki	 Warszawskiej.	 
W	1969	roku	profesor	Szczeniowski	przeszedł	na	emeryturę,	oddając	kierowanie	Insty-
tutem	Fizyki	PW	prof.	Bohdanowi	Karczewskiemu.	Przez	kolejne	10	lat	nadal	wspierał	
placówki	w	Warszawie	i	Poznaniu.	Zmarł	w	Warszawie	18	lutego	1979	roku.

opracował	Krzysztof 	Petelczyc
na	podst.	wspomnień		A.	Sukiennickiego		(„100	lat	fizyki	na	Politechnice	Warszawskiej”,	IF	PW,	1999)	 

i	H.	Cofty	(“Postępy	Fizyki”,	t.	31,	z.	3,	1980)	oraz	wywiadu	ze	S.	Szczeniowskim	(„Fizycy	wspominają”,	PAU,	2014)

Prof. Włodzimierz M. Ścisłowski

Włodzimierz	Marek	Ścisłowski	urodził	się	w	1902	roku	w	Smile	na	Ukrainie.	W	latach	
1911–1917	uczęszczał	do	rosyjskiego	gimnazjum	państwowego.	W	roku	1921	rozpoczął	
studia	na	Wydziale	Chemicznym	Politechniki	Kijowskiej.	W	roku	1922	w	ramach	repa-
triacji	wrócił	do	Polski.	W	tymże	roku	wstąpił	na	Wydział	Filozoficzny	Uniwersytetu	
Warszawskiego.	Początkowo	studiował	matematykę,	 lecz	wkrótce	zainteresował	się	fi-
zyką	teoretyczną.	Dyplom	magistra	fizyki	uzyskał	w	roku	1932.	Już	od	roku	1927	Wło-
dzimierz	Ścisłowski	pracował	na	stanowisku	asystenta	w	Pracowni	Fizycznej	Zakładu	
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Fizyki	Teoretycznej,	kierowanej	przez	profesora	Cze-
sława	Białobrzeskiego.	Od	1932	roku	pracował	 rów-
nież	na	Politechnice	Warszawskiej,	prowadząc	ćwicze-
nia	rachunkowe	oraz	wykłady	z	 teorii	elektryczności	 
i	 magnetyzmu	 na	 Wydziale	 Elektrycznym	 i	 Mecha-
nicznym.

Praca	naukowa	profesora	W.	 Ścisłowskiego	w	 latach	
1932–1939	dotyczyła	badań	właściwości	elektrycznych	
i	anomalii	dielektrycznych	w	parafinie.	Pracę	doktor-
ską	 dotyczącą	 powyższych	 badań	 ukończył	 w	 lipcu	 
1939	roku.	Egzaminy	doktorskie	zdawał	 już	podczas	
wojny	na	tajnym	Uniwersytecie	Warszawskim.

W	 okresie	 okupacji	 brał	 czynny	 udział	 w	 tajnym	
nauczaniu	 na	 Uniwersytecie	 Warszawskim	 i	 Poli-
technice	 Warszawskiej.	 W	 latach	 1942–1944	 praco-
wał	 jako	 asystent	 u	 profesora	 Mieczysława	Wolfke-
go	 w	 Zakładzie	 Fizyki	 Państwowej	 Wyższej	 Szkoły	
Technicznej	 w	 Warszawie.	 Po	 Powstaniu	 Warszaw-
skim	 kontynuował	 tajną	 działalność	 dydaktyczną	
w	 Częstochowie.	 Po	 wojnie	 wrócił	 do	 Warszawy	 

i	podjął	działalność	dydaktyczną	na	Uniwersytecie	Warszawskim.	W	latach	1945–1952	
pracował	na	stanowisku	adiunkta	w	Zakładzie	Fizyki	Teoretycznej.	W	roku	1947	uzyskał	
stopień	doktora	nauk	fizycznych	na	Wydziale	Matematyki,	Fizyki	i	Chemii	Uniwersytetu	
Warszawskiego,	na	podstawie	pracy	ukończonej	tuż	przed	wojną	(i	wyżej	wspomnianej).	 
W	roku	1950	wyjechał	na	roczny	pobyt	na	Uniwersytet	w	Bristolu,	gdzie	prowadził	ba-
dania	pod	kierunkiem	prof.	Nevilla	F.	Motta.	W	roku	1952	rozpoczął	pracę	na	Wydziale	
Fizyki	 i	Matematyki	Wyższej	Szkoły	Pedagogicznej	w	Warszawie.	Pełnił	w	tej	uczelni	
funkcję	kierownika	Katedry	Fizyki	oraz	dziekana	wspomnianego	wydziału.	Tytuł	profe-
sora	nadzwyczajnego	uzyskał	w	roku	1954.

W	roku	1956	przyjął	propozycję	prof.	Szczepana	Szczeniowskiego	objęcia	kierownictwa	
nowo	utworzonej	Katedry	Fizyki	Politechniki	Warszawskiej.	Na	tym	stanowisku,	dzięki	
wielkiemu	uporowi	i	energii,	zdołał	zorganizować	pracownie	naukowe,	w	szczególności	
Pracownię	(przemianowaną	później	na	Zakład)	Kryształów	Jonowych.	Zakładem	tym	
kierował	do	 czasu	przejścia	na	 emeryturę	w	 roku	1973.	Potem	uczestniczył,	w	miarę	
swoich	sił,	w	pracach	Instytutu,	służąc	swoim	dużym	doświadczeniem	i	radą.

Profesor	W.	Ścisłowski	opublikował	około	50	prac,	włączając	w	to	publikacje	naukowe,	
dydaktyczno-metodyczne	i	popularnonaukowe.	Ostatnim	jego	dziełem	była	monografia	
o	profesorze	Czesławie	Białobrzeskim	w	serii	„Polish	Men	of	Science”.	Dużym	osiągnię-
ciem	profesora	W.	Ścisłowskiego	było	kształcenie	młodej	kadry	naukowej.	Był	promoto-
rem	wielu	prac	doktorskich	oraz	recenzentem	kilkudziesięciu	prac	naukowych,	rozpraw	
doktorskich	i	habilitacyjnych	oraz	monografii	książkowych.	Wielu	jego	wychowanków	
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(m.in.		R.	Trykozko,	W.	Jakubowski,	W.	Bogusz)	pełniło	w	Instytucie	Fizyki	PW	odpo-
wiedzialne	funkcje.

Zmarł	w	Warszawie	21	września	1982	roku.
opracowała	Magdalena	Seroczyńska

na	podst.		„100	lat	Fizyki	na	Politechnice	Warszawskiej”	(IF	PW,	1999)

 Prof. Bohdan Paszkowski

Bohdan	Paszkowski	urodził	się	28	marca	1916	roku	
w	 Lublinie,	 gdzie	 ukończył	 prywatne	 gimnazjum	
im.	Stefana	Batorego	(1933).	W	tym	samym	roku	roz-
począł	studia	równocześnie	na	Wydziale	Matematyki	
i	Fizyki	Uniwersytetu	Warszawskiego	 (2	 lata)	 i	Wy-
dziale	Elektrycznym	Politechniki	Warszawskiej.

Jako	 student	 Politechniki	Warszawskiej	 został	 kre-
ślarzem	 w	 Instytucie	 Metalurgii	 i	 Metaloznawstwa	
u	profesora	Jana	Czochralskiego	(1936),	a	następnie	
w	Państwowych	Zakładach	Tele-	i	Radiotechnicznych	
(1937).	Podczas	wojny	pracował	w	Lubelskich	Zakła-
dach	Elektryfi	kacji	jako	technik	elektryk	(1940–1944).	
Po	powrocie	do	Warszawy	pracował	w	Katedrze	Ra-
diotechniki	Politechniki	Warszawskiej,	której	kierow-
nikiem	był	profesor	Janusz	Groszkowski.	Tu	uzyskał	
stopień	 inżynierski	 (1946	 r.),	 a	 następnie	 przeszedł	
w	 Politechnice	 Warszawskiej	 wszystkie	 stanowiska	
nauczyciela	akademickiego.	Tytuł	profesora	nadzwy-

czajnego	uzyskał	w	1961	 roku,	 a	profesora	zwyczajnego	w	1969	 roku.	W	1965	 roku	
został	 członkiem	korespondentem,	a	w	1976	 roku	członkiem	rzeczywistym	Polskiej	
Akademii	Nauk.	W	1986	roku	Wojskowa	Akademia	Techniczna	przyznała	Bohdanowi	
Paszkowskiemu,	godność	doctora	honoris	causa.	

W	latach	1963–1970	był	kierownikiem	Katedry	Przyrządów	Elektronowych	Politech-
niki	Warszawskiej.	W	latach	1966–1973	był	dyrektorem	nowo	utworzonego	Instytu-
tu	Technologii	Elektronowej,	 a	 także	 zastępcą	 dyrektora	 ds.	 naukowych	Naukowo-
Produkcyjnego	Centrum	Półprzewodników	 (od	 1970	 roku).	W	 1977	 roku	 powrócił	
do	 Instytutu	 Technologii	 Elektronowej	 Politechniki	 Warszawskiej.	 Na	 tym	 etapie	
działalności	profesor	Bohdan	Paszkowski	prowadził	wiele	oryginalnych	wykładów	–	
od	„Lamp	elektronowych”	do	„Podstaw	technologii	elektronowej”.	Był	promotorem	
w	25	zakończonych	przewodach	doktorskich.	Opracował	ponad	sto	recenzji	prac	dok-
torskich,	 habilitacyjnych	 i	 wniosków	 na	 profesora.	Uważany	 jest	 za	 twórcę	 polskiej	
szkoły	technologii	elektronowej.	
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Późniejsze	zainteresowania	naukowe	związane	były	z	technologią	włókien	światłowo-
dowych	i	optoelektroniką	zintegrowaną.	Należy	tu	wymienić	cenną	monografię	jego	
autorstwa	pt:	„Włókna	światłowodowe”	(Ossolineum,	1978)	i	zapoczątkowanie	w	In-
stytucie	Fizyki	badań	nad	właściwościami	światłowodów	dwójłomnych	wytwarzanych	
na	Uniwersytecie	Marii	Skłodowskiej-Curie	w	Lublinie.	Prace	te	były	dalej	rozwijane	 
w	czasie,	gdy	profesor	Bohdan	Paszkowski	został	mianowany	dyrektorem	Instytutu	Fi-
zyki	na	Wydziale	Fizyki	Technicznej	i	Matematyki	Stosowanej	Politechniki	Warszaw-
skiej	(1978–1986).	Powstało	wtedy	w	Instytucie	Fizyki	kilka	zespołów	zajmujących	się	
techniką	i	technologią	światłowodów	włóknowych	i	planarnych.	W	latach	1986–1990	
prace	te	były	kontynuowane	w	ramach	ogólnokrajowego	programu	badawczo-rozwo-
jowego	CPBR	 8.12	 „Optoelektronika	 –	 rozwój	materiałów	 i	 elementów	bazowych”	 
z	 siedzibą	w	 Instytucie	 Fizyki,	 którego	 kierownikiem	 był	 Bohdan	 Paszkowski.	 Za-
początkowane	wtedy	 badania	w	 dziedzinie	 optoelektroniki	 i	 fotoniki	 stały	 się	wio-
dącymi	kierunkami	badań	i	nauczania	w	Instytucie,	a	potem,	po	przekształceniu,	na	
Wydziale	Fizyki	PW,	szczególnie	w	zakresie	polarymetrii	światłowodowej	i	nieliniowej	
optoelektroniki	zintegrowanej	(prof.	Andrzej	W.	Domański,	prof.	Tomasz	R.	Woliński	 
i	prof.	Mirosław	Karpierz).

Był	laureatem	trzech	Nagród	I	stopnia	Ministra	Szkolnictwa	Wyższego	i	Nauki	(w	la-
tach	1963–1970),	Nagród	Ministra	Obrony	Narodowej	(1975)	oraz	zespołowej	Nagro-
dy	Państwowej	II	stopnia	(1968).	Odznaczany	Krzyżem	Oficerskim	(1969)	i	Koman-
dorskim	(1976)	Orderu	Odrodzenia	Polski	oraz	Orderem	Sztandaru	Pracy	II	 (1970)	 
i	I	(1985)	klasy.	

Zmarł	13	sierpnia	2000	roku.
opracował	Andrzej	Domański 

na	podst.	noty	biograficznej	wydanej	przez	WEiTI	PW

Prof. Zbigniew Strugalski

Prof.	 dr	 hab.	 Zbigniew	 Strugalski	 (1927–2006)	 absolwent	Wydziału	 Łączności	 PW	
(1952,	 inżynier)	 oraz	 	Wydziału	Matematyki,	 Fizyki	 i	Chemii	UW	 (1954,	magister),	
otrzymał	stopień	kandydata	nauk	fizycznych	(doktora)	Uniwersytetu	Moskiewskiego	
w	 roku	 1959,	 zaś	 stopień	 doktora	 habilitowanego	 uzyskał	 na	Wydziale	Matematyki	 
i	 Fizyki	 Uniwersytetu	Warszawskiego	 w	 1965	 roku.	 Dyplom	 profesora	 nauk	mate-
matyczno-fizycznych	w	ZSRR	uzyskał	w	roku	1972,	tytuł	profesora	nadzwyczajnego	
w	Polsce	w	1974	 roku,	 a	profesora	zwyczajnego	w	 	1986	 roku.	W	 latach	1959–1963	 
i	 1964–1972	 przebywał	 w	 Zjednoczonym	 Instytucie	 Badań	 Jądrowych	 (ZIBJ)	 
w	Dubnej	k.	Moskwy,	gdzie	w	ostatnim	okresie	pobytu	pełnił	funkcję	z-cy	Dyrekto-
ra	Laboratorium	Wysokich	Energii.	W	Polsce	zatrudniony	był	wówczas	w	Instytucie	
Badań	Jądrowych.	
Przedmiotem	 jego	 zainteresowań	 naukowych	 była	 początkowo	fizyka	 promieni	 ko-
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smicznych,	 a	 następnie	 zderzenia	 hadronów	 i	 jąder	
atomowych	w	 zakresie	 najwyższych	 energii	 osiąga-
nych	za	pomocą	akceleratorów.	Jego	pasją	badawczą	
było	 poszukiwanie	 nowych	 metod	 pomiarowych	
w	 celu	 wyjaśnienia	 mechanizmów	 reakcji	 jądro-
wych	 zachodzących	 przy	 najwyższych	 energiach.	
Pozostawił	 swój	 trwały	 ślad	w	 rozwoju	metod	 po-
miarowych	 fizyki	 jako	 twórca	 metody	 pomiaru	
energii	 fotonów	 wysokich	 energii	 poprzez	 wyzna-
czenie	sumarycznej	długości	śladów	pozostawianych	 
w	 rezultacie	 konwersji	 fotonów	 w	 komorach	 pę-
cherzykowych	 wypełnionych	 ciężkim	 ośrodkiem	 
(np.	 ciekłym	ksenonem).	Opierająca	 się	na	 tej	 zasa-
dzie	 metoda	 kalorymetryczna	 weszła	 na	 trwałe	 do	
praktyki	badań	eksperymentalnych	w	fizyce	jądrowej	 
i	 	 jest	 powszechnie	 stosowana	w	największych	 eks-
perymentach	fizycznych.	Podobnie,	w	badaniach	re-
akcji	 jądrowych	 zaproponował	 potraktowanie	 jądra	
atomowego	jako	detektora	zachodzących	w	nim	pro-
cesów.	Opierało	 się	 to	 na	 idei,	 że,	 znając	 strukturę	
jądra	i	rejestrując	produkty	zachodzących	w	nim	reakcji,	możemy	uzyskać	informacje	
o	mechanizmach	prowadzących	do	 ich	emisji.	Obecnie	wydaje	 się	 to	oczywiste,	 ale	 
w	pamięci	pozostaje	nazwisko	tego,	kto	pierwszy	zwrócił	na	ten	fakt	uwagę.	Zapocząt-
kowane	przez	niego	badania	kontynuowane	są	w	wielu	ośrodkach	fizyki	na	świecie.
W	 latach	 1972–1977	 był	 dyrektorem	 Instytutu	Fizyki	 PW.	Naturalną	 konsekwencją	
jego	pozycji	w	Instytucie	i	jego	zainteresowań	było	wprowadzenie	fizyki	jądrowej	do	
działalności	naukowej	Instytutu.	Wychował	grono	młodych	(wówczas)	adeptów	fizyki	
jądrowej,	którzy	do	dziś	rozwijają	tę	dziedzinę	fizyki	zarówno	od	strony	doświadczal-
nej,	jak	i	teoretycznej.	Zainicjował	współpracę	naukową	Instytutu	z	ZIBJ,	co	stało	się	
impulsem	do	dalszego	rozwoju	współpracy	z	największymi	ośrodkami	fizyki	jądrowej,	
jak	Laboratorium	w	Brookhaven	 czy	CERN.	Obecnie	współpraca	Wydziału	Fizyki	
PW	z	ZIBJ	przeżywa	znów	renesans,	przywołując	pamięć	osoby,	która	ją	rozpoczęła.	
Celem	jego	aktywności	w	dziedzinie	dydaktyki	było	kształcenie	w	zakresie	fizyki	jako	
wydzielonego	 elementu	 działalności	 dydaktycznej	 Uczelni.	 W	 początkach	 jego	 ka-
dencji	jako	Dyrektora	Instytutu	Fizyki	powstało	Studium	Podstawowych	Problemów	
Techniki,	a	w	1975	roku	utworzony	został	Wydział	Fizyki	Technicznej	i	Matematyki	
Stosowanej	(FTiMS),	który	wkrótce	stał	się	prestiżowym	wydziałem	Politechniki.	Sam	
profesor	wychowywał	kadrę	naukową	dla	młodego	Wydziału,	bowiem	wypromował	
ponad	20	doktorów,	z	których	wielu	pozostało	na	Uczelni	jako	pracownicy	naukowo-
dydaktyczni	Instytutu,	a	obecnie	Wydziału	Fizyki	PW.

opracował	Jan	Pluta
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Prof. Włodzimierz Zych
Włodzimierz	Zych	(1929–2013)	był	absolwentem	Wy-
działu	 Łączności	 Politechniki	 Warszawskiej	 (1955).	
Stopień	 doktora	 uzyskał	 na	 Uniwersytecie	 w	 Zury-
chu	 (1964),	habilitację	w	 Instytucie	Badań	 Jadowych	
(1973),	 zaś	 tytuł	profesora	na	Politechnice	Warszaw-
skiej	(1991).	Pracę	na	PW	rozpoczął	już	w	1951	roku	
w	 Katedrze	 Fizyki	 kierowanej	 przez	 prof.	 Wacława	
Szymanowskiego.	Następnie	w	 latach	1955–1973	był	
pracownikiem	Instytutu	Badań	Jądrowych,	by	w	1973	
roku	powrócić	na	Politechnikę	Warszawską.	W	latach	
1958–1959	był	delegowany	do	Europejskiego	Ośrod-
ka	Fizyki	Jądrowej	CERN,	a	w	latach	1959–1964	oraz	
1969–1970	 przebywał	 na	 Uniwersytecie	 w	 Zurychu.	
Zajmował	się	tam	budową	aparatury	pomiarowej,	ba-
daniem	reakcji	 jądrowych	oraz	analizą	relatywistycz-
nych	własności	masy	elektronu.	
Kiedy	 w	 1973	 roku	 powrócił	 na	 Politechnikę	 War-
szawską,	 miał	 już	 znaczący	 dorobek	 naukowy	 i	 był	
osobą	znaną	w	środowisku	fizyki,	zarówno	w	kraju,	jak	i	za	granicą.	Jego	praca	doktorska	
zawierała	weryfikację	 eksperymentalną	 słynnych	dziś	wzorów	Einsteina,	 dotyczących	
szczególnej	teorii	względności,	a	wynik	ten	trafił	do	podręczników	akademickich.	Był	
pierwszym	Polakiem	pracującym	w	CERN,	 inaugurując	dostęp	do	 tego	znakomitego	
laboratorium	polskiej	społeczności	naukowej.
Już	w	pierwszym	okresie	swego	zatrudnienia	na	PW	włączył	się	aktywnie	w	prace	nad	
organizacją	tworzonego	wówczas	Studium	Podstawowych	Problemów	Techniki,	które	 
z	 jego	znaczącym	udziałem	zostało	następnie	przekształcone	w	Wydział	Fizyki	Tech-
nicznej	 i	Matematyki	 Stosowanej	 (FTiMS).	 To	 on	 tworzył	 kształt	 nowego	Wydziału,	
to	w	jego	gabinecie	toczyły	się	gorące	dyskusje	nad	programami	nauczania	studentów	 
i	profilem	przyszłego	absolwenta,	to	on	był	prodziekanem	tego	Wydziału	w	pierwszych	
latach	jego	istnienia	(1975–1978).
Dalsze	lata	jego	pracy	na	PW	to	niezwykle	aktywna	działalność	zarówno	na	polu	nauki,	
jak	i	w	pracy	ze	studentami	oraz	dla	rozwoju	Wydziału	–	jego	organizacji	i	programu	na-
uczania.	W	latach	1978–1984	był	kierownikiem	Zakładu	Dydaktycznego	oraz	Zakładu	
Fizyki	Jądrowej,	a	w	1981	roku	z	jego	inicjatywy	powstała	na	Wydziale	Fizyki	Pracownia	
Spektroskopii	Mössbauerowskiej,	którą	kierował	następnie	przez	wiele	lat.	Tematyka	ba-
dań	dotyczyła	mössbauerowskich	widm	stopów	amorficznych.	Zbadano	wiele	układów,	
opracowano	 nowe	metody	 analizy	 widm,	 zauważono	 nowe	 prawidłowości	 dotyczące	
namagnesowania	stopów	amorficznych.	Rezultaty	publikowane	były	w	renomowanych	
periodykach	i	referowane	na	konferencjach	naukowych.
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Jego	praca	dydaktyczna	nie	ograniczała	się	do	prowadzenia	regularnych	zajęć	dla	stu-
dentów.	 Jest	 autorem	 skryptu	 „Podstawy	 fizyki”	 i	 współautorem	 książki	 „Wybrane	
zagadnienia	 fizyki”,	 był	 inicjatorem	wprowadzenia	 do	programów	nauczania	 nowych	
przedmiotów,	np.	„Komputerowe	metody	analizy	danych”,	prowadził	konwersatorium	 
w	Instytucie	Fizyki	i	na	Wydziale	FTiMS,	był	organizatorem	konferencji	metodycznych	
dla	nauczycieli	fizyki	szkół	średnich.	
Ponadto	był	Sekretarzem	Generalnym	Polskiego	Towarzystwa	Fizycznego	(PTF)	oraz	
delegatem	 PTF	 do	 Rady	 Naukowej	 Europejskiego	 Towarzystwa	 Fizycznego	 (EPS),	
członkiem	Rady	Naukowej	Środowiskowego	Laboratorium	Ciężkich	 Jonów	UW	oraz	
Członkiem	Prezydium	Towarzystwa	Naukowego	Warszawskiego.	Aktywnie	 uczestni-
czył	w	organizacji	wielu	konferencji	krajowych	i	międzynarodowych.	
Rezultaty	 jego	wielostronnej	działalności	zostały	uhonorowane	Złotym	Krzyżem	Za-
sługi	oraz	Medalem	Komisji	Edukacji	Narodowej.	Jego	wkład	w	utworzenie	Wydziału	
FTiMS	został	wyróżniony	Nagrodą	Ministra	Nauki	Szkolnictwa	Wyższego	i	Techniki,	
oraz	złotą	odznaką	„Zasłużony	dla	Politechniki”.	Za	całokształt	swej	działalności	uzy-
skał	nagrodę	JM	Rektora	PW.	Wyrazem	najwyższego	uznania	dla	jego	zasług	było	od-
znaczenie	go	medalem	Politechniki	Warszawskiej	w	2006	roku.	

