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ANDRZEJ SOŁTAN 1897-1959



WPROWADZENIE

Profesor Andrzej Sołtan. był twórcą i pierwszym naczelnym
dyrektorem Instytutu Badań Jądrowych w latach 1955-1958, a w
latach 1958-1959 przewodniczącym jego rady naukowej.

Po śmierci Andrzeja Soltana część 1BJ, zlokalizowana
w świerku, nosiła jogo imię.

W wyniku przekształcenia Instytutu Badań Jądrowych w trzy
odrębne instytuty /zarządzeniem nr 31 prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie organizacji jednostek nau-
kowo-badawczych i rozwojowych atomistyki - Monitor Polski
nr 32 poz.279/ - powstał 1 stycznia 1983 r. Instytut Proble-
mów Jądrowych.

W dniu 10 października 1987 r. prezes Państwowej Agencji
Atomistyki nadał naszemu instytutowi imię Andrzeja Sołtana -
pioniera atomistyki w Polsce.

W warszawskim ośrodku naukowym atomistyki /IPJ, IEA,
IChTJ, CELOR, wydziały fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
i Politechniki Warszawskiej/ oraz w innych ośrodkach w Polsce
/Kraków, Łódź etc./ pracuje jeszcze wiele osób, które znały
Profesora Andrzeja Sołtana osobiście i stykały się z nim w cza-
sie swoich studiów i w pracy.

Chcąc przybliżyć również innym, a przede wszystkim młod-
szym pracownikom IPJ, sylwetkę Profesora A. Sołtana - patrona
instytutu - dyrekcja skorzystała z doskonale przygotowanej przez
Panią mgr Henrykę Plucińską biografii Andrzeja Sołtana i posta-
nowiła wydać ją w postaci Raportu IPJ.

Uważam również, że za kilka lat dokonanie tego dzieła byłoby
znacznie trudniejsze, albowiem czas zaciera pamięć, ubywa
ludzi, którzy znali Profesora A. Sołtana osobiście, a dostęp do
materiałów źródłowych może być jeszcze bardziej ograniczony.

Dziękuję serdecznie Pani mgr H.Plucińskiej za ponowne doko-
nanie korekty i uzupełnień oraz przygotowanie biografii Profe-
sora Andrzeja Sołtana do druku.

Dyrektor Instytutu Problemów
Jądrowych jm-. Andrzeja Sołtana

Prof .dr hab. Wojciech Ratyński

Świerk-Warszawa, 2 grudnia 1991 r.
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W Instytucie Badań Jądrowych, którego Profesor dr Andrzej Sołtan
był twórcą i pierwszym naczelnym dyrektorem, pracuje /l980r./ wiele
osób, które go znały osobiście w latach 1955-59. W tamtych czasach
byli to ludzie bardzo młodzi, którzy pracę w instytucie rozpoczęli
bezpośrednio po zdobyciu przygotowania do zawodu lub po niedługiej
praktyce. Postać Profesora - wybitnego uczonego, a jednocześnie tak
skromnego i bezpośredniego w obcowaniu z ludźmi - pozostała w ich
pamięci żywa mimo łat, które upłynęły od dnia jego śmierci.

' W roku 1980 Docent dr Rafał Włodarski, przewodniczący Komisji
Redakcyjnej Chemii Instytutu Badań Jądrowych, /której sekretarzem
byłam przez wiele lat/, zasugerował mi biografię Profesora Sołtana
jako ewentualny temat pracy magisterskiej. Argumentem przemawiają-
cym za podjęciem tematu był brak źródłowego opracowania biografii
Profesora Sołtana, co stwierdziłam, przeglądając wstępnie materiały
dotyczące fizyki jądrowej. Natrafiłam jednocześnie na artykuł Ignace-
go Strońskiego, który - omawiając metody popularyzacji zagadnień
jądra atomowego - podkreślał ważną rolę biografii wielkich odkryw-
ców i badaczy. Stroński uważał, że na szerszą popularyzację zasłu-
gują biografie Ludwika Wertensteina i Andrzeja Sołtana.*

Zachętę do napisania biografii Profesora i jej potrzebę wyrażali
również inni moi Rozmówcy z warszawskiego ośrodka atomistyki.
Nie znając Profesora osobiście, miałam okazję przekonać się, jak był
lubiany i szanowany człowiek, o którym zdecydowałam się pisać.
Natomiast zaskoczeniem dla mnie była nikła wiedza o nim wśród czę«ci
najmłodszych pracowników Instytutu Badań Jądrowych i studentów,
którzy - jak pięknie powiedział Profesor Zdzisław Wilhelmi, jego
uczeń i współpracownik - są w fizyce jądrowej wnukami i prawnukami
Profesora Sołtana.

Następnym zaskoczeniem była niewielka liczba publikacji poświęco-
nych życiu i działalności Profesora Sołtana - zaledwie kilka nekrolo-
gów w czasopismach oraz dwa referaty, opracowane w związku z dzie-
siątą i dwudziestą rocznicą śmierci Profesora, które to rocznice były
uroczyście obchodzone w Polskim Towarzystwie Fizycznym. Załączone
do nich nieliczne bibliografie zawierają od 17 do 24- prac Profesora
Sołtana. Sporządzone z autopsji opisy pozwoliły mi na stwierdzenie
w nich szeregu błędów i niedokładności; niektóre pozycje sprawiają
wrażenie podawanych z pamięci.

Tych kilka wspomnień, napisanych po śmierci Profesora Sołtana
i dwa referaty rocznicowe mają wielką wartość dla mojej pracy.

1. Stroński: O popularyzacji zagadnień jądra atomowego.
Problemy R.l6:196O nr 2 s.137.
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Pisane przez wybitnych fizyków pozwalają z pełnym zaufaniem odnieść
się do ich ocen. Pewne rozbieżności, które byłam w stanie zauważyć,
podałam w przypisach.

Natomiast fakt, że prace te - szczególnie nekrologi - zawierają
szereg błędnych informacji biograficznych, był dla pracy o tyle istota
że zmusił mnie do ustalania faktów w oparciu o or\rginalne dokumenty
i informacje prasowe z odpowiednich okresów. Ponieważ omawiane
wspomnienia nie podają żadnej bazjr źródłowej, przyjęłam w swojej
pracy metodę maksymalnego dokumentowania faktów i opinii.

Sądzę, że ta strona pracy w jej obecnej postaci może mieć pewną
wartość. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo powtarzania mylnych wiad<
mości w opracowaniach syntetycznych i zbiorczych. Na przykład Bro-
nisław Sredniawa w opracowaniu "Szkic historii fizyki polskiej w okr
sie międzywojennym 1918-1939", zamieszczonym w: "Studia poświęcon
Marii Skłodowskiej-Curie i Marianowi Smoluchowskiemu" na stronie 1
podaje mylny rok habilitacji Andrzeja Sołtana i w związku z tym suge
ruje mylną datę rozpoczęcia przez niego pracy w Polskich Zakładach
Philips - błąd podany za Henrykiem Nie wodnic zań skim. To z kolei czy
prawdopodobnym rozpoczęcie budowy cyklotronu już w roku 1939. Rów
nież Wielka Encyklopedia Powszechna w haśle "Sołtan Andrzej" t.10
S.663 podaje mylne daty: urodzenia i otrzymania tytułu profesora na
Uniwersytecie Warszawskim.

Trzeba stwierdzić, że sam Profesor Sołtan nie ułatwiał zadania
piszącym. Swoje ogromnie pracowite, wypełnione działaniem życie,
przedstawiał wyłącznie w niezbędnych dokumentach w sposób maksymal
uproszczony, podając bardzo ogólnie najważniejsze fakty. Objętość zn
nych mi życiorysów waha się od połowy do jednej strony maszynopisu,
W żadnym z nich, jak również w ankietach personalnych, nie spotkała
np. wzmianki o równoczesnej pracy w Łodzi i w Warszawie, a następ
w Warszawie i Łodzi, o pracy w licznych radach naukowych itp.
Z materiałów, znajdujących się w Archiwum Polskiej Akademii Nauk,
mogłam wykorzystać tylko nieliczne strzępki danych biograficznych, ZŁ
gubione w powodzi matematycznych obliczeń i projektów aparatury fizy
nej. /Materiały te, sygnowane 111-96 i zajmujące jeden metr bieżący
półki, dotychczas /l98Or./ nie zostały opracowane. Dostęp do nich
umożliwiło mi wyjątkowo udzielone pozwolenie, wydane przez dyrektor;
drchiwum, Profesora Zygmunta Kolankowskiego - za co dziękuję/.

Odtworzenie w takich warunkach biografii Profesora Sołtaaa przyp<
minało układanie łamigłówki z drobnych nieraz fragmentów, rozrzucony
po różnorodnych źródłach, gdzie każdy okruch tworzywa biograiiczn
ma swoje istotne miejsce w historii fizyki jądrowej w Polsce. Dużą p<
mocą były dla mnie niektóre dokumenty, znajdujące się w posiadaniu
Małżonki Profesora, za których udostępnienie składam Jej serdeczne p<
dziękowanie. Odpisów tych dokumentów nie ma, a być powinny, w akta
osobowych Profesora w odpowiednich instytucjach. W tej sytuacji nie r
pewności, czy dotarłam do wszystkich dokumentów i do wszystkich spr
które powinnam uwzględnić;
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Bardzo pomocne były dla mnie również relacje osób, które Profesora
Soltana znały osobiście. Pozycja w nauce moich Respondentów i ponad
dwudziestoletnia odległość czasowa od śmierci Profesora pozwoliły poka-
zać mi jego postać we właściwym wymiarze, na tle czasów, które rów-
nież ocenie podlegają.

•* * *

W roku 1896 fizyk francuski Henryk Becquerel, odkrywca zjawiska
promieniotwórczości, badając przy naświetlaniu promieniami Roentgena
fluorescencję i fosforescencję różnych substancji zauważył, że związki
chemiczne uranu wysyłają samorzutnie /bez uprzedniego naświetlania/
promieniowanie o właściwościach zbliżonych do promieniowania, wykry-
tego rok wcześniej przez Wilhelma Roentgena. W 1897 roku Maria Skło-
dowska-Curie podjęła w laboratorium Becquerela jako temat pracy doktoj
skiej badania nad tymi zjawiskami. Wkrótce została odkryta promienio-
twórczość toru-, a w roku następnym małżonkowie Curie odkryli dwa nowi
silnie promieniotwórcze pierwiastki: polon i rad.

Odkrycia te stanowią właściwy początek nowego działu fizyki - nauki
o promieniotwórczości, z którego następnie wyrosła nauka bardziej ogóln
fizyka jądra atomowego. Tej nauce Andrzej Sołtan poświęcił ponad 25 1
życia.

Stosunek Andrzeja Sołtana do fizyki jądrowej i do fizyki w ogóle
cechowało ogromne przejęcie się tą nauką, szacunek dla niej i głębokie
przekonanie, że jest ona najbardziej fascynującą dziedziną wiedzy ścisłe
że uprawianie fizyki - to nie zawód ale najwyższe powołanie.

Andrzej Sołtan był doświadczalnym fizykiem jądrowym. Łączył głęboki
znajomość fizyki, obejmującą nawet jej odległe dziedziny, z wyjątkowym
telentem eksperymentatorskim. Uznając przewodnią rolę teorii, doświad-
czeniu przyznawał rolę rozstrzygającą. Uważał, że zadaniem fizyka jądr
wego jest zbieranie faktów doświadczalnych, które w przyszłości pozwól,
na ujęcie syntetyczne, na sformułowanie praw ogólnych, rządzących
jądrem atomowym. Każda praca doświadczalna była dla niego rozwinięcie
jakiegoś problemu lub polegała na budowie aparatów umożliwiających eks-
perymentowanie .

W miarę rozwoju fizyki doświadczalnej jądra atomowego aparatura
używana w tych badaniach stawała się jednak coraz bardziej skomplikowa
na i kosztowna. Według A,Wróblewskiego - doświadczalni fizycy jądrowi
podobni są do astronomów, budujących coraz większe teleskopy, aby
sięgnąć coraz dalej w Kosmos. Podobnie fizycy jądrowi, aby sięgnąć w
Mikrokosmos - świat cząstek elementarnych - muszą budować coraz

H. Nie wodnic zań ski: Znaczenie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie.
Nauka Polska 1954 z,4 s.39.
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potężniejsze akceleratory. Te urządzenia badawcze, zwłaszcza prototypo-
we, starzeją się jednak bardzo szybko, nie tyle przez mechaniczne zużycie,
co przez dewaluację ich wartości użytkowych, i zastępowane być muszą
przez coraz nowsze aparaty.

Urządzenia badawcze, które Andrzej Soltan w miarę sił i możliwości
przez całe życie projektował, których budowę inicjował i niejednokrotnie
których budową kierował przyspieszyły rozwój fizyki, a niektóre z nich
służą do dziś postępowi nauki w Polsce. W jego życiu - pracowitym,czyn-
nym, wypełnionym pracą naukową, dydaktyczną, wielkimi zadaniami organi-
zacyjnymi - największą radość sprawiało mu to budowanie aparatów do badań
w fizyce i osobiste branie udziału w pracy eksperymentalnej na każdym jej
etapie.

Zapytany kiedyś przez reportera, jakie jest jego "hobby" odpowiedział:
"Uprawiałem tenis i to był mój "hobby". Obecne "hobby" - nie jestem wy-
trawnym kierowcą, ale od pewnego czasu prowadzę samochód i to mnie
bardzo pasjonuje. Właściwie mym głównym "hobby" była i jest praca
eksperymentalna w fizyce".

Dla przedstawienia życia i działalności Profesora Andrzeja Sołtana
najbardziej odpowiednią wydała mi się forma monografii bio-bibliograficznej
i taką przyjęłam dla swojej pracy. Ukazuje ona w porządku chronologicznym
udokumentowane fakty i zdarzenia, przy czym starałam się, aby były one
naświetlone możliwie niejednostronnie i przedstawione na tle historycznych
uwarunkowań. Zdaję sobie sprawę, że nikogo nie interesują liczne trudnoś-
ci, które musiałam pokonać. Dlatego moją największą troską było napisanie
monografii w sposób maksymalnie prosty i jasny, tak aby nikt - poza
fachowcem biografem czy bibliografem - tego trudu się nie domyślił.

Praca składa się z dziewięciu ponumerowanych kolejno części. Części
od 1 do 4- zawierają biografię Andrzeja Sołtana, z której - dla większej
przejrzystości - wyodrębniłam w formie samodzielnych punktów jego działal-
ność naukową i konstruktorską i uzupełniłam ję podsumowaniem.

A.Wróblewski: Akceleratory w fizyce cząstek elementarnych.
Problemy R.l6:1960 nr 8 s.575.

K.Blinowski: Urządzenia badawcze do dyfrakcji neutronów przy
poziomych kanałach reaktora EWA. Postępy Techniki Jądrowej
T.22:1978 s.597

Nasz reporter z wizytą u Prof.Andrzeja Sołtana. Życie Warszawy
Dodatek Ilustrowany nr 4-3, 1957 s.2,3.



Przy opracowywaniu biografii uwzględniłam materiały drukowane i niepubli-
kowane oraz relacje osób, które Andrzeja Sołtana znały osobiście.

Część 5 stanowią przypisy do części biograficznej 1-4, ponumerowane
kolejno w celu ułatwienia lektury pracy. W przypisach zamieściłam źródła,
uzupełnienia i inne wiadomości, które - sądzę - mogą być przydatne.

Szczegółowy spis wykorzystanych źródeł, na które powołuję się w
tekście i w przypisach, stanowi część 6 pracy.

Części 7 i 8 zawierają bibliografię prac Andrzeja Sołtana i bibliografię
literatury o nim w układzie chronologicznym. Ponieważ ważne prace zostały
omówione w części 2 - w bibliografii podmiotowej nie stosuję żadnego po-
działu w obrębie poszczególnych lat wydania.

W bibliografii uwzględniłam wyłącznie materiały ogłoszone drukiem. Przy
zbieraniu materiałów korzystałam z:

- katalogów bibliotek: Narodowej, m. st. Warszawy, Uniwersytetu Warszaws-
kiego, Instytutu Fizyki UW, Instytutu Badań Jądrowych i innych;

- Bibliografii Zawartości Czasopism za lata 1947-1980;
- Przewodnika Bibliograficznego za lata 1952-1962;
- Katalogu Polskiej Literatury Matematyczno-Fizycznej, T. 17-19;
- opracowania Uniwersytetu Warszawskiego "Prace uniwersyteckiego ośrodka

fizyki opublikowane w pięćdziesięcioleciu 1921-1970"
Ji'do użytku wewnętrznego/;

- opracowania "Uniwersytet Warszawski 194-5-1965. Materiały bibliogra-
ficzne" ;

- bibliografii zamieszczonej w Programie IX Zjazdu Fizyków Polskich
/za czas od 1.5.1936 do 30.4.1938/;

- Bibliografii wydawnictw jądrowych w języku polskim za lata 1955-1962
/na prawach rękopisu/;

- wykazu prac opublikowanych w latach 1955-1960 i w latach 1961-1963,
zamieszczonych w: "Energia jądrowa w Polsce w latach 1955-1960"
i "Energia jądrowa w Polsce w latach 196l-l963";

- bibliografii zawartości i całych roczników czasopism fizycznych, ogólno-
naukowych i innych;

- licznych bibliografii załącznikowych.

Zebrany materiał został uporządkowany w układzie chronologicznym,
podzielony na bibliografię podmiotową czyli prace Andrzeja Sołtana i wy-
wiady których udzielał oraz bibliografię przedmiotową, grupującą prace
o nim.

Zasięg terytorialny i językowy pozycji zawartych w bibliografii jest
nieograniczony. Jeśli chodzi o zasięg wyznaczony przez formę wydawniczą
dokumentów, bibliografia rejestruje wydawnictwa, utwory i fragmenty, przy
czym te ostatnie poddałam selekcji. Kierowałam się przy tym subiektywnym
odczuciem ich ważności, umieszczając w bibliografii przedmiotowej wyłącz-
nie wiadomości o udziale Andrzeja Sołtana w tajnym nauczaniu akademickim
w czasie okupacji niemieckiej.



Ograniczony zasięg chronologiczny wyznaczają graniczne daty wydania
publikacji. Datą najwcześniejszą jest rok 1925, najpóźniejszą rok 1980.
Bibliografia obejmuje pozycje, które ukazały się do roku 1980 włącznie.

Przy zbieraniu materiałów dążyłam do kompletności.

Wszystkie opisy zostały sporządzone z autopsji, ze względu na powody,
o których napisałam na początku wstępu. Zastosowałam w bibliografii opisy
rejestracyjne, a w przypadku opisu artykułów w czasopismach opisy rejest-
racyjne skrócone. W niektórych przypadkach zastosowałam opisy adnotowane
podające bliższe wiadomości o dokumencie /adnotacje treściowe/, wyjaśnienie
tytułu lub inne uwagi. We wszystkich opisach pominęłam format dokumentu
oraz wiadomości o ilustracjach.

Jak wspomniałam, układ bibliografii jest chronologiczny; w obrębie daty
rocznej stosowałam układ alfabetyczny tytułów.

W bibliografii przedmiotowej oddzielnie podałam pierwsze nekrologi,
nie będące wspomnieniami pośmiertnymi /z "Trybuny Ludu" i "Życia War-
szawy"/, grupując je poć. jedną pozycją. Pod wspólną pozycją zgrupowałam
również encyklopedie, podające hasło "Sołtan Andrzej", włączając do tej
grupy również najważniejszy dla atomistyki informator zagraniczny.

Całość uzupełnia indeks nazwisk /część 9/, występujących w bibliografii
podmiotowej i przedmiotowej, przy czym tak w bibliografii jak i w indeksie
uwzględniłam również nazwisko Ardrzeja Sołtana.

Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować Pani Mgr MARCIE
SOŁTANOWEJ, Panu Profesorowi Dr.JERZEMU MINCZEWSKIEMU, Panu
Profesorowi Dr. STEFANOWI NOWICKIEMU, Panu Mgr. ANDRZEJOWI
SZPERLOWI, Panu Docentowi Dr. RAFAŁOWI WŁODARSKIEMU, Panu
Profesorowi Dr. ZDZISŁAWOWI W1LHELMIEMU i Panu Profesorowi Dr.
JANOWI ŻYLICZOWI za rozmowę i życzliwość.

Dziękuję również mojemu Promotorowi, Panu Dr. WITOLDOWI
ARMONOWI z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torunia za cenne
uwagi i zainteresowanie moją pracą.

Warszawa, 198l r. Henryka Plucińska



W 1991 roku decyzją dyrektora naczelnego Instytutu Problemów
Jądrowych, podjętą na podstawie opinii środowiska, niniejsza praca
zostaje wydana jako Raport 1PJ. Mam nadzieją, że będzie pożyteczną
publikacją.

Mam więc miłą-okazję podziękować jeszcze raz moim dawnym
Rozmówcom, jednocześnie dziękuję Panu Docentowi dr.hab. SŁAWO-
MIROWI CHOJNACK1EMU za uwagi i zrecenzowanie pracy oraz Panu
Profesorowi dr.hab. MARIANOWI JASKÓLE, Panu Profesorowi dr.
bab. WOJCIECHOWI RATYŃSKIEMU i Panu Profesorowi dr. hab.
JANOWI ŻYL1CZOWI za uwagi, wnikliwe zapoznanie się z pracą
i starania o jej opublikowanie.

Warszawa-Świerk, listopad 1991 r. Autorka



1. BIOGRAFIA ANDRZEJA SOITANA

1.1. Dzieciństwo i lata szkolno

Andrzej Soltan urodził się 25 listopada 1897 roku w Warszawie, Na
chrzcie otrzymał imiona Andrzej Marya Antoni Stanisław 1/ . Ojciec jego -
hrabia Wiktor Władysław Rudolf Sołtan wywodził sią ze zubożałej magna-
ckiej rodziny2/ za postawę patriotyczną karanej szeregiem represji
materialnych i nieszczęściami osobistymi3/ , Matką była 36-letnia Amelia
Maria z Weyssenhoffów^/, siostra znakomitego pisarza Józefa Weyssen-
hoffa5/t który był również świadkiem spisywania aktu urodzenia Andrzeja.
Drugim świadkiem był hrabia Stanisław Krasicki b ' .

Rodzice Andrzeja żadnego majątku nie posiadali'' . Ojciec, który w
roku urodzenia Andrzeja miał 4-4 lata, był inżynierem i pracował na stano
wisku naczelnika Łódzkiej Kolei Żelaznej"/. Matka była na utrzymaniu
męża, a w latach późniejszych na utrzymaniu syna Andrzeja. Zmarła w
19A3 roku 9/.

Andrzej miał brata Jana i siostrę Annę *-®'. Dziecinne lata spędził w
Warszawie. Często również przebywał na wsi, m.in. na Litwie, w Jużyn-
tach, u brata matki Józefa Weyssenhoffa H/, który swojego siostrzeńca
kochał jak syna'-*' i w Tarnowie, w majątku drugiego brata matki, Wal-
demara 13/ #

W roku 1905 zmarł ojciec Andrzeja 1^' , a nad wdową z trojgiem ma-
łych dzieci rodzina ustanowiła opiekę, wyznaczając na opiekunów Walde-
mara Weyssenhoffa, Ludwika Górskiego i Michała SobańskiegolS/,

Andrzej otrzymał bardzo staranne wychowanie. Początki nauki pobierał
w domul"' , po czym 3 września 1909 roku został przyjęty na podstawie
egzaminu do trzeciej klasy ośmioklasowej Prywatnej Męskiej Szkoły Filo-
logicznej hr. Zygmunta Wielopolskiego w Warszawie 17/ .

Andrzej od dzieciństwa zdradzał zamiłowanie do nauk ścisłych.
W szkole był jednym z najlepszych uczniów w klasie, szczególnie wyróż-
niając się w nauce fizyki i matematyki. Był chłopcem bardzo poważnym
i skupionym. Koledzy lubili go i szanowali, ale na terenie szkoły nie miał
bliskich przyjaciół 1 8/.

Po sześciu latach nauki, 18 czerwca 1915 roku, otrzymał świadectwo
maturalne. Na dwadzieścia ocenianych przedmiotów uzyskał szesnaście ocen
bardzo dobrych i cztery dobre 19/
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1. 2. Pobył w Piot rugrodzio i początek studiów na Uniwor sytecie
Warszawskim

W tym samym roku, w lipcu, ' wyjechał z matką do Piotrogrodu
/oficjalna nazwa Petersburga w lalach 191^-19^4/, gdzie wstąpił do Kor-
pusu Paziów. Tę ekskluzywną szkole wojskową ukończył \L lutego 1917 r.
i następnie wstąpił do pułku Grenadierów Gwardii. Po zwolnieniu z wojska
powrócił 23 sierpnia I9l3 r. do Warszawy. •

4- października 1918 r. Andrzej Soltan złożył podanie o przyjęcie na
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego"' i dnia 9 października
1918 r. zoslal przyjęty w poczet jego słuchaczy. Immatrykulacja odbyła
się sześć dni później, 15 października 19l8 r.-3/

Sytuacja polityczna Polski nie pozwalała jednak w tym czasie na spo-
kojne studia. ' Andrzej Sołtan został zmobilizowany i przydzielony do
służby pomocniczej. Do końca 1919 roku służył w Wojsku Polskim-^/
w Komisji Gospodarczej Dep.ll Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warsza-
wie w stopniu podporucznika.

W dniu 29 grudnia 1919 r. szef Dep.ll MSW udzielił Andrzejowi Sołta-
nowi bezterminowego urlopu celem kontynuowania studiów na Uniwersytecie
Warszawskim. 2o/ Pismo to zostało dołączone do podania, które Andrzej
Sołtan złożył 14- stycznia 1920 r. z prośbą o zezwolenie na dalsze studia
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w semestrze zimowym 1919/20.2//

1.3. Studia, praca naukowa, dydaktyczna i organizacyjna
na Uniwersytecie Warszawskim /1920-10.12.1959/

1.3.1. Lata 1920-1932

Początek studiów Andrzeja Sołtana przypadł w okresie budowania od
podstaw Zakładu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego.
Kierownictwo tego zakładu objął przybyły z Belgii profesor Stefan Pieńkow-
ski, który wkrótce stworzył poważny ośrodek fizyki doświadczalnej, słynną
szkołę Pieńkowskiego w dziedzinie fizyki atomowo-molekul amej. '

W czasie studiów Andrzej Sołtan zwracał na siebie uwagę nieprzeciętną
inteligencją i zdolnościami eksperymentatorskimi. Zalety te spowodowały,
że prof. Pieńkowski już w roku 1921 powierzył mu w swoim zakładzie
stanowisko asystenta.^9/ Fakt ten zapoczątkował związek Andrzeja Sołtana
z Uniwersytetem Warszawskim, trwający praktycznie do końca jego życia.3

W czasie studiów Andrzeja Sołtana wykładowcami w sekcji fizyki Wydzia-
łu Filozoficznego UW byli, oprócz prof. Stefana Pieńkowskiego, profeso-
rowie: Czesław Białobrzeski, Stanisław Leśniewski, Stefan Kwietniewski,
Stefan Mazurkiewicz, Kazimierz Jabłczyński, Antoni Przeborski, Wacław
Sierpiński, Kazimierz Źórawski, dr Witold Pogorzelski. Seminarium z fizyki



-3-

doświadczalne j odbywał Andrzej Sołtan u prof. Stefana Pieńkowskiego,
a seminarium z fizyki teoretycznej - u prof. Czesława Białobrzeskiego.^1'
Będąc jednocześnie asystentem bardzo szybko zyskał sobie uznanie profe-
sora Pieńkowskiego, który powierzał mu coraz bardziej odpowiedzialne
prace.32/

W tym czasie na Uniwersytecie Warszawskim nie przyznawano jeszcze
stopnia magistra. Pierwszym tytułem był doktorat, przyznawany na podsta-
wie ukończonych studiów, przedłożonej rozprawy doktorskiej będącej orygi-
nalną pracą badawczą^/ i złożonego egzaminu. Mimo obciążenia licznymi
obowiązkami administracyjnymi i dydaktycznymi, rozpoczął Andrzej Sołtan
doświadczalną pracę naukową nad widmem pasmowym rtęci, która była
tematem jego rozprawy doktorskiej. Wykonywał ją pod kierunkiem i opieką
profesora Stefana Pieńkowskiego, który był jego promotorem.^'

W roku 1926 Andrzej Sołtan ukończył studia. Na podstawie złożonego
egzaminu i przedstawionej rozprawy pt. "Widmo pasmowe rtęci i warunki
jego występowania" uzyskał w dniu 26 listopada 1926 r. tytuł doktora filo-
zofii w zakresie fizyki.35/

W roku następnym - 1927 - dzięki staraniom swego promotora otrzymał
stypendium na roczny pobyt we Francji. Pracował tam w Laboratorium
Maurice de Broglie'a w Paryżu, które było w tym czasie jednym z najpo-
ważniejszych ośrodków badań nad fizyką promieni Roentgena. Dorobek
paryskiego okresu stanowiły cenne wyniki badawcze, opublikowane wspólnie
z Jean Thibaut, oraz 7iabyta gruntowna znajomość fizyki promieni X, za-
równo od strony teorii jak i od strony techniczno-eksper3rmentalnej.3o/

Następne lata byt} dla Andrzeja Sołtana okresem bardzo intensywnej
pracy. Po powrocie do Warszawy objął w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej
stanowisko adiunkta, które piastował do roku 1939. W tym czasie trwała
intensywna rozbudowa i modernizacja zakładu, co znacznie zwiększało
ilość obowiązków administracyjnych i organizacyjnych. W pracach tych
Andrzej Sołtan był głównym współpracownikiem prof. Pieńkowskiego i dzięki
ich wysiłkowi zakład stał się wkrótce jednym z najlepiej zorganizowanych
i wyposażonych laboratoriów fizycznych w Europie.

Jednocześnie Andrzej Sołtan prowadził własną doświadczalną pracę
badawczą. Tematem jego badań, prowadzonych w ciągu kilku lat, było wy-
krycie wpływu wiązań chemicznych na współczynnik absorpcji promieni X.
Zbudował również nowy model kapilarnej łukowej lampy rtęciowej, która
znalazła zastosowanie w laboratoriach spektroskopowych.37/

Mimo tak intensywnej pracy potrafił również - wraz z gronem młodych
pracowników naukowych zakładu - cieszyć się życiem i korzystać z jego
uroków.

Oto jak po latach wspomina tamten okres życia profesor Ludwik
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" . . . Dotychczas zachowuję w pamięci piękne wspomnienie z tamtych
lat, kiedy ożywieni mocnym ó.sprit de corps stanowiliśmy zwarte i
dobrane kolko koleżanek i kolegów, złączonych przede wszystkim
wspólną namiętnością do nauki. Wieczorem po pracy bywaliśmy razem
w kinie, a po skończonym seansie zachodziliśmy często na wesołą
kolację do popularnego baru na Marszałkowskiej. Fizyka była stale
w centrum naszych zainteresowań. Cieszyliśmy się zdrowiem i mło-
dością. Z przejęciem przeżywaliśmy skomplikowane romantyczne pery-
rypetie z koleżankami. Graliśmy z zapałem w tenisa, początkowo na
betonowym korcie w ogrodzie zakładu, później na kortach K.S.War-
szawianka na Wawelskiej.

Dr Sołtan, który był od większości z nas o kilka lat starszy
i miał już stopień naukowy, byt pełnym młodzieńczego humoru organi-
zatorem i uczestnikiem naszych wieczornych imprez. Jego temperament
i dowcip czyniły go przemiłym towarzyszem".3°/

O sympatycznej atmosferze, panującej w zakładzie prof. Stefana Pień-
kowskiego, świadczy również zachowań}' tekst szopki, napisanej w okresie
do 1930 roku.39/

1.3.2. Lata 1932-1939

W roku akademickim 1932/33 dr Andrzej Sołtnn wyjechał do Stanów
Zjednoczonych w ramach stypendium Fundacji RockeTellera, na specjali-
zację w nowej dla siebie dziedzinie - fizyce jądrowej. ' Był już wtedy
w pełni dojrzałym uczonym. '

• W czasie rocznego pobytu w Pasadenie, w Laboratorium Kelloga Kalifor-
nijskiego Insi ytutu Technologicznego, powstały najwybitniejsze prace Sołtana.
Wspólnie z dwoma fizykami amerykańskimi otrzymał po raz pierwszy neutrony
w sposób sztuczny /bez użycia pierwiastków alfa promieniotwórczych/
i wykrył dwie nowe, wydajne reakcje produkujące neutrony.^1 Dzięki tym
pracom stał się w dziedzinie fizyki jądrowej wybitnym specjalistą, 3/ (

a jego imię zostało zapisane trwałymi zgłoskami w dziejach nauki.^ ' .

Po powrocie do Warszawy rozpoczął w Zakładzie Fi'vki Doświadczalnej
UW przygotowywanie warsztatu do pracy badawczej w fizyce jądrowej.
W ciągu kilku lat skonstruował niemal własnoręcznie podstawowe urządzenie
do prac w tej dziedzinie - akcelerator kaskadowy - oraz niezbędne wypo-
sażenie uzupełniające. Przy tej budowie wykazał wielki talent eksperymen-
tatorski oraz niespożytą energię, co pozwoliło mu osiągnąć cel mimo
licznych trudności.

Na skonstruowanym przez siebie akceleratorze zdążył wykonać do wy-
buchu wojny, w latach 1937-1939, kilka ciekawych prac z profesorem
Ludwikiem Wertensteinem i dr. Janem Cichockim .^' Przeprowadził rów-
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Jednocześnic zajmował się poważną pracą dydaktyczną, prowadząc
wykłady zlecone z zakresu fizyki promieniowania rentgenowskiego na Wy-
dziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpo-
czął je w roku akademickim 1934/35 ' i prowadził do roku 1939.
W ostatnim roku akademickim przed wybuchem wojny prowadził dodatkowo
wykłady zlecone, których tematem było przechodzenie prędkich cząstek
przez materię, '

W 1939 r. Andrzej Sołtan olrzymał propozycję zatrudnienia w wielkim
międzynarodow3Tn koncernie - Zakładach Philips. Po dwukrotnym pobycie
w, Holandii - siedzibie koncernu - wyraził zgodę i w dniu 1 maja 1939 r.
został kierownikiem Laboratorium Fizyko-Technicznego Polskich Zakładów
Philips, S.A., które mieściło się w Warszawie przy ul. Karolkowej nr
32/'LA . &/

Zainteresowanie koncernu osobą Andrzeja Sołtana, jednego z najlep-
szych w owym czasie specjalistów w dziedzinie budowy akceleratorów,
nie było przypadkowe. Mimo tego, że z firmą Philips kojarzyły się przed
drugą wojną światową na ogół lampy oświetleniowe i radiowe - w latach
powojennych firma ta zajmowała się tuż produkcją wielu typów akcelerato-
rów i urządzeń z nimi związanych.50/

Niezależnie od zatrudnienia w Polskich Zakładach Philips, Andrzej Soł-
tan w dalszym ciągu prowadził pracę badawczą w Zakładzie Fizyki Doświad-
czalnej na Uniwersytecie Warszawskim.-1-'-' Tu również, w czerwcu 1939 r. ,
habilitował się, uzyskując na podstawie pracy "Zderzenia prędkich neutro-
nów z jądrami atomowymi" stopień docenta i veniam legendi z fizyki doś-
wiadczalnej . J2/

W ostatnim miesiącu przed wybucham drugiej wojny światowej zaszła
również zmiana w jego życiu prywatnym: 14 sierpnia 1939 r . 4-1-letni
Andrzej Sołtan zawarł związek małżeński z 29-letnią Martą Euzebią Kowa-
lewską, fizyczką, córką Bronisława i Stanisławy z Bukowskich. Ślub
odbył się w parafii św. Michała w Warszawie przy ul. Puławskiej 95a.
świadkami byli: Szczepan Szczeniowski profesor Uniwersytetu Wileńskiego
i Stanisława Dembicka magister filozofii.-w

Dziesięć dni później - 24 sierpnia 1939 roku - Marta Sołtanowa odpro-
wadziła męża na Dworzec Wileński. Zmobilizowany już Andrzej Sołtan,
porucznik kompanii przeciwlotniczej, odjechał przeładowanym pociągiem
wojskowym do Łomży. 54/

1.3.3. Druga wojna światowa /1939-1945/

1 września rozpoczęła się druga wojna światowa. Andrzej Sołtan - jak
tysiące polskich żołnierzy - po tragicznej klęsce, zmieniając mundur na
darowane gdzieś cywilne ubranie, powrócił do Warszawy.
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Początkowo mieszkał wraz z matką i bratem Janom na ułicy Wiłanowskiej,
skąd - po aresztowaniu brata przez Niemców - przeprowadził się do żony
na ulicę Rejtana.55/

Polskie Zakłady Philips zawiesiły działalność i Sołtana zwolniono z
pracy. J"/ Uniwersjrtet Warszawski został zamknięty, a Zakład Fizyki
Doświadczalnej, największa i najlepiej zorganizowana placówka badawcza,
przestał istnieć, doszczętnie ograbiony przez okupanta. Wraz z całym
wyposażeniem zakładu wywieziono do Niemiec także i akcelerator, który
Sołtan zbudował z takim trudem. 57/ w jednym z listów z tego czasu prof*
Stefan Pieńkowski, twórca zakładu, napisał: "Zakład właściwie nie istnieje,
Ciężko to było przeżyć. Wszystko przecież trzeba będzie odbudować".-*^'

Były to jednak plany na dalszą przyszłość. Teraźniejszość wymagała
innych metod pracy, z których najpierwszą była konspiracja, Andrzej Soł-
tan, jak zawsze czynny, pracowity i odważny,J^/ od 1941 roku do lipca
194-4- roku brał udział w tajnym nauczaniu fizyki na Uniwersytecie Warszaw-
skim, który zszedł do podziemia i nie zaprzestał działalności dydaktycznej,
oraz na Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie. Prowadził wykład}',
zajęcia seminaryjne i egzaminy ze studentami fizyki, biologii i innych
specjalności, brał udział w zebraniach naukowych pracowników dydaktycz-
nych i w zajęciach organizacyjnych od roku 194.0 do wybuchu powstania
warszawskiego w 194-4- r.°*-V

Jednocześnie pracował w Polskich Zakładach Philips, które wznowiły
działalność i do których został ponownie zaangażowany w 194-2 roku.
Zajmował się organizacją laboratorium fizycznego, które miało być urucho-
mione po wojnie."1/ O jego pasji naukowej świadczy fakt, że w tych. wa-
runkach, w tajemnicy przed władzami okupacyjnymi, potrafił podjąć pracę
nad budową pierwszego w Polsce małego cyklotronu.°2,

Oprócz tajnego nauczania i konspiracyjnych zebrań naukowych Andrzej
Sołtan wypełniał inne zadania, nie wiążące się z jego zawodem. Np. roz-
woził rowerem nielegalną prasę. •*>! Kiedyś skradziono mu rower, co unie-
możliwiło odebranie prasy. Fakt ten uratował mu życie, ponieważ w tym
dniu Niemcy zorganizowali w "spalonym" lokalu zasadzkę.""'

W czasie okupacji w małżeństwie Sołtanów przyszło ra świat dwoje
dzieci: Magdalena w roku 1940 i Adam w roku 19^3. Gdy wybuchło powsta-
nie warszawskie Marta Sołtanowa spodziewała się trzeciego dziecka. 5/

Powstanie zastało Sołtanów w Skolimowie, skąd Andrzej dojeżdżał do
pracy w Warszawie. Po kilku dniach dyrekcja Zakładów Philips przysłała
samochód, którym rodzina Sołtanów została zabrana do Warszawy i umiesz-
czona na terenie zakładów.

Drugiego września 194-4- r. Andrzej Sołtan wraz z rodziną został ewakuo-
wany do Wiednia, do filii Zakładów Philips. Wraz z urządzeniami zakładów
wywieziono również jego cyklotron, który następnie uległ zniszczeniu w
czasie bombardowań amerykańskich.
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W Wiedniu Soltanowie zostali umieszczeni w baraku, spełniającym rolę
hotelu dla pracowników firmy Philips, szczególnie cennych dla koncernu.
Od tej firmy otrzymywali również środki na utrzymanie. W czasie całego
pobytu w Wiedniu Andrzej Sołtan - dzięki poparciu i pomocy znajomych
Holendrów - nie musiał podjąć pracy w Zakładach Philips.66/

1.3.4. Okres po wyzwoleniu Polski /1945-10.12.1959/

W dniu 13 kwietnia 1945 roku armia Związku Radzieckiego wyzwoliła
Wiedeń. Wkrótce nastąpiło zakończenie wojny. Wykorzystując pierwszą
możliwość, kilka dni później - l6 maja 1945 r, - Andrzej Sołtan wraz z
rodziną wyruszył w drogę powrotną do kraju. ' /

Ciężka to była podróż, odbywana wojskowymi transportowymi pociągami,
z trojgiem małych dzieci, z których najmłodsze, urodzony w Wiedniu Woj-
ciech, miało trzy miesiące. Z Wiednia do Budapesztu rodzina Sołtanów
jechała na odkrytej platformie, z Budapesztu już szczęśliwie - w towaro-
wym wagonie z dachem, w którym wymęczonych repatriantów umieścił
polski kolejarz. Z każdym kilometrem pociąg zbliżał się do kraju, ale z
każdym dniem trudniej było znieść tę straszną podróż. Wreszcie 4 czerwca,
po dwudziestu dniach od wyjazdu z Wiednia, rodzina Sołtanów, w stanie
ostatecznego wyczerpania trudami i dyzenterią, dotarła do Krakowa.

Zatrzymali się tu u profesora Jana Weyssenhoffa, ' który - wobec
zniszczenia warszawskiego ośrodka fizyki - zaproponował Sołtanowi pozos-
tanie w Krakowie, nawet rozpoczął poszukiwanie odpowiedniego mieszkania.
Andrzej Sołtan zarejestrował się na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale .po-
zostać w Krakowie nie zamierzał. Ponieważ jednak w Warszawie zostały
zniszczone obydwa mieszkania Sołtanów /przy ul. Wilanowskiej i przy ul.
Reymonta/ - przyjął propozycje, osiedlenia się w Łodzi, "bliżej Warsza-
wy". 69/

Zniszczenie nielicznych pracowni doświadczalnej fizyki jądrowej na
długo uniemożliwiło prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie. Po
wyzwoleniu główny wysiłek trzeba było w związku z tym skoncentrować na
pracy organizacyjnej i dydaktycznej.'^' A sytuacja i w tej dziedzinie była
trudna.

W okresie międzywojennym liczba studentów fizyki w Polsce była bardzo
mała. Powodem tego były długo trwające studia, po ukończeniu których
absolwenci mieli ograniczone możliwości otrzymania pracy. Liczba etatów
asystenckich była również niewielka, a ich wynagrodzenie niskie. W ciągu
dwudziestolecia międzywojennego studia ukończyło 200 fizyków, habilitowało
się około 15. 71/ Z tej liczby pięć habilitacji przypadło na Zakład Fizyki
Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz Andrzeja Sołtana,
stopnie docenta uzyskały jeszcze następujące osoby: Antoni Jabłoński,
Władysław Kapuscinski, Cezary Pawłowski i Szczepan Szczeniowski.' '



Ponieważ w okresie międzywojennym na żadnym z pięciu państwowych
uniwersytetów nie wykładano fizyki jądrowej jako samodzielnej dyscypliny 73/ _
nieliczni fizycy jądrowi, którzy specjalizację w tej dziedzinie zdobyli za
granicą74/, wśród nich Andrzej Sołtan - stanęli po wojnie przed koniecz-
nością budowania od podstaw szkolnictwa akademickiego w zakresie swojej
specjalności.

Jeszcze w czasie pobytu Andrzeja Soltana w Krakowie został nawiązany
kontakt z profesorem Stefanem Pieńkowskim z Uniwersytetu Warszawskie -
go, 75/ ale następnym etapem w drodze z Krakowa do Warszawy, jak już
Wspomniałam, była Łódź.

Tutaj Andrzej Sołtan rozpoczął pracę dydaktyczną już w sierpniu 194-5
roku, w Katedrze Fizyki Technicznej na Wydziale ElektrycznjTn nowo zor-
ganizowanej Politechniki Łódzkiej.' ' W Łodzi również otrzymał wraz z
rodziną mieszkanie w domu zasiedlonym przez łódzkich profesorów.' ' ' .
O ówczesnych warunkach świadczy fakt, że wraz z innymi profesorami
zajmował się,, jako członek społecznego ciała, oznaczanego na protokółach
"K.G.", posiłkami w stołówce, dostarczaniem opału do mieszkań, czy za-
kupem skrzyń na węgiel.'''/

Wkrótce w nowym ośrodku, bez żadnych tradycji i wyposażenia, Andrzej
Sołtan zorganizował normalne nauczanie fizyki, obejmujące oprócz wykładów
również pracownie studenckie i zainicjował budowę akceleratora. '9/
W tym czasie zainteresowanie fizyką jądrową wzrosło tak dalece, że Poli-
technika Łódzka wprowadziła jei wykłady, jako fizykę II. Wykłady te pro-
wadził również Andrzej Sołtan.^ '

Oprócz zajęć na politechnice, w ramach prac zleconych już od 17 listo-
pada 194-5 roku, Andrzej Sołtan prowadził wykłady fizyki na Uniwersytecie
Łódzkim na wydziałach: lekarskim, farmacji i stomatologicznym. 1/

Tymczasem w Warszawie profesor Stefan Pieńkowski kierował niezwykle
energicznie odbudową Uniwersytetu Warszawskiego, jako jego rektor wy-
brany na okres najtrudniejszych lat powojennych: 194-5/4-6 i 1946/4-7.

W lecie 1946 roku Andrzej Sołtan jako delegat rządu polskiego wyjechał
wraz z prof. Pieńkowskim do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczestniczył w
obserwacjach naukowych podczas próbnych wybuchów atomowych na wyspie
Bikini."2/ p o powrocie, obok zajęć dydaktycznych w Łodzi, rozpoczął od
roku akademickiego 1946/47 wykłady na Uniwersytecie Warszawskim.
Odbywały się one w piątki i soboty; tematem ich była fizyka jądra atomo-
wego. 3'

Na początku tegoż roku akademickiego, 15 listopada I946r., Andrzej
Sołtan został mianowany profesorem nadzwyczajnym fizyki doświadczalnej II
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. 8 /

W tymże samym roku akademickim, w styczniu 1947 r. , przeniósł się
wraz z rodziną na stałe do Warszawy. Sołtanowie zamieszkali w budynku
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Zakładu Fizyki Doświadczalnej UW przy ul. Hożej 69, w lokalu przezna-
czonym na hotelik. J'

Z dniem 1 lutego 1947 r. Andrzej Soltan objął stanowisko profesora
nadzwyczajnego jako pracownik stały Uniwersytetu Warszawskiego.""'
Z Łodzią nie zerwał jednak kontaktu, pracując aż do roku 1953 na Poli-
technice Łódzkiej jako profesor kontraktowy."'/

W Warszawie SoLtan stanął przed wielkim zadaniem. Było nim urucho-
mienie badań jądrowych :ia Uniwersytecie Warszawskim.^*"/ Obaj profeso-
rowie - Sołtan i Pieńkowski jako rektor UW - dobrze bowiem rozumieli,
że na szczeblu szkoły akademickiej nauczanie musi być połączone z pracą
naukową. Przygotowanie warsztatu pracy naukowej rozpoczęto od gruntow-
nego wyremontowania i wyposażenia w potrzebne instalacje gmachu przy
ulicy Hożej 69. Wkrótce również do głównego korpusu budynku dobudowana
została specjalna hala, tzw, "Hala atomowa", zapewniająca pomieszczenie
przyszłym wielkim urządzeniom, niezbędnym do badań w fizyce jądrowej. " '
W pracy tej udział prof.Sołtana był szczególnie duży.

Jednocześnie, dzięki specjalnej dotacji rządowej, mógł Andrzej Sołtan
już na początku 194-8 r. zamówić w firmie szwajcarskiej E.Haefely akcele-
rator na 1 milion elektronowoltów /l MeV/.° ' Akcelerator ten zakupił
w czasie podróży do Szwajcarii i Włoch w marcu i kwietniu 194-8 r.9l/

W czasie tegoż pobytu za granicą przebywał kilka tygodni w laborato-
rium prof. E.Amaldiego w Rzymie na jego osobiste zaproszenie, na co
uzyskał od rektora Uniwersytetu Warszawskiego 30-dniowy urlop dla celów
naukowych. 92/

.Głównym celem pracy dydaktycznej profesora Sołtana po drugiej wojnie
światowej było wykształcenie i przygotowanie naukowców, zdolnych do saT

modzielnego prowadzenia prac badawczych w fizyce jądrowej. Po kilku
latach wytężonej pracy cel ten osiągnął. Przygotował grupę zdolnych
i dobrze wyszkolonych młodych fizyków, na których mógł oprzeć dalszy
rozwój swojej dziedziny.93/

Na Uniwersytecie Warszawskim, poza zajęciami objętymi programem
studiów, prowadzone były zajęcia na wyższym poziomie, gromadzące spec-
jalistów określonych dziedzin. Andrzej Sołtan prowadził takie zajęcia z
fizyki jądrowej. Były to wykłady monograficzne, konwersatoria poświęcone
referowaniu prac z bieżącej literatury i dyskutowaniu zagadnień związanych
z pracami własnymi oraz seminaria i zebrania robocze pracowników Ka-
tedry Atomistyki,94-/ a wcześniej Zakładu Atomistyki.

Zakład Atomistyki został utworzony dla Andrzeja Sołtana w roku aka-
demickim 1947/4-8 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UW. Kierowni-
ctwo tego zakładu piastował do roku 1952,95/ Jednocześnie przez jeden
rok był kierownikiem Zakładu Fizyki Doświadczalnej II /1947/4-8/ . 9 /
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W dniu 12 kwietnia 194-8 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej miano-
wał prof. Andrzeja Sottana profesorem nadzwyczajnym atomistyki na Wy-
dziale Matematyczno-Przyrodniczym UW.-''' Po trzech latach, l8 maja
1951 r. , na tym samym wydziale Andrzej Sołtan został mianowany profe-
sorem zwyczajnym atomistyki.-'"'

W tym okresie prof. Sołtan marzył o budowie uniwersyteckiego ośrodka
badawczego fizyki jądrowej. Jako jego ewentualną lokalizację wskazywał
rejon Młocin^/ /dzielnica Warszawy, w dole rzeki Wisły/.

. Niestety, najbliższe lata nie skłaniały do optymizmu. Jednorazowa do-
tacja rządowa nie załatwiała.licznych putrzeb. W okresie tym, który profe-
sor Leopold Infeld nazwał nędzą naszej fizyki jądrowej, 1CKV Andrzej Soł-
tan zdecydował się z braku środków na zakupy aparaturowe podjąć pro-
dukcję urządzeń do skomplikowanych badań własnymi siłami. Również po-
szukując środków na prowadzenie badań naukowych przyjął współpracę
z Ministerstwem Obrony Narodowej, a następnie z Instytutem Naftowym.

W roKU 1952 rozpoczął budi vę "gospodarskim sposobem" akceleratora
na 3 MeV, tzw. ciśnieniowego Van de Graaffa. Budowa prowadzona przez
jego współpracowników trwała 10 lat. *

Przygotował również razem ze współpracownikami projekt cyklotronu,
ale budowa tego urządzenia nie doszła do skutku z braku środków. 102/

Z dniem 1 września 1952 r . Andrzej Sołtan otrzymał jednocześnie
kierownictwo dwóch katedr: Katedry Fizyki Technicznej na Wydziale Elekt-
rycznym Politechniki ŁódzkiejlO3/ oraz, po zmianach organizacyjnych,
Katedry Atomistyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego. 104/

Z pracy na Politechnice Łódzkiej zrezygnował w roku następnym, 1953,
w związku z powierzeniem mu stanowiska kierownika Zakładu Izotopów Pro-
mieniotwórczych w nowo utworzonym Instytucie Fizyki Polskiej Akademii
Nauk. 1 0 5 '

Natomiast Kćtedrą Atomistyki na Uniwersytecie Warszawskim kierował
do końca życia.