opracował	Jan	Pluta

Prof. Bohdan Karczewski
Bohdan	Karczewski	urodził	się	23	września	1930	roku	 
w	Grodzisku	Mazowieckim.	 Tam	 też	 rozpoczął	 na-
ukę	w	szkole	powszechnej.	Nauka	przypadła	na	czas	
okupacji	hitlerowskiej.	Po	ukończeniu	tej	szkoły	kon-
tynuował	 kształcenie	 na	 poziomie	 szkoły	 średniej	 
w	ramach	konspiracji.	Wojna	uderzyła	w	jego	rodzinę.	 
W	1943	roku	trzynastoletniemu	Bohdanowi	Karczew-
skiemu	okupanci	aresztowali	rodziców	za	działalność	
niepodległościową.	 Matka	 powróciła	 do	 domu	 po	
paru	tygodniach,	lecz	ojciec	został	zesłany	do	obozów	 
w	 Oświęcimiu	 i	 Mauthausen,	 gdzie	 zginął	 
w	1945	roku.	Sam	Bohdan	Karczewski	wychowany	w	
duchu	patriotyzmu	i	gotowości	do	ofiary	dla	Ojczyzny	
w	ostatnich	latach	wojny	działał	w	Szarych	Szeregach.
Po	 zdaniu	matury	w	1948	 roku	 rozpoczął	 studia	 na	
Wydziale	Matematyki,	Fizyki	 i	Chemii	Uniwersytetu	
Warszawskiego.	W	1952	roku	rozpoczął	pracę	dydak-
tyczną	w	Instytucie	Fizyki	Doświadczalnej	UW	jako	
zastępca	 asystenta.	 Swoją	 karierę	 naukową	 rozpoczął	 jako	 uczeń	profesora	Wojciecha	
Rubinowicza,	z	którym,	mimo	dużej	różnicy	wieku,	w	ciągu	wielu	lat	łączyła	go	szczera	
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przyjaźń.	W	1954	roku	Bohdan	Karczewski	uzyskał	tytuł	magistra	na	podstawie	pracy	
„Ugięcie	fal	Diraca”	i	rozpoczął	studia	aspiranckie	w	Instytucie	Fizyki	PAN.	Studia	te	
zakończył	w	1959	roku	obroną	rozprawy	doktorskiej	pt.	„Approximate	Formulae	of	Dif-
fracted	Electromagnetic	Wave”,	stworzonej	pod	kierunkiem	prof.	W.	Rubinowicza.	Po	
uzyskaniu	stopnia	doktora	w	1960	roku	wyjechał	na	stypendium	do	Leningradu	(dzisiaj	
Petersburg)	do	grupy	prof.	Wadimira	A.	Focka,	a	rok	później	na	dwuletni	staż	naukowy	
na	Uniwersytet	w		Rochester	(USA),	gdzie	pracował	pod	kierunkiem	prof.	Emila	Wolfa.	
Po	powrocie	uzyskał	w	1963	roku	habilitację,	na	podstawie	zebranych	wyników	przed-
stawiając	rozprawę	pt.	„Coherence	Theory	of	the	Electromagnetic	Field”.	
Po	uzyskaniu	habilitacji	Bohdan	Karczewski	rozpoczął	prowadzenie	wykładów	na	Poli-
technice	Warszawskiej.	Wkrótce	został	tam	mianowany	docentem,	a	w	1967	roku	został	
zastępcą	dyrektora	ds.	naukowych	Instytutu	Fizyki	Politechniki	Warszawskiej	(dyrekto-
rem	w	tym	czasie	był	prof.	Szczepan	Szczeniowski).	Byl	to	czas	intensywnego	rozwoju	
jego	aktywności	naukowej,	dydaktycznej	i	organizacyjnej.	Zmodyfikował	programy	na-
uczania	na	wielu	wydziałach	Politechniki,	unowocześnił	problematykę	badawczą,	pod-
niósł	poziom	nauczania	fizyki	i	jej	rangę	na	całej	uczelni.	
W	1969	 roku,	po	przejściu	na	 emeryturę	prof.	 Szczeniowskiego,	Bohdan	Karczewski	
został	 jego	następcą	 jako	dyrektor	międzywydziałowego	Instytutu	Fizyki	Politechniki	
Warszawskiej.	Rok	później,	po	powrocie	z	pobytu	na	Uniwersytecie	w	Laval	(Kanada),	
został	mianowany	profesorem	nadzwyczajnym.	Dyrektorem	Instytutu	był	przez	jedną	
trzyletnią	kadencję.
W	 1973	 roku	Bohdan	Karczewski	 rozpoczął	 pracę	 na	Wydziale	 Fizyki	Uniwersytetu	
Warszawskiego	w	 Instytucie	 Fizyki	Doświadczalnej.	Objął	 tam	 kierownictwo	Zakła-
du	Optyki,	 reorganizując	 go,	 poszerzając	 i	 unowocześniając	 tematykę	 badawczą.	 Peł-
nił	także	szereg	funkcji	organizacyjnych.	Między	innymi	należał	do	kolegium	redakcyj-
nego	międzynarodowego	 czasopisma	 „Optica	Acta”,	 był	 członkiem	Amerykańskiego	
Towarzystwa	Optycznego,	uczestniczył	w	działalności	Komitetu	Fizyki	PAN,	a	 także	
był	 wiceprzewodniczącym	 Zarządu	 Głównego	 Polskiego	 Towarzystwa	 Fizycznego.	 
W	1975	roku	został	wybrany	na	wiceprzewodniczącego	International	Commission	for	
Optics,	a	wybór	ten	ponowiono	w	1978	roku.	Niestety,	drugą	kadencję	przerwała	jego	śmierć	 
10	grudnia	1978	roku.	

opracował	Krzysztof	Petelczyc

na	podst.	wspomienia	G.	Białkowskiego	i	A.	Kujawskiego	(„Postępy	Fizyki”,	t.	30,	z.	3,	1979)

prof. Wacław Jakubowski

Wacław	Jakubowski	urodził	się	9	sierpnia	1930	roku	w	miejscowości	Miszewko	Strzał-
kowskie	(k.	Płocka).	Ukończył	Państwowe	Gimnazjum	i	Liceum	im.	Stanisława	Mała-
chowskiego	w	Płocku	w	1950	roku.	Studia	wyższe	I	stopnia	podjął	w	tym	samym	roku	w	
Wyższej	Szkole	Pedagogicznej	w	Warszawie	(ul.	Myśliwiecka	6).	Natomiast	studia	II	stop-
nia	ukończył	na	Wydziale	Matematyki,	Fizyki	i	Chemii	Uniwersytetu	im.	Mikołaja	Koper-
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nika	w	Toruniu	w	roku	1955,	uzyskując	dyplom		magi-
stra	na	kierunku	fizyka.	Od	1955	rokubył	zatrudniony	
na	stanowisku	asystenta	w	Katedrze	Fizyki	WSP	kie-
rowanej	przez	prof.	dr.	Włodzimierza	Ścisłowskiego.	 
W	wyniku	likwidacji	WSP,	w	1956	roku	Katedra	została	
przejściowo	przeniesiona	na	Uniwersytet	Warszawski,	
a	następnie	prof.	Ścisłowski	został	zatrudniony	na	Poli-
technice	Warszawskiej,	gdzie	utworzono	dla	niego	Ka-
tedrę	Fizyki	Ogólnej	D,	obsługującą	dydaktycznie	wy-
działy	mechaniczne	Politechniki,	usytuowane	w	dawnej	
Wyższej	Szkole	Inżynierskiej	Wawelberga	i	Rotwanda.	
Wacław	 Jakubowski	 został	 przyjęty	 do	 tej	 Katedry	 
1	kwietnia	1957	roku	na	stanowisko	asystenta	i	oprócz	
dydaktyki	podjął	działalność	naukową	ukierunkowa-
ną	na	badania	właściwości	fizycznych	półprzewodni-
ków	tlenkowych.	Wraz	z	rozwojem	jego	badań	został	
awansowany 15 kwietnia 1958 roku na stanowisko 
starszego	 asystenta.	 Prowadził	 badania	 nad	 techno-
logią	 i	 własnościami	 fizycznymi	 materiałów	 układu	
ZnO-TiO2 otrzymywanych przez siebie w postaci ce-
ramicznych	spieków.	Rezultatem	badań	stała	się	roz-
prawa	doktorska	zatytułowana	„Badanie	właściwości	
elektrycznych	 spieków	 układu	ZnO-TiO2”,	 obroniona	w	 1964	 roku	 na	Uniwersytecie	
Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu.	W	rezultacie	otrzymał	stopień	doktora	nauk	fizycznych	
w	zakresie	fizyki	ciała	stałego	i	następnie	został	awansowany	na	stanowisko	adiunkta.

W	roku	1967	otrzymał	stypendium	Fundacji	Kościuszkowskiej	i	wyjechał	na	Uniwersy-
tet	Northwestern	w	Evanston,	Illinois	(USA).	Prowadził	tam	w	laboratoriach	profesora	
Donalda	H.	Whitmora	badania	na	próbkach	monokrystalicznych	jako	kontynuację	i	roz-
winięcie	tematyki	swojej	pracy	doktorskiej.	Po	powrocie	do	kraju	opublikował	rozpra-
wę	„Badania	mechanizmów	przewodnictwa	elektrycznego	w	wysokooporowym	tlenku	
cynku”,	która	została	uznana	następnie	za	habilitacyjną	i	obroniona	na	Wydziale	Fizyki	
UMK	w	Toruniu,	prowadząc	do	uzyskania	stopnia	naukowego	doktora	habilitowanego	
nauk	fizycznych	w	zakresie	fizyki	ciał	stałych.	W	następstwie	tego	otrzymał	on	20	paź-
dzierniku	1972	roku	stanowisko	docenta	w	Instytucie	Fizyki	Politechniki	Warszawskiej.

Po	kolejnym	pobycie	na	Uniwersytecie	Northwestern	przeniósł	do	Zakładu	Kryształów	
Jonowych	IF	PW	nowoczesną	tematykę	związaną	z	technologią	i	właściwościami	prze-
wodników	szybkich	jonów,	nazywanych	także	przewodnikami	superjonowymi.	Wkrótce	
potem	stał	się	kierownikiem	Zakładu,	a	Zakład	zmienił	swą	nazwę	na	Zakład	Joniki	
Ciała	 Stałego.	W	 rezultacie	 intensywnych	badań	prowadzonych	przez	 Jakubowskiego	 
i	 jego	współpracowników	w	zakresie	 joniki,	publikowanych	w	znanych	czasopismach	
zagranicznych,	grupa	współpracowników	i	jej	lider	stali	się	rozpoznawalni	na	świecie.	
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W	1986	roku	doc.	dr	hab.	Wacław	Jakubowski	otrzymał	 tytuł	profesora	 i	 stanowisko	
profesora	 nadzwyczajnego.	 Równocześnie	 pełnił	 szereg	 funkcji	 administracyjnych	 na	
Politechnice	 (był	 zastępcą	 dyrektora	 Instytutu	 Fizyki	 ds.	 Naukowych,	 kierownikiem	
Rektorskiej	Komisji	ds.	Badań	Naukowych,	 redaktorem	Zeszytów	Naukowych	Fizyki	
Politechniki	Warszawskiej,	prowadził	kolejno	pięć	ministerialnych	tematów	naukowych).	
Stanowisko	profesora	zwyczajnego	otrzymał	1	maja	1992	roku.
Za	osiągnięcia	naukowe	i	dydaktyczne	został	wielokrotnie	odznaczony.	Główne	odzna-
czenia	 to	Złoty	Krzyż	Zasługi	 (1977)	 i	Kawalerski	Krzyż	Orderu	Odrodzenia	Polski		
(1986).	Wacław	Jakubowski	zmarł	8	stycznia	2011	roku.

opracował	Władysław	Bogusz

Prof. Stefan Ćwiok
Stefan	 Ćwiok	 urodził	 sie	 9	 lipca	 1933	 roku	 we	 wsi	
Przeryty	 Bór	 (powiat	 Dębica).	 Szkołę	 podstawową	
rozpoczął	od	klasy	piątej	w	1947	roku.	W	roku	1954	
ukończył	 Technikum	 Mechaniczne	 w	 Tarnowie.	 
W	1957	roku	Stefan	Ćwiok	rozpoczął	studia	na	Wy-
dziale	 Górniczym	 Akademii	 Górniczo-Hutniczej	 
w	Krakowie,	a	później	na	Wydziale	Fizyki	Uniwersy-
tetu	Moskiewskiego,	które	ukończył	z	wyróżnieniem	 
w	1964	roku		Po	powrocie	do	Polski	i	podjęciu	studiów	
doktoranckich	na	Wydziale	Fizyki	Uniwersytetu	War-
szawskiego	Stefan	Ćwiok	kontynuował	badania	doty-
czące	 teorii	 cząstek	 elementarnych	 pod	 kierunkiem	 
prof.	 dr.	 hab.	 Wojciecha	 Królikowskiego.	 Tematem	
pracy	 doktorskiej,	 obronionej	w	 roku	 1969	 roku	 był	
dwupionowy	 rozpad	 hiperonu	Omega.	 Praca	 ta	wy-
magała	niestandardowego	podejścia	w	ramach	kwan-
towej	 teorii	pola,	ponieważ	z	uwagi	na	bardzo	małą	
przestrzeń	fazową	w	porównaniu	z	rozpadem	jedno-
pionowym	należało	uwzględnić	zjawiska	rezonansowe.

Po	obronie	doktoratu	Stefan	Ćwiok	pracował	na	Wydziale	Fizyki	Uniwersytetu	Warszaw-
skiego	na	stanowisku	adiunkta	do	roku	1973.	W	tym	czasie	jego	zainteresowania	nauko-
we	przesunęły	się	w	stronę	badań	jąder	atomowych.	W	ramach	programu	badawczego	
rozwijanego	w	Zakładzie	Fizyki	Jądra	Atomowego	Instytutu	Fizyki	Doświadczalnej	UW	
Stefan	Ćwiok	rozpoczął	badania	magnetycznych	rezonansów	gigantycznych	w	jądrach	
atomowych,	a	później	również	stanów	analogowych.	W	roku	1973	Stefan	Ćwiok	objął	
stanowisko	adiunkta	w	Instytucie	Fizyki	Politechniki	Warszawskiej.	W	tym	czasie	razem	
z	prof.	Jerzym	Dudkiem	rozpoczął	opracowywanie	kodów	numerycznych	do	mikrosko-
powych	obliczeń	struktury	jąder	atomowych,	wykorzystując	pole	średnie	(Woodsa-Saxo-
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na)	i	metodę	poprawki	powłokowej.	Prace	te	zaowocowały	powstaniem	niezwykle	uży-
tecznych	programów	numerycznych,	wykorzystywanych	powszechnie	przez	społeczność	
fizyków	badających	strukturę	jąder.	Pod	koniec	lat	siedemdziesiątych	Stefan	Ćwiok	włą-
czył	się	w	intensywnie	rozwijający	się	nurt	badań	dotyczących	stanów	wysokospinowych	
jąder	atomowych.	Lata	osiemdziesiąte	to	obok	badań	stanów	wysokospinowych,	okres	
poświęcony	jądrom	o	naruszonej	symetrii	zwierciadlanej	(zdeformowanych	oktupolowo).	
W	 tym	samym	czasie	Stefan	Ćwiok	 rozpoczął	badania	własności	 jąder	 superciężkich,	
które	kontynuował	w	latach	dziewięćdziesiątych	i	w	tej	dziedzinie	stał	się	niekwestio-
nowanym	ekspertem.	Ukoronowaniem	tych	badań	stała	się	wydana	pośmiertnie	praca	 
w	prestiżowym	czasopiśmie	„Nature”	w	roku	2005,	wyjaśniająca	zjawisko	współistnie-
nia	różnych	kształtów	jąder	superciężkich	na	gruncie	teorii	funkcjonału	gęstości	energii.	

Po	 uzyskaniu	 w	 roku	 1989	 habilitacji	 na	 podstawie	 rozprawy	 „Wybrane	 efekty	 jed-
nocząstkowe	 i	 powłokowe	w	 strukturze	 jąder	 atomowych”,	 Stefan	Ćwiok	włączył	 się	 
w	działalnośc	organizacyjną	na	Politechnice	Warszawskiej,	zostając	w	1991	roku	zastęp-
cą	dyrektora	ds.	naukowych	Instytutu	Fizyki	oraz	zastępcą	Przewodniczącego	Rady	Na-
ukowej	Instytutu	Fizyki,	które	to	funkcje	pełnił	do	roku	1996.	Od	roku	1992	do	śmierci	
był	również	kierownikiem	Zakładu	Fizyki	Jądrowej	w	Instytucie,	a	następnie	na	Wydzia-
le	Fizyki.	Głównymi	osiągnięciami	było	utworzenie	na	początku	lat	dziewięćdziesiątych	
sieci	komputerowej	w	Instytucie	Fizyki.	Ponadto	był	on	inicjatorem	utworzenia	nowej	
specjalności	–	fizyki	komputerowej	–	na	Wydziale	FTiMS.	W	roku	1998	Stefan	Ćwiok	
otrzymał	tytuł	profesora	nauk	fizycznych.

Stefan	 Ćwiok	 przywiązywał	 dużą	wagę	 do	 działalności	 dydaktycznej.	 Prowadził	 wy-
kłady	z	przedmiotów	będących	podstawą	wykształcenia	teoretycznego	każdego	fizyka,	 
tzn.	z	mechaniki	klasycznej,	kwantowej,	elektrodynamiki	oraz	fizyki	jądra	i	cząstek	ele-
mentarnych.	Poświęcał	dużo	czasu	na	przygotowanie	wykładów,	a	jego	notatki	zawsze	
były	wzorem	przejrzystości.	Cieszył	się	szacunkiem	studentów,	mimo	że	był	bardzo	wy-
magający.	Stefan	Ćwiok	zmarł	16	czerwca	2003	roku	w	Warszawie.

opracował	Piotr	Magierski

Prof. Adam Kujawski

Prof.	dr	hab.	Adam	Kujawski	urodził	się	23	grudnia	1933	roku	w	Grodzisku	Mazowiec-
kim.	W	 latach	 1951–1955	 studiował	 fizykę	 na	Wydziale	Matematyki,	 Fizyki	 i	 Chemii	
Uniwersytetu	Warszawskiego,	uzyskując	dyplom	magistra	fizyki.	Jeszcze	w	trakcie	stu-
diów	podjął	(od	1	listopada	1954	roku)	pracę	na	Politechnice	Warszawskiej	jako	młodszy	
asystent	(1954–1955),	a	później	(po	dyplomie)	jako	asystent	(1955–1961).

W	Instytucie	Fizyki	PAN	w	1963	roku	uzyskał	stopień	doktora	nauk	fizycznych	na	pod-
stawie	pracy	pt.	„Elektromagnetyczna	teoria	dyfrakcji	Kirchhoffa”,	której	promotorem	
był	prof.	Wojciech	Rubinowicz.	W	latach	1965–1966	odbył	staż	po	doktoracie	na	Univer-
sity	of	Rochester	(USA)	w	znakomitym	zespole	naukowym	prof.	Emila	Wolfa	–	autora	
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(wraz	 z	 noblistą	Maxem	 Bornem)	 fundamentalnego	
dzieła	z	zakresu	optyki	„Principles	of	Optics”.	Kon-
takt	 z	 prof.	E.	Wolfem	 zaowocował	w	późniejszych	
latach	zaproszeniem	prof.	A.	Kujawskiego	do	Między-
narodowej	 Rady	Wydawniczej	 prestiżowej	 serii	 mo-
nograficznej	 „Progress	 in	Optics”,	w	 której	 zasiadał	
wiele lat.

Stopień	 doktora	 habilitowanego	 uzyskał	 w	 IF	 PAN	 
w	 1969	 roku	 na	 podstawie	 rozprawy	 pt.	 „Relatywi-
styczne	aspekty	spójności	promieniowania	elektroma-
gnetycznego”	i	został	w	tym	samym	roku	nagrodzony	
Nagrodą	Wydziału	III	PAN	za	prace	nad	teorią	spój-
ności	światła.	Tytuł	naukowy	profesora	(nadzwyczaj-
nego)	uzyskał	14	lutego	1985	roku.	W	Instytucie	Fizyki	
PAN	pracował	w	latach	1961–1993,	piastując	stanowi-
sko	 zastępcy	 dyrektora	 ds.	 naukowych	 (1970–1976),	
kierownika	 Pracowni	 Optyki	 (1970–1973)	 w	 Zakła-
dzie	 Fizyki	 Teoretycznej	 oraz	 kierownika	 Zakładu	
Fizyki	 Promieniowania	 i	 Spektroskopii	 (1982–1985).	 
W	 latach	 80.	 prof.	 A.	 Kujawski	 pracował	 również	 
na	Uniwersytecie	w	Stuttgarcie	w	Badenii-Wirtenbergii.

W	 1991	 roku	 prof.	 A.	 Kujawski	 powrócił	 po	 30	 latach	 na	 Politechnikę	Warszawską	 
i	 został	mianowany	na	 stanowsko	profesora	 zwyczajnego	w	 Instytucie	Fizyki	na	Wy-
dziale	FTiMS,	a	w	latach	1994–1997	kierował	Zakładem	Optyki	Instytutu	Fizyki	(obec-
nie	Wydziału	Fizyki)	PW.	Pomimo	pracy	w	IF	PAN	prof.	A.	Kujawski	angażował	się	 
w	 tworzenie	 programów	 nauczania	 z	 fizyki	 na	 powstającym	Wydziale	 FTiMS,	 a	 od	
połowy	 lat	70.	XX	w.	przez	wiele	 lat	prowadził	–	 jako	 jeden	z	pierwszych	w	kraju	–	
znakomite	 i	unikalne	wykłady	z	fizyki	 laserów	oraz	optyki	zintegrowanej	dla	 studen-
tów	FTiMS,	specjalności	optyka	kwantowa.	Do	uczniów	prof.	A.	Kujawskiego	należeli	 
m.in.:	prof.	Andrzej	Kołodziejczyk,	prof.	Wiesław	Królikowski	(obecnie	Australian	Na-
tional	Univeristy,	Canberra,	Australia)	oraz	prof.	Paweł	Szczepański	(IMiO	PW).