Dokładnie budowa trwała 9 lat. Uruchomienie akceleratora miało miejsce
w grudniu 196l r. /Uwaga Recenzenta z 1991 roku/.
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1.4. Praca w placówkach Polskiej Akademii Nauk /1952-1959/

1.4.1. Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk została powołana ustawą z dnia 30 października
1951 r. jako kontynuatorka tradycji i działalności naukowej Polskiej Aka-
demii Umiejętności /1871-1919 AU i od 1919-1951 PAU/ i Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego /1907-1952/ . i o 6 /

Andrzej Sołtan był członkiem obu tych towarzystw. Od 24- listopada
194-5 r. członkiem korespondentem, a od 22 listopada 1950 r. członkiem
zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiegol07/ i członkiem ko-
respondentem Polskiej Akademii Umiejętności od 5 czerwca 1948 r. 108/

W dniu 9 kwietnia 1952 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wnio-
sek Komisji Organizacyjnej PAN powołał pierwszy skład członków Polskiej
Akademii Nauk. Andrzej Sołtan został powołany na członka korespondenta
Wydziału III - Nauk Matematyczno-Fizycznych, Chemicznych i Geologo-
-Geograficznych.109/ p o trzech latach działalności na wydziale III, 29
października 1955 r. zgromadzenie ogólne powołało go w skład Prezydium
Polskiej Akademii Nauk. 1 1 0 /

1.4.2. Zakład Izotopów Promieniotwórczych Instytutu Fizyki
Polskfe'j" A'kademiTNauk" ~J_ 19" 53:1§557

W dniu 1 października 1953 r . , na podstawie decyzji Prezydium Rządu
powstał Instytut Fizyki PAN, którego dyrektorem mianowano profesora-Ste-
fana Pieńkowskiego. Główną siedzibą Instytutu Fizyki PAN był Instytut Fi-
zyki Doświadczalnej /dawny Zakład Fizyki Doświadczalnej/ Uniwersytetu
Warszawskiego przy ulicy Hożej 69.1H/ Andrzejowi Sołtanowi powierzono
w Instytucie Fizyki PAN kierownictwo Zakładu Izotopów Promieniotwór-
czych, jednego z dwóch zakładów jądrowych tego instytutu /drugim był kra-
kowski Zakład Fizyki Jądra Atomowego IF PAN/. Kierował nim do roku
1955, kiedy to zakład wszedł - jako jedna z części składowych - do nowo
powstającego Instytutu Badań Jądrowych PAN. 1 1 /

Analogicznie do Instytutu Fizyki PAN, który znalazł pomieszczenie w
Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego pod wspólnym
kierownictwem prof. Stefana Pieńkowskiego - Zakład Izotopów Promienio-
twórczych znalazł pomieszczenie w Katedrze Atomistyki UW, tworząc razem
z nią warszawski ośrodek fizyki jądrowej,11^/ zorganizowany i kierowany
przez Andrzeja Sołtana.H4/

Utworzenie zakładu dało Sołtanowi większe możliwości - finansowe
i kadrowe - prowadzenia prac badawczych z fizyki jądrowej. 115/ Było to
możliwe, ponieważ między zakładem a katedrą istniała ścisła współpraca
i nie tylko pomieszczenie, ale cała aparatura oraz tematyka badań nauko-
wych były wspólne,
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W Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk Andrzej Sołtan pełnił
jeszcze szereg funkcji. Od początku istnienia instytutu by I członkiem jego
kolegium naukowego 117/ i rady naukowej U"/ , a od 1 marca 1955 r.
został zastępcą dyrektora do spraw naukowych . I ' " ' 7 lutego 1955 r.
wszedł ponadto do Rady Naukowej Zakładu Fizyki Cząstek Elementar-
nych. 120/ Zakład ten został powołany w Instytucie Fizyki PAN 2 marca
195^ r. w związku z koncepcją zbudowania reaktora atomowego z surow-
ców krajowych. Do czasu powołania Instytutu Badań Jądrowych, w którego
skład wszedł, zakład wykonał szkicowy projekt reaktora. ^ '

Praca w Instytucie Fizyki PAN była - od l6.lO.1953r. - dodatkowym
pełnoetatowym zajęciem Andrzeja Sołtana i jego drugim miejscem pracy.
Pierwszym miejscem pracy był Uniwersytet Warszawski. 122/

1.4.3. Instytut Badań Jądrowych PAN /1955-1959/

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych sytuacja doświadczalnej fizyki
jądrowej była w Polsce w dalszym ciągu bardzo trudna. W wielu krajach
/Stany Zjednoczone, Anglia, Związek Radziecki/ rósł z każdym rokiem
potężniejszy przemysł atomowy; w budowie były elektrownie jądrowe,
gigantyczne akceleratory, a reaktory wchodziły w skład wyposażenia uni-
wersytetów. Tymczasem roczny budżet wszystkich katedr fizyki w Polsce
nie wystarczyłby na pokrycie dziesiątej części kosztów jednego reaktora.
Powodowało to, że doświadczalna fizyka jądrowa, wymagająca szczególnie
kosztownej i trudnej do wykonania aparatury, nie miała pomyślnych warun-
ków rozwoju. 123/ Dodać do tego należy brak kontaktów naukowych z za-
granicąl^A/ i fakt, że zagadnienia badań i techniki jądrowej opatrzone
były przez długi czas siedmioma pieczęciami tajemnicy. 125/

W tej sytuacji troska Andrzeja Sołtana o przyszłość Katedry Atomistyki
UW oraz jego sceptycyzm w ocenie dalszego rozwoju sytuacji doprowadziły
- jak już wspomniałam - do podjęcia budowy we własnym zakresie nowego
akceleratora na 3 MeV i niezbędnej aparatury. Jednocześnie prowadzono
prace badawcze, jakie umożliwiała posiadana aparatura, borykając się na
każdym kroku z licznymi trudnościami, ale również notując osiągnięcia,^"/

Na początku roku 1955 przed polską fizyką jądrową pojawiła się ogrom-
na, niespodziewana szansa włączenia się w światowe badania. W dniu
18 stycznia 1955 r. ukazał się komunikat Agencji TASS informujący, że
rząd radziecki, przywiązując wielką wagę do wykorzystania energii jądro-
wej w celach pokojowych, postanowił udzielić kilku państwom /Chiny,
Polska, CSRR, Rumunia i NRD^ ' ' / pomocy naukowo-technicznej i pro-
dukcyjnej w stworzeniu baz naukowo-doświadczalnych dla rozwoju własnych
badań w dziedzinie fizyki jądrowej. Polegała ona na dostarczeniu reaktora,
cyklotronu i pomocy w szkoleniu pracowników.*^ '
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Szansę tą Andrzej Soltati doskonale rozumiał. Swoją opinię w tej
sprawie i zadowolenie przekazał w kilku artykułach. 1 " /

W związku z komunikatem, wstrzymano prace nad reaktorem w Zakła-
dzie Fizyki Cząstek Elementarnych IF PAN, gdyż nie miało sensu ich
kontynuowanie. Należało skorzystać z pomocy i zakupić oferowany reak-
tor, 130/ tym bardziej, że był on trzykrotnie tańszy od reaktora budowa-
nego z własnych materiałów, ' 31/

W tej sprawie przebywała w ZSRR w kwietniu 1955 r. delegacja
ustalająca kierunki i zakres proponowanej pomocy, w składzie: prof.
Andrzej Sołtan, prof. Henryk Nicwodniczański, doc. Bronisław Buras ,
prof. Paweł Szulkin, doc. Zdzisław Wilhelmi i prof. Ignacy Złotowski.
Oprócz prowadzenia rozmów oficjalnych delegacja zwiedziła szereg labo-
ratoriów fizycznych w różnych miastach oraz pierwszą w świecie radziec-
ką elektrownią atomową, uruchomioną w 1954 roku.13^/

Aby w pełni wykorzystać możliwości, które dawała oferta Związku Ra-
dzieckiego, należało wykonać ogromną pracę wstępną: przygotować zespo-
ły ludzi i laboratoriów na przyjęcie urządzeń, opracować program budowy
aparatury pomocniczej oraz program przyszłych badań. Ponieważ żaden
z istniejących w kraju zakładów nie mógł podjąć się tego zadania, posta-
nowiono zorganizować jedną instytucję, skupiającą różne specjalności
jądrowe. 133/

W dniu 5 maja 1955 r . , po wysłuchaniu sprawozdania członków dele-
gacji z rozmów w ZSRR, Prezydium PAN powzięło uchwałę o powołaniu
Instytutu Badań Jądrowych. Po miesiącu, uchwałą Prezydium Rządu z dnia
4 czerwca 1955 r . , Instytut Badań Jądrowych został utworzony " . . . w celu
rozwoju prac badawczych w dziedzinie fizyki jądra atomowego i pokojowego
wykorzystania energii atomowej dla gospodarki narodowej", 134-/

Na stanowisko dyrektora naczelnego Instytutu Badań Jądrowych /1BJ/
Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało z dniem 1 lipca 1955 r . profe-
sora Andrzeja Sołtana. 13b/ Jednocześnie Andrzej Sołtan wszedł w skład
Komitetu dla Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej /Komitet
dsPWEj/, powołanego przy Prezydium PAN w czerwcu I955r.l3o/

W IBJ Andrzej Sołtan objął również kierownictwo Zakładu Fizyki i Ener-
getyki Jądrowej, 137/ tzw. Zakład I, skupiający całą fizykę jądrową. 138/

W skład Instytutu Badań Jądrowych weszły następujące zakłady Instytutu
Fizyki Polskiej Akademii Nauk:

- Zakład Izotopów Promieniotwórczych, kierowany przez Andrzeja
Sołtana,



- Zakład Fizyki Jądrowej w Krakowie, kierowany przez Henryka Niewod-
niczańskiego

- i Zakład Fizyki Elementarnych Cząstek, kierowany przez Bronisława
Burasa.

Jednocześnie zostało zdecydowane, że ośrodek warszawski otrzyma
reaktor, a krakowski - cyklotron. 139/

Prawie bezpośrednio po utworzeniu IBJ, w dniach od 8 do 20 sierpnia
1955 r. , odbyła się w Genewie słynna Międzynarodowa Konferencja, po-
święcona pokojowym zastosowaniom energii jądrowej. Ta największa w
ówczesnym czasie konferencja naukowa w dziejach świata zorganizowana
została przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zgromadzenie Ogólne
ONZ, które tą decyzję podjęło, wyraziło swą wiarę, " . . . że korzyści,
wypływające z doniosłego odkrycia energii atomowej będą oddane na usługi
ludzkości" i swą chęć "energicznego popierania rozwoju zastosowań
energii atomowej, by służyła ona jedynie pokojowym dążeniom narodów".

W skład delegacji polskiej na konferencję w Genewie weszli: Leopold
Infeld, Andrzej Sołtan, Henryk Nie wodnic zań ski, Zdzisław Wilhelmi i Bro-
nisław Buras oraz grupa ekspertów. Zgłoszono 5 referatów, z których do
wygłoszenia zakwalifikowano 3. Andrzej Sołtan wygłosił w języku francus-
kim referat, przedstawiający zapoczątkowane przez prof, Stefana Pieńkow-
skiego, a kontynuowane przez jego współpracowników, badania nad wystę-
powaniem uranu w niektórych skałach, pt. "O metodzie pomiaru zawartości
uranu i toru w minerałach za pomocą emulsji jądrowych".

Dzięki konferencji genewskiej fizyka jądrowa nabrała znowu charakteru
międzynarodowego. Podano do wiadomości wiele interesujących wyników
pomiarów, ogłoszono po raz pierwszy wiele danych, które miały ułatwić
lub wręcz umożliwić polskie prace w dziedzinie reaktorów. Miało to
szczególne znaczenie dla krajów, w których badania w dziedzinie fizyki jądra
atomowego nie były zbyt zaawansowane, w tym rzędzie i dla Polski. 140/

Po powrocie z Genewy rozpoczął się dla Andrzeja Sołtana okres gigan-
tycznej pracy organizacyjnej. 141/

Już w pierwszym roku istnienia Instytutu Badań Jądrowych rozpoczęła
się budowa wielkiego ośrodka w Świerku pod Warszawą. 142/ yj tym t e £
czasie 7 z osobistej inicjatywy Andrzeja Sołtana, rozpoczęto prace nad
konstrukcją liniowego akceleratora protonów na energię 10 MeV.l43/

Po raz pierwszy w Polsce pojawiły się duże możliwości rozwijania
badań w fizyce jądrowej, tak kadrowe jak i finansowe. 144/

W lipcu 1956 r. powstał urząd Pełnomocnika Rządu do Spraw Wyko-
rzystania Energii Jądrowej /Pełnomocnik Rządu ds WEJ/, 145/ a w sierp-
niu utworzona została Państwowa Rada do Spraw Pokojowego Wykorzys-
tania Energii Jądrowej /Państwowa Rada ds PWEj/,14"/ w skład której
wszedł Andrzej Sołtan. 147/ Pełnomocnikiem Rządu w randze ministra
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i przewodniczącym Państwowej Rady ds PWEJ został Wilhelm Billig.

Pełnomocnikowi Rządu ds WEJ podporządkowano Instytut Badań Jądro-
wych. Powierzono mu również sprawy koordynacji wszelkich prac w dzie-
dzinie energii jądrowej, a przede wszystkim zadanie opracowania wielo-
letniego programu badań jądrowych i innych prac związanych z wykorzys-
taniem energii jądrowej.

Podporządkowanie Pełnomocnikowi Rządu ds WEJ odciążyło 1BJ od
części spraw organizacyjnych i pozwoliło w większym stopniu skoncentro-
wać się na działalności naukowej, nad którą sprawowała nadzór Polska
Akademia Nauk poprzez swój Komitet ds PWEJ.14°V

W roku 1956 miało miejsce ważne dla polskiej fizyki jądrowej wyda-
rzenie: w ZSRR został utworzony międzynarodowy Zjednoczony Instytut
Badań Jądrowych /ZIBJ/, zlokalizowany w miejscowości Dubna. Z1BJ
posiadał w wyposażeniu nowoczesne urządzenia do badań jądrowych,
w tym wielkie akceleratory - fazotron i synchrofazotron. Korzystanie
z tych urządzeń dawało polskim uczonym możliwość prowadzenia szerokich
badań w tej dziedzinie. 149/ Andrzej Sołtan brał udział w konferencji or-
ganizacyjnej instytutu, a następnie wszedł w skład jego rady naukowej.15"

Andrzej Sołtan na stanowisku naczelnego dyrektora Instytutu Badań
Jądrowych wkładał całą swoją wiedzę i energię w organizację i wyposa-
żenie tej wielokierunkowej placówki. 151/ Zostały zorganizowane wzorowe
laboratoria do prac badawczych w fizyce jądrowej niskich i średnich
energii, 152/ a w ramach wyposażania tych laboratoriów przygotowano
również szereg aparatów, inne zostały zaprojektowane i częściowo wyko-
nane . 153/

W tym też czasie, na skutek działań Andrzeja Sołtana zakwestionowano
wysokość ceny reaktora i cyklotronu ze Związku Radzieckiego i wynego-
cjowano znaczne jej obniżenie. Było to możliwe dzięki orientowaniu się
Sołtana w aktualnej wartości tego typu urządzeń na rynku światowym, a
także dzięki jego osobistej odwadze. 154/

Jednocześnie trwał nieprzerwanie żywiołowy rozwój IBJ, a jego organi-
zacja wynikała i dostosowywała się do zadań, jakie przed nim stawiano.
Już od samego początku instytut rozwijał się jako placówka wielokierunko-
wa, o różnorodnej tematyce naukowej. 155/ Nakładało to na instytut i jego
dyrektora wszelkie możliwe obowiązki organizacyjne, administracyjne,
szkoleniowe i popularyzacyjne, wiążące się z wykorzystaniem energii jąd-
rowej. Ta różnorodność, w połączeniu z brakiem perspektywicznego planu
badań jądrowych, a nawet z brakiem choćby takich informacji jak zasoby
i rodzaje krajowych rud uranowych /prace te objęte zostały wysokim
stopniem tajności/, powodowała pewną chaotyczność w działaniu. 15°/
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Plan perspektywiczny, a właściwie zarys planu, przedstawił Andrzej
Sołtan w dniach 4- i 5 marca 1957 r. na wspólnym posiedzeniu Państwowej
Rady ds PWEJ i Komitetu ds PWE1, zwołanym specjalnie w celu przedys-
kutowania i przyjęcia tego planu.*

Plan przewidywał między innymi:

- około roku 196l uruchomienie drugiego reaktora doświadczalnego, zbudo-
wanego własnymi siłami i według własnych projektów;

- w końcu roku 1963 - uruchomienie reaktora badawczego wysokostrumienic
•wego, przeznaczonego do prób materialow\rch i zaawansowanych badań
podstawowych;

- około roku 1965 - uruchomienie elektrowni jądrowej, przeznaczonej do
produkcji energii elektrycznej na skalę przemysłową oraz plutonu jako m
teriału do wzbogacania paliwa dalszych budowanych reaktorów;

- w okresie 1965-1970 - uruchomienie kompleksu elektrowni jądrowych
wyposażonych w reaktory termiczne na paliwo wzbogacone o łącznej moc}
600 tys.kW /600 MW/.

Ponadto plan przewidywał:

- rozwinięcie intensywnych poszukiwań geologicznych surowców reaktoro-
wych na terenie całego kraju;

- rezygnację z szerokiego frontu badań na rzecz wybranych dziedzin fizyki
jądrowej, by osiągnąć w nich w najbliższych 6-10 latach wysoki poziom;
preferowane miały być kierunki prac nie wymagających zbyt wielkich
i kosztownych inwestycji;

- eksperymentalne prace badawcze wymagające wielkich urządzeń prowądzo:
być miały we współpracy z zagranicą, zwłaszcza ze Zjednoczonym Insty-
tutem Badań Jądrowych w Dubnej.

Plan określał również zadania dla chemii jądrowej, projekty zastosowania
izotopów i szkolenia kadr.

Zarys planu został przyjęty z szeregiem zmian i uzupełnień, których
sformułowanie powierzono wyłonionej grupie specjalistów. 157/

Andrzej Sołtan w tym niezmieraie trudnym okresie wykazał niebywałą
wiedzę, energię, doświadczenie i orientację w kierowaniu tak dużym zespo-
łem, tak różnorodną tematyką oraz wielkimi nietypowymi inwestycjami. 1—>°l
Jednak te pierwsze lata organizacji instytutu były dla niego niezmiernie
trudne. Szczególnie trudne było przejście od kierowania małymi zespołami
badawczymi do kierowania instytucją tak złożoną jak Instytut Badań Jądro-
wych. Instytut rósł żywiołowo - zbyt żywiołowo i do pewnego stopnia

Plan perspektywiczny został przygotowany przez zespoły naukowców.
Zespołem opracowującym dziedzinę fizycznych badań podstawowych kiero-
kierował Z.Wilhelmi. /Uwaga prof. Z. Wilhelmiego z 1991 r./
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w sposób niekontrolowany, a dyrektor naczelny praktycznie nie miał wpływu
na rozrobi i skład administracji, która zaczęła żyć własnym życiem. I-3"'

Był to okres wyczerpującej, nerwowej pracy, w dużej części o charak-
terze administracyjnym, szczególnie dla Sołlana przykrej, gdyż odrywała
go oó uczniów, od praktyki laboratoryjnej, od grona najbliższych współpra-
cowników naukowych. I- Andrzej Sołtan nic krył tego, że niezbyt dobrze
się czuje w dyrektorskim fotelu. Często powtarzał: "Urzędnika ze mnie już
nie będzie, a naukowcem być przestanę". Zresztą często traktował swoje
obowiązki mało formalnie, szczególnie gdy załatwiał sprawy osobiste pracow-
ników /n zdarzali się również nieuczciwi/, przysparzając wielu kłopotów
kierownikowi administrac3fjnemu instytutu. Instytut traktował jak przedłużenie
katedry lub zakładu, np. wolał osobiście sprawdzać postępy prac niż zado-
walać się sprawozdaniami.**5!/

Kierowanie instytucją lak złożoną, jak Instytut Badań Jądrowych, pochła-
nia wszystkie siły, uniemożliwia koncentrację niezbędną do pracy naukowej
i - niestety - zmusza do rezygnacji lub drastycznego ograniczenia własnej
pracy badawczej. 162/ Andrzej Sołtan zrezygnować z pracy badawczej nie
potrafił. Gdy tylko nastąpiła pewna stabilizacja w pracach prowadzonych w
instytucie, postanowił powrócić do pracy naukowej, której przerwanie było
dla niego wielkim poświęceniem. "Uważał, że wypełnił już swój obowiązek
w dziedzinie organizacji nauki.

Kilka miesięcy przed uroczystym uruchomieniem reaktora w Świerku
i cyklotronu w Krakowie, po dwóch latach i siedmiu miesiącach sprawowa-
nia funkcji dyrektora naczelnego IBJ, zrezygnował z tego stanowiska i prze-
szedł do Zakładu Fizyki Jądra Atomowego /Zakład I A/ , którym kierował
jego najzdolniejszy uczeń docent Zdzisław Wilhelmi.l"3/ Wilhelmi zapropo-
nował Andrzejowi Sołtanowi odstąpienie stanowiska kierownika zakładu, ale
propozycja nie została przyjęta. 1°47

Uchwałą nr 2/58 Prezydium PAN wyraziło zgodę na rezygnację Andrzeja
Sołtana i z dniem 1 marca 1958 r. odwołało go ze stanowiska dyrektora na-
czelnego IBJ. Zawiadomił go o tym minister W.Biilig, składając jednocześnie
podziękowanie w imieniu własnym i Państwowej Rady ds PWEJ za owocną
pracę w tak trudnych i pionierskich warunkach oraz za wyrażoną zgodę na
dalsze pełnienie opieki nad działalnością naukową instytutu na stanowisku
przewodniczącego Rady Naukowej 1BJ.1°5/

Nowym, drugim z kolei, dyrektorem naczelnym został profesor dr Paweł
Jan Nowacki, elektrotechnik i automatyk, który zgodził się przyjąć to sta-
nowisko na osobistą prośbę Andrzeja Sołatana. 1°°/

Odciążony od obowiązków administracyjnych w IBJ, które nie dawały mu
satysfakcji i których po prostu nie lubił, gdyż zabierały mu cenny czas 167/
7 Andrzej Sołtan wrócił- do pracy badawczej.

Jeszcze przed II Konferencją Genewską w sprawie pokojowego wykorzys-
tania energii atomowej, która odbyła się w dniach od 1 do 13 września



-18-

1958 r. i w której Andrzej Soltan również brał udział, jego zainteresowa-
nia naukowe zwróciły się w kierunku fizyki plazmy i reakcji termojądro-
wych. W Zakładzie Fizyki Jądra Atomowego 1BJ zorganizował najpierw semi
narium, a następnie laboratorium fizyki plazmy, zajmujące się badaniem jej
podstawowych własności. 1°"/ Temat ten pasjonował go do końca życia.

l i czerwca 1958 roku uruchomiony został w świerku koło Otwocka do-
starczony z ZSRR reaktor atomowy, który otrzymał imię EWA. Po inaugu-
racji Andrzej Sołtan - jako przewodniczący Rady Naukowej IBJ - wygłosił
przed zebranymi gośćmi i pracownikami krótki odczyt o reaktorach i ich
roli w rozwoju wykorzystania energii jądrowe j.l°9/

W następnej kolejności, w tymże roku 1958, uruchomiono tzw. ' ouży"
cyklotron w Krakowie. Andrzej Sołtan był również wśród zaproszonych
gości. 170/ •*.

Okres wolny od obowiązków dyrektorskich nie trwał długo. Rozrastając]
się w dalszym ciągu instytut został przez nowego dyrektora naczelnego po-
dzielony na tzw. piony naukowe /początkowo pion fizyki i pion chemii/,
wprowadzone jako pośredni stopień zarządzania. 171/ W październiku 1958]
dyrektor naczelny IBJ prof. J.Nowacki wystąpił do ministra W.Billiga z
wnioskiem o mianowanie Andrzeja Sołtana zastępcą dyrektora naczelnego
IBJ do spraw fizyki i w dniu 15 października 1958 r. Andrzej Soltan otrzy
mai to stanowisko. 172/ w praktyce oznaczało to kierowanie ośrodkiem IBJ
w Świerku 173/, a podczas nieobecności dyrektora naczelnego - kierowani*
całym instytutem.

Jednocześnie - w związku z naukowym wyjazdem za granicę kierownika
Zakładu Fizyki Jądra Atomowego, doc. Z. Wilhelmiego - Andrzej Sołtan
przyjął na prośbę naczelnego dyrektora pełnienie obowiązków kierownika
tego zakładu. 174-/

Jako kierownik popierał pierwsze prace eksperymentalne z fizyki jądrow
wykonywane przy nowo zbudowanym reaktorze EWA oraz, jako członek PA?
przesyłał wyniki tych prac do publikacji w Biuletynie PAN. * *

Obie funkcje kierownicze oraz funkcję przewodniczącego Rady Naukowej
IBJ sprawował przez cały następny rok - do końca życia.

Należy podkreślić, że tzw. "mały cyklotron" /3 MeV, protony/, został
zbudowany i uruchomiony własnymi siłami ośrodka krakowskiego.
/Uwaga prof. M.Jaskóły z 1991 roku/.