Dorobek	naukowy	prof.	Adama	Kujawskiego	z	lat	1964–1998	obejmuje	łącznie	ponad	
kilkadziesiąt	publikacji	w	prestiżowych	czasopismach	międzynarodowych,	które	do	dzi-
siaj	są	cytowane	w	literaturze	światowej	oraz	kilka	książek	z	fizyki	laserów	o	charakterze	
podręczników	akademickich.	Oryginalne	prace	(głównie	teoretyczne)	prof.	A.	Kujaw-
skiego	dotyczyły	spektroskopii	w	podczerwieni,	dyfrakcji	światła,	opisu	propagacji	i	dy-
frakcji	światła	w	ośrodkach	anizotropowych,	teorii	spójności	światła,	solitonów	optycz-
nych,	optyki	kwantowej,	optyki	pól	ze	sprzężoną	fazą	oraz	fizyki	laserów.
Prof.	 Adam	 Kujawski	 był	 członkiem	 wielu	 organizacji	 i	 towarzystw	 naukowych,	 
m.in.	PTF,	Komitetu	Fizyki	PAN,	Sekcji	Optoelektroniki	Komitetu	Elektroniki	 i	Te-
lekomunikacji	PAN,	Optical	Society	of	America	(fellow	od	1988	r.),	European	Physical	
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Society,	przewodniczącym	Komitetu	Narodowego	Międzynarodowej	Unii	Fizyki	Czy-
stej	 i	 Stosowanej	 (IUPAP),	 zasiadał	w	 4	Radach	Naukowych	 i	 2	Międzynarodowych	
Radach	Wydawniczych	(Optics	Communications,	Progress	in	Optics),	był	wieloletnim	
członkiem	Centralnej	Komisji	ds.	stopni	i	tytułów	naukowych.	Był	członkiem	Polskiego	
Towarzystwa	Fizycznego	PTF,	Europejskiego	Towarzystwa	Fizycznego	EPS	Międzyna-
rodowej	Unii	Fizyki	Czystej	i	Stosowanej	IUPAP,	członkiem	Rady	Redakcyjnej	„Postę-
pów	Fizyki”.
Prof.	Adam	Kujawski	zmarł	dn.	28	kwietnia	2004	r.	w	Warszawie	i	został	pochowany	w	
rodzinnym	Grodzisku	Mazowieckim.

opracował	Tomasz	Woliński

prof. Andrzej Sukiennicki
Andrzej	 Hubert	 Sukiennicki	 urodził	 się	 8	 kwiet-
nia	 1936	 roku	w	Warszawie.	W	 1951	 roku	 ukończył	
Państwowe	 Gimnazjum	 i	 Liceum	Ogólnokształcące	 
im.	 Stanisława	 Staszica	 w	 Sosnowcu.	W	 1955	 roku,	 
w	wieku	zaledwie	18	lat,	ukończył	Wydział	Matematy-
ki,	Fizyki	i	Chemii	Uniwersytetu	Warszawskiego,	uzy-
skując	 dyplom	magistra	w	 specjalności	 fizyka	 teore-
tyczna.	W	1964	roku	na	Wydziale	Matematyki,	Fizyki	 
i	Chemii	Uniwersytetu	Adama	Mickiewicza	w	Pozna-
niu	uzyskał	stopień	doktora	nauk	fizycznych	na	podsta-
wie	rozprawy	„Pseudodipolarna	teoria	magnetostryk-
cji	 kubicznych	monokryształów	 ferromagnetycznych	
przy	niskich	 temperaturach”,	której	promotorem	był	 
prof. Szczepan Szczeniowski. W 1969 roku w Insty-
tucie	 Fizyki	 Polskiej	 Akademii	 Nauk	 uzyskał	 sto-
pień	doktora	habilitowanego	na	podstawie	 rozprawy	
„Niektóre	 zagadnienia	 teorii	 struktury	 domenowej	
w	 cienkich	 warstwach	 ferromagnetycznych”.	 W	 1970	 roku	 uzyskał	 stopień	 docenta,	 
w	1977	roku	otrzymał	 tytuł	profesora	nadzwyczajnego,	a	w	1987	roku	Rada	Państwa	
nadała	mu	tytuł	profesora	zwyczajnego.	
Od	początku	swej	działalności	zawodowej	prof.	A.	Sukiennicki	związany	był	z	Politech-
niką	Warszawską.	Od	1954	roku,	jeszcze	w	czasie	studiów,	był	zatrudniony	na	stanowisku	
zastępcy	asystenta	w	Katedrze	Fizyki	Ogólnej	B	na	Wydziale	Łączności	PW.	Następnie	 
w	tejże	Katedrze,	a	po	reorganizacji	w	Instytucie	Fizyki	PW,	pracował	kolejno	na	stano-
wiskach	asystenta	(od	1955	roku),	starszego	asystenta	(od	1961	roku),	adiunkta	(od	1964	
r.oku),	 docenta	 (od	 1970	 roku),	 profesora	 nadzwyczajnego	 (od	 1977	 roku)	 i	 profesora	
zwyczajnego		(od	1987	roku).	W	latach	1975–1990	był	kierownikiem	studiów	doktoranc-
kich	w	dziedzinie	fizyki	ciała	stałego	w	Instytucie	Fizyki	PW,	a	w	kadencji	1975–1978	
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pełnił	funkcję	Prodziekana	ds.	studenckich	Wydziału	Fizyki	Technicznej	 i	Matematy-
ki	Stosowanej	PW.	Odbył	 staże	 zagraniczne	w	 Instytucie	Materiałów	Magnetycznych	 
w	Jenie	(1966),	na	Uniwersytecie	w	Salford	w	Wielkiej	Brytanii	(1974)	oraz	na	Uniwersyte-
cie	w	Windsor	w	Kanadzie	i	Uniwersytecie	G.	Washingtona	w	USA	(1982–1983).	Ponadto	 
w	 latach	1995–1996	 i	1997–1999	pracował	w	Instytucie	Fizyki	PAN,	współpracując	z	
grupą	prof.	H.	Lachowicza,	a	od	1996	roku	również	na	Uniwersytecie	Łódzkim,	współ-
pracując	z	prof.	L.	Wojtczakiem.	Został	odznaczony	Złotym	Krzyżem	Zasługi	 (1975)	 
i	Krzyżem	Kawalerskim	Orderu	Odrodzenia	Polski	(1978),	był	laureatem	Nagród	Na-
ukowych	Ministra	Nauki	 i	 Szkolnictwa	Wyższego	 (1971,	 1973)	 i	wielokrotnie	 nagród	
Rektora	PW	za	działalność	naukową.
Prof.	 A.	 Sukiennicki	 był	 wybitnym	 specjalistą	 w	 dziedzinie	 fizyki	 magnetyzmu.	 
Od	1969	roku	kierował	grupą	prowadzącą	badania	w	tej	dziedzinie	w	Zakładzie	Teorii	
Magnetyzmu	i	Przemian	Fazowych	Instytutu	(później	Wydziału)	Fizyki	PW.	Był	autorem	
bądź	współautorem	 131	 artykułów	 i	 komunikatów	 konferencyjnych,	 opublikowanych	 
w	recenzowanych	czasopismach	o	zasięgu	międzynarodowym.	Dorobek	ten	obejmował	
prace	głównie	z	teorii	cienkich	warstw	magnetycznych	i	zjawisk	powierzchniowych	w	fer-
romagnetykach,	teorii	struktury	domenowej	w	ferromagnetykach,	pasmowej	teorii	ferro-
magnetyzmu,	fizyki	domen	cylindrycznych,	teorii	solitonów	i	chaosu	deterministycznego	
w	ferromagnetykach.	Wiele	z	tych	prac	miało	charakter	pionierski,	m.	in.	prace	dotyczą-
ce	obliczania	magnetostrykcji	w	materiałach	przejściowych,	teorii	struktury	domenowej	 
w	 pasmowym	 modelu	 ferromagnetyzmu,	 struktury	 i	 dynamiki	 ścian	 domenowych	 
w	cienkich	warstwach	magnetycznych.
Był	autorem	kilku	podręczników	akademickich	i	skryptów.	Na	Wydziale	FTiMS	(póź-
niej	Fizyki)	PW	prowadził	wykłady	m.in.	z	elektrodynamiki,	fizyki	magnetyków,	kwan-
towej	teorii	pola,	teorii	ciała	stałego	oraz	zaawansowane	wykłady	dla	doktorantów.
Prof.	Andrzej	Sukiennicki	zmarł	31	lipca	2005	roku	w	Świnoujściu.	Został	pochowany	 
w	grobie	rodzinnym	na	cmentarzu	Powązkowskim	w	Warszawie.	

opracowali	Andrzej	Krawiecki	i	Robert	Kosiński

Prof. Antoni Adamczyk
Prof.	dr	hab.	Antoni	Adamczyk	urodził	się	28	listopada	1937	roku	w	miejscowości	Pstrą-
gowo	w	województwie	rzeszowskim.	Po	ukończeniu	szkoły	średniej	w	1956	roku	rozpo-
czął	studia	na	Uniwersytecie	Warszawskim,	które	musiał	przerwać	na	drugim	semestrze.	
W	tym	czasie	został	powołany	do	wojska,	a	po	ukończeniu	służby	wojskowej	trafił	do	
Łodzi.	Tam	w	roku	1960	podjął	studia	na	Wydziale	Matematyki,	Fizyki	i	Chemii	Uniwer-
sytetu	Łódzkiego	na	kierunku	fizyka,	gdzie	w	1967	roku	uzyskał	dyplom	magistra	fizyki.	
Jeszcze	w	trakcie	studiów	podjął	pracę	w	Instytucie	Chemii	Fizycznej	PAN	w	Warszawie	
jako	inżynier	laboratoryjny,	a	po	ich	ukończeniu	został	w	1968	roku	zatrudniony	w	In-
stytucie	Fizyki	Politechniki	Warszawskiej	na	stanowisku	asystenta.	Z	Instytutem	Fizyki,	
obecnie	Wydziałem	Fizyki	PW,	prof.	Antoni	Adamczyk	związał	całą	swoją	dalszą	karie-
rię	zawodową.	
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Równolegle	 rozwijała	 się	 	 jego	 kariera	 	 naukowa,	 
w	trakcie	której	w	roku	1973	obronił	pracę	doktorską	
pt.	„Własności	elektryczne	struktur	mezomorficznych	
o	symetrii	spiralnej”	 i	uzyskał	tytuł	doktora	nauk	fi-
zycznych	 w	 Instytucie	 Fizyki	 PW,	 a	 w	 roku	 1980	
uzyskał	stopień	doktora	habilitowanego	na	Wydziale	
Elektroniki	 PW,	 przedstawiając	 pracę	 nt.	 „Oddzia-
ływania	 powierzchniowe	w	 procesach	 elektrycznych	
i	 optycznych	w	cienkich	warstwach	 ciekłokrystalicz-
nych”.	W	roku	1998	Antoni	Adamczyk	otrzymał	z	rąk	
Prezydenta	RP	tytuł	profesora	nauk	fizycznych.	
Prof.	Antoni	Adamczyk	 już	w	okresie	krótkiej	pracy	
w	 Instytucie	 Chemii	 Fizycznej	 PAN	 zainteresował	
się	 zagadnieniem	 przemian	 fazowych.	 Po	 przejściu	
do	Instytutu	Fizyki	PW	poświęcił	się	badaniu	fizycz-
nych	właściwości	 ciekłych	kryształów.	W	 tym	czasie	
fizyka	 ciekłych	 kryształów	 była	 atrakcyjną,	 szybko	
rozwijającą	się	dziedziną	nauki.	Prof.	Antoni	Adam-
czyk	w	roku	1973	został	kierownikiem	nowo	utworzo-
nej	 Pracowni	Ciekłych	Kryształów	 IF	PW,	w	 której	
zorganizował	 zespół	 chemików	 i	 fizyków	 wykonu-

jących	 pionierskie	 badania	 naukowe	w	 tej	 dziedzinie.	Dorobek	 naukowy	 prof.	Anto-
niego	Adamczyka	obejmuje	łącznie	ponad	120	publikacji	naukowych	oraz	5	patentów,	 
4	książki	nt.	ciekłych	kryształów	o	charakterze	podręczników	i	wydawnictw	popularno-
naukowych.	Prof.	A.	Adamczyk	był	opiekunem	Koła	Naukowego	Fizyków	i	zorganizo-
wał	w	1978	roku	wyprawę	naukową	Koła	do	Moskwy,	Petersburga	(wówczas	Leningradu)	 
i Wilna.
Prof.	A.	Adamczyk	od	początku	swej	kariery	naukowej	utrzymywał	ożywione	kontakty	
naukowe	z	ośrodkami	zagranicznymi.		W	roku	1976	odbył	staż	naukowy	w	Instytucie	
Krystalografii	AN	w	Moskwie,	w	1980	roku	w	International	Centre	for	Theoretical	Phy-
sics	w	Trieście,	a	w	1986	roku	w	Instytucie	Fizyki	Ukraińskiego	Oddziału	AN	w	Kijowie.	
Był	także	zapraszany	na	wizyty	naukowe,	m.in.	do	Shefield	Hallam	University	w	Anglii	
i	do	Instytutu	Fizyki	Węgierskiej	AN	w	Budapeszcie,	brał	udział	w	wielu	zagranicznych	 
(i	krajowych)	konferencjach	naukowych.	
Zdawał	sobie	sprawę	z	wagi	i	potencjału	aplikacyjnego	tkwiącego	w	kryształach	jono-
wych.	Utrzymywał	kontakty	z	przemysłem,	wykonując	ekpertyzy	 i	 szereg	prac	o	cha-
rakterze	aplikacyjnym	(m.in.	na	zlecenie	zakładów	radiowych	Unitra-Dolam).	Kierował	
kilkoma	ministerialnymi	projektami	badawczymi.	Był	członkiem	komitetu	redakcyjnego	
czasopisma	„Fizyka	dla	przemysłu”.	
Prof.	 Antoni	 Adamczyk	 był	 członkiem	 wielu	 organizacji	 i	 towarzystw	 naukowych,	 
m.in.	Komitetu	Krystalografii	PAN,	Komitetu	Optoelektroniki	SEP,	International	Li-
quid	Crystal	Society,	International	Board	of	Journal	of	Advanced	Materials,	przewod-
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niczył	Sekcji	Fizyki	Technicznej	PTF.	Był	laureatem	kilku	nagród	ministerialnych	i	rek-
torskich	za	osiągnięcia	naukowe,	w	tym	został	odznaczony	Złotym	Krzyżem	Zasługi.	
Prof.	A.	Adamczyk	przeszedł	na	emeryturę	w	2008	roku	Zmarł	19	listopada	2010	roku	
w Warszawie.

opracował	Marek	Sierakowski

prof. Ireneusz Strzałkowski
Prof.	dr	Ireneusz	Strzałkowski	urodził	się	w	Pabiani-
cach	w	1939	roku	i	tam	też	ukończył	Liceum	Ogólno-
kształcące	 im.	 J.	 Śniadeckiego	w	 roku	 1956.	 Studio-
wał	na	Wydziale	Fizyki	Uniwersytetu	Warszawskiego	 
i	w	roku	1962	uzyskał	dyplom	magistra	fizyki	w	spe-
cjalności	fizyka	ciała	stałego.	Cale	swoje	życie	zawodo-
we	był	związany	z	Politechniką	Warszawską,	począt-
kowo	z	Katedrą	Fizyki	C	na	Wydziale	Chemicznym,	
a	 po	 reorganizacji	 uczelni	 z	 Instytutem	 Fizyki	 PW.	 
W	Katedrze	Fizyki	rozpoczął	pracę	zaraz	po	ukończe-
niu	studiów	jako	asystent.	Doktorat	uzyskał	na	Wydzia-
le	Chemicznym	PW	w	1969	roku	na	podstawie	pracy	
pt.	„Badanie	wpływu	czasu	przyłożenia	silnego	pola	
elektrycznego	 na	 nasycenie	 dielektryczne	 w	 alkoho-
lach”	wykonanej	pod	kierunkiem	prof.	dr.	J.	Hurwica.	 
W	latach	1973–1974	przebywał	na	University	of	So-
uthern	California,	Los	Angeles,	jako	stypendysta	Ful-
brighta.	Badania	prof.	Strzałkowskiego	koncentrowały	
się	od	roku	1971	na	zagadnieniach	związanych	z	fizy-

ką	 struktur	metal-izolator-półprzewodnik.	Współpracował	 ściśle	 z	 ITE	CEMI,	 opra-
cowując	w	ramach	wspólnych	grantów	systemy	do	oceny	i	diagnostyki	struktur	MOS.	 
Od	roku	1972	kierował	pracami	badawczymi	Pracowni	Metod	Elektrooptycznych,	póź-
niej	przemianowanej	na	Pracownię	Badania	Struktur	Półprzewodnikowych,	w	Instytu-
cie	Fizyki.	Wiele	jego	prac	opublikowanych	w	latach	siedemdziesiątych	i	osiemdziesią-
tych		dotyczyło	defektów	w	tlenku	krzemu	w	strukturach	MOS.	Tematyka	ta	była	też	
przedmiotem	rozprawy	„Pułapkowanie	ładunku	w	SiO2”,	na	podstawie	której	w	roku	
1988	uzyskał	stopień	doktora	habilitowanego.	Badania	w	tym	obszarze	prowadził	rów-
nież	w	latach	dziewięćdziesiątych.	Wypromował	dwóch	doktorów,	był	opiekunem	kilku	
prac	magisterskich.	
W	kolejnych	latach	zajmował	stanowisko	docenta	(od	1989	roku)	i	profesora	nadzwyczaj-
nego	(od	1993	roku).	W	roku	1998	otrzymał	tytuł	profesora	nauk	fizycznych.	
Profesor	 Strzałkowski	 szczególnie	 zasłużył	 się	w	 dziedzinie	 dydaktyki	 fizyki.	 Prowa-
dził	znakomite	wykłady,	za	które	trzykrotnie	został	nagrodzony	Dyplomem	Najlepsze-
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go	Wykładowcy	(1969,	1975,	1987).	Był	autorem	skryptu	„Elementy	fizyki	ciała	stałe-
go”	 (Wydawnictwa	 PW,	 1982).	 Przez	 3	 kadencje,	 w	 latach	 1981–1991	 pełnił	 funkcję	 
z-cy	Dyrektora	 ds.	Nauczania	 Instytutu	 Fizyki.	W	 tych	 latach	 organizował	 i	 prowa-
dził	Instytutowe	Seminarium	Dydaktyczne.	W	latach	1986–1990	był	członkiem	Senac-
kiej	Komisji	 ds.	Dydaktyki,	 był	 także	 przewodniczącym	 rady	 programowej	 Centrum	
Technologii	Nauczania	przy	Społecznym	Towarzystwie	Oświatowym	(lata	1993–1995).	
Brał	 udział	 w	 14	 konferencjach	 dydaktycznych,	 w	 tym	 3	 międzynarodowych,	 m.in.	
był	członkiem	Komitetu	Programowo-Organizacyjnego	oraz	wygłosił	 referat	na	First	 
European	Conference	on	Physics	Teaching	 in	Engineering	Education	w	Kopenhadze	 
w	1997	roku.	Od	1994	roku	brał	czynny	udział	w	pracach	SEFI	–	Europejskiego	Stowa-
rzyszenia	Edukacji	Inżynierskiej.	
Działał	aktywnie	na	polu	nauczania	fizyki	w	szkołach	wyższych,	także	w	Polskim	To-
warzystwie	Fizycznym.	W	latach	1991–1995	pełnił	funkcję	Przewodniczącego	Komisji	
ds.	Nauczania	Fizyki	w	Szkołach	Wyższych	PTF,	a	 także	Przewodniczącego	Oddzia-
łu	Warszawskiego.	W	latach	1993–1997	był	Sekretarzem	Generalnym	PTF,	a	później,	 
w	latach	1997–2002,	pełnił	zaszczytną	funkcję	Prezesa	PTF.	
Został	odznaczony	Złotym	Krzyżem	Zasługi	(1983),	Złotą	Odznaką	ZNP	(1977),	Złotą	
Odznaką	Zasłużony	dla	Politechniki	Warszawskiej	(1986)	oraz	medalem	Komisji	Edu-
kacji	Narodowej.	
Zmarł	w	2006	roku	w	Warszawie.

opracowała	Małgorzata	Igalson

B. Stopnie oraz tytuły zawodowe i naukowe 
nadane przez Radę Naukową Instytutu Fizyki
W	okresie	istnienia	Wydziału	Fizyki	Technicznej	i	Matematyki	Stosowanej	(1975–1999)	
396	absolwentów	ukończyło	kierunek	 studiów	Fizyka	 techniczna,	 zdobywając	 stopień	
zawodowy	magistra	inżyniera.
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Rada	Naukowa	Instytutu	Fizyki	nadała	w	czasie	swojego	istnienia	197	stopni	naukowych	
doktora	(lata	1965–1999)	i	24	stopnie	naukowe	doktora	habilitowanego	(lata	1989–1999).