* * Uzupełnienie prof. W.Ratyńskiego, 1991 r.
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1.5. Inne formy działalności

1.5.1. Polskie Towarzystwo Fizyczne /PTF/

Przez cały okres swojej działaności Andrzej Sołtan związany był
z Polskim Towarzystwem Fizycznym, 1/5/ biorąc czynny udział w jego pra-
cach naukowych i popularyzatorskich. Na zjazdach fizyków polskich, orga-
nizowanych przez PTF w okresie międzywojennym co dwa lata kolejno w
różnych ośrodkach akademickich Polski i na zebraniach naukowych wygłosił
sz'ereg referatów z własnych prac badawczych. Również w ramach akcji
popularyzatorskich wygłosił szereg odczytów i referatów, prezentujących
fizykę jądra atomowego. 176/

We władzach towarzystwa powierzano mu pełnienie szeregu funkcji.
W okresie międzywojennym był przez wiele lat członkiem Zarządu Głów-
nego PTF. Po wojnie pełnił tę funkcję już od 194-7 r. , a następnie - do
roku 1952 - był skarbnikiem towarzystwa. 177/

W roku 1952 Andrzej Sołtan został wybrany przewodniczącym Polskiego
Towarzystwa Fizycznego i funkcję tą sprawował do roku 1955; następnie,
do roku 1957, był wiceprzewodniczącym. 178/

1.5.2. Działalność popularyzatorska

Na uwagę zasługuje również działalność popularyzatorska Andrzeja Soł-
tana, prowadzona poza ramami Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

W okresie międzywojennym napisał trzy artykuły, których tematem była
fizyka atomowa, wygłaszał odczyty, współpracował z wydawnictwem Trzaska,
F.vert i Michalski przy redagowaniu serii "Biblioteka Wiedzy'.'179/ Wziął
również udział, obok prof. Stefana Pieńkowskiego, w opracowaniu książki
"Polski słownik lekarski, radjologiczny i światłoleczniczy" „1<*V

Po wojnie sprawom popularyzacji wiedzy o fizyce jądrowej w społeczeń-
stwie Andrzej Sołtan poświęcił wiele uwagi i czasu, 1°1/ tematyka jądrowa
kojarzyła się bowiem ludziom z bronią masowej zagłady. Sołtan uparcie
bronił dziedziny, którą dobrze znał, tłumaczył i wyjaśniał. W artykułach,
audycjach radiowych i udzielanych wywiadach, zamieszczanych w popularnej
prasie, wielokrotnie przedstawia1 korzyści, jakie ludzkość winna odnieść
z rozwoju fizyki jądrowej. " ^ '

Dużo pracy włożył również w przygotowanie dwóch pozycji książkowych,
które ukazały się w roku 1953; były to: "Promieniotwórczość" Marii Skło-
dowskiej-Curie, drugie wydanie, 1°3/ i "Elektryczne źródła światła" -
Aleksieja l"^/
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"Promieniotwórczość", wymagająca uwzględnienia najnowszych zdobyczy
nauki, została przez Andrzeja Sołtana T na prośbę wydawnictwa - zaopa-
trzona w nowe "Uzupełnienia"-'-"'->/ i opracowane "Tabłice izotopów".
Recenzenci książki zgodnie podkreślali zwięzłość opisów, nowoczesność
ujęć, jasność i ścisłość oraz wielki trud, dające w sumie doskonałe pod
każdym względem nowe polskie wydanie "Promieniotwórczości".-'- '

W tym czasie Andrzej Sołtan opracował również dział fizyki w "Słow-
niku wyrazów obeveh", którego pierwsze wydanie ukazało się w roku
1954. ]87/

Opracował też wspólnie z grafikiem T. Klonowskirn tablice do nauki
fizyki, które zostały wydane przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkol-
nych. I 8 8 /

Popularyzacją fizyki Andrzej Sołtan zajmował się również w Polskim
Towarzystwie Przyrodników im. Kopernika, w którym pełnił funkcję wice-
przewodniczącego. 1°9/

1.5.3. Działalność w ruchu obrońców pokoju

Osobną piękną kartę w życiu Andrzeja Sołtana, jednak również bardzo
ściśle związaną z jego zawodem - stanowi działalność w światowym ruchu
obrońców pokoju.

Od podpisu, złożonego razem z innymi uczonymi polskimi pod listem do
naukowców Stanów Zjednoczonych, w którym domagano się zakazu broni
atomowej, 190/ Andrzej Sołtan uważał branie czynnego udziału w ruchu
obrońców pokoju za swój obowiązek jako fizyka. 191/

W roku 1955 przed Światowym Zgromadzeniem Przedstawicieli Sił Po-
koju w Helsinkach złożył publiczne oświadczenie o konieczności domagania
się, aby energia jądrowa nigdy nie przyniosła ludzkości cierpień, a cywi-
lizacji - masowej zagłady. "Dla każdego uczciwego człowieka - powiedział
prof. Sołtan - jest oczywista konieczność zakazu wytwarzania strasznej
broni, jaką są bomby atomowe i termonuklearne. Oby zrozumienie tej ko-
nieczności stało się powszechne". U2/ ]\[a tymże światowym zgromadzeniu
w Helsinkach niezmordowaną pracą w komisjach zjednał sobie gorącą sym-
patię i uznanie obecnych tam wybitnych przedstawicieli nauki wielu krajów
wszystkich kontynentów. 193/

Następny referat o stosunku nauki i uczonych do problemu energii
termonuklearnej wygłosił na krajowej konferencji Polskiego Komitetu Obroń-
ców Pokoju /PKOP/, która odbyła się 20 czerwca 1958 r. w Warsza-
wie , 194-/ Na tejże konferencji została zmieniona nazwa PKOP na Ogólno-
polski Komitet Pokoju /OKP/ i zostały wybrane władze. Andrzej Sołtan
został wiceprzewodniczącym OKP. 19J/
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Jako wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju występował
na Sztokholmskiej Sesji Jubileuszowej Światowej Rady Pokoju, w maju
1959 r. Zabierając glos - jako Polak i jako fizyk - mówił prostymi sło-
wami o groźbie przyszłej wojny i o konieczności zapewnienia dla rozwoju
nauki atmosfery pokoju, swobodnej dyskusji i nieskrępowanej wymiany
informacji. 19/

e r y

Za ofiarną działalność w ruchu obrońców pokoju Światowa Rada Pokoju
z okazji swego dziesięciolecia /20 kwietnia 1949 - 20 kwietnia 1959/ przy-
znała Andrzejowi Soltanowi dyplom honorowy. 197/

1.6. Dziesiąty i piętnasty grudnia 1959 roku

Andrzej Sołtan nigdy nie pozwalał sobie na dłuższy odpoczynek, a jego
kalendarz zapełniony był na każdy dzień dużą ilością spraw. 198/ Terminy
swoich urlopów wypoczynkowych uzależniał od licznych zastępstw, które
przyjmował na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Fizyki Polskiej
Akademii Nauk, od udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych,
gdzie przemawiał, wykładał, przewodniczył obradom sesji.

Urlopy, przeważnie wykorzystywane w częściach, spędzał w ostatnich
latach z rodziną w Krynicy Morskiej. 199/

O swoich dolegliwościach najczęściej nie mówił i miał opinię cieszącego
się najlepszym zdrowiem.200/ Pojawiający się w ostatnim czasie ucisk
w klatce piersiowej bagatelizował, nie pozwalając na konsultację z le-
karzem. 201/

Profesor Andrzej Soł tan zmarł nagle w wieku 62 lat na atak serca.
Stało się to w dniu 10 grudnia 1959 roku w Warszawie, w czasie wieczor-
nego spotkania z profesorem Sorbony Jean-Jacques Trillat, znajomym Andrze-
ja Sołtana z czasów paryskiego stypendium w Laboratorium Maurice de
Broglie'a. W czasie wesołej rozmowy, kiedy wspominali obaj dawne czasy,
w pewnej chwili Andrzej Sołtan urwał w połowie słowa, pochylił się na
stół i już nie żył.2°2/

W dniu pogrzebu, 15 grudnia 1959 roku, w godzinach rannych odbyło się
posiedzenie Państwowej Rady do Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii
Jądrowej, będące wyrazem hołdu dla zmarłego prof.dr. Andrzeja Sołtana,
znakomitego uczonego, który całe swoje życie poświęcił pionierskim T na
gruncie polskim - badaniom w dziedzinie atomistyki.

Po uczczeniu minutą ciszy pamięci Zmarłego, na wniosek prezesa Pols-
kiej Akademii Nauk, ministra szkolnictwa wyższego i Pełnomocnika Rządu
do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej Rada Państwa odznaczyła po-
śmiertnie Andrzeja Sołtana orderem Sztandar Pracy I klasy za wybitne za-
sługi w pracy naukowej w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądro-
wej.



-22-

Następnie - na wniosek dyrekcji Instytutu Badań Jądrowych - Państwowa
Rada do Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej uchwaliła wnio-
sek o nadanie największemu ośrodkowi badań atomowych w świerku pod
Warszawą imienia prof.dr. Andrzeja Sołtana, inicjatora i głównego organi-
zatora tego ośrodka.

Państwowa Rada do Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej
podjęła również nadzwyczajny wniosek o pośmiertnym przyznaniu Andrzejowi
Sołtanowi nagrody indywidualnej I stopnia 203/ za całokształt działalności
naukowej i pedagogicznej w zakresie fizyki jądrowej. 204-/

Na ręce rodziny Zmarłego oraz do Pełnomocnika Rządu do Spraw Wy-
korzystania Energii Jądrowej i do ambasad Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej w licznych krajach nadeszło ok. 100 depesz i listów kondolencyjnych.205/ .

Po nabożeństwie żałobnym, które odbyło się w południe w kościele
św.Karola Boromeusza, Andrzej Sołtan został pochowany w Alei Zasłużo-
nych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Pogrzeb odbył się na koszt
państwa. Przemówienia pożegnalne nad grobem wygłosili m.in.i minister
szkolnictwa wyższego H.Golański, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof.
Janusz Groszkowski, rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. S.Turski,
dyrektor naczelny Instytutu Badań Jądrowych prof. P.J.Nowacki oraz jeden
z najbliższych przyjaciół Zmarłego prof. H. Nie wodnic zań ski. 206/

Na kamieniu nagrobnym, który po kilku latach został położony, widnieje
napis: ANDRZEJ SOŁTAN 1897-1959. FIZYK..
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2. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA W OKRESIE OD 1924 DO 1959 ROKU

2.1. Zakład Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego
i szkoła naukowa profesora Stefana Fieńkowskiego

Studia i początek pracy naukowej Andrzeja Sołtana przypadły na okres
budowania od podstaw Zakładu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Zakład ten został zorganizowany w zrepolonizowanym Uniwersytecie
Warszawskim w roku 1915 przez przybyłego z zagranicy prof. Józefa Wie-
rusza-Kowalskiego. 207/ Właściwym jednak twórcą zakładu był jego długo-
letni kierownik profesor Stefan Pieńkowski.

Stefan Pieńkowski urodził się 9 września 1883 r. w Młynowie. Studio-
wał na uniwersytecie w Lie'ge, uzyskując w roku 1910 stopień doktora nauk
fizyczno-matematycznych. Ukończył również studia specjalne w Heidelbergu.
Do 1912 r . pracował jako asystent przy katedrze fizyki doświadczalnej uni-
wersytetu w Lie'ge, a następnie wykładał fizykę na politechnice w Lie'ge.

Od 1919 roku do dnia śmierci - 20 listopada 1953 r . - był profesorem
zwyczajnym fizyki doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, a w czasie
okupacji niemieckiej członkiem senatu tajnego UW. Był również trzykrotnie
rektorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. S.Pieńkowski piastował szereg godności: był członkiem czynnym
Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem zwyczajnym Towarzystwa Nauko-
wego Warszawskiego i Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Lie'ge,
doktorem h.c . Uniwersytetu Rjrskiego w 1929 r. i Uniwersytetu Paryskiego
w 194-5 r. , członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i członkiem jej
p re zydium . 208/

Największym dziełem życia Stefana Pieńkówskiego był Zakład Fizyki
Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. ^Oy/

Po objęciu w 1919 r . Katedry Fizyki Doświadczalnej na UW rozpoczął
swą działalność od zorganizowania od podstaw nowoczesnego zakładu nau-
kowego. 210/ Początki były bardzo trudne, ale dzięki talentowi organizacyj-
nemu i ogromnemu wysiłkowi Stefan Pieńkowski stworzył zakład, który zajął
w fizyce polskiej okresu międzywojennego stanowisko dominujące.211/

W tym okresie głównymi problemami, rozwijanymi w światowej fizyce,
był nowoczesny probLem budowy materii oraz einsteinowska teoria względ-
ności. Problem pierwszy - budowa materii - obejmował fizykę atomową
wraz z optyką molekularną oraz fizykę jądrową.212/ Tematyka badań nauko-
wych Zakładu Fizyki Doświadczalnej była zgodna z trendami światowymi.
Prowadzono głównie prace z dziedziny optyki atomowo-molekularnej,213/
specjalizując się w zagadnieniach luminesceneji cieczy, par i gazów 214/
oraz prace z dziedziny promieni Roentgena.
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Optyka atomowo-molekularna była działem najszerzej w Polsce uprawia-
nym. W Zakładzie Fizyki Doświadczalnej osiągnięto w tej dziedzinie po-
ważne wyniki, stanowiące trwały wkład nauki polskiej, uznany powszechnie
w nauce światowej.

Do zakładu prof. Pieńkowskiego przyjeżdżali liczni stypendyści z za-
granicy; również w Warszawie odbył się Międzynarodowy Zjazd Fotolumi-
ne scene ji. 215/

Natomiast badania z dziedziny fizyki promieni Roentgena i ich zastoso-
wanie do badań struktury materii zostały zapoczątkowane z inicjatywy prof,
•pieńkowskiego po raz pierwszy w Polsce 216/ w r o ^ u 1925.217/

W latach trzydziestych tematyka badań naukowych zakładu uległa dalsze-
mu rozszerzeniu - rozpoczęte zostały prace nad jądrem atomowym i nad
promieniotwórczością. 218/

Cechą charakterystyczną wszystkich poczynań prof. S.Pieńkowskiego
był rozmach organizacyjny i szerokość horyzontów naukowych.219/
Po postawieniu zakładu na wysokim naukowym poziomie zgłosił go do Fun-
dacji Rockefellera,220/ uzyskując sumę 50 tysięcy dolarów na jego dalszą
rozbudowę i wyposażenie.221/

Prof. S.Pieńkowski był wysokiej klasy naukowcem i pedagogiem. Posia-
dał cenny dar udzielania swego zapału do pracy badawczej młodszym pra-
cownikom, potrafił ich do tej pracy przygotować i cieszyć się serdecznie
z ich osiągnięć. Stworzył w swoim zakładzie poważną szkołę naukową222/ f

pierwszą w dziejach fizyki polskiej, znaną dobrze wśród fizyków polskich
i za granicą jako szkoła Pieńkowskiego.

.Oprócz specjalizacji w zakresie głównego kierunku badawczego zakładu
- optyki atomowo-molekularnej - szkołę Pieńkowskiego cechowała cześć
dla prawdy naukowej, wysuwanie na pierwszy plan badania konkretnych zja-
wisk przyrody, pogarda dla pustego werbalizmu, krytycyzm i ostrożność
w wysnuwaniu wniosków, systematyczność i wytrwałość w pracy.223/

Jednocześnie prof. S.Pieńkowski wymagał od swoich uczniów aby sami
potrafili instalować aparaty do badań naukowych, zwracał dużą uwagę na
ich techniczne przygotowanie. 224-/ Dzięki temu i Andrzej Sołtan poznał
różne techniki rzemieślnicze: ślusarstwo, szklarstwo, stolarstwo, umiał
dobrze toczyć, frezować.224-/ Te umiejętności przydały mu się bardzo
w doświadczalnych pracach badawczych.

W Zakładzie Fizyki Doświadczalnej UW rozpoczynało swoje kariery nau-
kowe pod kierownictwem prof. Stefana Pieńkowskiego wielu zdolnych fizyków
W roku śmierci profesora - 1953 - jego uczniowie zajmowali ponad 20 kated
fizyki na wyższych uczelniach. 225/
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• Praca naukowa w dziedzinie optyki i promieni Roentgena

Andrzej Soltan rozpoczął doświadczalną pracę badawczą pod kierunkiem
f. Stefana Pieńkowskiego jeszcze przed ukończeniem studiów. Dotyczyła

widm pasmowych rtęci i była tematem jego rozprawy doktorskiej pt. :
Ldmo pasmowe rtęci i warunki jego występowania".

Uzyskane w czasie badań wyniki przedstawił Andrzej Sołtan na II i III
idzie Fizyków Polskich-^b/ oraz w dwóch publikacjach: "Widmo pasmo-
rtęci" 227/ i "Warunki powstawania nośników pasm wodorowo-rtęcio-

:h" 228/ .

Szczególne zainteresowanie w owym czasie widmami pasmowymi rtęci
/oływala pozorna sprzeczność, występująca między teorią a doświadcze-
n: otóż rtęć w stanie pary lub gazu jest jednoatomowa, zaś atomy nie
;ą być nośnikami widm pasmowych.229/ W swoich badaniach Andrzej
tan wykazał, że w parach czystej rtęci pasma, zwane dotychczas pasma-
rtęci, nie występują, a pobudzanie ich może wystąpić jedynie w miesza-
e wodoru i par rtęci. Stwierdził, że za prawdopodobny nośnik omawia-
li pasm należy uważać związek HgH, rozpadający się w podwyższonej
peraturze. 230/

Stwierdzenie istnienia nietrwałego związku HgH wywołało zainteresowa-
badaczy, ponieważ od roku 1.895 utrzymywało się przekonanie, że widmo

mowę, rzekomo rtęci - może powstawać jedynie w warunkach jej desty-
ii. Andrzej Sołtan obalił je dając dowody, że tym niezbędnym warunkiem
: właśnie obecność wodoru względnie pary wodnej.231/

Wykonanie tych prac wymagało jasnego zrozumienia problemu oraz dosko-
;j znajomości trudnej i wówczas jeszcze nie dość opracowanej teorii
rr, atomowych i molekularnych. 232/

Prace Sołtana były omawiane, przytaczano jego opinie,233/ a profesor
sław Reczyński234-/ polecił w Politechnice Lwowskiej przeprowadzić
wiadczenia, których celem było zbadanie warunków powstawania związku
I. Praca potwierdziła istnienie tego związku.235/

W czasie pobytu w Paryżu, w Laboratorium Maurice de Broglie'a
boratoire de Recherches Physiques sur les Rayons X/ Andrzej Sołtan
cował nad spektroskopią widm atomowych w bardzo słabo wówczas zba-
ym obszarze pośrednim pomiędzy nadfioletem i promieniowaniem rentge-
rskim.

W pracach wykonanych za pomocą spektrometru próżniowego, zbudowa-
o przez Jean Thibaut, Andrzej Sołtan wykrył szereg nowych linii w tym
żarze widmowym, przedłużając wykresy Moseleya. Przez porównanie
ików, otrzymanych za pomocą siatki dyfrakcyjnej, z wynikami uzyskiwa-
li w drodze ugięcia przez kryształy, zbadał współczynnik załamania
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niektórych substancji dla fal elektromagnetycznych o wymienionych długoś-
ciach. Stwierdził również występowanie szeregu linii widmowych wzbro-
nionych. 23W

Te doniosłe wyniki pracy badawczej ^'' Andrzej Sołtan ogłosił wspól-
nie z Jean Thibaut w publikacjach: "Recherches spectrographiques dans le
domaine intermddiaire " 238/ oraz "Mesures spectrographiques dans le
domaine intermćdiaire /series K , L , M , N / " . 239/ Druga z wymienionych
prac była przedstawiona przez Maurice de Broglie'a na posiedzeniu Pa-
raskiej Akademii Nauk w dniu 3 października 1927 r. 24-0/ _ Otrzymane w
Peryżu wyniki Andrzej Sołtan referował również na IV Zjeździe Fizyków
Polskich. 241/

Po powrocie do Warszawy Andrzej Sołtan zajmował się następn3Tn -waż-
nym problemem naukowym: badaniem wpływu wiązań chemicznych na współ-
czynnik pochłaniania promieni rentgenowskich.242/ Celem pracy było
stwierdzenie z możliwie znaczną dokładnością prawa addytywności współ-
czynników pochłaniania tych promieni w zastosowaniu do związków chemicz-
nych. Wykonane pomiary dla wody oraz tlenu gazowego i ciekłego pozwoliły
stwierdzić, że w granicach odchyleń od tego prawa, niedostrzegalnych w
ówczesnym stanie techniki pomiarów, pozostaje ono w mocy.2437

Był to wówczas zupełnie nowy problem. Od pierwszych udanych prób,
dokonanych przez Andrzeja Sołtana, problem ten był przedmiotem szczegó-
łowych badań w najbardziej zaawansowanych ośrodkach naukowych.244/

Wyniki swoich badań, prowadzonych bardzo intensywnie2z+5/ w ciągu
kilku Iat24o/? opublikował w artykule "Recherches sur 1'absorption des
rayons X et les liaisons chimiques" . 247/ Praca była również referowana
na .VI Zjeździe Fizyków Polskich w Warszawie, we wrześniu 1932 r.248/

2.3. Praca naukowa w dziedzinie fizyki jądrowej

2.3.1. Badania naukowe prowadzone w Stanach Zjednoczonych

Andrzej Sołtan był jedynym fizykiem polskim, który w okresie przed-
wojennym prowadził badania w dziedzinie fizyki jądrowej w Stanach Zjedno-
czonych. 249/ Do Stanów Zjednoczonych wysłał go w ramach stypendium
Fundacji Rockefellera profesor Stefan Pieńkowski - dobrze zorientowany
w kierunkach rozwojowych fizyki - na specjalizację w nowej, obiecującej
dziedzinie. 250/

Lata trzydzieste były okresem nieb3rwałego, fascynującego rozwoju fizyki
jądrowej.251/ W tym okresie Andrzej Sołtan przebywał rok w Pasadenie,
w Laboratorium Kelloga /Kellog Radiation Laboratory/, które stanowiło
cząść Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego /California Institute of
Technology/. Kierownikiem laboratorium był fizyk Robert Millikan.
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W jego laboratorium Soltan rozpoczął badania w nowej dla siebie dziedzi-
nie - fizyce jądrowej - której pozostał wierny do końca życia.252/

W Stanach Zjednoczonych Andrzej Sołtan znalazł się w krótkim czasie
po przeprowadzeniu przez naukowców pierwszej całkowicie sztucznej prze-
miany pierwiastków chemicznych, po odkryciu neutronu i protonu.253/
Szczególnie odkrycie neutronu wywarło decydujący wpływ na dalszy rozwój
fizyki, gdyż cząstki te odznaczały się dużą użytecznością w badaniach.
Na początku otrzymywano neutrony przez użycie ciał alfa promieniotwór-
czych, jednak wytwarzano w ten sposób zbyt słabe strumienie neutronów,
aby można było prowadzić badania w większym zakresie. Do dalszych,
intensywnych badań fizykom potrzebne były duże ilości neutronów, których
nie można było uzyskać dotychczas stosowanymi metodami. 254/

Problem ten został rozwiązany przez Andrzeja Sołtana, który wspólnie
z amerykańskimi fizykami H.R.Cranem i C.C.Lauritsenem otrzymał po raz
pierwszy neutrony w sposób sztuczny, poprzez bombardowanie niektórych
substancji jonami ^H+ przyspieszanymi w akceleratorze do energii 1 miliona
elektronowoltów /l MeV/. Pozwoliło to uzyskać wielokrotnie silniejsze stru-
mienie neutronów. Wykryte zostały przy tym nowe, nieznane dotychczas
reakcje jądrowe produkujące neutrony.

Prace te wywołały duże zainteresowanie w świecie. ' Były to bowiem
pierwsze doświadczenia nad całkowicie sztucznym wytwarzaniem neutronów,
a otrzymane wyniki miały podstawowe znaczenie dla dalszego rozwoju fizyki
jądrowej.256/ Reakcje wykryte przez Andrzeja Sołtana i współautorów
stały się odtąd najczęściej stosowanym źródłem otrzymywania neutronów o
dużym natężeniu. Znaczenie ich zmalało dopiero z chwilą zbudowania reak--
torów atomowych.^o//

W dorobku naukowym Andrzeja Sołtana to pierwszorzędnej wagi odkrycie
stanowi szczytowe osiągnięcie.25o/

Dodatkowym plusem pobytu w Pasadenie było poznanie przez Andrzeja
Sołtana wielu wybitnych fizyków jądrowych tego okresu.259/

Wyniki badrm uzyskane w Stanach Zjednoczonych, opublikował Sołtan
wspólnie z H.R.Cranem i C.C.Lauritsenem w pracach: "Production artifi-
cielle de neutrons", 260/ 4 "Nouvelle source artificielle de neutrons",261/
"Artificial Production of Neutrons",262/ "Production of neutrons by high
speed deutons",263/ "Artificial Production of Neutrons'.1.264/ Referował je
również na VII Zjeździe Fizyków Polskich w Krakowie, we wrześniu 1934
roku.265/
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2.3.2. Badania naukowe przeprowadzone za pomocą akceleratora
konstrukcji w Ta fach 19~3~7~-3~9~ i okres -drugiej wojny światowej

Po powrocie do kraju ze Stanów Zjednoczonych Andrzej Sołtiin zajmował
się już wyłącznie fizyką jądrową 2oo/ j kilka następnych lat poświęcił na
zbudowanie w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego
odpowiedniej aparatury do badań w tej dziedzinie,

W roku 1937 dysponował już. zbudowanym przez siebie akceleratorem
kaskadowym, pierwszym i jedynym w Polsce w okresie międzywojennym,
oraz niezbędną aparaturą uzupełniającą.267/

Za pomocą tego akceleratora przeprowadził w latach 1937-1939 szereg
badań nad neutronami. Stosując jako miarę natężenia wiązek neutronowych
promieniotwórczość wzbudzoną w różnych detektorach progowych /Cu, Al,
Hg/, zmierzył przekrój czynny nuklidów na rozpraszanie neutronów w paru
przedziałach energii. Wyznaczył również przybliżone wartości tzw. prawdo-
podobieństwa przylgnięcia neutronów do jąder atomowych .268/

Otrzymane wyniki były podstawą jego pracy habilitacyjnej i zostały opubli-
kowane w skróconej wersji angielskiej "Interaction of Fast Neutrons with
Atomic Nuclei" 269/ i następnie w wersji rozszerzonej "Zderzenia prędkich
neutronów z jądrami atomowymi" .270/

Pi-zeprowadził również szereg badań wspólnie z profesorem Ludwikiem
Wertensteinem^/l/ i dr. Janem Cichocktm, docentem w Zakładzie Fizyki
Doświadczalnej UW.

Ol') I
Z Wertensteinem wykonał najciekawszą pracę tego okresu, ' polegają-

cą na badaniu izomerii jądrowej, wytworzonej w bromie przez neutrony
o różnych energiach. Wyniki zostały opublikowane w artykule "Les radio-
isotopes isomćriąues du brome" 273/ i w skróconej formie "Isomeric RaJio-
-Isotopes of Bromine" .274/

Wspólnie z Janem Cichockim wykrył Andrzej Sołtan dwa nowe izotopy pTO
mieniotwórcze siarki i fosforu i zbadał je oznaczając czasv zveia i rodzą:
wysyłanego promieniowania.''Ji Wyniki opublikowano w dwóch artykułach:
"Radiosilicium produit par bombardement du soufre avec <Jrs neutrons ra-
pides"276/ \ "Corps radioactifs produit dans le soufre et le phosphore par
des neutrons rapides" .2/ //

Z Janem Cichockim pracował również nad rozszczepieniem uranu. '"'

W ostatnich latach przed drugą wojną światową w Zakładzie Fizyki Doś-
wiadczalnej UW w dziedzinie fizyki jądrowej pracowali również, kontynuując
badania rozpoczęte za granicą, Cezary Pawłowski, Leonard Sosnowski oraz
Jerzy Starkiewicz. Wojna przerwała organizowanie w zakładzie prof. Pień-
kowskiego poważnego ośrodka fizyki jądrowej. 279/
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Okres wojny uniemożliwił również prowadzenie badań w dziedzinie
doświadczalnej fizyki jądrowej, wymagającej pracowni i skomplikowanych
urządzeń.