Lista doktorów nauk fizycznych, wg daty nadania stopnia przez Radę 
Naukową Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej:

1968
Marian	Kozielski
Zenon	Tomczak

1969
Łukasz	Andrzej	Turski

1971
Władysław	Bogusz
Joanna	Konwerska-

Hrabowska
Stanisław	Kulaszewicz
Janina	Mikołajczyk

1973
Antoni	Adamczyk
Tomasz	Jannson
Tadeusz	Tymosz
Krystyna	Wentowska

1974
Kazimierz	Brudzewski
Tadeusz	Łukaszewicz
Jacek Chrostowski
Antoni	Degórski
Henryk Piersa
Renata	Świrkowicz

1975
Andrzej	Domański
Bogusław	Jarosz
Janusz	Kondrasiuk
Dorota Sikorska
Marian	Wabia
Jan Pluta
Ryszard	Siegoczyński
Kazimierz	Blankiewicz
Robert	Kosiński
Zenon Awierianow
Bronisław	Pura
Jerzy	J.	Wąsowski
Barbara	Medejczyk
Jan	Piwoński

1977
Aleksander	Jerzy	Rostocki
Marcin	Roszko
Merek	Sierakowski
Bogdan	Pałosz
Konstanty	Mazurek
Jan Grabski
Wanda	Ejchart
Elżbieta	Auguściuk

1978
Jolanta	Gałązka-Friedman
Kazimierz	Jędrzejewski
Andrzej	Kalestyński
Bohdan	Elsner
Maria	Leśniak
Maria	Ząbkowska
Jerzy Filipowicz

1979
Irena Gronowska
Czesław	Michalski
Czesław	Bielaczyc
Stanisław	Waga
Marian	Stanisław	Borczuk
Franciszek	Krok
Wiktor Peryt 
Elżbieta	Kotlicka

1980
Rajmund	Bacewicz
Grażyna	Chendor
Bohdan	Kos
Jan Strzeszewski
Krystyna	Miller
Witold	Pałosz
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Tomasz	Zamorski
Nasim	Baber
Wojciech	J.	Bock
Zygmunt	Chojnacki
Krzysztof 	Rajski
Michał	Kazimierz	Urbański
Krystyna	Zabłudowska

1981
Wiaczesław	Szamow
Jan	Żebrowski

1982
Romuald	Niszcz
Irena Lasocka
Zdzisław	Lasocki
Jan.	L.	Nowiński
Krzystof 	Osuch
Małgorzata	Igalson
Krystyna	Pękała
Ewa	Mariańska
Tadeusz	Zambrzycki

1983
Andrzej	Kuczkowski
Wojciech	Czaj
Jerzy	Jasiński
Tadeusz	Maczyński
Henryk	Marciniak
Tomasz	Pawlak
Krystyna	Wosińska

1984
Mirosława	Bożyk
Jerzy Garbarczyk
Piotr	Kurek
Sławomir	Biela
Marek	Wasiucionek
Jacek Sochacki

1985
Piotr Panecki
Andrzej	Zdzisław	Jabłonka
Dang	Huu	Hong
Aldona	Rajewska
Elżbieta	Szerewicz
Tomasz	Woliński
Jarosław	Zacharski

Janusz	Hołyst
Leszek	Załuski

1986
Stanisław	Gierlotka

1987
Mariusz	Marczewski
Edward	Stanisław	Pilipczuk
Ewa	Weinert-Rączka
Tawfiq	Yehia	Ayyub
Bagdan	Wnętrzewski

1988
Zbigniew	Jaroszewicz
Andrzej	Kołodziejczyk
Zbigniew	Kraska
Krzysztof 	Świerczak
Adam	Wroński

1989
Włodzimierz	Strupiński
Jacek	Gwiazda
Shafa	D.	Jabur	Al-Saddawi
Dariusz	Zbigniew	Strojewski
Konrad	Jacek	Witkowski

1990
Danuta	Czyżewska
Najim	Abdulla	Al-Sheikh
Jerzy	Bojanowski
Mirosław	Szczurek
Doha	Ali	Morsy	El-Kony
Mirosław	Karpierz

1991
Gerard	Wiśniewski
Mohamad	Mousa
Malek	Al-Rohiah

1992
Marek	Lipiński
Antoni	Sarzyński
Maciej	Sypek
Jacek Galas
Marek	Kowalski

1994
Krzysztof 	Iwan

Jacek	Kubica
Dariusz Litwin
Wojciech	Bąk	
Abdulkhalik	M.	Ahmad	

Alshuaib
Małgorzata	Sochacka

1995
Artur	Magiera
Piotr	Magierski
Nader	Mahmoud	Mohamed	

Hassan

1996
Janusz Oleniacz
Andrzej	Krawiecki
Bango	Bango	Dongo	Gemi
Elżbieta	Strugalska-Gola
Robert Rynio
Jacek Gosk
Zbigniew	Ziembik
Andrzej	Zubrzycki

1997
Weronika	Płóciennik
Tomasz	Wójcik
Mariusz	Zbroszczyk

1998
Rafał	Kasztelanic
Robert	A.	Stępień
Marek	Wójcik
Jarosław	Gaca
Krzysztof 	Kacperski
Marcin	Świłło
Cezariusz	Jastrzębski
Sławomir	Jabłoński
Michał	Wierzbicki
Magdalena	Seroczyńska

1999
Piotr Borowik
Barbara Rubinowicz
Ryszard	Buczyński
Aleksandra	Jarmolik
Tomasz	P.	Sosin
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1989
Ireneusz Strzałkowski Pułapkowanie	ładunku	w	SiO2

Irma Śledzińska Krystalograficzne	 i	 magnetyczne	 własności	 dwuwodnych	
szczawianów	metali	grupy	3d

Franciszek Krok Własności	fizyczne	NASICON-u

1990
Jan J. Żebrowski Nieliniowe	dynamiczne	stany	ściany	Blocha	w	obecności	po-

wierzchni	materiału	o	jednoosiowej	anizotropii	prostopadłej

Kazimierz Stachulec Rozpraszanie	spolaryzowanych	elektronów	na	powierzchni	
kryształów	magnetycznych

Danuta Bauman Uporządkowanie	molekularne	w	domieszkowanych	ciekłych	
kryształach	nematycznych

1991
Andrzej Kalestyński Odzyskanie	 użytecznego	 obrazu	 w	 optycznym	 problemie	

odwrotnym

Rajmund Bacewicz Elektryczne	i	optyczne	właściwości	związków	półprzewod-
nikowych	o	potencjalnych	zastosowaniach	fotowoltaicznych

Helena Grigoriew Metodyka	 badań	 dyfrakcyjnych	 amorficznych	 struktur	
warstwowych	we	wczesnej	fazie	ich	tworzenia	na	przykładzie	
węgla

Jerzy Garbarczyk Transport	 protonów	 w	 amorficznych	 związkach	 układu	 
H-UO2-IO6-H2O

1992
Janusz Walasek Wpływ	 pól	 orientujących	 na	 lokalne	 uporządkowanie	 

i	własności	fizyczne	układów	polimerowych

Marian Wabia Spektralna	 reprezentacja	 pola	 elektromagnetycznego	 
w	jednoosiowym	falowodzie	planarnym

1993
Adam Drzymała Ultradźwiękowe	 badania	 substancji	 ciekłokrystalicznych	 

w	mezonach	i	w	obszarze	przejść	fazowych

Lista doktorów habilitowanych nauk fizycznych wraz z tytułami rozpraw, 
wg daty nadania stopnia przez Radę Naukową Instytutu Fizyki PW:



187

Grzegorz Derfel Opis	odkształceń	w	ciekłych	kryształach	z	zastosowaniem	
teorii katastrof

1995
Leon Murawski Transport	 nośników	 ładunku	w	 szkłach	 z	 tlenkami	metali	

przejściowych

Tomasz R. Woliński Zjawiska	elektrooptyczne	i	termooptyczne	w	anizotropowych	
strukturach	światłowodowych

1996
Krzysztof  S. Osuch Zmiany	symetrii	przy	ciągłych	i	metamagnetycznych	przem-

ianach	 fazowych	w	dwuwymiarowych	 i	 dwuperiodycznych	
układach	magnetycznych

Jerzy Pielaszek X-Ray	diffractometry	in	supported	catalyst	studies

Ewa Weinert-Rączka Zewnętrzne	sterowane	oddziaływania	nieliniowe	w	układach	
falowodów	optycznych

1997
Marian Marciniak Modelowanie	 falowodów	 optycznych	 metodą	 propagacji	

wiązki

Marian Szuta Procesy	 wydzielania	 gazowych	 produktów	 rozszczepienia	 
z	dwutlenku	uranu	podczas	napromieniowania	neutronami

1998

Jerzy Jasiński Analityczny	opis	pól	hybrydowych	w	planarnych	strukturach	
dielektrycznych

Wielisław Olejniczak Badanie	 powierzchni	 prowadzone	 z	 wykorzystaniem	
tunelowego	mikroskopu	skaningowego

Andrzej Kołodziejczyk Projektowanie	 elementów	 dyfrakcyjnych	 formujących	
krzywe	ogniskowe

1999
Zbigniew Jaroszewicz Axicons.	Design	and	propagation	properties
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Profesorowie nauk fizycznych nominowani na podstawie postępowania 
o nadanie tytułu naukowego na Radzie Naukowej Instytutu Fizyki PW:

Włodzimierz	Nakwaski
Instytut Fizyki
Politechnika	Łódzka
Nominacja 
29 marca 1996 roku Włodzimierz	Zych

Instytut Fizyki
Politechnika Warszawska

Nominacja 
22	października	1996	roku

Władysław	Bogusz
Instytut Fizyki
Politechnika Warszawska
Nominacja
8 stycznia 1998 roku Stefan	Ćwiok

Instytut Fizyki
Politechnika Warszawska

Nominacja
15 kwietnia 1998 roku

Antoni	Adamczyk
Instytut Fizyki

Politechnika Warszawska
Nominacja

29	grudnia	1998	roku

Ireneusz	Strzałkowski
Instytut Fizyki
Politechnika Warszawska
Nominacja
26	listopada	1998	roku

Franciszek	Krok
Instytut Fizyki
Politechnika Warszawska
Nominacja
12	maja	1999	roku

Więcej	danych	z	okresu	istnienia	Instytutu	Fizyki	można	znaleźć	
w	opracowaniu	„100	lat	Fizyki	na	Politechnice	Warszawskiej”	

wydanym	przez	Instyut	Fizyki	PW	w	1999	roku
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C. Absolwenci studiów prowadzonych przez 
Wydział Fizyki w latach 1999–2015

W latach	1999–2006	Wydział	Fizyki	prowadził	jednolite	5-letnie	studia	magisterskie	na	
kierunku	Fizyka	techniczna	zakończone	nadaniem	tytułu	zawodowego	magistra	inżyniera	
w	jednej	z	trzech	specjalności:	fizyka	komputerowa,	fizyka	ciała	stałego,	optoelektronika.

Od	 roku	 2007	 Wydział	 Fizyki	 prowadzi	 7-semestralne	 studia	 I	 stopnia	 na	 kierunku	
Fizyka	 techniczna	 zakończone	 nadaniem	 tytułu	 zawodowego	 inżyniera	 w	 jednej	 
z	czterech	specjalności:	fizyka	komputerowa,	fizyka	medyczna,	materiały	i	nanostruktury,	
optoelektronika	 oraz	 4-semestralne	 studia	 II	 stopnia	 na	 kierunku	 Fizyka	 techniczna	
zakończone	 nadaniem	 tytułu	 zawodowego	 magistra	 inżyniera	 w	 jednej	 z	 siedmu	
specjalności:	 ekologiczne	 źródła	 energii,	 fizyka	 i	 technika	 jądrowa,	 fizyka	 medyczna,	
fotonika,	informatyka	optyczna,	modelowanie	układów	złożonych,		nanostruktury.

Od	 roku	 2012	 Wydział	 Fizyki	 prowadzi	 7-semetralne	 studia	 I	 stopnia	 na	 kierunku	
Fotonika	zakończone	nadaniem	tytułu	zawodowego	inżyniera.

Wydział	 Fizyki	 prowadzi	 także	 studia	 III	 stopnia	 zakończone	 nadaniem	 stopnia	
naukowego	doktora	nauk	fizycznych	w	zakresie	fizyki	ciała	stałego,	fizyki	jądrowej,	fizyki	
układów	złożonych	lub	optyki.

inżynier 196	absolwentów	w	latach	2011–2014
magister inżynier 1069	absolwentów	w	latach	1999–2014
doktor nauk fizycznych 136	absolwentów	w	latach	1999–2014
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Lista doktorów nauk fizycznych wraz z nazwiskami promotorów  
i tematami rozpraw doktorskich, wg roku nadania stopnia przez 
Radę Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej:

1999
PAWEŁ PLEWKA
Promotor:	JAN	ŻEBROWSKI

Szumy	Barkhausena	magnetycznej	taśmy	
amorficznej	w	obrazie	dynamiki	nieliniowej

2000
KAZIMIERZ HIBNER
Promotor:	JANUSZ	WALASEK

Zmiana	orientacji	wewnętrznej	w	ciekłych	
kryształach	wywołana	przez	obecność	matrycy	
polimerowej	i	pól	zewnętrznych

KRZYSZTOF KRASOWSKI 
Promotor:	JERZY	GARBARCZYK                      

Właściwości	elektryczne	superjonowych	szkieł	
układu	AgI-Ag2O-V2O5

WIKTOR SZYMAŃSKI  
Promotor:	ANTONI	ADAMCZYK

Wpływ	deformacji	na	widma	optyczne	
półprzewodnikowych	studni	kwantowych

WALDEMAR JĘDA    
Promotor:	ALFRED	ZAGÓRSKI

Stany	natężęniowe	i	polaryzacyjne	fal	świetlnych	
w	ośrodkach	z	nieliniowością	drugiego	rzędu

TOMASZ NASIŁOWSKI 
Promotor:	TOMASZ	WOLIŃSKI

Propagacja	światła	w	falowodowych	strukturach	
krystalicznych

PIOTR KOMOROWSKI
Promotor:	ANDRZEJ	SUKIENNICKI

Electro-Topological	Analysis	and	Diagnostics	
of 	the	superconducting	Magnet	Systems	 
of 	the	Large	Hadron	Collider

ZBIGNIEW ROMANOWSKI     
Promotor:	STANISŁAW	KRUKOWSKI

Kwantowo-mechaniczny	opis	adsorpcji	 
i	rozpuszczania	wybranych	dwuatomowych	
gazów	(N2,H2,O2,CO)	w	ciekłych	metalach	 
III	grupy:	Al.,	Ga,	In

PIOTR MACHOWSKI                 
Promotor:	JERZY	GARBARCZYK

Mieszane	 przewodnictwo	 elektronowo-jonowe	 
w	szkłach	srebrowo-wandianowo-fosforanowych
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2001 

KRZYSZTOF MICHAŁ SUDLITZ
Promotor:	JAN	KOWNACKI

Źródło	jonów	typu	ECR	wraz	z	iniekcją	osiową	
do	cyklotronu	ciężkich	jonów

WITOLD MICHAŁ KONOPKA                           
Promotor:	TOMASZ	WOLIŃSKI

Propagacja	światła	w	strukturach	
polarymetrycznych	ze	światłowodami	
dwójłomnymi

MONIKA EDYTA PIETRZYK
Promotor:	JERZY	JASIŃSKI

Modelowanie	propagacji	pikosekundowych	
impulsów	świetlnych	w	planarnych,	
nieliniowych	falowodach	dielektrycznych	 
typu	Kerra

RENATA MONIKA LEWANDOWSKA
Promotor:	RAJMUND	BACEWICZ

Własności	strukturalne	związków	
trójskładnikowych	 
w	układzie	(Cu2Se)1-x(In2Se3)x

BEATA MISZTAL-FARAJ
Promotor:	FRANCISZEK	KROK

Badanie	zjawisk	związanych	z	transportem	
jonów	litu	w	elektrolitach	polimerowych

MARCIN MIKOŁAJ MAŁYS
Promotor:	FRANCISZEK	KROK

Struktura	krystaliczna	i	właściwości	elektryczne	
BIMGVOX-u

MICHAŁ TOMASZ WILCZYŃSKI    
Promotor:	RENATA	ŚWIRKOWICZ

Magnetoopór	w	tunelowych	złączach	
ferromagnetycznych

ANNA WOLSKA
Promotor:	RAJMUND	BACEWICZ

Badanie	 struktury	 elektronowej	 kryształów	
półprzewodnikowych	z	układu	Cu-In-Se	metodą	
absorpcji	promieniowania	rentgenowskiego

2002

BOGUSŁAW MIERZWA
Promotor:	JERZY	PIELASZEK

Badania	 struktury	 nanokryształów	 metali	
metodą	EXAFS	na	przykładzie	układu	Pd-Co

MARIUSZ SZYJER
Promotor:	MAKSYMILIAN	PLUTA                      

Polaryzujące	i	spektralne	właściwości	
reliefowych	siatek	dyfrakcyjnych	i	hologramów

TEODOR EMANUEL BUCHNER
Promotor:	JAN	ŻEBROWSKI

Dynamika symboliczna i lokalne miary 
uporządkowania	wybranych	układów	
dynamicznych

PAWEŁ NAJECHALSKI
Promotor:	LESZEK	ADAMOWICZ

Badania	i	optymalizacja	nowych	materiałów	
organicznych	o	silnej	nieliniowej	absorpcji	
optycznej	do	zastosowań	w	fotonice

AGNIESZKA E. SZYMAŃSKA
Promotor:	TOMASZ	WOLIŃSKI

Polaryzacja	światła	w	ciekłokrystalicznych	
światłowodach	włóknistych

PAWEŁ LECH ZABIEROWSKI
Promotor:	RAJMUND	BACEWICZ

Badanie	zjawisk	elektronowych	w	obszarze	
międzypowierzchni	w	strukturach	
fotowoltaicznych	ZnO/CdS/Cu(In,Ga)	S2  
z	wykorzystaniem	metody	DLTS
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2003

SŁAWOMIR MATYJAŚKIEWICZ
Promotor:	JANUSZ	HOŁYST	                     

Wpływ	struktury	fraktalnej	atraktorów	 
i	basenów	atrakcji	na	rezonans	stochastyczny	 
w	układach	chaotycznych

ZBIGNIEW S. WIŚNIEWSKI
Promotor:	ROLAND	WIŚNIEWSKI

Wpływ	wysokich	ciśnień	hydrostatycznych	
na	wybrane	właściwości		przewodników	
superjonowych	układu	xAgI-(1-x)(Ag2O-P2O5)

PAWEŁ JAN JÓŹWIAK    
Promotor:	JERZY	GARBARCZYK

Transport	ładunku	elektrycznego	w	szkłach	
układu		Li2O-V2O5-P2O5

PIOTR FRONCZAK
Promotor:	JANUSZ	HOŁYST

Kontrola	i	synchronizacja	układów	
dynamicznych	o	różnej	liczbie	stopni	swobody

JACEK JANUCKI
Promotor:	JAN	OWSIK

Zastosowanie	siatek	dyfrakcyjnych	w	układach	
podziału	mocy	promieniowania	laserowego

WALDEMAR K. BAJDECKI    
Promotor:	MIROSŁAW	KARPIERZ

Optyczna	nieliniowość	reorientacyjna	 
w	warstwach	nematycznego	ciekłego	
kryształu

KAZIMIERZ TURZYNIECKI               
Promotor:	JERZY	KOCIŃSKI

Analiza	pojęcia	energii	w	fizyce	z	punktu	
widzenia	dydaktyki

2004

MICHAŁ PIOTR PRZEWŁOCKI
Promotor:	JAN	PLUTA	                    

Analiza	korelacji	w	układach	dwunukleonowych	
emitowanych	w	zderzeniach	ciężkich	jonów

PRZEMYSŁAW ZYGMUNT DUDA
Promotor:	WŁODZIMIERZ	ZYCH

Zbadanie	 wpływu	 Pt	 i	 Pd	 na	 własności	
magnetyczne	amorficznych	stopów	metalicznych

KRZYSZTOF URBANOWICZ   
Promotor:	JANUSZ	HOŁYST

Metody	określania	i	redukcji	poziomu	szumu	
stochastycznego	w	układach	chaotycznych

AGATA FRONCZAK
Promotor:	JANUSZ	HOŁYST

Strukturalne	i	krytyczne	własności	sieci	
ewoluujących	i	grafów	przypadkowych

JAROSŁAW KRZYSZTOF BIAŁECKI
Promotor:	JANUSZ	HOŁYST

Hydrodynamiczna	niestabilność	warstwy	cieczy	 
w	obecności	gradientu	prędkości	
powierzchniowej

WOJCIECH KONSTANTY WRÓBEL
Promotor:	FRANCISZEK	KROK

Strukturalne	i	elektryczne	właściwości	
związków	układu	BiO3-V2O5-ZrO2

ADAM RYSZARD KISIEL               
Promotor:	JAN	PLUTA

Studies	of 	non-identical	meson-meson	
correlations at low relative velocities in 
relativistic	heavy-ion	collisions	registered	 
in	the	STAR	experiment
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2005

PIOTR LESIAK
Promotor:	TOMASZ	WOLIŃSKI		                   

Zjawisko	dyspersji	polaryzacyjnej	 
w	anizotropowych	światłowodach	włóknistych

KATARZYNA A. BRZDĄKIEWICZ
Promotor:	MIROSŁAW	KARPIERZ

Optyczne solitony przestrzenne  
w	nematycznych	ciekłych	kryształach	 
z	nieliniowością	reorientacyjną

CZESŁAW PROKOPOWICZ
Promotor:	ANDRZEJ	KOŁODZIEJCZYK

Propagacja	frontów	falowych	generowanych	
przez planarne elementy optyczne

GRZEGORZ JACEK RATUSZNIK
Promotor:	BRONISŁAW	PURA

Polimerowy,	nieliniowy	modulator	fotoniczny

PIOTR WOJCIECH STĘPIŃSKI
Promotor:	WITOLD	TRZECIAKOWSKI

Strojenie	półprzewodnikowych	diod	laserowych	
ze	szczególnym	uwzględnieniem	metod	
ciśnieniowych

RYSZARD HENRYK SOBIERAJSKI
Promotor:	RAJMUND	BACEWICZ

Oddziaływanie	femtosekundowych	impulsów	
promieniowania	lasera	na	swobodnych	
elektronach	z	powierzchniami	ciał	stałych

ANNA A. KOZANECKA-SZMIGIEL               
Promotor:	FRANCISZEK	KROK

Struktura	i	właściwości	elektryczne	związku	
Bi3NbO7	domieszkowanego	tlenkami	
wybranych metali

2006

PIOTR KRZYSZTOF SKOWROŃSKI
Promotor:	JAN	PLUTA		                   

Space-time evolution of  nuclear collisions  
to	be	seen	by	ALICE	experiment	using	particle	
correlations

MICHAŁ LECH MARZANTOWICZ
Promotor:	FRANCISZEK	KROK

Badanie	 wpływu	 krystalizacji	 na	 własności	
elektryczne	układów	poli(tlenek	etylenu)	z	solą	litu

JERZY MICHAŁ ANTONOWICZ   
Promotor:	RAJMUND	BACEWICZ

Mechanizmy	i	kinetyka	nanokrystalizacji	 
w	amorficznych	stopach	aluminium

ROBERT TOMASZ RUTKOWSKI
Promotor:	RYSZARD	SIEGOCZYŃSKI

Analiza	wiązki	lasera	azotowego

PAWEŁ ADAMIEC
Promotor:	WITOLD	TRZECIAKOWSKI

Wpływ	ciśnienia	i	temperatury	na	własności	
optyczne	i	elektryczne	diod	laserowych

MAREK WICHTOWSKI
Promotor:	EWA	WEINERT-RĄCZKA

Siatki	fotorefrakcyjne	w	półprzewodnikowych	 
studniach	kwantowych	w	geometrii	
transmisyjnej	i	w	falowodzie	planarnym

MARIUSZ ZDROJEK            
Promotor:	LESZEK	ADAMOWICZ

Properties	of 	carbon	nanotubes	probed	 
by	electrostatic	force	microscopy	and	Raman	
spectroscopy
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2007

ANDRZEJ MARCIN GRABOWSKI
Promotor:	ROBERT	KOSIŃSKI					                

Badanie	wybranych	zjawisk	dynamicznych	typu	
rozprzestrzeniania	się	epidemii	występujących	 
w	sieciach	złożonych