Prof. Stefan Piońkowski, wiedząc jak trudno będzie naukowcom
wrócić do pracy badawczej po wojennej przerwie, zorganizował w czasie
okupacji dla nielicznej grupy wybranych tajne zebrania naukowe. Odby-
wały się one raz w tygodniu, w piątki , w jego mieszkaniu lub u innych
profesorów. W czasie tych spotkań referowano najbardziej aktualne prace
oryginalne, dyskutowano naukowe tematy i omawiano plany na przyszłość.
Andrzej Sołtan był uczestnikiem tych zebrań, z których ostatnie odbyło
się w końcu lipca 1944 roku.*-"'-''

Należy sądzić, że wielu problemów naukowych dostarczała mu budowa
cykloti'onu, prowadzona w tajemnicy przed władzami okupacyjnymi Zakła-
dów P h i l i p s . 2 8 1 /

2.4. Praca naukowa w latach 1945-1959

2.4 .1 . Działalność naukowa inspirująca i kierująca

Wojna zniszczyła nieliczne pracownie fizyki jądrowej w Polsce. '
Z głównego warsztatu pracy badawczej Andrzeja Sołtana, Zakładu Fizyki
Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, który w okresie międzywo-
jennym doszedł do rangi jednego z najwybitniejszych w świecie ośrodków
badań fizycznych w optyce atomowo-molekularnej - pozostały tylko mury2o3/<.

Z uczonych, z którymi Andrzej Sołtan współpracował, Jan Cichocki
zginął we wrześniu 1939 roku, 2 "^' a Ludwik Wertenstein w 1945 roku.285/

Przed Sołtanem w latach powojennych życie postawiło wielkie zadania
organizacyjne, pochłaniające czas i nerwy,2""/, jednak nigdy nie przerwał
całkowicie pracy naukowej.2 ' '

Już kilka dni po powrocie do kraju, w czerwcu 1945 roku - w krótkim
okresie krakowskim - prowadził naukowe dyskusje m.in. z J.Blatonem
i J.Weyssenhoffem.2""/ Naukowe dyskusje były zresztą częścią składową
codziennego życia Sołtana na każdym jego etapie.2o9/

Latem 1946 roku, na zaproszenie rządu Stanów Zjednoczonych Andrzej
Sołtan wraz z prof. S .Pieńkowskim reprezentował naukę polską podczas
doświadczeń z bombą atomową, przeprowadzanych na atolu Bikini /Ocean
Spokojny/.

W czasie pływania po oceanie i prowadzenia naukowych obserwacji,
Andrzej Sołtan bardzo się zaprzyjaźnił z radzieckim atomistą profesorem
M.G.Mieszczeriakowem, który reprezentował naukę ZSRR. Przejazdy



-30-

przez Stany Zjednoczone umożliwiły mu równioż odnowienie przedwojen-
nych kontaktów z wybitnymi amerykańskimi fizykami jądrowymi. 290/

Cały czternastoletni okres pracy naukowej Andrzeja Sołtana po wojnie
związany był z Łodzią i z Warszawą. Już na początku 194-7 roku próbował
uruchomić na Politechnice Łódzkiej program badawczyv rozpoczynając -
wraz z pierwszymi asystentami - budowę akceleratora Van de Graaffa.
Tymi pierwszymi jego asystentami byli: Eugeniusz Dmochowski, Halina
Juraszyńska, Jadwiga Mońko, Stefan Nowicki i Zdzisław Wil.helmi.29l/

Dwaj spośród tej grupy - Nowicki i Wilhelmi - to późniejsi, jedyni
•jego doktoranci. Zdzisław Wilhelmi obronił pracę kandydacką "Przekroje
czynne jąder atomowych na reakcją /n,p/" w dniu 11 stycznia 1954 roku
na Uniwersytecie Warszawskim,292/ a Stefan Nowicki pracę "Przenikanie
promieni X o energii 4-00-1000 keV przez grube zasłony z lekkich materia-
łów" - 8 lutego 1955 r . na Politechnice Łódzkiej.293/

Na Uniwersytecie Warszawskim, w bardzo trudnych warunkach finanso-
wych i aparaturowych, w jakich znajdowały się pracownie, Andrzej Sołtan
zorganizował i prowadził badania z zakresu fizyki jądrowej. Jego katedrę
opuszczało rocznie ok. 10 magistrów, wyspecjalizowanych w tej dziedzinie
kształcili się również aspiranci. 294-/ Badania naukowe na uniwersytecie
prowadził od roku 194-7. do końca życia, łącząc je często z badaniami,
prowadzonymi w instytucjach którymi kierował /Zakład Izotopów Promienie
twórczych IF PAN i Instytut Badań Jądrowych PAN/, dysponujących więk-
szymi możliwościami finansowymi, etatowymi czy aparaturowymi.295/

Andrzej Soltan był w tym czasie najlepszym w kraju znawcą w dziedzi-
nie eksperymentalnej fizyki jądrowej, w szczególności w dziedzinie budów}
akceleratorów. W Zakładzie Izotopów Promieniotwórczych IF PAN prowa-
dził szereg badań reakcji jądrowych i poziomów energetycznych jądra
a tomowego. 29D/ Prowadzone tam były również prace z dziedziny promienie
wania kosmicznego i techniki kliszowej. Temat ten /promieniowanie kosT

miczne/ był m.in. przedmiotem wykładów prowadzonych przez Sołtana na
Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 194-7/194-8.297/

W Instytucie Badań Jądrowych PAN pod kierunkiem Sołtana i przy jego
osobistym udziale prowadzono badania dotyczące fizyki neutronów, spektro-
metrii jądrowej, reakcji jądrowych niskich energii, spektroskopii beta
i techniki pomiarowej z zakresu fizyki jądra.298/

Andrzej Sołtan służył młodszym kolegom cenną radą i pomocą opartą na
wielkiej wiedzy i doświadczeniu.299/ Opiekował się pracami swoich ucznió
i współpracowników, dyskutował trudniejsze problemy i zawsze okazywał in
wielkie zainteresowanie. 300/ jako przewodniczący Rady Naukowej 1BJ żywe
interesował się pracami całego instytutu; poświęcał im wiele uwagi i dbał
o wysoki poziom publikacji. 301/
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2.A.2. Inne funkcjo naukowo

Z doświadczenia i wiedzy Andrzeja Soliana korzystało wiolo towa-
rzystw i instytucji, powołując go do grona swoich członków lub w skład
rad naukowych czy komitetów.

Andrzej Soltan był członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
i Polskiej Akademii Umiejętności, a następnie członkiem korespondentem
Wydziału III Polskiej Akademii Nauk i członkiem jej prezydium;
- doradcy naukowym w Zjednoczeniu Przemysłu Lamp Elektrycznych;^ '
- członkiem Komitetu Fizyki PAN; 303/
- członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN;
- członkiem Komitetu c\o Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądro-

wej, a następnie członkiem jego prez3rdium;304/
- członkiem Rady Naukowo-Wydawniczej PAN;305/
- członkiem Państwowej Rady do Spraw Pokojowego Wykorzystania

Energii Jądrowej ;30b/
- członkiem Rady Naukowej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych

w Dubnej /ZSRR/;
- członkiem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Fizyki

Czystej i Stosowanej /Union Internationale de Physique Pure et
Appliquc5e - U1PPA/, ukonstytuowanego w 1957 roku;307/

- członkiem Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Elektroniki w War-
szawie ;30o/

- członkiem Zespołu Rzeczoznawców Fizyki Sekcji Studiów Uniwersytec-
kich Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego;309/

- członkiem Kolegium Redakcyjnego Biuletynu PAN, seria nauk matema-
tyczno-fizyczno-astronomicznych;3l0/

- członkiem Kolegium Naukowego Ośrodka Biografii i Dokumentacji Nauko-
wej PAN.311/

Szczególnie cenny był jego udział w pracach Zjednoczonego Instytutu
Badań jądrowych /ZIBJ/ w Dubnej - ZSRR.

ZIBJ został utworzon}^ na podstawie porozumienia między jedenastoma
krajami, podpisanego w dniu 26 marca 1956 roku na międzynarodowej kon-
ferencji w Moskwie. Jednym z sygnatariuszy porozumienia była Polska,
dzięki czemu nasi uczeni uzyskali dostęp do nowoczesnych urządzeń nau-
kowych w fizyce jądrowej. W składzie polskiej delegacji rządowej był
profesor Andrzej Sołtan oraz profesorowie: Leopold Infeld i Henryk Nie -
wodnic z ań ski.

ZIBJ miał więc charakter międzynarodowy i jego celem była szeroka
współpraca w dziedzinie fizyki jądrowej. Dysponował m.in. potężnymi
akceleratorami, które zostały udostępnione uczonym z krajów członkows-
kich: fazotronem na energię 680 milionów elektronowoltów /680 MeV/
i synchrofazotronem na energię 10 miliardów elektronowoltów /lO GeV/,
znajdującym się w końcowej fazie budowy, największym w tym czasie
akceleratorem na świecie.
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Dyrektorem Z1BJ został prof. D.I. Blochincew, twórca pierwszej
w świecie radzieckiej elektrowni atomowej, a jednym z dwóch wicedyrek-
torów - prof. Marian Danysz, współpracownik prof. Sołtana, który roz
poczynał swoją karierę naukową w Zakładzie Atomistyki UW.

Jako członek Rady Naukowej ZIBJ od roku 1956 Andrzej Sołtan brał
czynny udział we wszystkich sesjach rady i wywierał istotny i cenny
wpływ na rozwój i działalność tej międzynarodowej instytucji. 312/

Z inicjatywy prof. A. Sołtana i prof ,H.Niewodniczańskiego podjęto
w ZIBJ w Dubnej w roku 1958 badania z zakresu spektroskopii jądrowej
i w następstwie zorganizowano zakład, z którym prowadziły ożywioną
współpracę naukową obok Polski i inne kraje uczestniczące w Z1BJ."*1

2.4-.3. Własna praca naukowa

Własne zainteresowania badawcze Andrzeja Sołtana dotyczyły w latacl
powojennych szeregu nowych problemów w fizyce.

W roku 1952 badał wpływ wiązań chemicznych na półokres rozpadu
stanów izomerycznych jądra. Zjawisko to zostało zaobserwowane kilka
miesięcy wcześniej. Spodziewany efekt okazał się jednak za mały i nie
został wykryty.313/ Prowadził również badania eksperymentalne w celu
wyjaśnienia kapitalnego zagadnienia niezmienniczości względem inwersji
czasu. 314/

Dwie ostatnie prace badawcze Sołtana pochodzą z okresu, gdy po
rezygnacji ze stanowiska naczelnego dyrektora Instytutu Badań Jądrowych
PAN miał przez kilka miesięcy nieco więcej czasu na własną pracę nau-
kową. Prowadził wtedjr badania nad polaryzacją poprzeczną elektronów
konwersji, wybierając inną drogę niż dotychczasowi eksperymentatorzy:
chciał wyznaczyć polaryzację jądra powstającego w wyniku rozpadu beta
poprzez pomiar elektronów z konwersji promieniowania gamma tego
jądra.315/ w eksperyment ten włożył wiele wysiłku i inwencji technicz-
nej, nie zdążył go jednak zakończyć.31o/

Ostatnia praca Andrzeja Sołtana dotyczyła fizyki plazmy, w tym moż-
liwości uzyskania kontrolowanych reakcji termojądrowycii, pozwalających
na techniczne wyzyskanie tych reakcji.317/ Uważał on, że w ówczesnym
stanie wiedzy o plazmie nie należy gwałtownie dążyć do realizacji kont-
rolowanej reakcji termonuklearnej. Trzeba najpierw i przede wszystkim
dokładnie przebadać i wyjaśnić zjawiska zachodzące w gorącej plazmie
i jej zachowanie się. Wtedy problemy techniczne wywołania reakcji
termonuklearnej okażą się łatwiejsze do rozwiązania.318/ Sołtan z powo-
dzeniem rozwiązał bardzo trudne zagadnienia matematyczne, związane

Uzupełnienie Recenzenta z 1991 roku.
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z projektowaną pracą badawczą.319/ \y Zakładzie Fizyki Jądra Atomowe-
go IBJ kierował laboratorium fizyki plazmy, w którym mała grupa pracowni-
ków naukowych prowadziła systematyczne studia teoretyczne i wykonywała
już na niedużą skalę prace doświadczalne z fizyki plazmy. Po dwudziestu
latach wiadomo , że i w tym przypadku nie zawiodła go intuicja znakomi-
tego eksperymentatora - droga, którą obrał w swoich badaniach, uważana
jest za najbardziej obiecującą z dróg, mogących doprowadzić do kontrolo-
wanej syntezy termo jądrowej. 320/

Dwa dni przed śmiercią, 8 grudnia 1959 roku, Andrzej Sołtan rozma-
wiał z dr. Włodzimierzem Kuschem i prof. Ludwikiem Natansonem o rezo-
nansowym rozpraszaniu promieniowania gamma. Temat ten, po opublikowa-
niu pracy Mbsbauera, wzbudzał ostatnio wielkie zainteresowanie na świe-
cie."**' Po rozmowie wezwał swoich współpracowników i polecił im podjąć
wstępne doświadczenia nad tym zjawiskiem jądrowym.

pracy
Był świetnie usposobiony, jasno i precyzyjnie kreślił plany przyszłej

321/

Inspiracją zainteresowania prof. A.Sołtana były prywatne informacje
od Mosbauera i Heisenberga. Uwaga Recenzenta z 1991 roku.
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3. BUDOWA APARATURY FIZYCZNE]

3.1. Pierwsze prace konstruktorskie

Jak już wspomniałam, profesor Stefan Pieńkowski wymagał od swoich
uczniów i współpracowników praktycznej umiejętności budowania apara-
tury do badań fizycznych.

Andrzej Sołtan wykazał talent konstruktorski już w swoich p
badaniach naukowych nad widmem pasmowym rtęci. Przeprowadzenie tych
badali wymagało zbudowania trudnej pod względem technicznym aparatury,
którą wykonał niemal całkowicie własnoręcznie ze szkła i kwarcu. Wyma-
gała ona wielkiej pomysłowości w projektowaniu i realizacji.

W następnych latach skonstruował nowy model lampy rtęciowej. W Za-
kładzie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, w którym
centralnym przedmiotem badań były zjawiska fotoluminesceneji, dużą trud-
ność sprawiał pracownikom naukowym brak silnych źródeł światła do
wzbudzania lumine scene ji. Dotychczas używane lampy działały w sposób
przerywany: rtęć była w stałym ruchu, a łuk zapalał się i gasł kilka razy
na sekundę.322/ Aby zaradzić tym trudnościom Andrzej Sołtan zaprojek-
tował i wykonał nowy model kapilarnej lampy rtęciowej. Skonstruował
dwa warianty takiej lampy: lampę dającą liniowe źródło światła poziome
i lampę dającą liniowe źródło światła pionowe. Lampa konstrukcji Sołtana
działała bez drgań, paliła się nadzwyczaj równo dając bardzo silny blask,
a jej wydajność energetyczna była wyższa od wydajności zwykłych lamp
rtęciowych,, dotychczas używanych.323/ Opis lampy opublikował w arty-
kule "Nowy model lampy rtęciowej".324/

Posługując się lampą konstrukcji Sołtana przeprowadzono szereg cen-
nych badań nie tylko w dziedzinie lumine scene ji. Była ona bardzo przy-
datna w pracowniach optycznych.325/ j e j wykonanie - ze względu na
dużą przydatność i prostą konstrukcję - zalecano również szkolnym pra-
cowniom f izyc znym .326/

3.2. Budowa wielkich urządzeń do badań w fizyce jądrowej

3.2.1. Budowa pierwszego akceleratora

W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych /1932/33/ powstały naj-
wybitniejsze prace naukowe Andrzeja Sołtana. W osiągnięciu tych wyników
talenty konstruktorskie i jego umiejętności w zakresie techniki laborato-
ryjnej stały się istotnym czynnikiem powodzenia.327/

Aby móc kontynuować badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych,
po powrocie do kraju stworzył w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej UW
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warunki do pracy eksperymentalnej w fizyce jądrowej. Korzystając z do-
świadczeń rmerykańskich zbudował akcelerator- podstawowe urządzenie
do prowadzenia badań.326/ ja skomplikowana aparatura została zainsta-
lowana w jednej z największych sal zakładu.

Zbudował również aparaturę uzupełniającą, na którą składały się
urządzenia regulacyjne, sterujące i rejestrujące oraz urządził odpowied-
nio przystosowane pracownie chemiczną i pomiarową. Był jednocześnie
nutorom projektu aparatury, technikiem, kreślarzem, monterem, tokarzem
i szklarzem, wvkonujqc - z niewidką pomocą dwóch innych pracowników
zakładu - prace, na które normalnie pracownik naukowy nie traci czasu
i o n o r g i i. ^^- '

Każda z części akceleratora musiała IJ3'Ć specjalnie zaprojektowana
i stanowiła nowy problem techniczny. Każda część była złożona z elemen-
tów trudnych do zdobycia, często przeznaczonych do zupełnie innych
celów. Zbudowanie w takich warunkach niezwykłe precyzyjnego urządzenia
wymagało wielkiego talentu konstruktorskiego i wielkiej pracowitości.330/

Dodatkowo zbudował też urządzenie do produkcji ciężkiej wody metodą
C.N.Lewisa i McDonalda.33l/

W roku 1937 - po pięciu latach pracy - Andrzej Sołtan zakończył
budowę i pierwszy polski akcelerator konstrukcji Andrzeja Sołtana wy-
Iworzył neutrony.332/

Po latach ten pasjonujący moment ożył we wspomnieniach jednego z
uczniów Andrzeja Sołtana, któremu Sołtan robił wymówki, że nie dość
szybko został zawiadomiony o zadziałaniu skonstruowanego przez młodego
człowieka urządzenia. "Ja - powiedział wtedy Andrzej Sołtan - gdy
otrzymałem pio_rwsze neutrony obudziłem swojego profesora /Stefana
Pieńkowskiego_/ o godzinie drugiej w nocy!" 333/

Chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, żo przed drugą wojną światową
istniał projekt zainstalowania w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej UW
przy ulicy Hożej 69 cyklotronu. Miał on być umieszczony w ogrodzie
pod sadzawką celom zabezpieczenia otoczenia przed promieniowaniem.
Ryły już na'vcl na ten cel fundusze ,334-/ przy gromadzeniu których pro-
fesor Pieńków ski wykazywał wiele inwencji. 3os>/

Po zdobyciu Warszawy przez Niemców, akcelerator Sołtana już w
pierwszych dniach października rozmontowano i wywieziono do Nie-
miec. 33o/

3.2.2. Budowa pierwszego cyklotronu

W czasie okupacji niemieckiej Andrzej Sołtan pracował w Zakładach
Philips i tam, w tajemnicy przed władzami okupacyjnymi, budował mały
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cyklotron. Sam Sołtan i część autorów wspomnień o nim piszą o zbudo-
waniu cyklotronu, 337a/ w innych pracach mówi się o nie zakończonej
budowie tego urządzenia.33/b/

Cyklotron był wtedy najpotężniejszym i najbardziej nowoczesnym
typem akceleratora. Liczba cyklotronów na świecie, a szczególnie w
Europie, była bardzo niewielka.33o/ Budowa cyklotronu mogła być pod-
jęta dzięki dużym możliwościom warsztatowym, jakimi dysponowały Zakła-
dy Philips. 339/ Np. ciężką wodę, potrzebną do doświadczeń z cyklotro-
nem, Andrzej Sołtan sprowadzał z Norwegii za pośrednictwem dyrekcji
Philips, jako przeznaczoną na potrzeby Oberkommando der Wehrmacht.
Ostatnia partia przyszła niedługo przed zniszczeniem fabryki ciężkiej
wody przez komandosów.34-0/

Wybuch powstania warszawskiego uniemożliwił uruchomienie, urządze-
nia. Cyklotron Sołtana został przez Niemców wraz z wyposażeniem Zakła-
dów Philips ewakuowany do Wiednia, gdzie uległ zniszczeniu w czasie
bombardowań miasta.341/

3.3. Budowa akceleratorów w latach 194-7-1959

3.3.1. Akcelerator na Politechnice Łódzkiej

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Andrzej Sołtan rozpoczął
budowę następnego dużego urządzenia. Przy pomocy swoich asystentów
na początku roku 194-7 342/ zainicjował budowę akceleratora Van de
Graaffa na Politechnice Łódzkiej. Budową tą kierował aż do jej zakoń-
czenia w 1952 roku.343/

Jako narzędzie badawcze akcelerator ten nie odegrał większej roli,
ponieważ został zbudowany w nieodpowiednim do tego celu budynku
i pomieszczeniu. Spełnił jednak wspaniale swoją rolę dydaktyczną.344/

3.3.2. Montaż akceleratora zakupionego w Szwajcarii

W roku 1951 Andrzej Sołtan - wraz ze współpracownikami - całko-
wicie zmontował i uruchomił zakupiony w Szwajcarii akcelerator kaska-
dowy na 1 MeV. 345/ Urządzenie zostało zainstalowane w Zakładzie
Fizyki Doświadczalnej UW przy ulicy Hożej 69, w tzw. "Hali atomowej",
specjalnie zaprojektowanej przez Sołtana w tym celu.34o/
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3.3.3. Budowa akceleratora na Uniwersytecie Warszawskim

Ograniczenia dewizowe, brak środków na rozwój doświadczalnej fizyki
jądrowej i wynikający z tego sceptycyzm Andrzeja Sołtana w ocenie dal-
szego rozwoju sytuacji, a jednocześnie jego troska o przyszłość Katedry
Atomistyki na Uniwersytecie Warszawskim, doprowadziły do decyzji budo-
wy następnego akceleratora "gospodarskim sposobem".

W roku 1952 rozpoczął Sołtan budowę akceleratora Van de Graaffa
typu ciśnieniowego na 3 MeV. Budowa, prowadzona bardzo skromnymi
środkami, zakończona została w roku 1962 /już wspólnie z Instytutem
Badań Jądrowych/, dwa lata po śmierci profesora, który do końca życia
sprawował nad nią osobistą opiekę.347/ Akcelerator ten odegrał wielką
rolą w rozwoju fizyki jądrowej w Polsce. W ciągu dwudziestu lat wyko-
nano na nim m.in. około dwudziestu prac doktorskich.34-8/

3.3.4-. Projekt cyklotronu

W tym też czasie. Andrzej Sołtan wraz z kilkoma współpracownikami
opracował projekt cyklotronu, mającego przyspieszać deuterony do energii
14- MeV. Projekt nie został zrealizowany z braku środków.349/

3.3.5. Budowa akceleratorów w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku

Jednocześnie z budową wielkiego ośrodka fizyki jądrowej w Świerku
pod Warszawą, według koncepcji Andrzeja Sołtana i z jego osobistej .
inicjatywy została podjęta budowa akceleratora liniowego, mającego przy-
spieszać protony do energii 10 MeV.35O/ Akcelerator miał być wykorzys-
tywany do badań jądrowych, a w następnym etapie włączony jako część
składowa do wielkiego akceleratora, którego budowa była rozważana.
Uruchomiony został 15 stycznia 1970 roku i otrzymał imię "Andrzej".
Nad tą budową profesor Sołtan sprawował do końca życia osobistą opie-
kę. 351/

Drugim akceleratorem, którego budowę zainicjował Andrzej Sołtan,
byl generator neutronów /energia 200 keV, prąd 1 mA, deuterony/; jego
budowa została uwieńczona sukcesem również już po śmierci profesora
w początkach lat sześćdziesiątych. Generator ten przez kilkanaście lat
był intensywnie wykorzystywany w pracach badawczych i aplikacyjnych.*

Uzupełnienie z roku 1991 - prof.dr hab. Marian Jakóła.
Również przypis 352/ m
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3.^. Budowa aparatury do badań jądrowych

Mimo jednorazowej, poważnej dotacji rządowej, jaką był zakup akce-
leratora w Szwajcarii, sytuacja przyrządowa w Katedrze Atomistyki UW
była nadal trudna. Dlatego też Andrzej Sołtan zdecydował się na budo-
wanie niezbędnej aparatury własnymi siłami.353/

Pod jego kierownictwem rozpoczęto budowę chałupniczym sposobem
pierwszej w Polsce aparatury jądrowej. Były to przeliczniki, zasilacze,
komory jonizacyjne , źródła neutronowe , układy koincydencyjne , wzmacnia-
cze impulsowe i inne.354-/ Również tematy prac magisterskich były tak
pomyślane, aby studenci wykonywali niektóre potrzebne w katedrze przy-
rządy. 355/

W celu zdobycia środków na prowadzenie badań naukowych w katedrze,
przyjął również Sołtan wykonywanie prac dla Wojskowego Instytutu Tech-
nicznego. W ramach umowy prowadzone były pi'ace nad metodami zapew-
niającymi zmniejszenie skuteczności działania bomby atomowej. Andrzej
Sołtan w tym czasie osobiście wykonywał i badał liczniki Geigera-Milliera.
W roku 1950 nawiązał również współpracę z Instytutem Naftowym nad za-
gadnieniem neutronowego sondażu odwiertów. Praca była prowadzona po-
czątkowo w katedrze, a następnie w Zakładzie Izotopów Promieniotwór-
czych Instytutu Fizyki PAN, między którymi istniała ścisła współpraca.
W Katedrze Atomistyki UW budowana była także aparatura do separacji
izotopów i do produkcji ciężkiej wody metodą elektrolizy. 356/

Dwie swoje prace konstrukcyjne, monitor na promienie gamma 357/
i manometr kompresyjny o działaniu ciągłym 35o/ Andrzej Sołtan omawiał
na'zjazdach fizyków polskich.

3.5. Budowa ośrodka fizyki jądrowej w świerku

W Instytucie Badań Jądrowych PAN, którego Andrzej Sołtan był pierw-
szym naczelnym dyrektorem, a po kilkumiesięcznej przerwie zastępcą na-
czelnego dyrektora do spraw fizyki - jego główny wysiłek był skierowanj'
na przygotowanie bazy technicznej do badań podstawowych. Zrealizowane
zostały w tym czasie podstawowe inwestycje - reaktor "EWA" w Świerku
pod Warszawą i cyklotron w Bronowicach pod Krakowem; rozpoezi fa zo-
stała również budowa dwóch akceleratorów w świerku.

Oprócz tych wielkich urządzeń, we własnych komórkach organizacyj-
nych /np. Zakład Elektroniki i Automatyki IBJ, liczne warsztaty, biuro
konstrukcyjne/ opracowywano projekty i budowano unikalną aparaturę.359/

Ostatnią konstrukcją, którą Andrzej Sołtan zaprojektował i częściowo
wykonywał osobiście, było urządzenie do wytwarzania i grzania plazmy,
przy jednoczesnym ograniczaniu jej polem wysokiej częstości. Miał to być
kwarcowy zbiornik w kształcie torusa.3o0/
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L. PODSUMOWANIE

L.\. Praca naukowa

Cale życic Andrzeja Sottana poświęcone było fizyce. Poczynając od
wyboru kierunku studiów, zgodnego z uzdolnieniami i zamiłowaniem,
poprzez osiągnięcia naukowe, działalność dydaktyczną i wielkie zadania
organizacyjne lat po drugiej wojnie światowej - fizyka była głównym
tematem całej jego działalności.

Ukształtowany w twardej szkole profesora Stefana Pieńkowskiego,
pod jego wymagającym kierownictwem, reprezentował również kierunek
zainteresowań naukowych, nadany przez wychowawcę i mistrza. Rozwi-
jały się one nadzwyczaj prawidłowo, poczynając od optyki atomowo-mole-
kularnej, poprzez fizykę promieni X, do fizyki jądrowej. W każdej
z tych dziedzin prace Sołtana wzbogaciły naukę.

Fizyka jądrowa, której poświęcił najwięcej lat swego życia, była jego
pasją od 1932 roku, kiedy to został wysiany przez profesora S.Pień-
kowskiego na specjalizację w tej dziedzinie do Stanów Zjednoczonych.
Otrzymane w Pasadenie wyniki były jego szczytowym osiągnięciem nauko-
wym .

Autorka niniejszej pracy sądzi, że decyzja podjęcia badań w dziedzi-
nie fizyki jądrowej zrodziła się jednak znacznie wcześniej, a wyjazd do
Pasadeny stanowił jej realizację. Początkiem mogło być pierwsze spotka-
nie Andrzeja Sołtana z Ernestem Lawrence 'em, młodym ale już sławnym
budowniczym akceleratorów, przyszłym laureatem Nagrody Nobla za
konstrukcję cyklotronu. Miało to miejsce w Paryżu, w Laboratorium
Maurice de Broglie'a, gdzie Andrzej Sołtan przebywał jako stypendysta
w roku 1927/28. Wspominając po latach to spotkanie Sołtan stwierdził,
że rzadko która rozmowa tak wryła mu się w pamięć.3ol/

Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Andrzej Sołtan, przy poparciu
prof. S .Pieńkowskiego, stworzył w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej TJ W
warunki do prowadzenia prac z fizyki jądrowej, która weszła do tematyki
zakładu.

Lata 1932-1939 były okresem najbardziej płodnym naukowo w jego
życiu i do wybuchu drugiej wojny światowej uzyskał wiele liczących się
wyników.

Wojna przerwała świetnie zapowiadającą się karierę naukową Andrzeja
Sołtana, który był w tym czasie najwszechstronniejszym fizykiem jądro-
wym w Polsce.3o2/

Profesor Sołtan publikował niewiele; przed drugą wojną światową
kilkanaście prac naukowych, które dotyczyły ważnych, istotnych dla
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rozwoju fizyki problemów. Po wyzwoleniu nie opublikował żadnej pracy
naukowej. 363/ Według Z. Wilhelmiego przyczyną b3rły wysokie wymagania,
jakie stosował przy ocenie działalności naukowej i ostry krytycyzm, który
nie pozwalał mu ogłaszać prac przyczynkowych, nie rozwiązujących do
samego końca badanego problemu. Nie najbłahszą również przyczyną było
wielkie obciążenie obowiązkami organizacyjnymi. 364/

Przypuszczam, że przyczyną podstawową mogło być powtarzanie przez
Andrzeja Sołtana modelu swego mistrza, profesora Stefana Pieńkowskiego
Pieńkowski, jako szef szkoły naukowej, mógłby - według P.Swingsa -
opublikować dziesięciokrotnie więcej prac3°5/ Również sam Andrzej Soł-
tan w nekrologu Stefana Pieńkowskiego przypomniał, że profesor nie miał
zwyczaju dopisywania swego nazwiska pod pracami wykonanymi przez
swoich współpracowników pod jego kierunkiem. Znaczna większość prac
opublikowanych przez podległą profesorowi Pieńkowskiemu placówkę wyko-
nana była pod jego ścisłym kierownictwem i należy uważać go za współ-
autor a.366/

Czy o profesorze Andrzeju Sołtanie, kierującym przez wiele lat dzia-
łalnością naukową Zakładu a następnie Katedry Atomistyki Uniwersytetu
Warszawskiego, Zakładu Izotopów Promieniotwórczych Instytutu Fizyki
Polskiej Akademii Nauk oraz działalnością naukową Instytutu Badań Jądro-
wych Polskiej Akademii Nauk, można powiedzieć to samo - na to pytanie
mogą odpowiedzieć tylko jego uczniowie i współpracownicy naukowi.

4.2. Dzałalność dydaktyczna

- Szczególnie ważny w życiu profesora Andrzeja Sołtana był wieloletni
związek z Uniwersytetem Warszawskim. Już w roku 1921, jako początku-
jący student, został asystentem prof. Stefana Pieńkowskiego w Zakładzie
Fizyki Doświadczalnej UW, następnie adiunktem, a w roku 1939 - docen-
tem. Prowadzenie wykładów na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął
w 1934 roku i prowadził nieprzerwanie do śmierci w 1959 roku.
W najcięższym okresie, gdy w czasie okupacji niemieckiej uniwersytet
zszedł do podziemia, również prowadził od 1941 aż do lipca 1944 roku
zajęcia dydaktyczne.

Zniszczenia wojenne i brak doświadczalnych fizyków jądrowych spowo-
dowały, że po wyzwoleniu najważniejszą sprawą było organizowanie i pro-
wadzenie nauczania akademickiego. Szkoleniu doświadczalnych fizyków
jądrowych Andrzej Sołtan poświęcił cały powojenny okres swej działal-
ności.

W roku 1946 został profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1951 -
profesorem zwyczajnym atomistyki.
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Dowodem wysokich zasług profesora Sołtana dla Uniwersytetu War-
szawskiego, tak naukowych jak i organizacyjnych oraz jego wielkiego
osobistego zaangażowania było coraz intensywniejsze prowadzenie prac
z fizyki jądrowej. Mimo nie sprzyjających warunków, przy bardzo słabej
pomocy władz, gdy energia jądrowa obarczona tajemnicą kojarzyła się
z tragedią Hiroszimy i Nagasaki, Andrzej Sołtan kształcił doświadczal-
nych fizyków jądrowych, budował dla Katedry Atomistyki UW aparaturę,
kierował budową tworzonego gospodarskim sposobem akceleratora. Jedno-
cześnie pogłębiał wiedzę swoich kolegów fizyków o jądrze atomowym, na
konwersatoriach, seminariach i wykładach specjalnych.

Był twórcą prawie całej warszawskiej fizyki jądrowej, której zaląż-
kiem stał się zorganizowany przez niego Zakład a następnie Katedra
Atomistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Badań Jądrowych.
W różnych instytucjach współpracował również z wieloma młodymi pra-
cownikami naukowymi, na których wywierał wielki wpływ swym osobistym
urokiem i szacunkiem, z jakim odnosił, się do nauki.

Jedną z jego cech charakteryst3'cznych jako pedagoga było ogromne,
życzliwe zainteresowanie, które okazywał zawsze swoim studentom
i współpracownikom.

To zainteresowanie i życzliwość jego uczniowie starają się z kolei
przekazywać swoim wychowankom.3o//

4-. 3. Działalność organizacyjna

Kosztem dużego wysiłku Andrzej Sołtan zorganizował po drugiej wojnie
światowej warszawski ośrodek fizyki jądrowej, którym przez wiele lat
kierował. W tym czasie, w zniszczonym kraju, kosztowna doświadczalna
fizyka jądrowa nie miała dobrych warunków rozwoju. Dodatkowo była ob-
ciążona grozą wojny, tajnością i izolacją. Pomimo tego Andrzej Sołtan
wierzył, że sytuacja ta ulegnie zmianie. Sądził, że przyczyną odkładania
na plan dalszy spraw fizyki jądrowej była nieumiejętność uzasadnienia
w dostatecznym stopniu potrzeby i doniosłości badań w tej dziedzinie. Wy-
kazania, że prowadzenie tych prac na wielką skalę należy do pilnych po-
trzeb państwowych. Uważał , że badania jądrowe to nie luksusy.

Momentem przełomowym dla polskiej fizyki jądrowej był rok 1955.
Skutkiem oferty Związku Radzieckiego, umożliwiającej rozwój badań jąd-• •
rowych w Polsce, było zorganizowanie Instytutu Badań Jądrowych. Jedno-
cześnie słynna konłerencja genewska ujawniła wiele dotychczas tajnych
wyników badań jądrowych Wschodu i Zachodu. Pozwoliła zrozumieć rów-
nież, że myślenie o energii jądrowej w kategoriach bomby atomowej jest
sprowadzaniem zagadnienia elektryczności do obsługi krzesła elektrycz-
nego. 368/
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Andrzej Soltan poświęcił w Instytucie Badań Jądrowych prawic pięć
lat życia na organizację badań jądrowych w Polsce. Rozumiał i przewidy-
wał, że atomistyka będzie dziedziną, spełniającą rolę wiodącą w naszej
epoce, a jej rozwój zdecyduje o rozwoju całej nauki i unowocześnieniu
gospodarki.

Wyrazem tej dalekowzrocznej polityki był plan rozwoju badań jadrowveh
w Polsce, opracowany przez zespoły naukowców, który Sołtan przedsta-
wił w Polskiej Akademii Nauk w marcu 1957 roku . Plan ujmował w spo-
sób kompleksowy rozwój badań poznawczych, wykorzystanie energii jądro-
wej, zastosowanie izotopów, szkolenie kadr i inne ważne zagadnienia.

Andrzej Sołtan w przedstawionym planie wiele uwagi poświęcił energe-
tyce jądrowej, przedstawiając możliwości otrzymania z elektrowni jądro-
wych w latach 1965-1970 łącznej mocy około 600 MW energii.

Plan został przyjęty, jednak w latach następnych, w wyniku ówczesnej
polityki, energetyka polska została oparta na węglu, a sprawę elektrowni
jądrowych sprowadzono na boczny tor. Odpowiednich decyzji nie podjęto
ani w latach sześćdziesiątych, ani nie intensyfikowano prac w latach sie-
demdziesiątych. Biorąc pod uwagę długi czas budowy elektrowni, Polska
będzie obecnie ostatnim liczącym się krajem w Europie, który uruchomi
elektrownię jądrową.

Wynikiem tego są również poważne zaniedbania w metalurgii i hutnict-
wie, gdyż te działy gospodarki nie były zmuszane do stosowania wysokich
parametrów postępu technicznego, koniecznych przy budowie urządzeń dla
elektrowni jądrowych.

Tę niewesołą lecz rzeczywistą sytuację polskiej energetyki jądrowej
przedstawił dyrektor Instytutu Badań Jądrowych, profesor Jerzy Minczew-
ski, na konferencji "Postęp naukowo-techniczny jako podstawowy czynnik
rozwoju", zorganizowanej z inicjatywy KC PZPR w styczniu 1980 r.369/

W listopadzie 1959 r. A. Sołtan zdecydował również - z inicjatywy Jana
Żylicza - budowę w Katedrze Atomistyki UW dużego bezżelaznego spektro-
metru beta do prac nad strukturą jąder atomowych odległych od ścieżki
stabilności beta. Jednocześnie, poc' wrażeniem rozwijającej się szybko fi-
zyki ciężkich jonów, Andrzej Sołtan podjął działania, aby wyposażyć war-
szawski ośrodek fizyki jądrowej w cyklotron ciężkich jonów. Przedwczesna
i niespodziewana śmierć przeszkodziła realizacji tych zamiarów. *"

Po śmierci profesora Sołtana - tak budowa elektrowni jądrowych jak
i zainicjowana przez niego dalekowzroczna budowa niezbędnych dla fizyki
jądrowej urządzeń badawczych - doczekały się, niestety, negatywnej oceny
już w pierwszym okresie po jego śmierci.370/

Jednak minione dwudziestolecie było surowym lecz sprawiedliwym sędzią.

Uzupełnienie Recenzenta - z 1991 roku.
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4.4. Dodatkowe dane biografiezne

Andrzej Sołtan byt naukowcem znanym na Wschodzie i Zachodzie.
Świetnie wychowany, skromny ale swobodny w obcowaniu z ludźmi,
znający biegle kilka obcych języków /francuski, angielski i rosyjski/,
wielokrotnie reprezentował nauką polską na arenie międzynarodowej.
Wśród kolegów w kraju i za granicą, z którymi utrzymywał żywe kontak-
ty, cieszył się wielkim szacunkiem i przyjaźnią. Miarą tego uznania
było wybranie go na przewodniczącego jednej z sekcji obydwu międzyna-
rpdowych konferencji genewskich.3/1/

Brał również udział w wielu innych ważnych konferencjach, gromadzą-
cych światową czołówkę fizyków jądrowych, z których wymienię najważ-
niejsze, nie uwzględnione w części biograficznej. Były to:

- konferencja poświęcona zagadnieniom fizyki jądra atomowego
w Birmingham /Anglia/, we wrześniu 1948 roku; 372/

- kongres fizyki jądra atomowego w Szwajcarii i we Włoszech,
we wrześniu 1949 roku; 373/

-. konferencja fizyki jądrowej w Glasgow /Anglia/ w 1954 roku; 374/
- międzynarodowa konferencja poświęcona reakcjom jądrowym

w Amsterdamie, w lipcu 1956 roku; 375/
- w październiku 1956 roku, jako członek delegacji polskiej zwiedził

wraz z ministrem W.Billigiem ośrodki fizyki i techniki jądrowej
w Anglii, Francji i Stanach Z jednoczonych. 3 7o/

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Andrzej Sołtan
był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 10-lecia Polski Ludo-
wej i pośmiertnie Orderem Sztandar Pracy I klasy.377/
Uchwałą Senatu Uniwersytet Warszawski przyznał mu w roku 1958 Medal
Srebrny Uniwersytetu Warszawskiego. Medale srebrne i brązowe otrzy-
mali wtedy najstarsi i najbardziej zasłużeni dla uniwersytetu pracownicy,
stale związani z tą uczelnią od co najmniej 30 lat. 3/0/ \ye w r z e ś n i u
1959 roku, Kolegium Naukowe UW wystąpiło również o przyznanie Andrze-
jowi Sołtanowi najwyższej nagrody za działalność naukową i' organizacyjną
w zakresie badań z fizyki jądrowej, które zorganizował i prowadził na
Uniwersytecie Warszawskim.379/

Otrzymał również - w roku 1959 - nagrodę naukową im. Włodzimierza
Pietrzaka za całokształt twórczości naukowej i za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie fizyki jądrowej.3oO,

Pośmiertnie nagrodę indywidualną 1 stopnia przyznała mu Państwowa
Rada do Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej za całokształt
działalności naukowej i pedagogicznej w zakresie fizyki jądrowej.3ol/
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O nazwaniu imieniem Andrzeja Sołtana ośrodka Instytutu Badań Jądro-
wveh w Świerku pisałam w zakończeniu części biograficznej. Dodatkowo
jego imię otrzymało audytorium na Politechnice Łódzkiej, 3̂ W a w roku

jedna z ulic w Warszawie na Woli, w Osiedlu Bemowo. 383/

W uznaniu zasług Andrzeja Sołtana w dziesiątą rocznicę jego śmierci
odbyło się w Połskim Towarzystwie Fizycznym uroczyste posiedzenie, na
którym profesor Zdzisław Wilhelmi wygłosił wspomnienie "W dziesiątą
rocznicę śmierci Andrzeja Sołtana 10. XII. 1969" . 3&1/

W PTF odbyła się również w dwudziestą rocznicę uroczysta sesja
naukowa, na której profesor Z.Wilhelmi wygłosił referai pt. "Życie
i dzieło Andrzeja Sołtana - W dwudziestą rocznicę śmierci" ,3°J/
Na sesji zostały również wygłoszone referaty obrazujące stan badań
w tych dziedzinach fizyki jądrowej, którymi Andrzej Sołtan się zajmo-
wał. 386/

W pamięci ludzi, którzy go znali, Andrzej Sołtan pozostał jako czło-
wiek szlachetny, oddany rodzinie, łagodny, zawsze uprzejmy i delikatny,
0 mocnych zasadach moralnych. W sprawach nauki był jednak wymagają-
cym i surowym krytykiem i sędzią, a własną pracą dawał najlepszy przy
kład oddania nauce. Zaletami swojego umysłu i charakteru zyskiwał sobie
powszechną sympatię i szacunek. Był przywiązany do wiary rzytnsko-
-karolickiej, w której się wychował, i swoim zasadom zachowywał wier-
ność jawnie i stanowczo, jednak do ludzi innych przekonań odnosił się
z prawdziwie chrześcijańską tolerancją.

Pochodził z zasłużonego rodu i nosił historyczne nazwisko. Upatrywał
w tym zobowiązanie a nie prawo do przywilejów.

Andrzej Sołtan, jeden z najwybitniejszych wychowanków i profesorów
Uniwersytetu Warszawskiego, twórca polskiej atomistyki, próbę lat,
klóre upłynęły od dnia jego śmierci, przeszedł zwycięsko - i jako uczon\
1 jako człowiek wielkiego serca. 3 /
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5. [PRZYPISY

1. Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego - Akta studenta Sołtana
Andrzeja, l.alb. Uniwersytetu 2923: świadectwo urodzenia w polnym
wypisie /w języku rosyjskim/ nr 12l6 z roku 1897, wydane przez
Urząd Stanu Cywilnego Parafii ś w. Krzyża w Warszawie.

W następnych przypisach używam skrótu; akta studenckie.

2. Zdzisław Wilhelmi: Życie i dzieło Andrzeja Sołtana - W dwudziestą
rocznicę śmierci. Postępy Fizyki T.31:1980 z.A s.379.

3. Marceli Motty: Przechadzki po mieście. T . l . Opracował i posłowiem
opatrzył Zdzisław Grot. Warszawa 1957 s.580-584.
Równ.: St.Tarnowski: Z wakacyj. T.2. Prusy Królewskie. Wyd.2

Kraków 1894 s.265-288.
Bibliotekarstwo polskie ma w niej również swego przedstawiciela

w osobie hrabiego Adama Lwa Sołtana. Tamże, s.281,282.
Równ.: Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa 1972 s.839.

4. Akta studenckie: świadectwo urodzenia.

5. Z.Wilhelmi: Życie . . . op.cit. s.379.

6. Akta studenckie: świadectwo urodzenia.
Rodzicami chrzestnymi Andrzeja byli: Ludwik Górski i Maria Górska.
Tamże.

7. Archiwum Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego -
akta osobowe Andrzeja Sołtana nr 2405 zw. : ankieta personalna.

W następnych przypisach używam skrótu: akta osobowe na UW.

8. Akta studenckie: świadectwo urodzenia.

9. Akta osobowe na UW: ankieta personalna.
10. Jan Sołtan, dziennikarz, w czasie okupacji niemieckiej pracował

w RGO. Został zabity przez Niemców za redagowanie prasy podziem-
nej. Nie należał do żadnej organizacji politycznej.
Syn Jana - również Andrzej - zginął w czasie powstania warszaws-
kiego.
Akta osobowe na UW: ankieta personalna.
Po śmierci żony Jana - jego dwiema córkami Krystyną i Marią opie-
kował się Andrzej Sołtan wspólnie z rodziną ich matki.
Relacja żony.

Siostra Anna Romerowa, malarka, od ślubu w 1918 roku prze-
bywa w Kanadzie. Akta osobowe na UW: ankieta personalna.

11, Ludwik Natanson: Wspomnienie o Andrzeju Sołtanie. Postępy Fizyki
T.11:1960 z. l s . l l .
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12. Ze wspomnień 8O-letniej Waldomarowej Weysscnhoff, zawartych
w liście kondolencyjnym do Adama, najstarszego syna Andrzeja Soł-
tana. Archiwum rodzinne.

13. Ze wspomnień, zawartych w liście kondolencyjnym lzjr Bialoszyckiej
do Marty Soltanowej. Tamże.
Równ. : relacja żony.

14-. Akta osobowe na UW: ankieta personalna.

15. Ze wspomnień 80-letniej Waldemarowej Weyssonhoff. . , op.cit.

16. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.38O.

17. Akta studenckie: świadectwo maturalne nr 10 z 18.6.1915 r.
W dokumentach osobowych Andrzej Soł tan podaje nazwę szkoły:
Gimnazjum św. Stanisława Kostki.

18. Zdzisław Wilhelmi: Prof. Andrzej Sołtan. Rezonans. Dwutygodnik
pracowników Instytutu Badań Jądrowych. R.12:1980 nr 1 s.3.
Równ.: Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.38O.

19. Akta studenckie: świadectwo maturalne.

20. Archiwum Biura Kad,r Naukowych i Spraw Osobowych Polskiej
Akademii Nauk - Akta osobowe Andrzeja Sołtana nr 396/z. :
życiorys.

W następnych przypisach używam skrótu: akta ospbowe w PAN.

21. Akta studenckie: życiorys z 1918 roku.
Według Z. Wilhelmiego - Korpus Paziów miał ustrzec Andrzeja

Sołtana przed służbą frontową. Decyzja wstąpienia do tej szkoły
nie była podyktowana chęcią robienia kariery wojskowej ani też
snobizmem.
Z.Wilhelmi: Życie.. . op.cit. s.38O.

W Piotrogrodzie Andrzej Sołtan mieszkał wraz z matką u ciotki
Łubieńskiej, matki Henryka Łubieńskiego zamieszkałego /l959 r./
w Toruniu.
Z listu kondolencyjnego, który przesłał Henryk Łubieński na ręce
żony Andrzeja Sołtana. Archiwum rodzinne.

22. Akta studenckie: do podania o przyjęcie zostały załączone dokumenty:
życiorys, dwie fotografie, metryka, matura w oryginale oraz świa-
dectwo nienagannego prowadzenia się.

23. Tamże; Z dokumentów nie wynika, na jaką sekcję student pragnie
wstąpić i na jaką został przyjęty. Występuje ogólnie Wydział Filozo-
fie zny.

Andrzej Sołtan podawał w życiorysach: "Zapisałem się na Wydział
Filozoficzny, sekcja fizyki".
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Z.Wilhelmi pisze, że Andrzej Sołtan rozpoczął studia od astro-
nomii, ale wkro'ce przeniósł się na fizykę.nomii, ale wkro'ce przemosi się na J
Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.380.

24. Udział Uniwersytetu w wojnach 1918-1920. W: Uniwersytet Warszaw-
ski w latach 1915/16 - 1934/35. kronika. Opracował T. Manteuffel.
Warszawa 1936 s. 26-36.

25. Cały ten okres przebywał w Warszawie. Relacja żony.

26. Akta studenckie: pismo Dep.Gospodarczego MSW do ppor. Sołtan
Andrzeja, zawierające rozkaz szefa Dep.II MSW L .D.G. 102576/20/
/org./ll z dnia 29.12.1919 r.

27. Tamże; podanie do rektora UW z dnia 14.1.1920 r.

28. Ludwik Natanson: Stefan Pieńkowski. Postępy Fizyki T.5:1954 z.3
s.227-238.

29. Edward Rurarz: Profesor dr Andrzej Sołtan. Postępy Techniki
Jądrowej R.4:I960 nr 1 s.3.

30. Akta osobowe na UW: zaświadczenie z 1950 r. o ciągłości pracy
na Uniwersytecie Warszawskim od 1921 do 1950 r.

31. Akta studenckie: wykazy dla kwestury z zaliczonymi przedmiotami
u poszczególnych profesorów:
- Prof, Stefan Mazurkiewicz:' geometria analityczna /ćwiczenia

prowadził Al.Rajchman/, teoria prawdopodobieństwa;
- Prof. Stefan K wie tnie wski: geometria /wykłady i ćwiczenia/,

geometria rzutowa /wykłady i ćwiczenia/;
- Prof. Wacław Sierpiński: wyznaczniki, algebra wyższa, wstęp

do analizy /wykłady i ćwiczenia/, analiza wyższa, teoria liczb;
- Prof. Stanisław Leśniewski: podstawy arytmetyki;
- Dr Witold Pogorzelski: zarys teorii elektryczności, teoria promie-

niowania i kwantów energii, równania różniczkowe zwyczajne,
teoria elektronów, optyka teoretyczna, teoria względności, równa-
nia całkowe, teoria kwantów;

- Prof. Czesław Białobrzeski: mechanika teoretyczna /wykłady
i ćwiczenia/, teoria sprężystości i hydrodynamika, termodynamika,
ruch falowy, teoria kinetyczna materii, mechanika statystyczna,
elektryczność i magnetyzm;

- Prof. Kazimierz Źórawski: geometria różniczkowa;
- Prof. Kazimierz Jabłczyński: chemia nieorganiczna;
- Prof. Antoni Przeborski: równania dynamiki, rachunek wariacyjny;
- Prof. Stefan Pieńkowski wykładał fizykę i fizykę doświadczalną.
Ponadto program obejmował wykłady z geometrii różniczkowej i astro-
nomii sferycznej.

32. L.Natanson: Wspomnienie... op.cit. s.11,12.

33. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.38O.
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34. Henryk Nie wodniczański: Andrzej Soltan /1897-1959/. Postępy Fizyki
T . l l :L960 z.l s .3.

35. Akta studenckie: dyplom Uniwersytetu Warszawskiego nr 135 z dnia
26.l l . i926 r. /rektor - Bolesław Hryniewiecki, dziekan - Zygmunt
Łempicki, promotor - Stefan Pieńkowski/.

36. L.Natanson: Wspomnienie... op.cit. s.13.

37. H. Nie wodniczański: op.cit. s.4.

3$. L.Natanson: Wspomnienie... op.cit. s.12,13.

39. Główne fragmenty, dotyczące Andrzeja Sołtana, przytacza Z.Wilhelmi
w: Życie. . . op.cit. s.381,382.

Dodatkowo podaję fragment monologu " L . M . " , sekretarki zakładu:

" . . . Ach, dawniej chełpiłam się tem,
Że ja jedna wszystko wiem.
Czy Pani Marja ma nową sukienkę
Jak dziś Profesor, czy dobry, czy zły,
Komu Wolfkego wybór był na rękę,
Czy Sołtan miał dziś dwie randki, czy trzy.
Tak było niegdyś, lecz od doktoratu
Straciłam wątek, nie wiem co i jak,
Nie zman dokładnie każdego tematu
I ta niewiedza nie idzie mi w smak.
Co jest nowego, ach męczę się tem,
Że choć powinnam, to nie wszystko wiem.
Co robią młodzi, kto z kim był w kinie,
Gdzie się znów cewka podziała mi,
Gdzie jest helówka, czemu wciąż coś ginie,
Co robi Szczepan, czemu Sołtan drwi . . . "

oraz w całości finał szopki:

"Zakładzie, Zakładzie, Zakładzie
Bez ciebie żaden z nas nie mógłby żyć,
Chociażby wszystko stało na zawadzie
W Zakładzie trzeba choć raz na dzień być.