MICHAŁ MAKOWSKI
Promotor:	ANDRZEJ	KOŁODZIEJCZYK

Hologramy	Fresnela	scen	przestrzennych	
uzyskiwane	iteracyjnie

MONIKA KOPEĆ
Promotor:	FRANCISZEK	KROK

Własności	fizyczne	spineli	litowo-manganowych	
otrzymanych	metodą	zol-żel

MARCIN SARZYŃSKI
Promotor:	MICHAŁ	LESZCZYŃSKI

Naprężenia	w	warstwach	i	strukturach	
epitaksjalnych	(Al,In,Ga)N	na	podłożach	GaN

KATARZYNA J. SZANIAWSKA
Promotor:	TOMASZ	WOLIŃSKI

Propagacja	światła	w	ciekłokrystalicznych	
światłowodach	fotonicznych

KRZYSZTOF PIOTR ZBERECKI
Promotor:	PIOTR	MAGIERSKI

Analiza	korelacji	oktupolowych	w	jądrach	
atomowych

ANNA M. PIETNOCZKA            
Promotor:	RAJMUND	BACEWICZ

Lokalne	otoczenie	manganu	w	wybranych	
związkach	półprzewodnikowych	badane	metodą	
absorpcji	promieniowania	rentgenowskiego

KRZYSZTOF GRUDZIŃSKI            
Promotor:	JAN	ŻEBROWSKI

Modelowanie	czynności	elektrycznej	układu	
przewodzenia	serca

2008

KRZYSZTOF KONRAD SUCHECKI
Promotor:	JANUSZ	HOŁYST

Krytyczne	własności	modelu	głosującego	 
i	modelu	Isinga	w	sieciach	złożonych

DARIUSZ KAROL SZTENKIEL
Promotor:	RENATA	ŚWIRKOWICZ

Transport	elektronowy	w	układach	z	podwójną	
kropką	kwantową

PAWEŁ BERCZYŃSKI
Promotor:	YURY	KRAVTSOV

Optyka	geometryczna	zespolona	wiązek	
gaussowskich	w	ośrodkach	jednorodnych	 
i	niejednorodnych

RAFAŁ MARIUSZ ŚWIŁŁO
Promotor:	BRONISŁAW	PURA

Światłowodowy	koherentny	tomograf 	optyczny	 
z	laserem	femtosekundowym

MAJA URSZULA MROCZKOWSKA
Promotor:	JERZY	GARBARCZYK

Właściwości	elektryczne	i	strukturalne	wybranych	
szkieł	 srebrowo-fosforanowych	 po	 krystalizacji

FRANCISZEK MARIA RAKOWSKI
Promotor:	BOGDAN	LESYNG

Metody	klasycznej	i	kwantowo-klasycznej	
dynamiki	molekularnej	i	ich	zastosowania	 
do	układów	biomolekularnych

PAWEŁ KUKLIK            
Promotor:	JAN	ŻEBROWSKI

Dynamika	fal	spiralnych	w	przedsionku	serca	
jako	niejednorodnym	ośrodku	aktywnym
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JAN WOJCIECH ULACZYK           
Promotor:	KAZIMIERZ	BRUDZEWSKI

Elektroniczne	metody	analizy	i	syntezy	
zapachów	z	wykorzystaniem	matrycy	
półprzewodnikowych	sensorów	typu	
rezystancyjnego	na	bazie	SnO2

KATARZYNA JAWOROWICZ
Promotor:	MIROSŁAW	KARPIERZ

Nematykony	w	ciekłokrystalicznych	warstwach	 
o	teksturach	skręconych

GRZEGORZ MIKUŁA
Promotor:	ANDRZEJ	KOŁODZIEJCZYK

Elementy	 optyczne	 obrazujące	 ze	 zwiększoną	
głębią	ostrości	i	działające	w	czasie	rzeczywistym

HANNA PAULINA ZBROSZCZYK
Promotor:	JAN	PLUTA

Studies	of 	baryon-baryon	correlations	 
in	relativistic	nuclear	collisions	registered	 
at	the	STAR	experiment

ANDRZEJ P. ZIÓŁKOWSKI
Promotor:	EWA	WEINERT-RĄCZKA

Nieliniowa	propagacja	światła	 
w	fotorefrakcyjnym	falowodzie	planarnym	 
na	wielokrotnych	studniach	kwantowych

ANNA KLARA ŁASIŃSKA
Promotor:	JÓZEF	DYGAS

Właściwości	fizyczne	elektrolitów	
polimerowych	układu:	kopolimer	akrylonitrylu	 
i	akrylanu	butylu–sól	litu

MAREK KAMIL FOLTYN
Promotor:	MAREK	WASIUCIONEK

Badania	elektrycznych	i	strukturalnych	
właściwości	kompozytów:	srebrowe	
szkło	superjonowe–matryca	krystaliczna,	
otrzymanych	metodami	wysokociśnieniowymi

2009

MAŁGORZATA BARBARA 
BIAŁOUS
Promotor:	BRONISŁAW	PURA

Badanie	zdolności	rozdzielczej	ultraszybkich	
fotodetektorów	LT	GaAs

MARCIN ANDRZEJ SŁODKOWSKI
Promotor:	MAREK	GAŹDZICKI

Study	of 	K*	resonances	production	in	nuclear	
collisions	at	the	CERN	SPS	energies

MAREK KRZYSZTOF SZUBA
Promotor:	MAREK	GAŹDZICKI

Long-range	Correlations	of 	 Charged	 Hadrons	
in	Nucleus-Nucleus	Collisions	at	the	CERN	SPS

MAREK JERZY WYCHOWANIEC
Promotor:	ZBIGNIEW	JAROSZEWICZ

Elementy	gradientowe	otrzymywane	 
w	szkłach	fosforanowych	i	krzemowych

AGNIESZKA STARANOWICZ
Promotor:	JAN	PLUTA

Analiza	emisji	nukleonów	i	lekkich	fragmentów	
jądrowych	w	zderzeniach	Ar-Ni	przy	energii	 
77	MeV	na	nukleon

RAFAŁ ARKADIUSZ MOGILIŃSKI
Promotor:	BRONISŁAW	PURA

Dynamiczna	teoria	dyfrakcji	promieni	X	 
dla	warstw	epitaksjalnych	GaN/Al2O3  
i	monokryształów	Si

MARCIN MIŁOSZ MARCZAK            
Promotor:	LESZEK	ADAMOWICZ

Alignment	and	characterization	 
of 	semiconducting	nanowires
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SŁAWOMIR ERTMAN           
Promotor:	TOMASZ	WOLIŃSKI

Polaryzacja	światła	w	ciekłokrystalicznych	
światłowodach	fotonicznych

JAKUB MAKSYMILIAN GAC
Promotor:	JAN	ŻEBROWSKI

Wpływ	zaburzeń	o	wybranych	własnościach	
statystycznych	na	przejścia	chaotyczne	 
w	układach	dynamicznych

DANIEL KONRAD BUDASZEWSKI
Promotor:	ANDRZEJ	DOMAŃSKI

Depolaryzacja	światła	o	częściowej	koherencji	
czasowej	w	ośrodku	ciekłokrystalicznym

2010

JULIAN MICHAŁ SIENKIEWICZ
Promotor:	JANUSZ	HOŁYST

Relacje	skalowania	w	topologii	sieci	złożonych

WOJCIECH ROMAN ZALEWSKI
Promotor:	RAJMUND	BACEWICZ

Struktura lokalna w wybranych 
półprzewodnikach	czteroskładnikowych	 
badana	metodą	absorpcji	rentgenowskiej

ANETA ALEKSANDRA GOSKA
Promotor:	ANDRZEJ	KRAWIECKI

Synchronizacja	chaotyczna	w	wybranych	
układach	fizycznych

GABRIEL ROBERT WLAZŁOWSKI
Promotor:	PIOTR	MAGIERSKI

Zbadanie	właściwości	rozrzedzonego	gazu	silnie	
oddziałujących	fermionów	metodą	Monte	Carlo

MARCIN HOŁDYŃSKI
Promotor:	JÓZEF	DYGAS

Struktura	krystaliczna	i	przewodnictwo	
elektryczne	tlenków	bizmutowo-niobowych	
domieszkowanych	itrem

ALEKSANDER W. URBANIAK
Promotor:	MAŁGORZATA	IGALSON

Metastabilne	rozkłady	defektów	w	materiałach	
fotowoltaicznych  
Cu(In,Ga)Se2

RAFAŁ KOŚCIESZA            
Promotor:	RYSZARD	SIEGOCZYŃSKI

Właściwości	fizyczne	fazy	wysokociśnieniowej	
kwasu	oleinowego

JAROSŁAW ANTONI SUSZEK           
Promotor:	MACIEJ	SYPEK

Mozaikowe	struktury	dyfrakcyjne	 
do	wyświetlaczy	holograficznych

PAWEŁ TOMASZ SIECZKA
Promotor:	JANUSZ	HOŁYST

Efekty	kolektywne	w	modelowaniu	ryzyka	
finansowego

MARCIN KRZYSZTOF ZAWISZA
Promotor:	JAN	PLUTA

Study	of 	meson-baryon	correlations	 
in	relativistic	nuclear	collisions	registered	 
by	the	STAR	detector

2011

EUGENIUSZ CZECH
Promotor:	ZBIGNIEW	JAROSZEWICZ

Optymalizacja	funkcji	transmitancji	wybranych	
dyfrakcyjnych	elementów	optycznych
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URSZULA ANNA LAUDYN
Promotor:	MIROSŁAW	KARPIERZ

Samoogniskowanie	światła	w	strukturach	
fotonicznych	z	nematycznymi	ciekłymi	
kryształami

DANIEL PIOTR KIKOŁA
Promotor:	JAN	PLUTA

Hidden	charm	production	in	the	relativistic	heavy	
ion	collisions	registered	in	the	STAR	experiment

JAROSŁAW JUDEK
Promotor:	LESZEK	ADAMOWICZ

Badania	ramanowskie	nanorurek	węglowych	
ze	szczególnym	uwzględnieniem	struktury	
pasmowej

KRZYSZTOF MAREK PETELCZYC
Promotor:	ANDRZEJ	KOŁODZIEJCZYK

Elementy	optyczne	zwiększające	głębię	ostrości	
widzenia

PAWEŁ STRĄK
Promotor:	STANISŁAW	KRUKOWSKI

Fizyczne	własności	azotu	 
–	modelowanie	numeryczne

ALEKSANDRA EWA CZAPLA            
Promotor:	TOMASZ	WOLIŃSKI

Spectral	tuning	of 	optical	fibers	with	periodic	
microstructure	using	liquid	crystals

MONIKA PETELCZYC           
Promotor:	JAN	ŻEBROWSKI

Zmienność	rytmu	serca	w	opisie	stochastycznym

ANNA MARIA CHMIEL
Promotor:	JANUSZ	HOŁYST

Skalowania	i	korelacje	w	dynamice	społeczności	
internetowych

FILIP DYBAŁA
Promotor:	WITOLD	TRZECIAKOWSKI

Strojenie	ciśnieniowe	półprzewodnikowych	
diod	laserowych

2012

MICHAŁ KOSMALA
Promotor:	KAZIMIERZ	REGIŃSKI

Struktury	zwierciadeł	braggowskich	 
z	nasycalnym	absorberem	wytwarzane	metodą	
epitaksji	z	wiązek	molekularnych

MICHAŁ MAREK STRUZIK
Promotor:	FRANCISZEK	KROK

Właściwości	strukturalne		i	elektryczne	
związków	układu	Bi203	-	Ta205	-	Nb205

AGNIESZKA MARTA SIEMION
Promotor:	MACIEJ	SYPEK

Jednoekspozycyjna	holografia	cyfrowa	 
oparta	na	zjawisku	samoobrazowania

KAROL JÓZEF SZLACHTA
Promotor:	JOLANTA	GAŁĄZKA-

FRIEDMAN

Badanie	właściwości	części	mózgu	 
o	podwyższonej	zawartości	żelaza	wybranymi	
metodami	fizycznymi

MARZENA MARIA TEFELSKA
Promotor:	TOMASZ	WOLIŃSKI

Efekty	propagacyjne	w	ciekłokrystalicznych	
światłowodach	fotonicznych	o	złożonej	
strukturze

MIŁOSZ S. CHYCHŁOWSKI
Promotor:	TOMASZ	WOLIŃSKI

Fotoniczne	struktury	światłowodowe	 
na	bazie	uporządkowanych	materiałów	
anizotropowych
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TOMASZ KAROL PIETRZAK         
Promotor:	JERZY	GARBARCZYK

Nowe	nanomateriały	oparte	na	szkłach	
wanadanowo-fosforanowych	 
i	żelazowo-fosforanowych

FILIP ANTONI SALA        
Promotor:	MIROSŁAW	KARPIERZ

Modelowanie	nieliniowej	propagacji	światła	 
w	nematycznych	ciekłych	kryształach

PAWEŁ ŁUKASZ STĘPIEŃ
Promotor:	WŁODZIMIERZ	KLONOWSKI

Zastosowania	metody	empirycznego	rozkładu	
na	sygnały	składowe	w	analizie	sygnałów	
biomedycznych

2013

ADAM KRYSZTOPA
Promotor:	MAŁGORZATA	IGALSON

Badanie	defektów	samoistnych	w	materiałach	 
z	rodziny	Cu(In,Ga)Se2	metodami	spektroskopii	
fotoprądowej

ANNA BOROWSKA-CENTKOWSKA
Promotor:	FRANCISZEK	KROK

Struktura	krystaliczna	i	właściwości	elektryczne	
związków	układu	Bi2O3-WO3-La2O3

KRZYSZTOF T. ŚWITKOWSKI
Promotor:	BRONISŁAW	PURA

Badanie	czasowej	rozdzielczości	ultraszybkich	
fotodetektorów	i	wydajności	emiterów	THz	 
z	niskotemperaturowego	GaAs	implantowanego	
jonami

PIOTR LESZEK MAKOWSKI
Promotor:	ANDRZEJ	DOMAŃSKI

Koherencja	i	polaryzacja	światła	
polichromatycznego	w	strukturach	
dwójłomnych

ŁUKASZ MARCIN MICHALIK
Promotor:	ANDRZEJ	DOMAŃSKI

Stopień	polaryzacji	kwantowych	stanów	
mieszanych	światła	w	reprezentacji	
jednofotonowej

MICHAŁ KWAŚNY
Promotor:	MIROSŁAW	KARPIERZ

Propagacja	światła	w	nieliniowych	optycznie	
warstwach utworzonych w chiralnym nematyku

TOMASZ MICHAŁ GRADOWSKI
Promotor:	ROBERT	KOSIŃSKI

Wybrane	zjawiska	kolektywne	w	układach	
agentów	oddziałujących	w	sieciach	złożonych

BARBARA ANTONINA TRZECIAK          
Promotor:	GRAŻYNA	ODYNIEC

Polarization	of 	hidden	charm	particles	 
in	relativistic	proton-proton	collisions	measured	
in	the	STAR	experiment

DARIUSZ BERNARD TEFELSKI
Promotor:	RYSZARD	SIEGOCZYŃSKI

Badanie	dynamiki	przemian	fazowych	
wywołanych	wysokim	ciśnieniem	w	wybranych	
glicerydach	i	kwasach	tłuszczowych

MAREK KRZYSZTOF PAWŁOWSKI
Promotor:	RAJMUND	BACEWICZ

Badanie	metodą	luminescencji	procesów	
elektronowych	w	ogniwach	słonecznych	 
z	absorberem	Cu(In,Ga)Se2
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2014

MACIEJ MROWIŃSKI
Promotor:	ROBERT	KOSIŃSKI

Klasyfikacja	automatów	komórkowych	i	ich	
zastosowania	w	modelowaniu	ruchu	pieszych

ANNA KALBARCZYK
Promotor:	JERZY	GARBARCZYK

Termiczne,	strukturalne	i	elektryczne	
właściwości	szkieł	srebrowo-wanadanowych	
otrzymywanych	różnymi	metodami

GRZEGORZ MARIA JAWORSKI
Promotor:	JAN	KOWNACKI

Detekcja	neutronów	prędkich	w	badaniach	
struktury	egzotycznych	jąder	atomowych

KAROLINA BARBARA MILEŃKO
Promotor:	TOMASZ	WOLIŃSKI

Spectral	properties	of 	tunable	microstructured	
optical	fibers	for	sensing	applications

PIOTR SOBOTKA
Promotor:	ANDRZEJ	DOMAŃSKI

Obrazowanie	struktury	fantomów	medycznych	
wybranymi	metodami	tomograficznymi

AGNIESZKA CZAPLICKA
Promotor:	JANUSZ	HOŁYST

Procesy	transportu	i	ewolucja	topologii	
hierarchicznych	sieci	złożonych

ANDRZEJ SIEMION          
Promotor:	MACIEJ	SYPEK

Metoda	projekcji	dyfrakcyjnej	przy	użyciu	
dwóch	hologramów	fazowych

MARZENA LESZCZYŃSKA-REDEK
Promotor:	FRANCISZEK	KROK

Właściwości	strukturalne	i	elektryczne	związków	
układu	Bi2O3-Nb2O5-RE2O3 (RE	=	Er,	Yb)

HEBA ABDEL MAKSOUD
Promotor:MAŁGORZATA	IGALSON

Electrical Characterization of  CIGS Solar Cells 
with InxSy Buffer Layer 

2015 (do czerwca)
THALJAOU RACHID
Promotor:	MAREK	PĘKAŁA

Magnetic,	magnetocaloric	and	transport	studies	
of 	mixed	valence	manganites	doped	 
with monovalent met

PAWEŁ GRABOWSKI
Promotor:	JAN	NOWIŃSKI

Heterogeniczne	tlenkowe	przewodniki	jonów	
srebra	otrzymywane	metodami	ultraszybkiego	
chłodzenia	i	mechanosyntezy

ŁUKASZ KAMIL GRACZYKOWSKI
Promotor:	ADAM	KISIEL

Femtoscopic	analysis	of 	hadron-hadron	
correlations in ultrarelativistic collisions  
of 	protons	and	heavy-ions	registered	 
by ALICE at the LHC

MAŁGORZATA ANNA JANIK
Promotor:	ADAM	KISIEL

Two-particle	correlations	as	a	function	
of 	relative	azimuthal	angle	and	pseudorapidity	
in	proton-proton	collisions	registered	 
by	the	ALICE	experiment

WIOLETA ŚLUBOWSKA
Promotor:	JAN	NOWIŃSKI

Otrzymywanie	i	badanie	właściwości	
elektrycznych	kompozytów	srebrowych	szkieł	
o	przewodnictwie	jonowym	i	elektronowo-
jonowym
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KRZYSZTOF K. PROKOPCZUK
Promotor:	ANDRZEJ	DOMAŃSKI

Obrazowanie	submikrometrowych	drgań	
czujnikami	światłowodowymi

PIOTR ANDRZEJ OGRODNIK
Promotor:	RENATA	ŚWIRKOWICZ

Indukowana	prądem	dynamika	momentu	
magnetycznego	w	złączach	tunelowych

MAGDALENA AKSIENIONEK
Promotor:	MAREK	WASIUCIONEK

Otrzymywanie	kompozytów	tryfilitu	z	węglem	
oraz	badanie	ich	właściwości	strukturalnych	 
i elektrycznych

D. Habilitacje nadane przez Radę Wydziału 
Fizyki w latach 1999–2015
1999
Kazimierz	GNIADEK	 
Analiza	pola	falowego	typu	TM	w	planarnych	falowodach	dielektrycznych

2000 
Ryszard	Maciej	SIEGOCZYŃSKI

Optyczne	badania	przejść	fazowych	indukowanych	ciśnieniem	w	pewnej	klasie	cieczy	lepkich

Mirosław	Andrzej	KARPIERZ 
Reorientacja	i	kaskadowa	nieliniowość	optyczna	w	światłowodach

Wiesław	KRÓLIKOWSKI 
Przestrzenne	solitony	optyczne	w	ośrodkach	fotorefrakcyjnych

2001 
Marek	PĘKAŁA
Termomagnetyczne	badania	transportowe	nadprzewodników	wysokotemperaturowych

2002 
Piotr	Andrzej	MAGIERSKI
Własności	wzbudzeń	kolektywnych	w	układach	jądrowych	i	ich	związek	ze	strukturą	powłokową

2003 
Marek	WASIUCIONEK
Amorficzne	przewodniki	jonowe	oparte	na	żelach	polikrzemianowych

2005 
Bogusław	KUSZ
Nanostruktury	metalicznego	bizmutu	w	redukowanych	szkłach	bizmutowo-germanianowych	 
i	bizmutowo-krzemianowych:	wytwarzanie,	struktura	i	transport	nośników	ładunku
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Andrzej	Paweł	KRAWIECKI
Badanie	wybranych	modeli	 i	 zjawisk	w	rezonansie	 stochastycznym	 i	chaosie	 fal	 spinowych	 
w	rezonansie	ferromagnetycznym

Andrzej	Witold	DOMAŃSKI
Propagacja	światła	częściowo	spolaryzowanego	w	ośrodkach	dwójłomnych

Anna	Małgorzata	IGALSON
Głębokie	stany	pułapkowe	oraz	efekty	metastabilne	w	ogniwach	słonecznych	CIGS

2007 

Józef 	Roman	DYGAS
Spektroskopia	impedancyjna	przewodników	jonowych

Jolanta	Janina	GAŁĄZKA-FRIEDMAN
Zastosowanie	spektroskopii	mössbauerowskiej	i	mikroskopii	elektronowej	do	wyjaśnienia	roli	
żelaza	w	patogenezie	choroby	Parkinsona

2008 

Zbigniew	Antoni	KASZKUR
Dyfrakcja	nanoproszkowa	poza	obszarem	stosowalności	prawa	Bragga	interpretowana	przy	
pomocy	symulacji	atomistycznych	w	zastosowaniu	do	fizyki	i	chemii	powierzchni	nanocząstek

Marek	Wojciech	GUTOWSKI
Teoria,	narzędzia	i	modelowanie	wybranych	problemów	fizyki	magnetyzmu

2009 

Maciej	Wiesław	SYPEK
Modelowanie	zjawiska	skalarnej	propagacji	światła	w	optyce	dyfrakcyjnej

2010 

Krystyna	Maria	PĘKAŁA
Transport	elektronowy	w	strukturalnie	nieuporządkowanych	stopach	metalicznych

2011 

Jan	Leszek	NOWIŃSKI
Srebrowe	superjonowe	szkła	tlenkowe	–	metody	otrzymywania,	charakterystyka,	
modyfikacja	właściwości

Adam	Ryszard	KISIEL
Badanie	 dynamiki	 reakcji	 w	 zderzeniach	 relatywistycznych	 jonów	 z	 wykorzystaniem	
korelacji	dwucząstkowych
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2012 