W dni zwykłe, niedziele i święta
W Zakładzie ciągły słychać ruch i gwar.
Tam wre nasza praca zawzięta
Wśród, gazu i rtęciowych par.

W Krakowie, we Lwowie i Wilnie
Sukcesów naszych każdy słuchał rad,
A dziś pracujemy usilnie
By w Poznaniu znów zadziwić świat.
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Ty jesteś jak morska latarnia
Do której dążymy wśród burz.
Na widok twój radość ogarnia
Bo Zakład jest Zakład i już."

Maszynopis szopki znajduje się w archiwum rodzinnym.

40. H.Niewodniczański: op,cit. s.4.

41. L.Natanson: Wspomnienie... op.cit. s.13.

42. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.382.
t

43. Szczepan Szczeniowski: Wspomnienie pośmiertne o Profesorze
Andrzeju Sołtanie. Nukleonika T.5:I960 nr 3 s.104.

44. L.Natanson: Wspomnienie... op.cit. s.13..

45. S.Szczeniowski: op.cit. s.104.

46. Z.Wilhelmi: Prof.Andrzej Sołtan... op.cit. s.3.

47. Uniwersytet Warszawski w latach 19l5/l6-l934/35. Kronika.
Opracował T.Manteuffel. Warszawa 1936 s.2l5,2l6.

Andrzej Sołtan rozpoczął pracę dydaktyczną w Zakładzie Fizyki
Doświadczalnej będąc asystentem prof. Stefana Pieńkowskiego.
M.in. asystował mu przy wykładach fizyki doświadczalnej.
L.Natanson: Wspomnienie... op.cit. 8.12.

48. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Spis wykładów
na rok akademicki 1938/39. Warszawa 1938 s.87.

49. Akta osobowe: życiorysy i ankiety,
Równ. : relacja żony.
Archiwum Polskiej Akademii Nauk, sygn.111-90 Sołtan Andrzej:
blankiety firmowe Laboratorium Fizyko-Technicznego. Adres Centrali
Polskich Zakładów Philips: Warszawa ul. Karolkowa 36/44.

W następnych przypisach używam skrótu: Archiwum PAN.

50. E.Rurarz: op.cit. s.4,5.

51. H.Niewodniczański: op.cit. s.5.
Równ.: archiwum rodzinne: kopia życiorysu z 1946 r. : "Stanowisko

docenta fizyki eksperymentalnej otrzymałem na tymże Uniwer-
sytecie w czerwcu 1939".
Akta osobowe na UW: zaświadczenie o ciągłości pracy.

Inną opinię wyraża Z.Wilhelmi: "...Już przed uzyskaniem habili-
tacji rozstał się Sołtan z Uniwersytetem i przeniósł do przemysłu,
do Polskich Zakładów Phillipsa., gdzie wraz ze stanowiskiem kierow-
nika Laboratorium Badań Fizycznych ofiarowano mu, jak fama głosiła
- pensję dwa razy wyższą od tej, jaką pobierał w Uniwersytecie jego
dotychczasowy szef - profesor Pieńkowski. Nie wiem, czy wysoka .
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gaża stanowiła główny motyw tej ważnej decyzji, ale pieniądze były
mu wtedy z pewnością potrzebne, bowiem postanowił właśnie przer-
wać swój stan starokawalerski /miał już 42 lata/ i poślubić zna-
cznie od siebie młodszą koleżankę, fizyczkę, uroczą pannę Martę
Euzebię Kowalewską. „ „"
Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.383.

52. Ignacy Stroński: Prof.dr Andrzej Sołtan. Twórca Instytutu Badań
Jądrowych Polskiej Akademii Nauk. Horyzonty Techniki R.l4:196l
nr 3 3.101.
Równ. : Akta osobowe w PAN - życiorys.

53. Archiwum rodzinne: akt ślubu nr 322 z roku 1939 wydany przez
Urząd Stanu Cywilnego Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Michała
w Warszawie, ul. Puławska 95a.

54. Relacja żony.

55. Tamże.

56. Archiwum rodzinne: kopia życiorysu z 194-8 r.

57. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.385.

58. L.Natanson: Stefan Pieńkowski. . . op.cit. s.232.

59. Jan Majdecki: Twórca polskiej atomistyki. Za i przeciw. R.4:1960
nr 12 s.7.

60. Uniwersytet Warszawski w latach wojny i okupacji. Kronika.
1939/40 - 1944/45. Opracował T .Manteuffel. Warszawa 1948

- s.30 i 45.
Równ. : Oświadczenie dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej

prof. J.Pniewskiego - l.dz. A/FD/4c/59/6O Z 4.2.1960 r.
Oświadczenie prof. L. Sosnowskiego - nr pisma jak wyżej,
z dnia 9.2.1960 t.
Akta osobowe na UW i archiwum rodzinne.

Autorzy wspomnień o Andrzeju Sołtanie podają dwa okresy jego
udziału w tajnym nauczaniu: lata 1940-1944 /m.in.WEP s.663/
i lata 1941-1944.

Sekcja fizyki, kierowana przez prof. Stefana Pieńkowskiego,
należała do najezynniejszych na tajnym Uniwersytecie Warszawskim.
Rozpoczęła swoją działalność już na jesieni roku 1940.
Wykłady fizyki ograniczały się do teorii, jednak starano się zapew-
nić studentom choćby niewielkie możliwości odbywania ćwiczeń prak-
tycznych. Prowadzone były również seminaria i konwersatoria.
W końcu roku akademickiego 1943/44 sekcja liczyła około 60 słucha-
czy, zorganizowanych w 6 kompletach.
Uniwersytet Warszawski w latach wojny... op.cit. s.44,45.
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Od końca 1941 roku prof. Pieńkowski kierował wszystkimi podziem-
nymi uczelniami wyższymi i pracą naukową w całym kraju.
Czesław Wycech: Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji. 1939-
-1944.. Warszawa 1964 s.86.

61. Archiwum PAN: rękopisy sprawozdań z postępu prac nad organizacją
laboratorium , wnioski w sprawie utworzenia oddziału wzorców.
Równ. : Akta osobowe w PAN: życiorys.

62. Akta osobowe w PAN: życiorys.
Równ.: S . Szczeniowski: op.cit. s.105,106.
Patrz również przypis 337a i 337b.

63. Za redagowanie podziemnej prasy został zabity przez Niemców brat
Andrzeja Sułtana. Jan.Patrz również przypis 10.

64. Relacja żony.

65. Akta osobowe na UW: ankieta personalna.
Magdalena - urodzona 23.7.1940 r. , ukończyła biologię na UW.
Wyszła za. mąż za fizyka Ignacego Filińskiego i od roku 1967 mieszka
w Danii.
Adam - urodzony 25.9.1943 r . ukończył fizykę na UW, obecnie
dr fizyki, pracuje w Dubnej /ZSRR/ w Zjednoczonym Instytucie '
Fizyki Jądrowej.
Wojciech urodził się 26.1.1945 r. w Wiedniu, ukończył mechanikę
precyzyjną na Politechnice Warszawskiej.
Czwarte dziecko - Andrzej - urodził się 17.4.1949 r. w Warszawie,
Ukończył astronomię na UW. Obecnie dr astronomii, pracuje w Cent-
rum Astronomicznym.
Relacja żony - 1980 r.

66. Akta osobowe: życiorysy.
Równ. : relacja żony.

67. Zaświadczenie wydane przez Polski Antyfaszystowski Komitet Naro-
dowy w Wiedniu z 11.5.1945 r . , że rodzina Sołtanów /wyszczegól-
nione wszystkie osoby/ wraca do Polski.
Razem z Sołtanami zaświadczenie wymienia rodzinę Jóźwików /trzy
osoby/, Zygmunta Stasiaka i Rudolfa Szymurę.
Archiwum rodzinne.
Równ. : relacja żony.

68. Syn Józefa Weyssenhoffa, fizyk teoretyk, cioteczny brat Andrzeja
Sołtana, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

69. Legitymacja tymczasowa UJ w Krakowie nr 2374 z tekstem:
Dr Andrzej Sołtan, docent Uniwersytetu Warszawskiego zgłosił się
do rejestracji i objął stanowisko służbowe. Kraków 9.6.1945 r.
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Na okładce tej legitymacji znajduje się pieczątka: Skierowano do
P.U.R. w Łodzi celem osiedlenia. Kraków 9.8.45.
Archiwum rodzinne.
Równ. : relacja żony.

70. Energia jądrowa w Polsce w latach 194-5-1960. W: Energia Jądrowa
w Polsce w latach 1955-1960. Warszawa 1963, s.347.

71. Bronisław średniawa: Szkic historii fizyki polskiej w okresie między-
wojennym 1918-1939. W: Studia poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie

» i Marianowi Smoluchowskiemu. Wrocław 1968 s.l52.

72. Tamże; s.135.

73. Ignacy Stroński: Szkic historyczny polskich badań z zakresu nukleo-
niki w latach 1896-1939/45. W: Studia poświęcone... op.cit. s.129.

74. Leopold Infeld: Wstęp. W: Energia jądrowa w Polsce w latach
1955-1960. op.cit. s . l .

75. Akta osobowe na UW: Pismo rektora /prof. S.Pieńkowskiego/
nr UW 1373/45 z 12.7.1945 r . do kwestury, z poleceniem wypłacania
poborów służbowych doc.dr Andrzejowi Sołtanowi według grupy VI
od dnia 1.7.1945 r.

76. Podaję za: Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.334.

77. Relacja żony.

78. Archiwum PAN: Fragmenty rękopisów protokółów z zebrań "K.G.".

79. L.Natanson: Wspomnienie... op.cit. s.14.

80. Hala Atomowa Uniwersytetu Warszawskiego. Wywiad z profesorem
dr A.Sołtanem, Problemy R.4:1948 nr 4 s.237-239.

81. Archiwum PAN: plany zajęć i notatki odręczne oraz rękopis pisma
w sprawie 3-miesięcznej zaległości w wypłacaniu umówionej kwoty
za wykłady zlecone.

Łącznie w roku akademickim 1945/46 Andrzej Sołtan miał w Łodzi
- na Politechnice Łódzkiej i na Uniwersytecie ŁódiVim - 19 godzin
wykładów tygodniowo, prowadzonych -w różnych punktach miasta.
Do tego dochodziły jeszcze godziny konsultacyjne.
Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.385.

82. H. Nie wodnic zań ski: op.cit. s.6.

83. Uniwersytet Warszawski. Spis wykładów na rok akademicki 1946/47.
Warszawa 1946 s.55.
Równ.: Archiwum PAN: notatki na temat wykładów na UW.

84. Nominacja z 15.11.1946 r. podpisana przez prezydenta Krajowej Rady
Narodowej Bolesława Bieruta.
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Akta sosbowe na UW s odpis nominacji
Archiwum rodzinnej oryginał nominacji.

•85. Relacja żony.

86. Akta osobowe na UW: pismo rektora UW nr 2/47 z 19.1.1947 r.
do kwestury.

87. Tamże; pismo rektora Politechniki Łódzkiej nr 07-4.63/47 z 4.3.47
do Uniwersytetu Warszawskiego.

Jako pracownik kontraktowy obowiązany był uzyskiwać w każdym
roku akademickim zezwolenie ministra oświaty na prowadzenie
wykładów i ćwiczeń na Politechnice Łódzkiej jako na zajęcie ubocz-
ne .
Tamże; pisma ministra oświaty: nr I-Pers-l5568/4 z 14.12.l948r.
i nr DK-2-3692/5O z 26.9.1950 r.
Równ. : Archiwum PAN; rękopis pisma w sprawie zwrotu za dojazdy

do Łodzi pociągiem osobowym 2 klasą raz w tygodniu.

8 8 O Z.Wilhelmis Prof.Andrzej Sołtan... op.cit. s.3.

£9. L.Natanson: Wspomnienie... op.cit,, s.14.

90. H, Nie wodnic zań ski j op.cit, s.6.

91. E.Rurarzs op.cit. s.5.

92. Akta osobowe na UW: podanie o urloc

93. H. Nie wodnic zań ski: op.cit. s.7.
Równ. i Uniwersytet Warszawski. Skł&c Uniwersytetu i spis wykła-

dów w roku akademickim 1946/47 i . . . . . do roku akademic-
kiego 1959/60 włącznie.

94. Wykłady monograficzne - konwersatoria - seminaria specjalne.
Postępy Fizyki T.3:1952 z. l s.121; T.4:1953 z .1 . s.132;
T.5:1954 z.l.s.112.
Równ. : Uniwersytet Warszawski - patrz przypis 93.

95. L.Natanson; Wspomnienie... op.cit. s.14.
L.Natanson i inni autorzy wspomnień nie piszą o Zakładzie Atomis-
tyki.

96. Uniwersytet Warszawski. Skład Uniwersytetu i spis wykładów
w roku akademickim 1947/48. Warszawa 1947 s.69,

97. Archiwum rodzinne; nominacja z 13.4.1948 r. podpisana przez pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Bieruta.
Jest to druga nominacja profesorska. Pierwsza - patrz przypis 84.

98. Tamzej nominacja z 18.5.1951 r.

99. Relacja prof. Jana Żylicza.
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100. L.lnfeld: op.cit. s.2.

101. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.385,386;
Pierwsze w Polsce pomiary neutronowe modelowane metodą n-gamma
przeprowadził w roku 1951 zespól kierowany przez Andrzeja Sołtana
i Mariana Mięsowicza;
Leopold Jurkiewicz: Zastosowanie izotopów promieniotwórczych
w naukach technicznych. W: Energia jądrowa w Polsce w latach
1955-1960. op.cit. s.175.
Marian Mięsowicz: Badania promieniotwórczości w naftowych otwo-
rach wiertniczych. Problemy R.l6:l950 nr.5 s.308-314.

102. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.386.

103. Akta osobowe na UW: pismo ministra szkolnictwa wyższego Dep.
Kadr DK.II-3a-429l/52 z 21.11.1952 r.

104. Tamże; pismo ministra szkolnictwa wyższego Dep.Kadr DK.II-4-
-445/53 z 16.5.1953 r.
Równ. : Uniwersytet Warszawski. Skład Uniwersytetu na rok akade-

micki 1952-1953. s.46.

105. Zdzisław Wilhelmi: W dziesiątą rocznicę śmierci Andrzeja Sołtana
10.XII.1969. Postępy Fizyki T.21:1970 z.3 s.319.
Równ. : Zmiany w obsadzie katedr - powołanie samodzielnych pra-

cowników naukowych. Postępy Fizyki T.5:1954 z . l . s . l l l .

Według opinii bylyr'i asystentów profesora Sołtana, obecnie pro-
fesorów: Stefana Nowickiego i Zdzisława Wilhelmiego oraz profe-
sora Jana Żylicz'* - wykłady prowadzone na Politechnice Łódzkiej
dla techników nie pasjonowały specjalnie profesora Sołtana.
Powodem długiego kontaktu-z Politechniką Łódzką była z jednej
strony presja kierownictwa politechniki, któremu zależało na posia-
daniu w swoim gronie znanego naukowca oraz presja jego najbliż?--
szych współpracowników z Katedry Fizyki Technicznej PŁ i poczu-
cie odpowiedzialności za ten zespół.
Nie bez znaczenia, być może, była również chęć posiadania włas-
nej placówki, bez konieczności poddawania się apodyktycznemu
kierownictwu profesora S.Pieńkowskiego. Pewną rolę mogły grać
również względy finansowe. Faktem jest też, że przez długi okres
czasu nie miał komu przekazać katedry na Politechnice Łódzkiej.
Relacja słowna.

106. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 57 z 9.11.1951 r.
poz.391.

107. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. R.43:1950
Warszawa 1951 s. 178,179.

108. Pismo Polskiej Akademii Umiejętności z 7.6.1948 r . nr 623/48.
Archiwum rodzinne.
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109. Tamże; pismo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9.4. 1952 r.
Równ. : Postępy Fizyki T.3:1952 z.2 s.250, w notatce "PAN".

110. Uchwała nr 850/55 Rady Ministrów z 29.10.1955 r. wraz z załącz-
nikiem w sprawie zatwierdzenia członków Prezydium PAN.
Archiwum rodzinne.

111. Instytut Fizyki PAN. Postępy Fizyki T.5:1954 z.l s.102.

112. Akta osobowe w PAN: W aktach brak jest pisma mianującego
Andrzeja Sołtana kierownikiem Zakładu Izotopów Promieniotwórczych.
Jest natomiast angaż, powierzający mu z dniem 10.10.1953 r. pełnie-
nie obowiązków samodzielnego pracownika naukowego.
Drugi angaż - z dnia 1.3.1955 r. - anuluje poprzedni i angażuje
Andrzeja Sołtana do pracy w Polskiej Akademii Nauk w charakterze
zastępcy dyrektora do spraw naukowych w Instytucie Fizyki PAN.
W życiorysie z 6.5.1954-r. Sołtan napisał: "Od października 1953
jestem kierownikiem Zakładu Izotopów Promieniotwórczych PAN".

O tym, że Sołtan był kierownikiem tego zakładu pisali wszyscy
autorzy wspomnień o nim.

113. Drugim był krakowski ośrodek fizyki jądrowej kierowany przez
prof. Henryka Niewodniczańskiego.
P o r . : J-ł.Niewodniczański: Instytut Fizyki Jądrowej. W: Energia

jądrowa w Polsce w latach 1955-1960. op.cit. s.35-60.

114-. Akta osobowe w PAN: Medal 10-lecia Polski Ludowej za działalność
naukową i organizacyjną. Uzasadnienie.
Równ. : Archiwum Działu Spraw Pracowniczych Instytutu Badań Jądro-

wych w świerku: akta osobowe Andrzeja Sołtana nr 254
/przekreślone poprzednie numery: 57 i 507/ - wniosek prof.
Leonarda Sosnowskiego l.dz.57/54 z dnia 13.3.1954 r . w
sprawie dodatku specjalnego.

W następnych przypisach używam skrótu: akta osobowe
w IBJ.

S. Szczeniowski: op.cit. s.106.
Jerzy Pniewski: Zgon czołowego polskiego fizyka jądrowego.
Problemy R.l6:l96O nr 1 s.76.
Prof.dr Andrzej Sołtan. Trybuna Ludu R.12:1959 nr 344
s.2.

115. H. Nie wodnic zań ski: op.cit. s.7.

116. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.386.

117. Akta osobowe w PAN: uchwała nr 140 Prezydium PAN z 28.9.l953r.
/pismo prezesa PAN z 3.10.1953 r. nr KN-1222/53/.

118. Tamże; odrębne pismo: uchwała, nr pisma jak wyżej.
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119. Akta osobowe w 1BJ: uchwała nr 31/55 Sekretariatu Naukowego
Prezydium PAN z 24.2.1955 r.

120. W oparciu o uchwałę Komisji Rządowej nadzorującej Zakład Fizyki
Cząstek Elementarnych, zastępca przewodniczącego Państwowej
Komisji Planowania Gospodarczego inż. M.Lesz powołał Andrzeja
Sołtana na członka rady naukowej tego zakładu. /Zakład Fizyki
Cząstek Elementarnych został powołany 2 marca 1954- r ./ .
Pismo zastępcy przewodniczącego PKPG nr GL/375/55 z 7.2,1955
Archiwum rodzinne.

W dniu 7.2.1955 r. Andrzej Sołtan podpisał zobowiązanie zacho-
wania w ścisłej tajemnicy wszelkich spraw związanych z planami
pracy, działalnością i wynikami prac tego zakładu.
Akta osobowe w 1BJ : zobowiązanie.

121. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.386.
Równ. : Kalendarium 1BJ 1954-1970. Rezonans. R.2:1970 nr 8-9.

A. Sołtan: Badania atomowe w Polsce, Trybuna Ludu
R.8:1955 nr 242 s.1,3.

122. Akta osobowe w IBJ: oświadczenie Andrzeja Sołtana z dnia 21.1.
1954 r„

123. Z.Wilhelmi: Dwa lata Instytutu Badań Jądrowych. Nauka Polska
R.5:1957 nr 2 s.121.
Równ. : Instytut Badań Jądrowych. Biuletyn Informacyjny Biura Peł-

nomocnika Rządu do Spraw Wykorzystanie Energii Jądrowej.
1957 nr 5 s.5.

124.- L.Infeld: op.cit. s . l .

125. Wilhelm Billig: Ogólny przegląd nukleoniki polskiej w latach 1955-
-1960 i perspektywy jej rozwoju. W: Energia jądrowa w Polsce
w latach 1955-1960. op.cit. s . l6.

126. Technika eksperymentalna fizyki jądra atomowego. Konferencja
robocza w Krakowie. Postępy Fizyki T.5:1954 z.3 s.368-375.
Zebranie sprawozdawcze Zakładu Izotopów Promieniotwórczych
Instytutu Fizyki PAN. Postępy Fizyki T.6:1955 z.5 s.556-558.

127. Według Calora - od tych państw ZSRR otrzymywał surowce atomowe.
J.F.Calor: Ocena stanu badań jądrowych w Polsce przez Zachód.
Biuletyn Informacyjny Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzys-
tania Energii Jądrowej. 1957 nr 5 s.15.

128. Pomoc ZSRR przy budowie reaktora i akceleratora. Postępy Fizyki
T„6:1955 z.l s . l6l , l62.

129. A. Sołtan: Zdobycze i nowe perspektywy rozwoju fizyki w Polsce.
Trybuna Ludu R.8:1955 nr 27 s.2.
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A.Sołtan: Reaktor atomowy w Polsce. Trybuna Ludu R.8:1955
nr 19 s.4.
A.Sołtan: Siła atomu - siłą pokoju. Żołnierz Polski R. 11:1955
nr 4 s.28,29.

130. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.387.

131. J.F.Calor: op.cit. s. l6.

132. Wizyta fizyków polskich w Zw. Radzieckim. Postępy Fizyki T.6:1955
z.5 s.569,570.
Andrzej Sołtan: Badania uczonych radzieckich nad energią atomową.
Nauka Polska R.3: l955nr2 s.5.

133. Z.Wilhelmi: Dwa lata. . . op.cit. s.121-130.

134. Utworzenie Instytutu Badań Jądrowych /Uchwała Prezydium Rządu
z dnia 4 czerwca 1955 r ./ . Nauka Polska R.3:1955 z.2 s.l4-l6.

135. Akta osobowe w 1BJ: Pismo sekretarza naukowego PAN nr 2326/55
z 1.7.1955 r.
Podstawa: Uchwała Sekretariatu Naukowego Prezydium PAN
nr 33/0/55 z 1.7.1955 r.

136. Komitet dla Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej
powołany został uchwałą Sekretariatu Naukowego Prezydium PAN
z 15.6.1955 r. Do jego zadań należało planowanie i koordynacja
prac naukowo-badawczych w dziedzinie badań jądrowych i pokojowego
wykorzystania energii jądrowej oraz współdziałanie przy organizowa-
niu szkolenia odpowiednich specjalistów. Przewodniczącym komitetu
został prof. Leopold lnfeld. PAN. Postępy Fizyki T.6:1955 z.6
9.681.
Równ. : Utworzenie Instytutu Badań Jądrowych... op.cit. s . l5, l6.

137. Akta personalne w 1BJ: Pismo sekretarza naukowego PAN nr 2382/55
z 20.7.1955 r.
Podstawa: Uchwała Sekretariatu Naukowego Prezydium PAN
z 19.7.1955 r.

138. W roku 1956 Zakład 1 IBJ podzielił się na trzy nowe zakłady: IA
/kierownik Z.Wilhelmi/, IB /kierownik B.Buras/ i IX /kierownik
W. Franków ski/ .
Z.Wilhelmi: Doświadczalna fizyka jądra atomu ośrodka warszaws-
kiego w latach 1945-64. Postępy Fizyki T. 15:1964 z.4 s.408.

139. Tamże; s. 406,407.

140. A.Hrynkiewicz: Konferencja Międzynarodowa w Genewie poświęcona
pokojowym zastosowaniom energii atomowej. Postępy Fizyki T.6:1955
z.6 s.662-674.
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Leopold Infeld: Konferencja genewska w sprawie pokojowego wyko-
rzystania energii atomowej. Nauka Polska R.3:1955 nr 3 s.4-6.
Badania atomowe w Polsce. Wywiad z prof.Sołtanem. Trybuna Ludu
R.8:1955 nr 242 s.1,3.

14.1. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.387.

142. Decyzja PKPG o lokalizacji IBJ w Świerku koło Otwocka z dnia
28 stycznia 1956 r.
Kalendarium IBJ 1954-1970. Rezonans R.2:1970 nr 8-9.

143. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.387.

144. Z.Wilhelmi: W dziesiątą rocznicę... op.cit. s.319.

145. Uchwała nr 444/56 Prezydium Rządu z 11.7.1956 r.

146. Uchwała nr 525/56 Prezydium Rządu z 18.8.1956 r.

147. Archiwum rodzinne: Pismo prezesa Rady Ministrów z 10.9.1956 r.

148. Z.Wilhelmi: Dwa lata. . . op.cit. s.124.
Równ. : Powołanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Pokojowego Wyko-
rzystania Energii Jądrowej. Postępy Fizyki T.7:1956 z.6 s.562.

149. O Instytucie, wielkim akceleratorze i konferencji w Moskwie.
/Wywiad z prof .A. Sołtanem/. Przyjaźń R.11:1956 nr 15 s.7.
Lech Bobrów ski: Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych. Tygodnik
Demokratyczny 1956 nr 14 s.2.
Karol Majewski: Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych. Postępy
Fizyki T.8:1957 z.3 s.291-300.

150; Mirnyj atom v stranach socializma. Sot rudnic1 estvo stran-clenov
SEV. Moskva 1979 .s.235-251.
Pismo Pełnomocnika Rządu ds WEJ l.dz. 74/56 z 17.9.1956 r.
komunikujące, że w myśl decyzji prezesa Rady Ministrów profesor
Sołtan został mianowany członkiem Rady Naukowej ZIBJ z ramienia
PRL.