Marek	Wojciech	SIERAKOWSKI
Mechanizmy	 reorientacyjnej	 nieliniowości	 optycznej	 w	 nematycznych	 ciekłych	
kryształach

Wojciech	GĘBICKI
Spektroskopia	Ramana	i	dynamika	sieci	krystalicznej	kryształów	GaN:Mn

Andrzej	Marcin	GRABOWSKI
Proces	propagacji	wzbudzeń	w	sieciach	złożonych	w	powiązaniu	z	dynamiką	ludzkich	
zachowań	w	układach	społecznych

2013 

Rafał	Andrzej	KASZTELANIC
Głęboka	litografia	jonowa

Anna	STOLARZ
Targets	for	Accelerator-based	Nuclear	Research

2014 

Michał	Tomasz	WILCZYŃSKI
Transport	elektronowy	w	płaskich	tunelowych	złączach	ferromagnetycznych

Michał	MAKOWSKI
Dyfrakcyjna	projekcja	dwuwymiarowych	barwnych	rozkładów	natężenia	światła

Agata	FRONCZAK
Koncepcje	 zespołów	 statystycznych	 i	 przestrzeni	 stanów	 w	 badaniach	 układów	
złożonych

2015 

Mariusz	ZDROJEK
Badania	własności	pojedynczych	nanorurek	węglowych

Piotr	LESIAK
Zjawiska	piezooptyczne	i	elastooptyczne	w	fotonicznych	kompozytach	polimerowych

Wojciech	WRÓBEL
Badanie	 wpływu	 lokalnego	 otoczenia	 kationów	 na	 transport	 jonowy	 w	 związkach	
zawierających	tlenek	bizmutu
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prof.	ROBERT	KOSIŃSKI

Wydział	Fizyki

Politechnika Warszawska

Nominowany	na	profesora	nauk	fizycznych	 
4	listopada	1999	roku

prof.	JAN	JACEK	ŻEBROWSKI

Wydział	Fizyki

Politechnika Warszawska 

Nominowany	na	profesora	nauk	fizycznych	 
10 stycznia 2001 roku

prof.	JANUSZ	HOŁYST

Wydział	Fizyki

Politechnika Warszawska

Nominowany	na	profesora	nauk	fizycznych	 
6 kwietnia 2001 roku

E. Profesorowie nauk fizycznych nominowani 
na wniosek Rady Wydziału Fizyki w latach 
1999–2015
W	Polsce	od	1990	roku	 istnieje	 jeden	 tytuł	naukowy	–	profesora	określonej	dziedzi-
ny	nauki	lub	sztuki	–	nadawany	przez	Prezydenta	RP	na	wniosek	Centralnej	Komisji	 
do	Spraw	Stopni	i	Tytułów,	która	rozpatruje	kandydatury	zgłoszone	przez	rady	wydzia-
łów	wyższych	uczelni	lub	rady	naukowe	innych	instytucji	naukowych.
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prof.	RAJMUND	BACEWICZ

Wydział	Fizyki

Politechnika Warszawska

Nominowany	na	profesora	nauk	fizycznych	 
12 marca 2003 roku

prof.	TOMASZ	WOLIŃSKI

Wydział	Fizyki

Politechnika Warszawska

Nominowany	na	profesora	nauk	fizycznych	 
18	października	2002	roku

prof.	JERZY	GARBARCZYK

Wydział	Fizyki

Politechnika Warszawska

Nominowany	na	profesora	nauk	fizycznych	 
20 sierpnia 2003 roku

prof.	LEON	MURAWSKI

Wydział	Fizyki	Technicznej	i	Matematyki	Stosowanej	

Politechnika	Gdańska

Nominowany	na	profesora	nauk	fizycznych	 
28 stycznia 2004 roku
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prof.	JAN	PLUTA

Wydział	Fizyki

Politechnika Warszawska

Nominowany	na	profesora	nauk	fizycznych	 
18 kwietnia 2005 roku

prof.	MIROSŁAW	KARPIERZ

Wydział	Fizyki

Politechnika Warszawska

Nominowany	na	profesora	nauk	fizycznych	 
13 stycznia 2009 roku

prof.	ANDRZEJ	KOŁODZIEJCZYK

Wydział	Fizyki

Politechnika Warszawska

Nominowany	na	profesora	nauk	fizycznych	 
11	lutego	2009	roku

prof.	RENATA	ŚWIRKOWICZ

Wydział	Fizyki

Politechnika Warszawska

Nominowana	na	profesora	nauk	fizycznych	 
25	września	2009	roku
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prof.	PIOTR	MAGIERSKI

Wydział	Fizyki

Politechnika Warszawska

Nominowany	na	profesora	nauk	fizycznych	 
7	października	2010	roku

prof.	MAREK	WASIUCIONEK

Wydział	Fizyki

Politechnika Warszawska

Nominowany	na	profesora	nauk	fizycznych	 
7	października	2010	roku

prof.	GRAŻYNA	ODYNIEC

Lawrence	Berkeley	National	Laboratory

Berkeley,	Stany	Zjednoczone	Ameryki

Nominowana	na	profesora	nauk	fizycznych	 
17 stycznia 2013 roku

prof.	MAŁGORZATA	IGALSON

Wydział	Fizyki

Politechnika Warszawska

Nominowana	na	profesora	nauk	fizycznych	 
17 stycznia 2013 roku
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prof.	JÓZEF	DYGAS

Wydział	Fizyki

Politechnika Warszawska

Nominowany	na	profesora	nauk	fizycznych	 
16 czerwca 2015 roku

prof.	ANDRZEJ	W.	DOMAŃSKI

Wydział	Fizyki

Politechnika Warszawska

Nominowany	na	profesora	nauk	fizycznych	 
17 lipca 2013 roku

F. Wykaz monografii, podręczników  
i skryptów akademickich pracowników  
Instytutu i Wydziału Fizyki
Monografie

1. L.	Adamowicz,	Teoria	wyznaczania	magnetycznych	konfiguracji	spinowych,	 
Prace	Instytutu	Fizyki	PW,	1973

2. L.	Adamowicz,	B.	Słowiński,	Model	mieszany	ferromagnetyzmu	i	antyferromagnetyzmu	
metali,	Prace	Instytutu	Fizyki	PW,	1977

3. J.	Kociński,	L.	Wojtczak,	Critical	Scattering	Theory,		Elsevier,	1979

4. J.	Kociński,	Theory	of 	Symmetry	Changes	at	Continuous	Phase	Transitions,	Elsevier,	
1983

5. W.	Jakubowski,		Przewodniki	superjonowe	–	właściwości	fizyczne	i	zastosowania,	 
WNT,	1988

6. J.	Petykiewicz,	Podstawy	fizyczne	optyki	scalonej,	PWN,	1989

7. J.	Przedmojski,	Rentgenowskie	metody	badawcze	w	inżynierii	materiałowej,	WNT,	1990
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8. J.	Kociński,	Commensurate	and	Incommensurate	Phase	Transitions,	Elsevier,	1990
9. J.	Petykiewicz,	Wave	Optics,	Kluwer	Academic,	1992;	Springer,	1992,	2010
10. W.	Bogusz,	F.	Krok,	Elektrolity	stałe	–	właściwości	elektryczne	i	sposoby	ich	pomiaru,	

WNT,	1995
11. L.	Adamowicz,	A.	Domański	(redaktorzy),	Kierunki	rozwoju	optoelektroniki:	praca	

zbiorowa,	Tempus	Series	in	Applied	Physics,	WUT,	1997
12. R.	Kosiński,	Sztuczne	sieci	neuronowe	–	dynamika	nieliniowa	i	chaos,	WNT,	2002,	2004,	

2007,	2015
13. 	J.	Kociński,	Cracovian	Algebra,	Nova	Science,	2004
14. A.	Fronczak,	P.	Fronczak,	Świat	sieci	złożonych	-	Od	fizyki	do	Internetu,	PWN,	2009

Podręczniki akademickie

1. J.	Petykiewicz,	Optyka	falowa,	Wydawnictwa	PW,	1976,	1980;	PWN,	1986
2. A.	Adamczyk,	Z.	Strugalski,	Ciekłe	kryształy,	Wydawnictwa	Naukowo-Techniczne,	1976
3. J.	Kociński,	Wstęp	do	fizyki	współczesnej	t.	1.	Podstawy	teoretyczne,	PWN,	1977
4. A.	Sukiennicki,	Fizyka	magnetyków,	Wydawnictwa	PW,	1982
5. A.	Sukiennicki,	A.Zagórski,	Fizyka	ciała	stałego,	WNT,	1984
6. J.	Petykiewicz,	Wstęp	do	optyki	zintegrowanej,	Wydawnictwa	PW,	1986
7. J.	Petykiewicz,	Wybrane	zagadnienia	optyki	nieliniowej:	podstawy	fizyczne	i	zastosowania,	

Wydawnictwa	PW,	1991
8. A.	Sukiennicki,	R.	Świrkowicz,	Teoria	ciała	stałego,	Oficyna	Wydawnicza	PW,	1994
9. R.	Bacewicz,	Optyka	ciała	stałego:	wybrane	zagadnienia,	Oficyna	Wydawnicza	PW,	1995
10. W.	Bogusz,	J.	Garbarczyk,	F.	Krok,	Podstawy	fizyki,	Oficyna	Wydawnicza	PW,	1997,	

1999,	2002,	2010
11. A.	Zagórski,	Metody	matematyczne	fizyki,	Oficyna	Wydawnicza	PW,	1999,	2001,	2004,	

2007,	2014
12. J.	Garbarczyk,	Wstęp	do	fizyki	ciała	stałego,	Oficyna	Wydawnicza	PW,	2000
13. J.	Pluta,	E.	Szerewicz,	I.	Strzałkowski,	Fizyka	1,	Fizyka	2,	Ośrodek	Kształcenia	na	

Odległość,		-	podręcznik	elektroniczny	w	platformie	e-learning	PW,	2003
14. L.	Adamowicz,	Mechanika	kwantowa:	formalizm	i	zastosowania,	Oficyna	Wydawnicza	

PW,	2005
15. M.	Wierzbicki,	Elektrodynamika	klasyczna	w	zadaniach,	Oficyna	Wydawnicza	PW,	2008
16. M.	Karpierz,	E.	Weinert-Rączka,	Nieliniowa	optyka	światłowodowa,	WNT	2009
17. M.	Karpierz,	Podstawy	fotoniki,	Centrum	Studiów	Zaawansowanych	PW,	2010
18. M.	Wierzbicki,	Mechanika	klasyczna	w	zadaniach,	Oficyna	Wydawnicza	PW,	2010
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Skrypty

1. R.	Trykozko,	„Ćwiczenia	laboratoryjne	z	fizyki,	Wydawnictwa	PW,	1972
2. A.	Sukiennicki,		A.	Zagórski,	Fizyka	ciała	stałego:	kurs	dla	inżynierów,	 

Wydawnictwa	PW,	1976
3. Praca	zbiorowa	pod	redakcją		J.	Przedmojskiego,	Specjalistyczne	ćwiczenia	laboratoryjne	 

z	fizyki,	Wydawnictwa	PW,	1980
4. A.	Zagórski,	Zarys	podstaw	fizyki,	Wydawnictwa	PW,	1982
5. I.	Strzałkowski,	Elementy	fizyki	ciała	stałego,	Wydawnictwa	PW,	1982
6. M.	Kozielski,	A.	Wajdwicz,	Ćwiczenia	rachunkowe	z	fizyki	współczesnej,	 

Wydawnictwa	PW,	1982
7. M.	Kozielski,	Fizyka	współczesna,	Wydawnictwa	PW,	1984
8. Praca	zbiorowa	pod	redakcją	J.	Hrabowskiej,	L.	Tykarskiego,	Laboratorium	podstaw	

fizyki.	Poradnik.,	Wydawnictwa	PW,	1985
9. A.	Kujawski,	Lasery.	Kurs	podstaw	fizycznych,	Wydawnictwa	PW,	1986
10. K.	Gniadek,	Optyka	fourierowska,	Wydawnictwa	PW,	1987
11. K.	Blankiewicz,	M.	Igalson,	Zbiór	zadań	rachunkowych	z	fizyki	dla	studentów	Wydziału	

Mechatroniki,	Wydawnictwa	PW,	1990,	1993,	1998,	2001,	2005
12. L.	Tykarski		Rezonans	magnetyczny	w	fizyce	ciała	stałego,	Wydawnictwa	PW,	1990
13. Z.	Strugalski,	Promieniowanie	kosmiczne,	Oficyna	Wydawnicza	PW,	1993
14. A.	Zagórski,	Fizyka	statystyczna,	Oficyna	Wydawnicza	PW,	1994
15. R.	Kosiński,	Wprowadzenie	do	mechaniki	kwantowej	i	fizyki	statystycznej,	 

Oficyna	Wydawnicza	PW,	1994,	1998,	2006,	2013
16. A.	Kujawski,	Lasery:	podstawy	fizyczne,	Oficyna	Wydawniczna	PW,	1999
17. J.	Petykiewicz,	A.	Zagórski,	Oddziaływanie	wiązek	i	pakietów	falowych	w	ośrodkach	

nieliniowych,	Oficyna	Wydawnicza	PW	2006
18. A.	Fronczak,	Zadania	i	problemy	z	rozwiązaniami	z	termodynamiki	i	fizyki	statystycznej,	

Oficyna	Wydawnicza	PW,		2006
19. W.	Tłaczała,	Wirtualne	laboratorium	fizyki	jądrowej,	Wydawnictwa	PW,	2006
20. W.	Tłaczała,	Wirtualne	laboratorium	podstaw	techniki,	Oficyna	Wydawnicza	PW,	2008
21. J.	Gałązka-Friedman,	Jak	opracowywać	i	interpretować	wyniki	pomiarów,	 

Oficyna	Wydawnicza	PW,	2014
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G. Fotografi e i materiały źródłowe z historii 
Katedr, Instytutu i Wydziału Fizyki PW
1. Strona	tytułowa	pracy	Wiktora	Biernackiego	„Nowe	dziedziny	widma”
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2. Strona	tytułowa	artykułu	prof.	W.	Biernackiego	z	1912	roku	o	budowie	materii
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3. Artykuł	Stefana	Szyllera	nt.	zaprojektowanego	pawilonu	fi	zyki	i	elektrotechniki		
Politechniki	Warszawskiej	(„Architekt”	nr	3	z	1903	roku)
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4. Pierwsza	strona	artykułu	naukowego	w	„Annalen	der	Physik”	vol.	339(2),	
s.	277–310	(1911)	na	podstawie	rozprawy	doktorskiej	prof.	M.	Wolfkego	
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5. Reprodukcja	pierwszej	strony	pracy	prof.	M.	Wolfkego	z	1920	roku,	
w	której	przedstawił	on	ideę	holografi	i
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6. Strona	tytułowa	artykułu	prof.	M.	Wolfkego	w	Roczniku	Akademii	Nauk	
Technicznych	w	Warszawie	z	1936	roku	nt.	zestalenia	helu	II
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7. Prof.	Mieczysław	Wolfke	ze	swoimi	współpracownikami,	drugi	z	lewej	J.	Roliński

8. Prof.	 Mieczysław	 Wolfke	 i	 współpracownicy	 podczas	 pracy	 z	 ciekłym	 azotem,	 
w	środku	Jóxef	Roliński	
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9. Przyjęcie	zorganizowane	w	związku	z	wizytą	prof.	Augusta	Piccarda	 
(szwajcarskiego	fizyka	i	wynalazcy,	pioniera	lotów	stratosferycznych)	 
(drugi	na	prawo	od	prof.	Wolfkego)	
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10. Przykład	przyrządu	używanego	przez	prof.	S.	Kalinowskiego	do	badania	ziemskiego	
pola	magnetycznego

11. Gmach	Fizyki	PW	widziany	od	frontu	na	początku	XX	wieku	
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12. Fotografi	e	prof.	J.	Czochralskiego

      

13. Przykłady	prac	prof.	J.	Czochralskiego	
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14. Porządek	dzienny	uroczystego	posiedzenia	Rady	Naukowej	Komitetu	
Organizacyjnego	I	Polskiego	Lotu	do	Stratosfery		na	Zamku	Królewskim,	
Warszawa 1938
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15. Artykuł	prof.	Mieczysława	Wolfkego	pt.	„Eksplozja	atomów”	z	25	maja	1939	roku	
(„Polska	Zbrojna”	Nr	144,	s.	5)

W	ostatnich	tygodniach	we	wszystkich	większych	ośrodkach	tak	zwanej	„fi	zyki	jądra”,	w	Paryżu,	
Kopenhadze,	Cambridge,	w	pracowniach	amerykańskich	 i	 in.	prowadzone	są	 intensywne	prace	
nad	nowym	zjawiskiem,	którego	termin	nie	jest	jeszcze	ustalony,	ale	które	słusznie	można	nazwać	
“eksplozją	atomu”.	O	tempie	tych	prac	może	świadczyć	fakt,	że	od	końca	stycznia	rb.	do	dnia	
dzisiejszego	ukazało	się	około	60	komunikatów	w	tej	dziedzinie.	Nie	ma	przy	tym	czasu	na	pisanie	
długich	 rozpraw	naukowych,	 a	wyniki	badań	 są	przeważnie	ogłaszane	w	krótkich	notatkach	w	
Comptes	Rendus	Patyskiej	Akademii	Nauk.	lub	w	„listach	do	wydawcy”	w	angielskiej	„Nature”	
i	w	amerykańskim	„Physical	Review”.
Dla	zrozumienia	doniosłości	osiągniętych	wyników	musimy	przypomnieć	sobie	podstawowe	wia-
domości,	jakie	nauka	zdobyła	dotychczas	w	dziedzinie	budowy	atomu.	Atom	materii,	którego	śred-
nica	jest	rzędu	wielkości	jednej	dziesięciomilionowej	milimetra,	składa	się	z	maleńkiego	jąderka,	
o	średnicy	sto	tysięcy	razy	mniejszej	od	średnicy	atomu,	ale	w	którym	zawarta	jest	prawie	cała	masa	
atomu.	Dokoła	jądra	atomowego	krążą	elektrony,	atomy	ujemnej	elektryczności,	masa	ich	jest	zni-
komo	mała	w	stosunku	do	masy	jądra.	Według	dzisiejszych	naszych	wiadomości	jądra	składają	się	
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z	 elementarnych	cząstek	materii:	protonów	 i	neutronów.	Proton	 jest	 to	 jądro	najlżejszego	ato-
mu,	wodoru,	posiada	 ładunek	dodatni,	 tak	zwany	ładunek	elementarny,	 i	masę	rzędu	wielkości	  
10	do	potęgi	−24	grama.	Neutron	jest	to	cząstka	o	mniej	więcej	takiej	samej	masie,	jak	proton,	ale	
nie	posiadająca	ładunku	elektrycznego.	Widzimy	zatem,	że	jądro,	składające	się	z	dodatnich	pro-
tonów	i	neutralnych	neutronów,	posiada	ładunek	elektryczny	dodatni,	równy	licznie	N	protonów	 
w	nim	zawartych.	Dodatni	ten	ładunek	jest	w	atomie	zneutralizowany	przez	N	elektronów	ujem-
nych,	krążących	dokoła	jądra.	Liczbę	N	nazywamy	„liczbą	atomową”,	określa	ona	atom	pod	wzglę-
dem	chemicznym	i	jest	ona	równa	jedności	dla	atomu	najlżejszego	pierwiastka,	wodoru,	rośnie	dla	
cięższych	pierwiastków	i	wynosi	92	dla	najcięższego	z	nich,	uranu.	W	jądrze	atomu	zawarta	jest	nie	
tylko	cała	prawie	jego	masa,	ale	również	prawie	cały	zasób	jego	energii,	który	jest	bardzo	wielki.	
Według	wzoru	wiedeńskiego	fizyka	Hasenöhrla,	wyprowadzonego	następnie	z	teorii	względności	
Einsteina,	energia	masy	M	mierzy	się	iloczynem	Mc²,	gdzie	c	oznacza	szybkość	światła	w	próżni.	
Z	tej	zależnośći	wynika,	że	gram	materii	zawiera	w	sobie	około	20	miliardów	kilogramowych	ka-
lorii,	co	jest	równoważne	energii	wybuchowej	mniej	więcej	14	tysięcy	ton	nitrogliceryny!	Energia	
ta	może	się	wyzwolić	jedynie	przy	zupełnej	„dematerializacji”,	jak	to	np.	ma	miejsce	w	zjawisku,	
gdy	dodatni	atom	elektryczności,	tak	zwany	pozytron,	łączy	się	z	ujemnym	elektronem	i	cała	ich	
energia	mas	zostaje	wypromieniowana	pod	postacią	elektromagnetycznej	energii	fotonu	gamma.
W	razie	rozbicia	jądra	na	jego	elementarne	cząstki	składowe	wyzwalamy	jedynie	energię	sił	wią-
żących	te	cząstki,	która	stanowi	ułamek	całkowitej	energii	jądra,	jest	jednakże	jeszcze	b.	wielka.
O	wyzwoleniu	tych	ogromnych	zasobów	energii,	zawartych	w	atomach	i	o	praktycznym	ich	zu-
żytkowaniu	fizycy	marzyli	 już	od	dawna.	Niestety	przyroda	stawiała	do	tej	pory	nieprzezwycię-
żone	trudności,	zazdrośnie	strzegąc	swych	skarbów	energii.	Dopiero	w	roku	1919	angielski	fizyk	
Rutherford	rozbił	jądro	azotu,	bombardujc	je	cząstkami	alfa.	Doświadczenie	Rutherforda	zapo-
czątkowało	w	fizyce	 jądra	 nową	 erę	nowoczesnej	 alchemii.	Dzisiaj	 już	prawie	wszystkie	 znane	
pierwiastki	możemy	poddawać	przemianom	 jądrowym,	działając	na	nie	odpowiednimi	promie-
niami.	 Ze	wszystkich	w	 tym	 celu	 stosowanych	 promieni	 najbardziej	 skutecznymi	 są	 neutrony.	  
O	wydajności	neutronów	w	pobudzaniu	reakcji	jądrowych	możemy	sądzić	z	zestawienia	wszyst-
kich	do	dzisiaj	znanych	reakcji	 jądrowych	w	tegorocznych	 tablicach;	 liczba	reakcji	wywołanych	
przez	neutrony,	ponad	300,	jest	większa	od	sumy	wszystkich	reakcji	wytworzonych	przez	pozosta-
łe	cząstki	elementarne,	przy	czym	neutronami	udało	się	rozbić	nawet	jądra	nacięższych	atomów	
do	uranu	włącznie.	Neutrony	możemy	otrzymywać	jedynie	pośrednio,	pobudzając	odpowiednie	
reakcje	jądrowe,	w	których	się	one	wydzielają.
W	roku	zeszłym	badania	fizyczne	nad	rozpadem	uranu	i	toru,	jak	również	chemiczne	badania	pro-
duktów	ich	rozpadu	wyłoniły	przypuszczenie,	że	w	tym	wypadku	mamy	po	raz	pierwszy	do	czynie-
nia	z	rozbiciem	atomu	na	kilka	odrębnych	atomów.	W	ostatnim	numerze	styczniowym	tego	roku	
Comptes	Rendus	Paryskiej	Akademii	Nauk.	francuski	fizyk	Fryderyk	Joliot,	laureat	nagrody	Nobla,	
opublikował	wyniki	swojego	doświadczenia,	które	niezbicie	wykazało,	że	istotnie	atomy	uranu	i	toru	
pod	wpływem	bombardowania	ich	neutronami	rozpadają	się	na	kilka	„odłamków”,	co	najmniej	
na	dwa	lżejsze	atomy.	Proces	ten	nazwał	on	„rupture	esplosive”,	czyli	eksplozją	atomu.	Wkrótce	
potem	niemieccy	uczeni	Hahn	 i	Strassmann	potwierdzili	wyniki	 Joliota	metodą	chemiczną,	 już	  
w	kilka	tygodni	później	amerykańscy	fizycy	Fowler	i	Dodson	zawiadomili	telegraficznie	wydaw-
cę	 angielskiego	 czasopisma	przyrodniczego	 „Nature”	o	wynikach	 swoich	doświadczeń,	w	któ-
rych	udało	im	się	rozbić	 jądro	uranu	i	 toru	przy	pomocy	neutronów.	Otrzymali	oni	35	cząstek	
rozpadowych	na	minutę,	 a	przez	zastosowanie	powolnych	neutronów	wydajność	wzrosła	 sied-
miokrotnie.	Energia	eksplozji	uranu	została	również	zbadana,	szczególnie	przez	amerykańskich	
fizyków,	 okazało	 się,	 że	 wynosi	 ona	 około	 29	miliardów	 kalorii	 na	 gram	 eksplodującego	 ura-
nu,	 co	 odpowiada	 energii	wybuchowej	 18	 ton	 nitrogliceryny.	 Przy	 dalszych	 badaniach	 stawało	
się	 coraz	 bardziej	 prawdopodobne,	 że	 eksplozja	 jednego	 atomu	uranu	pobudza	w	następstwie	
nowe	 eksplozje	dalszych	 jąder	 uranu,	 gdyż	 liczba	neutronów	przy	przejściu	przez	warstwę	ba-
daną	uranu	nie	malała,	 a	 raczej	 rosła.	W	początku	marca	 Joliot	wraz	ze	 swoimi	współpracow-
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nikami	 dowiódł	możliwości	 tego	 rodzaju	 procesu	 reakcji	 łańcuchowej,	 gdzie	 neutrony	wyrzu-
cone	 w	 pierwszej	 eksplozji	 jednego	 jądra	 powodują	 dalsze	 eksplozje	 w	 otaczających	 jądrach	
uranu.	Z	doświadczeń	Joliota	wynika,	że	do	50	takich	wtórnych	eksplozji	 tworzyło	łańcuch	re-
akcji	 jądrowej.	Z	tą	chwilą	zagadnienie	wyzwalania	energii	 jądra	atomowego	przechodzi	w	fazę	
możliwości	 realizacji.	 Wystarczy	 dobrać	 odpowiednio	 warunki,	 aby	 raz	 pobudzona	 eksplozja	
atomów	uranu	sama	dalej	się	podtrzymywała	 i	nie	skończyła	się	aż	do	zupełnego	wyczerpania.	
Trudność	takiego	procesu	polega	jednak	na	tym,	że	powierzchnia	trafienia	jądra	jest	niezmiernie	
mała	 dla	 neutronów	 i	 należy	 użyć	masy	 uranu	 dużej	 objętości,	 aby	 istotnie	wyzyskać	 przynaj-
mniej	większą	 część	neutronów	do	wywołania	 ekslozji.	Francuski	fizyk	Perrin	obliczył,	 że	wy-
starcza	kula	 tlenku	uranu	o	średnicy	około	3	metrów	masy	40	ton,	aby	umieszczony	w	środku	
niej	preparat	wydzielający	neutrony,	np.	mieszanka	 radu	z	berylem,	 spowodował	eksplozję	kuli	
uranu.	 Jeżeli	 otoczymy	 kulę	 uranu	 pancerzem	 żelaznym,	wtedy	może	 być	 użyta	mniejsza	 kula	  
i	masa	tlenku	uranu	wyniesie	tylko	12	ton.	Istnieją	jeszcze	inne	możliwości	ułatwienia	tego	procesu	
samoczynnej	eksplozji	uranu,	lecz	ze	względu	na	brak	miejsca	nie	będę	ich	tutaj	omawiał.	Eksplozja	
kilku,	albo	kilkunastu	ton	uranu	byłaby	w	skutkach	swych	katastrofą	nie	dającą	się	wcale	wyobrazić.	
W	doświadczeniu	proponowanym	przez	Perrina	skutek	byłby	równoważny	w	działaniu	swym	wy-
buchowi	200	milionów	ton	nitrogliceryny.	Niebezpieczeństwo	podobnych	doświadczeń	jest	wiel-
kie	i	badacze	zajmujący	się	tym	zagadnieniem	zdają	sobie	w	zupełności	z	tego	sprawę.	Dowodem	
jest	praca	Adlera	i	von	Halbana	ogłoszona	w	zeszłym	tygodniu,	która	bada	możliwości	opanowania	
procesu	eksplozji	przez	dodanie	do	uranu	odpowiedniego	absorbenta,	np.	metalu	kadmu.	Wtedy	
przy	odpowiedniej	koncentracji	kadmu	eksplozja	w	miarę	podnoszenia	się	temperatury	masy	ura-
nu	będzie	słabła	i	zatrzyma	się	przy	pewnej	temperaturze,	przechodząc	w	stan	ustalony.	Taka	masa	
uranu	w	stanie	ustalonego	rozpadu	byłaby	potężnym	źródłem	energii,	z	którym	nie	mogłyby	kon-
kurować	żadne	kopalnie	węgla.	Widzimy	zatem,	że	czynione	są	już	nawet	próby	opanowania	tych	
nowych	reakcji	jądrowych	i	być	może,	przy	dzisiejszym	tempie	pracy,	niezadługo	ludzkość	pozyska	 
w	nich	nowe	źródło	energii,	które	zastąpi	w	przyszłości	wyczerpane	złoża	węgla.	Obliczenie	wy-
kazuje,	że	energia	rozpadu	1	kg	uranu	odpowiada	wartości	opałowej	około	4.500	ton	najlepszego	
węgla.
Eksplozja	atomów	może,	po	jej	opanowaniu,	przynieść	ludzkości	wielkie	korzyści,	ale	w	wypadku	
katastrofy	może	wywołać	nieobliczalne	skutki,	gdyż	nowe	to	źródło	energii	 jest	potężnym	ma-
teriałem	wybuchowym.	Z	obliczeń	ostatnio	wspomnianych	uczonych	wynika,	 że	w	warunkach	
nieopanowanych	eksplozja	uranu	może	narastać	z	szybkością	taką,	iż	ilość	eksplodujących	atomów	
podwaja	się	co	setną	sekundy,	co	musi	doprowadzić	w	ciągu	ułamka	sekundy	do	całkowitej	eks-
plozji	uranu.	Z	obliczeń	wynika,	że	np.	eksplozja	jednego	kilograma	uranu	działa	bezwzględnie	
niszcząco	w	okręgu	20	kilometrów,	wystarczyłaby	zatem	kilogramowa	bomba	uranu,	aby	zmieść	 
z	powierzchni	ziemi	stolicę	napastującego	nas	wroga.
Większe	 ilości	ekslodującego	uranu	mogą	spowodować	katastrofę	 i	zamienić	ziemię	w	gwiazdę	
„nova”,	 jakie	ukazują	się	co	pewien	czas	na	niebie,	nagle	rozbłyskując	do	wielkiej	 jasności	 i	za-
mierając	następnie	powoli.	Dzisiaj	należy	przypuszczać,	że	gwiazdy	te	są	prawdopodobnie	ofia-
rami	podobnych	eksplozji	kosmicznych,	a	promienie	kosmiczne,	które	dochodzą	do	naszej	ziemi	 
z	przestworzy	odłamkami	eksplodujących	tam	atomów.

Prof.	dr	Mieczysław	Wolfke
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16. List	prof.	Alberta	Einsteina	do	prof.	Mieczysława	Wolfkego,	1946	rok
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Princeton, 17 VII 46

 Drogi Panie Wolfke,

Niezmiernie ucieszył mnie Pański list otrzymany po tak długiej przerwie. 
Pamiętam, że już dawniej rozważał Pan i poddawał pod dyskusję obecność 
„wielokrotnych” kwantów w promieniowaniu. Z punktu widzenia teorii 
promieniowania i jej termodynamicznych implikacji, ta idea jest rozsądna,  
a rozstrzygnięcie tego problemu może mieć duże znaczenie. 

Z empirycznego punktu widzenia emisja „wielokwantowa” jest jednak 
moim zdaniem mało prawdopodobna. Jeśli bowiem w elementarnym akcie 
promieniowania byłaby emitowana energia E = hν, to analogicznie mogłaby zajść 
przemiana według schematu E = ihν, zawierająca ewentualne termiczne wyższe 
składowe harmoniczne podstawowej linii widmowej tego promieniowania. Sądzę, że 
takie zjawisko zostałoby zarejestrowane przez spektroskopowców (przede wszystkim 
w przypadku linii długofalowych). Warto byłoby wykonać proponowane przez Pana 
doświadczenia fotoelektryczne z promieniowaniem niepodlegającym prawu Wiena, 
aby zobaczyć, czy energie kinetyczne elektronów będą się pokrywały  
z wartościami ihν, dla i = 2 , 3, …

Jest także prosty argument teoretyczny, który powstrzymywał mnie 
dotychczas przed rozważaniem kwantów wielokrotnych. Wydaje się dziwnym 
założenie, że natura wiązki promieni jest całkowicie określona przez natężenie  
(na jednostkę kąta rozwarcia i na jednostkę Δν) oraz przez częstotliwość,  
a więc że dwie wiązki promieni, które weszłyby między sobą w relację, miałyby 
(biorąc pod uwagę energię) takie same właściwości. Proszę sobie wyobrazić,  
że dla wiązki promieniowania, niepodlegającego prawu Wiena, tzn. zawierającego 
duży udział kwantów wielokrotnych, która zostałaby rozdzielona przez płytkę 
półprzepuszczalną na wiele pakietów B′, B″, ich natężenie byłoby co prawda 
mniejsze, ale poza tym miałyby takie same właściwości. Przede wszystkim wtedy  
nie można byłoby im przypisać takiego samego procentowego udziału wielokrotnych 
kwantów jak wiązce pierwotnej. Proszę także wyobrazić sobie emitowaną przez 
zimne ciało wiązkę C promieniowania, której natężenie byłoby takie samo jak 
natężenie wiązki B′. (Wiązka) C, zgodnie z teorią, zawierałaby mniej kwantów 
wielokrotnych niż B′, ale poza tym obydwie wiązki byłyby takie same. Miałyby tę 
samą barwę, to samo natężenie itp., różniłyby się jednak temperaturą efektywną. 
Możliwości wystąpienia takiej sytuacji nie można a priori wykluczyć, jednak, moim 
zdaniem, jest ona mało prawdopodobna. A co Pan o tym sądzi?

Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego,
    Pański
     Albert Einstein

tłumaczenie: Lucyna Skwarko

konsultacja naukowa: prof. Marek Wasiucionek
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17. Wykaz	pracowników	katedr	fizyki	PW	w	roku	akademickim	1959/60

KATEDRA	I	ZAKŁAD	FIZYKI	OGÓLNEJ	A

Gm.	Fizyki,	pok.	106,	tel.	21-12-21	w.	375	i	376,	8-22-64	i	8-21-71

Kierownik Katedry i Zakładu

Wacław	Szymanowski,	prof.	zwycz.,	dr

Docent
Bogna	Klarner,	mgr

Zastępca profesora
Czesław	Wachtl,	mgr

Adiunkci
Marla	Krüger,	mgr
Janina	Woszczerowicz,	mgr
Zofia	Saks,	mgr
Elżbieta	Świerzewska-Skulska,	mgr	inż.
Zygmunt	Zawisławski,	mgr

Asystenci
Bożena	Adamska,	mgr

Starsi asystenci
Stefan	Cholewicki,	inż.

Jędrzej	Jędrzejewski,	mgr
Adam	Kujawski,	mgr
Witold	Kruczek,	mgr	inż.
Bolesław	Leśniak,	mgr
Bronisława	Moszyńska,	mgr
Irena	Olszewska,	mgr
Roman	Ciszewski,	inż.
Józef	Cywiński
Alicja	Góralczyk-Pietrusińska
Zygmunt	Halka,	inż.
Andrzej	Sobaszek,	inż.
Krystyna	Szczepaniak,	mgr
Andrzej	Wajdwicz,	mgr	inż.

Pracownik administracyjny
Hanna	Marcysiak

KATEDRA	I	ZAKŁAD	FiZYKI	OGÓLNEJ	B

Gm.	Fizyki,	pok.	106,	tel.	21-12-21	w.	375	i	376

Kierownik Katedry i Zakładu

Szczepan	Szczeniowski,	prof.	zwycz.,	dr

Docenci
Bohdan	Karczewski,	dr
Karolina	Leibler,	dr

Wykładowca

Helena	Hofmokl,	mgr

Starsi asystenci

Roman	Gołębiowski,	mgr
Andrzej	Kalestyński
Irena	Puchalska,	inż.
Jan	Przedmojski,	mgr	inż.
Andrzej	Senatorski,	mgr

Bożena	Seroczyńska-Wojas,	inż.
Zofia	Sporzyńska-Swaczyńska,	mgr
Andrzej	Sukiennicki,	mgr
Roland	Wiśniewski,	mgr	inż.
Michał	Witkowski,	mgr

Asystenci
Wojciech	Brański,	mgr	inż.
Zofia	Jaskłowska-Wadzyńska,	inż.
Teresa	Senatorska,	mgr
Leszek	Widomski

Pracownik zatrudniony czasowo
Michał	Kołodziejczak,	inż.
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KATEDRA	I	ZAKŁAD	FIZYKI	OGÓLNEJ	C

Gm.	Chemii:	pok.	249,	tel.	8-74-27

Kierownik Katedry i Zakładu

Józef	Roliński,	prof.	nadzw.,	dr

Adiunkci
Zuzanna	Borowska,	mgr
Józef	Wojas,	mgr	inż.

Starsz y asystent
Jan	Borkowski,	mgr	inż.

Asystent
Wiesław	Furmański,	inż.

KATEDRA	I	ZAKŁAD	FIZYKI	OGÓLNEJ	D

Gm.	Samochodów	i	Ciągników,	pok.	3.1,	tel.	4-36-58,	4-40-26	w.	49

Kierownik Katedry i Zakładu

Włodzimierz	Ścisłowski,	prof.	nadzw.,	dr

Profesor nadzwyczajny
Witold	Łaniecki,	dr

Zastępcy profesora
Halina	Chęcińska,	dr
Czesław	Ścisłowski,	dr

Adiunkci
Maria	Bochenek,	mgr
Bolesław	Fabiański,	mgr
Wojciech	Jabłoński,	mgr
Zdzisław	Paczkowski,	mgr

Asystenci
Julian	Deputat,	mgr
Bogumił	Hałaciński,	mgr
Wanda	Kania,	mgr
Janusz	Nowosielski,	inż.
Ignacy	Olichwierowicz,	mgr
Wiesław	Ostrowski,	mgr

Starsi asystenci
Eugeniusz	Czaputowicz,	mgr	inż.
Janusz	Eysymontt,	mgr
Jerzy	Giziński,	mgr	inż.
Helena	Grigoriew,	mgr
Wacław	Jakubowski,	mgr
Zofia	Miguła,	inż.
Henryk	Opoczyński,	mgr	inż.
Jan	Petykiewicz,	mgr
Jan	Piwoński,	mgr	inż.
Rajmund	Trykozko,	mgr
Alina	Sokołowska,	mgr
Józef	Sosnowski,	mgr
Tadeusz	Strachowski,	mgr
Bogna	Święcińska,	mgr

Zastępca asystenta

Wiesław	Motoczyński
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18. Prof.	Wacław	Szymanowski	obserwujacy	płytę	kserograficzną,	ok.	1960	roku

19. Prof.	Wacław	Szymanowski	i	jego	młodzi	współpracownicy
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20. Skład	osobowy	Instytutu	Fizyki	PW	w	roku	akademickim	1974/75

 
INSTYTUT	FIZYKI

Sekretariat:	Gmach	Fizyki,	pok.	41,	tel.	w.	267,	tel.	m.	29-61-24

DYREKTOR
prof.	dr	hab.	ZBIGNIEW	STRUGALSKI	

Z-CA	DYREKTORA	ds.	NAUCZANIA
doc.	dr	Wojciech	Jabłoński	

Z-CA	DYREKTORA	ds.	NAUKI
prof.	dr	hab.	Jerzy	Kociński	

KIEROWNIK	ZAKŁADU	FIZYKI	DLA	WYDZIAŁU	CHEMII 
I	STUDIUM	PODSTAWOWYCH	PROBLEMÓW	TECHNIKI

doc.	dr	hab.	Włodzimierz	Zych	

KIEROWNIK	ZAKŁADU	FIZYKI	DLA	WYDZIAŁÓW	ELEKTRONIKI, 
MECHANICZNEGO	ENERGETYKI	I	LOTNICTWA

doc.	dr	hab.	Jan	Petykiewicz

KIEROWNIK	ZAKŁADU	FIZYKI	DLA	WYDZIAŁÓW	ELEKTRYCZNEGO, 
INŻYNIERII	LĄDOWEJ,	INŻYNIERII	SANITARNEJ	I	WODNEJ

doc.	dr	Zdzisław	Paczkowski

KIEROWNIK	ZAKŁADU	FIZYKI	DLA	WYDZIAŁU	GEODEZJI 
I	KARTOGRAFII,	INSTYTUTU	POLIGRAFII

doc.	dr	hab.	Zygmunt	Zawisławski

KIEROWNIK	ZAKŁADU	FIZYKI	DLA	WYDZIAŁÓW	MECHANICZNEGO 
TECHNOLOGICZNEGO,	MECHANIKI	PRECYZYJNEJ,	SAMOCHODÓW 

I	MASZYN	ROBOCZYCH
doc.	dr	Rajmund	Trykozko

CZŁONEK	KOLEGIUM	INSTYTUTU	–	Przedstawiciel	PZPR

mgr	inż.	Jan	Piwoński

CZŁONEK	KOLEGIUM	INSTYTUTU	–	Przedstawiciel	ZNP

dr	Jan	Przedmojski
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PRACOWNICY	INSTYTUTU
Profesorowie nadzwyczajni
Bogna	Klarner,	mgr	inż.
Jerzy	Kociński,	dr	hab.
Zbigniew	Strugalski,	dr	hab.

Docenci
Halina	Chęcińska,	dr	hab.
Wojciech	Jabłoński,	dr
Wacław	Jakubowski,	dr	hab.
Zdzisław	Paczkowski,	dr
Jan	Petykiewicz,	dr	hab.
Andrzej	Sukiennicki,	dr	hab.
Rajmund	Trykozko,	dr
Czesław	Wachtl,	dr
Roland	Wiśniewski,	dr	hab.
Zygmunt	Zawisławski,	

dr	hab.
Włodzimierz	Zych,	dr	hab.

Starsi wykładowcy
Maria	Bochenek,	mgr
Bogna	Frejlak,	mgr
Kazimierz	Mizerski,	

mgr	inż.
Wiesław	Ostrowski,	mgr
Jan	Piwoński,	mgr
Teresa	Senatorska,	mgr
Alina	Sokołowska,	mgr
Elżbieta	Świerzewska-

Skulska,	dr
Leszek	Widomski,	mgr	inż.

Adiunkci
Antoni	Adamczyk,	dr
Leszek	Adamowicz,	dr
Władysław	Bogusz,	dr
Kazimierz	Brudzewski,	dr
Jacek	Chrostowski,	dr
Roman	Ciszewski,	dr
Stefan	Ćwiok,	dr
Antoni	Degórski,	dr
Andrzej	Domański,	dr
Antoni	Dymus,	dr
Bolesław	Fabiański,	dr
Wiesław	Furmański,	dr
Jerzy	Gazecki,	dr

Kazimierz	Gniadek,	dr
Lucjan	Grochowski,	dr
Bogumił	Hałaciński,	dr
Mikołaj	Jadwosiuk,	dr
Tomasz	Jannson,	dr
Bogusław	Jarosz,	dr
Jędrzej	Jędrzejewski,	dr
Jerzy	Kleps,	dr
Jerzy	Kosiuczenko,	dr
Marian	Kozielski,	dr
Witold	Kruczek,	dr
Antoni	Latuszek,	dr
Karol	Makowski,	dr
Bogdan	Mendel,	dr
Janina	Mikołajczyk,	dr
Bronisława	Moszyńska-

Mierzecka,	dr
Jerzy	Parol,	dr
Tomasz	Prot,	dr
Jan	Przedmojski,	dr
Jerzy	Rogaczewski,	dr
Józef	Rogowski,	dr
Nina	Sadlej,	dr
Bożena	Seroczyńska-Wojas,	

dr
Dorota	Sikorska,	dr
Bronisław	Słowiński,	dr
Barbara	Smolińska,	dr
Andrzej	Sobaszek,	dr
Ireneusz	Strzałkowski,	dr
Krystyna	Szumilin,	dr
Irma	Śledzińska,	dr
Renata	Świrkowicz,	dr
Zenon	Tomczak,	dr
Leonard	Tykarski,	dr
Tadeusz	Tymosz,	dr
Krystyna	Wentowska,	dr
Józef	Wojas,	dr
Alfred	Zagórski,	dr

Wykładowcy
Barbara	Klein-Szymańska,	dr
Joanna	Konwerska-

Hrabowska,	dr
Józef	Krebs,	mgr-inż.

Bożena	Ostrowska,	mgr
Stefan	Piwowarczuk,	

mgr	inż.
Mikołaj	Siemieńczuk,	mgr
Andrzej	Wajdwicz,	mgr

Starsi asystenci
Tadeusz	Asiński,	mgr
Elżbieta	Auguściuk,	mgr
Kazimierz	Blankiewicz,	mgr
Wojciech	Bock,	mgr-inż.
Anna	Bogdanienko,	mgr
Grażyna	Chendor,	mgr
Zygmunt	Chojnacki,	mgr
Wanda	Ejchart,	mgr
Jerzy	Filipowicz,	mgr
Jolanta	Gałązka,	mgr
Władysław	Glinka,	mgr	inż.
Irena	Gronowska,	mgr	inż.
Hanna	Guzowska,	mgr	inż.
Tadeusz	Kaźmierczak,	mgr
Elżbieta	Kotlicka,	mgr
Franciszek	Krok,	mgr
Barbara	Madejczyk,		mgr	inż.
Jacek	Milczarek,	mgr	inż.
Małgorzata	Pajdzińska-

Mazurkiewicz,	mgr
Witold	Pałosz,	mgr
Wiktor	Peryt,	mgr
Aleksander	Pisarzewski,	

mgr,
Jan	Pluta,	mgr
Bronisław	Pura,	mgr
Krzysztof	Rajski,	mgr
Stanisław	Ratusznik,	

mgr	inż.
Aleksander	Rostocki,	mgr
Ryszard	Siegoczyński,	mgr
Krystyna	Strupczewska,	

mgr-inż.
Jan	Strzeszewski,	mgr
Małgorzata	Szkiełko,	mgr
Zenobia	Szyszka,	mgr-inż.
Wiesław	Tłaczała,	mgr-inż.
Elżbieta	Żuprańska,	mgr
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Asystenci
Wanda	Dudek,	mgr
Wojciech	Gębicki,	mgr
Krystyna	Górewicz,	mgr
Małgorzata	Igalson,	mgr
Krystyna	Pękała,	mgr
Jan	Nowiński,	mgr
Piotr	Zarudzki,	mgr

Asystenci-staż yści
Rajmund	Bacewicz,	mgr
Elżbieta	Olobry,	mgr

Pracownicy inż ynieryjno
-techniczni

Tadeusz	Bakuła
Jerzy	Balcerak,	mgr
Andrzej	Bielewicz
Andrzej	Boćkowski
Andrzej	Bokus
Krzysztof	Brandysiewicz
Krystyna	Brańska,	mgr	inż.
Robert Brzozowski
Stefan	Cholewicki,	inż.
Wojciech	Ćwikiewicz,	

mgr	inż.
Jolanta	Dąbrowska
Ludwik	Dobrzyński
Krzysztof	Drabarek
Henryk	Drążek
Witold	Feliga
Jacek Fersten
Grażyna	Firlej
Jan Filipiak
Zofia	Floriańczyk,	mgr-inż.
Marianna	Gajak
Tadeusz	Garwoliński
Hanna Gazarkiewicz-

Gwiazda
Janina	Giedrojć
Bogdan	Glinka
Ewa	Gnich-Kucharska
Jan	Grabski,	mgr
Roman	Grzybek,	mgr

Jan	Gwiazda
Elżbieta	Hercan-Sereda
Andrzej	Jabłonka,	mgr
Jadwiga	Jagiełło-Trela,	

mgr	inż.
Maciej	Jasionek
Andrzej	Kalestyński
Waldemar	Karpisiak
Ryszard	Komorowski
Marek	Konarzewski
Jan	Konwiński
Włodzimierz	

Korzeniowski,	inż.
Stanisław	Kostrzewa
Andrzej	Kozłowski
Beata	Królikowska,	inż.
Bogusław	Kryst
Jerzy	Kucharski
Adam	Kwiatkowski
Romuald	Łuczyniec,	inż.
Krzysztof	Marecki
Andrzej	Michalczyk
Krzysztof	Michalski
Zofia	Miguła-Petykiewicz.	

mgr-inż.
Krystyna	Mi1ler-Dębińska,	

mgr
Józef	Moczuło,	mgr-inż.
Elżbieta	Molenda,	mgr-inż.
Wiesław	Motoczyński
Małgorzata	Olczak
Irena	Olszewska,	mgr
Zofia	Olszewska
Andrzej	Orłowski
Tadeusz	Orzechowski
Stanisław	Paciorkiewicz
Bogdan	Pałosz,	mgr
Jerzy Parzuchowski
Lucyna	Pieniążkiewicz
Marek	Polarczyk,	inż.
Andrzej	Poloński
Adela	Rączkowska

Jan Rewkowski
Jadwiga	Roszczyk
Michał	Seredyński
Jolanta	Siwek,	Mgr-inż.
Ryszard	Sowa,	mgr-inż.
Zbigniew	Sowa
Marek	Starski
Jarosław	Stawiński
Stefan Sukiennik
Stanisław	Szatybełko
Tomasz	Szczerbiński
Dionizy Szelenbaum
Teresa	Szklarczyk
Ewa	Szmidt
Krzysztof	Świtlak
Jacek	Tarkowski
Henryk	Teichert
Andrzej	Tlaga
Antoni	Tomaszewicz,	mgr
Tomasz	Turski,	inż.
Elżbieta	Waliszewska
Zbigniew	Wieja
Ryszard	Witkowski
Jerzy	Wodzyński,	mgr-inż.
Lech	Woźniakowski
SIanisław	Zduńczyk
Lena	Żuławnik-Słowicka

Pracownicy admlnislracyjni
Barbara	Adamiak
Wiesława	Bogusz
Teresa	Dłużniewska
Maria	Górska
Anna	Kacak
Elżbieta	Kaczyńska
Henryk	Kowalewski
Elżbieta	Krawczyk
Danuta	Nynkowska
Maria	Węgrzecka
Wanda	Wielhorska
Maria	Zdzieszyńska
Edward	Zieliński
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21. Zadania	etepu	fi	nałowego	1.	Konkursu	Fizycznego	zorganizowanego	z	inicjatywy	
Instytutu Fizyki w 1994 roku 
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22. Skład	osobowy	zakładów	Instytutu	Fizyki	PW	w	roku	akademickim	1998/99	 
tj.	w	przeddzień	utworzenia	Wydziału	Fizyki	PW

 
INSTYTUT	FIZYKI	POLITECHNIKI	WARSZAWSKIEJ	 

00-662	Warszawa,	ul.	Koszykowa	75,	tel.	629	61	24,	fax	628	21	71

DYREKTOR
prof.	dr	hab.	FRANCISZEK	KROK

Z-CA	DYREKTORA	ds.	NAUKOWYCH
prof.	nzw.	dr	hab.	Jerzy	Garbarczyk

Z-CA	DYREKTORA	ds.	DYDAKTYCZNYCH
dr	Mirosław	Karpierz

Z-CA	DYREKTORA	ds.	ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
inż.	Włodzimierz	Korzeniowski

ZAKŁADY	NAUKOWE:

1.	ZAKŁAD	TEORII	MAGNETYZMU	I	PRZEMIAN	FAZOWYCH
Kier.	Zakł.:	prof.	nzw.	dr	hab.	Robert	Kosiński

2.	ZAKŁAD	OPTYKI
Kier.	Zakł.:	dr	hab.	Tomasz	Woliński

3.	ZAKŁAD	PÓŁPRZEWODNIKÓW
Kier.	Zakł.:	prof.	dr	hab.	Rajmund	Trykozko

4.	ZAKŁAD	JONIKI	CIAŁA	STAŁEGO
Kier.	Zakł.:	prof.	dr	hab.	Władysław	Bogusz

5.	ZAKŁAD	BADAŃ	STRUKTURALNYCH
Kier.	Zakł.:	prof.	nzw.	dr	hab.	Leszek	Adamowicz

6.	ZAKŁAD	TECHNOLOGII	CIAŁA	STAŁEGO
Kier.	Zakł.:	prof.	dr	hab.	Roland	Wiśniewski

7.	ZAKŁAD	FIZYKI	JĄDROWEJ
Kier.	Zakł.:	prof.	dr	hab.	Stefan	Ćwiok

8.	ZAKŁAD	OPTYKI	NIELINIOWEJ
Kier.	Zakł.:	prof.	dr	hab.	Jerzy	Kociński
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ZAKŁAD	I	 

Teorii	Magnetyzmu	i	Przemian	Fazowych
prof.	nzw.	dr	hab.	Robert	Kosiński

– kierownik
dr	Andrzej	Krawiecki
prof.	dr	hab.	Andrzej	Sukiennicki

dr	Krystyna	Szumilin
dr	Tadeusz	Tymosz
dr	Michał	Urbański
prof.	nzw.	dr	hab.	Jacek	Żebrowski

ZAKŁAD	II 
Optyki

dr	hab.	Tomasz	Woliński	–	kierownik
dr	Grażyna	Chendor
dr	Elżbieta	Auguściuk	
dr	Antoni	Degórski	
dr	Andrzej	Domański
dr	Kazimierz	Gniadek	
dr	Bogumił	Hałaciński
dr	Andrzej	Jaworski
dr	hab.	Jerzy	Jasiński	
dr	Mirosław	Karpierz

dr	Andrzej	Kołodziejczyk
dr	Elżbieta	Kotlicka
prof.	dr	hab.	Adam	Kujawski
dr	Antoni	Latuszek
dr	Piotr	Panecki
dr	Marcin	Roszko
dr	Marek	Sierakowski
dr	Maciej	Sypek
dr	Elżbieta	Szerewicz
dr	Tomasz	Turski

ZAKŁAD	III 
Półprzewodników

prof.	dr	hab.	Rajmund	Trykozko
– kierownik

prof.	nzw.	hab.	Rajmund	Bacewicz
dr	Jerzy	Filipowicz
mgr	Bogna	Frejlak
dr	Małgorzata	Igalson

dr	Cezary	Jastrzębski
dr	Piotr	Jaśkiewicz
dr	Marek	Kowalski
mgr	inż.	Andrzej	Kubiaczyk
dr	Krystyna	Pękała
prof.	dr	hab.	Ireneusz	Strzałkowski

ZAKŁAD	IV 
Joniki	Ciała	Stałego

prof.	dr	hab.	Władysław	Bogusz
 – kierownik

prof.	dr	hab.	Wacław	Jakubowski
dr	Józef	Dygas
prof.	nzw.	dr	hab.	Jerzy	Garbarczyk

prof.	dr	hab.	Franciszek	Krok	
dr	Piotr	Kurek	
dr	Jan	Nowiński	
dr	Marek	Wasiucionek	
dr	Bogdan	Wnętrzewski
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ZAKŁAD	V	 

Badań	Strukturalnych
prof.	nzw.	dr	hab.	Leszek	Adamowicz

 – kierownik
prof.	dr	hab.	Antoni	Adamczyk
dr	Wojciech	Gębicki
dr	Stefan	Goettig
dr	Jacek	Kubica
prof.	dr	hab.	Jan	Przedmojski

dr	Jan	Strzeszewski
dr	hab.	Irma	Śledzińska
prof.	dr	hab.	Renata	Świrkowicz	

–	od	1.10.98–30.09.99	p.o.	kier.	zakładu
dr	Wiesław	Tłaczała
dr	Leonard	Tykarski
mgr	inż.	Leszek	Widomski

ZAKŁAD	VI 
Technologii	Ciała	Stałego

prof.	dr	hab.	Roland	Wiśniewski
 – kierownik

dr	Wanda	Ejchart
dr	Jacek	Gosk
prof.	nzw.	hab.	Janusz	Hołyst
dr	Joanna	Konwerska-Hrabowska

prof.	nzw.	dr	hab.	Marian	Kozielski
dr	Artur	Magiera
dr	Aleksander	Rostocki
dr	Ryszard	Siegoczyński
prof.	dr	hab,	Bronisław	Słowiński
dr	Barbara	Szymańska

ZAKŁAD	VII 
Fizyki	Jądrowej

prof.	dr	hab.	Stefan	Ćwiok	
– kierownik

dr	Wanda	Dudek
dr	Jolanta	Gałązka-Friedman
dr	Jan	Grabski
dr	Radomir	Kupczak
dr	Piotr	Magierski

dr	Krystyna	Miller
dr	Janusz	Oleniacz
prof.	nzw.	dr	hab.	Jan	Pluta
dr	Tomasz	Pawlak
dr	Wiktor	Peryt
dr	Krystyna	Wosińska
prof.	dr	hab.	Włodzimierz	Zych

ZAKŁAD	VIII 
Optyki	Nieliniowej

prof.	dr	hab.	Jerzy	Kociński	
– kierownik

dr	Irena	Gronowska
dr	Andrzej	Jabłonka
Prof.	nzw.	dr	hab.	Jan	Petykiewicz
dr	hab.	Bronisław	Pura

dr	Magdalena	Seroczyńska
doc.	dr	hab.	Andrzej	Sobaszek
dr	Andrzej	Tunia
dr	Krystyna	Wentowska
dr	Michał	Wierzbicki
doc.	dr	hab.	Andrzej	Zagórski
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ZESPÓŁ	DYDAKTYCZNY 
Kierownik:	dr	Mirosław	Karpierz

dr	Janina	Mikołajczyk
mgr	Kazimierz	Mizerski
mgr	Bożena	Ostrowska

dr	Elżbieta	Żuprańska
dr	Bogdan	Mendel

ADMINISTRACJA
Nadieżda	Bobrowa,	mgr
Elżbieta	Czarkowska
Elżbieta	Kaczyńska
Włodzimierz	Korzeniowski,	inż.	 

Danuta	Mirowska
Maria	Piegat
Wanda	Polak
Barbara	Rydzyńska

OBSŁUGA	GMACHU
Alicja	Adamkowska
Bogdan	Cudny
Adam	Czerwiński
Ewa Fusiek
Danuta Janczewska

Anna	Klimek
Artur	Klimek
Waldemar	Nojek
Danuta	Boć

PRACOWNICY	NAUKOWO-TECHNICZNI
Włodzimierz	Benderz
Andrzej	Bielewicz
Robert	Brzozowski,	mgr
Władysław	Bieliński
Janusz Ciechanowski
Ludwik	Dobrzyński,	inż.
Adela	Dziewulska,	mgr
Witold	Feliga
Jacek	Fersten,	inż.
Marianna	Gajak
Roman	Grzybek,	mgr

Ewa	Hejmanowska
Maciej	Jasionek
Antoni	Kotarski
Adam	Kwiatkowski
Ewa Olszewska
Andrzej	Orłowski
Jadwiga	Roszczyk
Tomasz	Szczerbiński
Przemysław	Wacławik,	inż.
Zbigniew	Wieja
Małgorzata	Żakowska,	mgr
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23. Uchwała	Senatu	Politechniki	Warszawskiej	z	16	grudnia	1998	roku	 
o	utworzeniu	Wydziału	Fizyki	PW
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24. Inauguracja	roku	akademickiego	1999/2000	na	Wydziale	Fizyki	 
–	przemawia	prof.	Katarzyna	Chałasińska-Macukow,	Dziekan	Wydziału	Fizyki	
Uniwersytetu	Warszawskiego
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25. Rektor	Politechniki	Warszawskiej	prof.	Jerzy	Woźnicki	w	obserwatorium	astrono-
micznym	Gmachu	Fizyki,	1999	rok
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26. Strona	tytułowa	pracy	prof.	Stefana	Ćwioka	pt.	Shape coexistence and triaxiality  
in the superheavy nuclei	opublikowanej	w	prestiżowym	czasopiśmie	„Nature”,	 
vol	433,	s.	705-709	(2005)

review article
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27. Organizatorzy	38.	Zjazdu	Fizyków	Polskich	w	Światowym	Roku	Fizyki	2005	 
na	Wydziale	Fizyki	PW

KOMITET	HONOROWY

Prymas Polski
Minister	Nauki	i	Informatyzacji

Minister	Edukacji	Narodowej	i	Sportu
Marszałek	Województwa	Mazowieckiego
Prezydent	Miasta	Stołecznego	Warszawy

Prezes	Polskiej	Akademii	Nauk
Prezes	Państwowej	Agencji	Atomistyki
Rektor	Politechniki	Warszawskiej
Rektor	Uniwersytetu	Warszawskiego

KOMITET	PROGRAMOWY

Jerzy	Garbarczyk,	Wojciech	Gawlik,		Janusz	Hołyst,
REINHARD	KULESSA	–	przewodniczący,
Szymon	Malinowski,	Wojciech	Nawrocik,

Maciej	Nowak,	Jan	Pluta,	Tadeusz	Skośkiewicz,
Tadeusz	Stacewicz,	Ireneusz	Strzałkowski

KOMITET	ORGANIZACYJNY

Zbigniew	Ajduk	(UW),	Jacek	Baranowski	(UW),
Marek	Chojnacki	(PW),	Witold	Dobrowolski	(IF	PAN)

Przemysław	Duda	(PW),		Maciej	Geller	(UW),
JERZY	GARBARCZYK	–	przewodniczący	(PW),

JAN	GRABSKI	–	sekretarz	(PW),
Jerzy	Gronkowski	(UW),	Jerzy	Jasiński	(PW),
Piotr	Jaśkiewicz	(PW),	Mirosław	Karpierz	(PW),
Jerzy	Kownacki	(UW),	Aleksandra	Miłosz,

Marcin	Molak	(PW),	Bogdan	Pałosz	(IWC	PAN),
Krzysztof	Petelczyc	(PW),	Jan	Pluta	(PW),
Zuzanna	Suwald,	Tadeusz	Stacewicz	(UW),

Tomasz	Traczyk	(PW),	Jerzy	Warczewski	(UŚl),
Marek	Wasiucionek	(PW),	Adam	Wiśniewski	(IF	PAN)
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28. Prof.	Włodzimierz	Zych	podczas	wykładu	w	Audytorium	Fizyki	PW

29. Wykład	z	Podstaw	Fizyki	prof.	Marka	Wasiucionka	–	laureata	Złotej	Kredy, 
nagrody	przyznawanej	przez	studentów	najlepszym	wykładowcom	
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30. Wystawa	„Energia	Gwiazd,	Energia	dla	naszej	Planety	–	Fusion	Expo”,	zorganizo-
wanej	przez	Instytut	Plazmy	i	Laserowej	Mikrosyntezy	oraz	Wydział	Fizyki	Politech-
niki	Warszawskiej	w	2004	roku	Czołową	rolę	w	organizacji	odegrał	prof.	Jan	Pluta

31. Otwarcie	wystawy	„Maria	Skłodowska-Curie:	Symbol	i	Pasja”	w	auli	GF,	2004	rok
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32. Wręczenie	„Nagród	Marii	Curie”	 stypendystom	europejskiego	programu	stypen-
dialnego	w	Audytorium	Fizyki	z	udziałem	noblisty	prof.	Gerarda	’t	Hoofta,	2004	rok

33. Prof.	Joop	Schoonman	z	Universytetu	Technicznego	w	Delft	(Holandia)	podczas	
wykładu	pt.	Clean fossil fuel and renewable hydrogen	z	okazji	nadania	mu	tytułu	Honoro-
wego	Profesora	Wydziału	Fizyki	PW,	2006	rok
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34. Uroczystość	zakończenia	studiów	w	2011	r.oku
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POLITECHNIKA	WARSZAWSKA	WYDZIAŁ	FIZYKI 
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PRODZIEKAN	ds.	NAUKI
prof.	dr	hab.	inż.	ANDRZEJ	KOŁODZIEJCZYK

PRODZIEKAN	ds.	NAUCZANIA
prof.	dr	hab.	inż.	JÓZEF	DYGAS

PRODZIEKAN	ds.	STUDENCKICH
dr	inż.	JERZY	ANTONOWICZ
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	ZAKŁAD	FIZYKI	UKŁADÓW	ZŁOŻONYCH
Kier.	Zakł.:	dr	hab.	inż.	Andrzej	Krawiecki

ZAKŁAD	OPTYKI	I	FOTONIKI
Kier.	Zakł.:	prof.	dr	hab.	inż.	Tomasz	Woliński

ZAKŁAD	PÓŁPRZEWODNIKÓW
Kier.	Zakł.:	prof.	dr	hab.	Małgorzata	Igalson

ZAKŁAD	JONIKI	CIAŁA	STAŁEGO
Kier.	Zakł.:	prof.	dr	hab.	Jerzy	Garbarczyk

ZAKŁAD	BADAŃ	STRUKTURALNYCH
Kier.	Zakł.:	prof.	dr	hab.	Renata	Świrkowicz

ZAKŁAD	FIZYKI	JĄDROWEJ
Kier.	Zakł.:	prof.	dr	hab.	Jan	Pluta

SAMODZIELNA	PRACOWNIA	

FIZYKA	W	EKONOMII	I	NAUKACH	SPOŁECZNYCH 
Kier.	Prac.:	prof.	dr	hab.	inż.	Janusz	Hołyst

35. Skład	osobowy	Wydziału	Fizyki	w	roku	akademickim	2015/2016
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Sierakowski
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dr	hab.	inż.	Jerzy	Jasiński	
dr	hab.	inż.	Piotr	Lesiak
dr	hab.	inż.	Michał	Makowski
dr	inż.	Daniel	Budaszewski
dr	inż.	Sławomir	Ertman
dr	inż.	Michał	Kwaśny
dr	inż.	Urszula	Laudyn
dr	inż.	Krzysztof	Petelczyc
dr	inż.	Katarzyna	Rutkowska
dr	inż.	Filip	Sala

dr	inż.	Agnieszka	Siemion
dr	inż.	Piotr	Sobotka
dr	inż.	Jarosław	Suszek
dr	inż.	Marzena	Tefelska
dr	inż.	Piotr	Panecki
dr	inż.	Waldemar	Bajdecki
mgr	inż.	Marcin	Bieda
mgr	inż.	Adam	Kowalczyk
mgr	inż.	Mateusz	Szeląg
mgr	inż.	Krzysztof	Zegadło
dr	inż.	Łukasz	Michalik
mgr	inż.	Izabela	Ducin
mgr	inż.	Karol	Kakarenko
mgr	inż.	Anna	Ziołowicz
inż.	Jacek	Fersten

ZAKŁAD	PÓŁPRZEWODNIKÓW

prof.	dr	hab.	Rajmund	Bacewicz
prof.	dr	hab.	Małgorzata	Igalson
prof.	nzw.	dr	hab.	Krystyna	Pękała
dr	inż.	Jerzy	Antonowicz
dr	inż.	Marek	Pawłowski
dr	inż.	Anna	Pietnoczka

dr	inż.	Jan	Ulaczyk
dr	inż.	Aleksander	Urbaniak
dr	inż.	Paweł	Zabierowski
mgr	inż.	Andrzej	Kubiaczyk
mgr	inż.	Tomasz	Drobiazg
mgr	inż.	Karolina	Macielak
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ZAKŁAD	JONIKI	CIAŁA	STAŁEGO

prof.	dr	hab.	Jerzy	Garbarczyk
prof.	dr	hab.	Franciszek	Krok
prof.	dr	hab.	inż.	Józef	Dygas
prof.	dr	hab.	Marek	Wasiucionek
prof.	nzw.	dr	hab.	Jan	Nowiński
dr	inż.	Anna	Borowska-Centkowska
dr	inż.	Monika	Dynarowska
dr	inż.	Marcin	Małys

dr	inż.	Michał	Marzantowicz
dr	inż.	Tomasz	Pietrzak
dr	inż.	Wojciech	Wróbel
dr	Piotr	Kurek
dr	inż.	Bogdan	Wnętrzewski
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dr	inż.	Wioleta	Ślubowska
mgr	inż.	Karol	Pożyczka
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mgr	inż.	Marek	Peryt
Adam	Węgrzynek
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36. Podczas	rejsu	„Fizyka	pod	żaglami”...