151. S. Szczeniowski: op.cit. s.106.

152. H.Niewodniczański: op.cit. s.7.

153. Z.Wilhelmi: Dwa Data... op.cit.

154. Wilhelm Billig: Aktualne sprawy polskiej atomistyki. Trybuna Ludu
R.9:1956 nr 349 s.4.
Zakup reaktora. Postępy Fizyki. T.8:1957 z.2 s.267.
Mgr Andrzej Szperl - relacja słowna
/chemik i historyk, w tym czasie zajmujący się sprawami informacji
i dokumentacji w IBJ/.
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155. Paweł Jan Nowacki: Instytut Badań Jądrowych. W: Energia jądrowa
w Polsce w latach 1955-1960. s.29,30.

156. Instytut Badań Jądrowych. Biuletyn Informacyjny Biura Pełnomocnika
Rządu... op.cit. s.6-12.
Równ. : Z.Wilhelmi: Dwa lata. . . op.cit. s.129.

157. Sesja Państwowej Rady i Komitetu do Spraw Pokojowego Wykorzys-
tania Energii Jądrowej. Postępy Fizyki T.8:1957 z.3 s.396,397.
Równ. : Leszek Łabno, Krzysztof Żamowiecki: Pierwszy w Polsce

reaktor jądrowy. Warszawa 1958 s. 104-106.

158. E.Rurarz: op.cit. s.6.

159. Prof. Jan Żylicz - relacja słowna.

160. J.Majdecki: op.cit. s.7.

161. I .A. .S .L. : Róże na śniegu. Rezonans R.1:1969 nr 3 3.1,5,7..
Równ. : Mgr Andrzej Szperl - relacja słowna.

162. Relacja słowna prof.dr. Jerzego Minczewskiego, dyrektora Instytutu
Badań Jądrowych od 1971 roku.

/Profesor zwyczajny dr inż. specjalność: chemia analityczna/.

163. E.Rurarz: op.cit. s.5,6.

I64.. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.388.
165. Pismo ministra W.Billiga nr 1646/103/58 z 12.3.1958 r.

Archiwum rodzinne.

166. Ze wspomnień profesora P .J.Nowackiego. Rezonans. R.7:1975
. nr 12 s.2,4.

" . . . 1 lutego 1958 r. zostałem dyrektorem naczelnym 1BJ na prośbę
znakomitego fizyka i Wielkiej Klasy Człowieka o bardzo wysokiej
etyce - prof. Andrzeja Sołtana. Profesor wolał wrócić do pracy
naukowej". Tamże.
Profesor P.J.Nowacki był dyrektorem IBJ do roku 1970.

167. Doc.dr Rafał Włodarski - relacja słowna
/doc.drinż., specjalność: chemia i technologia materiałów
reaktorowych/.

168. E.Rurarz: op.cit. s.6.
Równ. : akta osobowe w IBJ: Pismo kierownika Zakładu IA do

Działu Finansowego z 13.3.1958 r. nr 201/58, zawiadamia-
jące, że Andrzej Sołtan pełni funkcję kierownika labora-
torium.
Laboratorium fizyki plazmy zostało w roku 196l przenie-
sione do nowo organizowanego Zakładu Fizyki Plazmy IBJ.
Z.Wilhelmi: Doświadczalna fizyka... op.cit. s.4O8.
Fizyka plazmy była również tematem wykładu monograficz-
nego A. Sołtana. Uniwersytet Warszawski. Skład osobowy
i spis wykładów w roku akademickim 1959-1960. W-wa 1959.



-60-

169. Inauguracja reaktora "EWA". Postępy Fizyki T.9:1958 z.5 s.6O5.
Równ.: Archiwum rodzinne: zaproszenie.

170. Henryk Nie wodnic zań ski, Jerzy Zakrzewski: Pierwszy "duży"
cyklotron w Polsce. Problemy R.15:1959 nr 2 s. 146-149.

171. Ze wspomnień profesora P .J.Nowackiego... op.cit. s.2,4.

172. Pismo ministra W.Billiga pełnomocnika rządu ds wykorzystania
energii jądrowej z 22.10.1958 r. nr 7129/101/58. '
Archiwum rodzinne. Pismo jest odpowiedzią na pismo dyrektora
naczelnego IBJ prof. P .J.Nowackiego z 18.10.1958 r. nrNK-5O6l/58
/dane z pisma ministra/.
W aktach osobowych w IBJ znajduje się tylko pismo przewodnie,
przy którym zostały przysłane dwa egzemplarze nominacji.

173. Ze wspomnień profesora P.J.Nowackiego... op.cit. s.2.

174. Akta osobowe w IBJ: Pismo kierownika Zakładu Fizyki Jądra Atomo-
wego IBJ nr 828/58 z 17.10.1958r. do dyrektora naczelnego IBJ
i pismo dyrektora naczelnego IBJ do prof.Sołtana z l8.lO.1958r.
NK 5060/58.
Równ. : Uniwersytet Warszawski. Skład osobowy i spis wykładów

w roku akademickim 1958-1959. s.178.
Uniwersytet Warszawski. Skład osobowy i spis wykładów
w roku akademickim 1959-1960. s.l67.

175. Tadeusz Piech: Zarys historii fizyki w Polsce. Kraków 1948,
s.39-41.
Zofia Mizgier: Polskie Towarzystwo Fizyczne 1919-1969. Zarys
rozwoju. Nauka Polska R. 19:1971 s.109-123.

O rozszerzeniu spotkań fizyków polskich po drugiej wojnie
światowej informuje artykuł: "XIV Zjazd Fizyków Polskich" , za-
mieszczony w: Postępy Fizyki T.4:1953 z.l s.124.

176. Informacje o odczytach i referatach naukowych i popularnych,
wygłaszanych przez Andrzeja Sołtana, znajdują się w artykułach
sprawozdawczych ze zjazdów fizyków polskich i w kronikach
w następujących czasopismach: Sprawozdania i Pr^ce Polskiego
Towarzystwa Fizycznego, Mathesis Polska, Postępy Fizyki.

177. Data wstąpienia Andrzeja Sołtana do Polskiego Towarzystwa Fizycz-
nego nie jest znana, ponieważ w czasie drugiej wojny światowej
dokumentacja PTF uległy zniszczeniu.
Z "Kroniki" zamieszczanej w Sprawozdaniach i Pracach PTF wyni-
ka, że już w roku 1925 i 1926 był członkiem Zarządu Oddziału War-
szawskiego PTF.
Działalność Oddziałów Towarzystwa. PTF O/Warszawski. Sprawoz-
dania i Prace PTF T.4:1929 s.123.



Do Zarządu Głównego PTF został wybrany na Walnym Zgromadzeniu
PTF w czasie III Zjazdu Fizyków Polskich, w 1926 r. we Lwowie.
/Mathesis Polska T. 1:1926 nr 8-9 s. 134-136/.
Członkiem Zarządu Głównego PTF 'był również po drugiej wojnie
światowej. /Postępy Fizyki T.1:1949; T.3:1952 - okładki zeszytów/.

178. Z.Mizgierj op.cit. s.109-123.
Równ.: Polskie Towarzystwo Fizyczne. Postępy Fizyki T.4:1953

z.. 1 s. 133.

179. A.Sołtan: Najwyższe napięcia elektryczne. W: Tryumfy ekspery-
mentu i jego granice. Warszawa, brak roku wydania.

180. Warszawa 1933.

181. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.389„

182. A.Sołtan; Fizyka jądra atomowego i perspektywy jej rozwoju
w Polsce. Trybuna Ludu R.8:1955 nr 198 s.6.
.A.Sołtan: Badania atomowe w Polsce. Trybuna Ludu R.8:1955
nr 242 a.1,3.
A.Sołtan: Nowe możliwości wykorzystania energii atomowej
w Polsce. Głos Tygodnia R.3:1955 nr 6 s.2.

183. Warszawa 1953.

184. Warszawa 1953.

185. "'Uzupełnienia" do wydania I napisał tłumacz książki Ludwik
Wertenstein.

186'. Recenzja L.Natansonay Nauka Polska R.2:1954 z.4 s. 191,192.
Recenzja H.Niewodniczańskiego, Kosmos ser.B R.1:1955 z.l
s.109,110.

187. Warszawa 1954.

188. I.Stroński: Prof.dr Andrzej Sołtan... op.cit.

189. Tamże j

190. Jesteśmy z wami. List otwarty uczonych polskich do uczonych ame-
rykańskich domagających się zakazu -broni atomowej.
Problemy R.6:1950 nr 6 s.369.

191- S.Szczeniowski: op.cit. s.107.

192. Przed światowym zgromadzeniem Sił Pokoju. Oświadczenie prof.
Sołtana. Sztandar Młodych R.6;1955 nr 141 s.2.

193. Prof.dr Andrzej Sołtan uczony i bojownik pokoju. Widnokręgi
i960 nr 2 s.21.
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194-. W": Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Obrońców Pokoju,
lipiec 1958 s.28-32.

195. Tamże; Skład Ogólnopolskiego Komitetu Obrońców Pokoju, s.74-.

196. Przemówienie Wiceprzewodniczącego OKP prof. A.Sołtana.
Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Obrońców Pokoju 1959 maj-
-czerwiec s.20-22.

197. Pismo przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju -
prof .dr. Stanisława Kulczyńskiego z 5.8.1959 r . , przy którym prze-
słany został wymieniony dyplom honorowy. Jednocześnie przewodni-
czący złożył prof. Sołtanowi serdeczne gratulacje z okazji tego wy-
sokiego międzynarodowego wyróżnienia.
A rchi wum rod z inne.

198. E.Rurarz: op.cit. s.6.
Równ. : relacja żony.

199. Akta osobowe na UW i w IBJ: Pisma w sprawie zastępowania dy-
rektora Instytutu Fizyki PAN i dziekana Wydziału Matematyczno-
-Fizycznego Uniwersytetu Warszawskiego; pisma o urlopy w związku
z udziałem w konferencjach oraz pisma o zezwolenie na przebywanie
w pasie nadgranicznym.
Rown. : relacja żony.

200. H.Niewodniczański: op.cit. s.9.

201. Relacja żony.

202. Tamże.
Równ. : List kondolencyjny profesora Sorbony Jean-Jacques Trillat -

- archiwum rodzinne.

203. Pamięci prof.dr A.Sołtana. Order Sztandar Pracy I kl. Nagroda
Państwowa 1 stopnia. Ośrodek w świerku nazwany im. wielkiego
uczonego. Życie Warszawy R.l6:1959 nr 300 s.2.

204-. Wykaz laureatów nagród za lata 1957-1960 Państwowej Rady ds>
Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej, W: Energia
jądrowa w Polsce w latach 1955-1960. s.250.

205. Archiwum rodzinne.

206. Pogrzeb prof.dr A.Sołtana w Alei Zasłużonych na Powązkach.
Życie Warszawy R.l6:1959 nr 300 s.2.

207. Prof. Józef Wie rusz-Kowal ski /1866-1927/ fizyk, studiował a na-
stępnie wykładał za granicą w Niemczech i w Szwajcarii. Po utwo-
rzeniu polskiego uniwersytetu wrócił do kraju, zorganizował i urzą-
dził Zakład Fizyki Doświadczalnej, zamierzając kontynuować w nim
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badania nad lumine scene ją. Gdy w roku 1919 został przesunięty na
stanowisko profesora Politechniki Warszawskiej - zrezygnował z
pracy naukowej i poświęcił się służbie dyplomatycznej,
B.Średniawa: Szkic historii fizyki... op.cit. s. 134,135.

208. Samodzielni pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego
w latach 194-5-61. Dane biograficzne. W: Roczniki Uniwersytetu
Warszawskiego T.3:1962 s.113.

209. Uniwersytet Warszawski w latach 1915/16 . . . op.cit. s.219,220.

210. Władysław Kapuscinski, Andrzej Sołtan, Leonard Sosnowski: Stefan
Pieńkowski /Wspomnienie pośmiertne/. Trybuna Ludu R.6:1953
nr 332 s.6.

211. Zakład Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Fizyka
i Chemja w szkole T.4:1932 nr 1 s.85-97.
Leonard Sosnowski: Fizyka polska w okresie międzywojennymi stan
jej odbudowy w latach 1945-1950. Postępy Fizyki T.2:l95l z.1-3
s.80.
Andrzej Sołtan: Stefan Pieńkowski 1883-1953. Nauka Polska
R.1:1953 nr 4 s.199.

212. B.Średniawa: Szkic historii fizyki... op.cit. s.150.

213. L.Sosnowski: Fizyka polska... op.cit. s.8l.

214. S.Szczeniowski: op.cit. s.103.

215. L.Sosnowski: Fizyka polska... op.cit. s.8l.

2l6 t W.Kapuscinski, A.Sołtan, L.Sosnowski: op.cit. s.6.

217. Józef Hurwic: Badania jądrowe w Polsce przed rokiem 1955.
W: Energia jądrowa w Polsce w latach 1955-1960. s.6.

218. A. Sołtan: Stefan Pieńkowski... op.cit. s.200.
Równ. : W.Kapuscinski, A.Sołtan, L.Sosnowski: op.cit. s.6.

L.Sosnowski: Fizyka polska... op.cit. s.8l.

219. W.Kapuscinski, A.Sołtan, L.Sosnowski: op.cit. s.6.

220. Celem Fundacji Rockefellera, założonej w 1913 r . , jest popieranie
ochrony zdrowia publicznego i rozwoju nauki.
Wielka Encyklopedia Powszechna T.10 s.19.

221. B.Średniawa: Szkic historii fizyki. . . op.cit. s.135.

Po zbudowaniu nowego gmachu dla Zakładu Fizyki Doświadczal-
nej UW prof .Pieńkowski zwrócił się do Fundacji Rockefellera o
udzielenie odpowiedniej subwencji na jego wyposażenie. Eksperci
fundacji, którzy zbadali działalność zakładu, wydali bardzo pomyślne
orzeczenie i zakład otrzymał subwencję w wysokości 50.000 dolarów.
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Subwencja obwarowana była klauzulą, że kwota ta może być użyta
wyłącznie na prace badawcze /nie na cele pedagogiczne/ oraz że
zakład będzie kontynuował dotychczasowy kierunek badań.
Zakład Fizyki Doświadczalnej Uniw.Warsz. /Z okazji otwarcia
nowych pracowni naukowych/. Mathesis Polska R.7:1932 s.74.

222. W.Kapuscinski, A.Sołtan, L.Sosnowski: op.cit. s.6.
Równ.: A.Sołtan: Prof. Stefan Pieńkowski 1883-1953. Życie

Szkoły Wyższej R.2:1954- nr i s.137-139.
L.Natanson: Stefan Pieńkowski. . . op.cit. s.229,230.

223. WK: 30 lat pracy Zakładu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu
Warszawskiego. Trybuna Ludu R.4:1951 nr 60 s.4-.

224. Pol Swings: In memoriam. Stefan Pieńkowski 28.VII 1883-20 .XI
1953. Postępy Fizyki T.6:1955 z.3 s.282.
Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.382.

225. W.Kapuscinski, A.Sołtan, L.Sosnowski: op.cit. s.6.

226. Na II Zjeździe Fizyków Polskich referował pracę oryginalną
"Widmo pasmowe rtęci" /Drugi Zjazd Fizyków Polskich. Spraw,
i Prace PTF T.2:1924 z.l s.45/.
Na III Zjeździe Fizyków Polskich przedstawił referat "Warunki
tworzenia się nośników pasm wodorowo-rtęciowych" /III Zjazd
Fizyków Polskich. Spraw.i Prace PTF T.4:1929 z.l s.100-102/.

227. W: Spraw.i Prace PTF T.2:1925 z.4 s.44-51.

228. Tamże; T.2:1926 z.7 s.69-91.

229. A.Sołtan: Widmo pasmowe rtęci. Spraw.i Prace PTF T.2:1925
z.4 s.44.

230. Andrzej Sołtan: Warunki powstawania nośników pasm wodorowo-
-rtęciowych. Spraw.i Prace PTF T.2:1926 z.7 s.9l.

231. Mikołaj Dziedzicki: O powstawaniu i widmie wodorku rtęci. Spraw,
i Prace PTF T.3:1927 z.2 s.2O7.

232. Witold Łaniecki: Andrzej Sołtan /1897-1959/. Fizyka w Szkole
R.6:1960 nr.2 s.68.

233. H.Niewodniczański: O fluorescencji pary rtęci. Spraw.i Prace PTF
T.3:1927 z. l s.32-54.
S. Mrozów ski: O luminescencji pary rtęci wzbudzonej promieniami
Rontgena. Spraw.i Prace PTF T.4:1929 z.l s.93-98.
S. Szczeniowski: Rozciągłość widma elektromagnetycznego. Fizyka
i Chemja w szkole T.3:1929 s.69-119.

234. Prof. Czesław Reczyński prowadził na Politechnice Lwowskiej bada-
nia nad łukiem elektrycznym i reakcjami chemicznymi, zachodzącymi
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w łuku elektrycznym.
B.Sredniawa: Szkic historii fizyki... op.cit. s.144.

235. M.Dziedzicki: O powstawaniu... op.cit. s.207-239.

236. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.38l.
Równ. : Charakterystyka działalności naukowej A.Sołtana. Kopia

maszynowa z odręczną notatką prof.Sołtana: "Złożone
7.III.4-8 J.Weyssenhoffowi" . Archiwum rodzinne.

237. H.Niewodniczański: op.cit. s.4-.

238. W: J.Phys.Radium T.8:1927 s.484-494.

239. W: C.r.Acad.Sci./Paris/ T. 185:1927 nr 1 s. 642-644.

240. Tamże; wiadomość podana przez redakcję.

241. Z badań nad widmami dziedziny pośredniej.. W: IV Zjazd Fizyków
Polskich w Wilnie 29.9-1.10.1928. Spraw.i Prace PTF T.4:1929
z.l s.116.

242. W.Łaniecki: op.cit, s.68.

243. A.Sołtan: Recherches sur 1'absorption des rayons X et les liaisons
chimiques. Acta Physica Polonica T.1:1932 z.3 s.317.
Równ.: Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.38l.

244. W.Łaniecki: op.cit. s.68.

245. H.Niewodniczański: op.cit. s.4.

246. E.Rurarz: op.cit. s.4.

247. W: Acta Physica Polonica T.1:1932 z.3 s.317-326.

248. Tamże; wiadomość podana przez redakcję.

249. I.Stroński: Szkic... op.cit. s.122.

250. E.Rurarz: op.cit. s.4.

251. H.Niewodniczański: op.cit. s.5.

2L.2. Tamże; s.4,5.

Równ.: Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.382.

253. L.Natanson: Wspomnienie... op.cit. s.13.

254. W.Łaniecki: op.cit. s.69.

255. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.382.
Prace wykonane przez Sołtana i współautorów cytowane są
w książce Marii Skłodowskiej-Curie /Promieniotwórczość. Wyd.2.
Warszawa 1953 s.179/.
Omawia je również H.Niewodniczański w artykule: Neutron. Fizyka
iChemja w szkole. T.5:1933/4 nr 6 S l l06 .
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256. H. Nic wodnic zań ski: op.cit. s.5.

257. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.382.

258. L.Natanson: Wspomnienie... op.cit. s.13.
Równ. : I. Stroński: Szkic... op.cit. s.123.

259. H.Niewodniczański: op.cit. s.4,5.
Równ.: Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.382.

260. W: C.r.Acad.Sci./Paris/. T. 197:1933 s.639-641.

261. Tamże; s.913-915.

262. W: Phys.Rev. T.44:1933 s.5l4.

263. Tamże; s. 692,693.

264. Tamże; T.45:1934 s.507-512.

265. A.Sołtan: Wytwarzanie neutronów bez użycia ciał promieniotwór-
czych. W: Program VII Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie,
27.9-29.9.1934 s.9.

266. S. Szczeniowski: op.cit. s.104.

267. J.Hurwic: Badania jądrowe... op.cit. s.5.

268. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.383.
Wyniki tych badań okazały się zgodne z ogłoszonymi nieco wcześ-
niej rezultatami innych autorów. Tamże.

269. W: Nature T.l42:l93C s.252.

270. Warszawa 1939.

271. Ludwik Wertenstein, były asystent Marii Skłodowskiej-Curie, był
kierownikiem Pracowni Radiologicznej im. Mirosława Kernbauma
w Warszawie, gdzie prowadził pierwsze w Polsce prace nad promie-
niotwórczością naturalną i wzbudzoną.
Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.383.

272. Tamże.

273. W: Annales de l'Acade'mie des Sciences Techniques a Varsovie
T.5:1938 s.22-25.

274. W: Nature T. 141:1937 s.78.

275. E.Rurarz: op.cit. s.4.

276. W: C.r.Acad.Sci./Paris/ T.207:1938 s.423-425.

277. W: Acta Physica Polonica T . 7:1938 z.3 s.240-244.

278. Praca nie opublikowana, rok 1939.
Równ.: Charakterystyka działalności naukowej... op.cit.
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279. J.Hurwic: Badania jądrowe... op.cit. s.5.
Zakład Fizyki Doświadczalnej UW w okresie międzywojennym po-
święcał najwięcej uwagi fizyce jądrowej ze wszystkich uniwersytec-
kich zakładów fizyki i chemii.
I.Stroński: Szkic... op.cit. s.124.

280. W.Łaniecki: op.cit. s.71.

281. J.Pniewski: op.cit. s.76.
Równ. : Charakterystyka działalności naukowej... op.cit,

2^2. Energia jądrowa w Polsce w latach 194-5-60. W: Energia jądrowa
w Polsce w latach 1955-1960 s.348.

283. Z.Wilhelmi: Życie.. . s.385.

284-. Uniwersytet Warszawski w latach wojny... op.cit. s.80.

285. L.lnfeld: op.cit. s . l .

286. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.389.

287. Z.Wilhelmi: W dziesiątą rocznicę... op.cit. s.3l8.

288. Roman S.lngarden: Theoretical remarks on Crane and Halpern's
experimental evidence for the existence of the neutrino.
Acta Physica Polonica T.9:1947-48 z.4 s.120.

289. Relacja żony.

290. H.Niewodniczański: op.cit. s.5,6.
A.Sołtan: O Instytucie, wielkim akceleratorze... op.cit. s.7. '

291. Eugeniusz Dmochowski: Generator elektrostatyczny Van de Graffa
Politechniki Łódzkiej. Postępy Fizyki T.1:1950 z.5-6, s.284-.
Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.384-.

292. Stopnie kandydackie. Postępy Fizyki T.5:1954 z.3 s.398.
Obecnie /1980 rok/ Zdzisław Wilhelmi jest kierownikiem Zakładu
Fizyki Jądra Atomowego na Uniwersytecie Warszawskim
/Profesor zwyczajny dr - specjalność: fizyka jądrowa/.

293. Komunikat Biura Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla pracowników
nauki w sprawie przyznania tytułów naukowych prof .nadzwyczajnego,
docenta oraz zatwierdzenia stopnia kandydata nauk. Życie Szkoły
Wyższej R.3:1955 nr 6 s.132.
Obecnie /198O rok/ Stefan Nowicki pracuje w Instytucie Badań
Jądrowych
/Profesor nadzwyczajny, dr hab. - specjalność: akceleratory nała-
dowanych cząstek/,

294. Akta osobowe na UW: Uzasadnienie wniosku o przyznanie Andrzejowi
Sołtanowi nagrody w najwyższej wysokości za działalność naukową
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i organizacyjną w zakresie badań z fizyki jądrowej na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Wniosek z 9.9.1959 r.

295. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.386.
Z.Wilhelmi: Doświadczalna fizyka... op.cit. s.67.

296. Akta osobowe w PAN: opinia poufna o członku korespondencie PAN
A.Sołtanie. Bez daty. Podpisana przez zastępcę sekretarza Wydzić
lu 111 PAN prof.dr Stefana Minca.
Równ. : S. Szczcniowski, H. Nie wodnic zań ski: F i 1 " 1 ! polska

w pierwszym dziesięcioleciu Polski Li j . Postępy Fizy
ki T.6:1955 z.l s.6,7.

297. Zebranie sprawozdawcze Zakładu Izotopów Promieniotwórczych Inst;
tutu Fizyki PAN. Postępy Fizyki T.6:1955 z.5 s.556-558.
Uniwersytet Warszawski. Skład Uniwersytetu i spis wykładów na rc
akademicki 1947-1948. Warszawa 194-7 s.71.

298. S. Szczeniowski: op.cit. s.107.

299. L.Natanson: Wspomnienie... op.cit. s . l6.

300. Prof. Jan Żylicz - relacja słowna.
Równ.: M.Danysz, Z.Wilhelmi: A method of determining the effi-

ciency of Ra-Be neutron sources. Acta Physica Polonica
T.11:1951 z.l s.74.
Z.Wilhelmi: Cross-sections of atomic nuclei for the /n,p/
reaction. Acta Physica Polonica T.13:1954 z.4 s.273.
R.Sosnowski, S. Sterliński, J.Topa, J.Żylicz: Isomeric
transition in Hgl99. Acta Physica Polonica T.l8: l959z.6
s.579.

301. 11. Nie wodnic zań ski: Andrzej Sołtan 1897-1959. Kosmos ser.B R.6:
:196O z.3 s.178.

302. Pismo ministra oświaty IPers. 10715/49 z 26.7.1949 r.
Archiwum rodzinne.

303. Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk został powołany przez sekre
tarza naukowego PAN w dniu l6.12.l952r. Zadania: wykonywanie
funkcji kierowniczych, koordynacyjnych, wydawniczych itp. w zakre
sie fizyki. Przewodniczącym komitetu został prof. Leonard Sosnow;
Komitet Fizyki PAN. Postępy Fizyki T.4:1953 z.3 s.239.

304. Informator Nauki Polskiej 1959-1960. s.45.

305. Pismo prezesa Rady Naukowo-Wydawniczej PAN V11/65O3/55
z 25.3.1955 r . , podpisane przez prezesa PAN Jana Dembowskiego.
Archiwum rodzinne.

306. Poprzedniczką Państwowej Rady ds PWEJ była Komisja Rządowa dla
Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej, powołana
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uchwałą nr 419/55 Prezydium Rządu z 4.6.1955 r. O powołaniu
Andrzeja Sołtana w skład tej komisji zawiadomił go dyrektor gene-
ralny Urzędu "Rady Ministrów prof. Rozmaryn pismem z 10.6.1955 r.
Komisja Rządowa została rozwiązana z chwilą powołania Państwowej
Rady ds PWEJ w sierpniu 1956 r.
Archiwum rodzinne: wymienione pismo.

307. Kronika. Postępy Techniki T. 7:1.957 z. 5 s.595.

308. Pismo ministra przemysłu maszynowego K.1.219/19/57 z 13.3.1957 r.
• Archiwum rodzinne.

309. Tamże; Pismo powołujące DSU-1V-12/4/57 z 30.3.1957 r. podpisane
przez przewodniczącego prof. K.AjduLiewicza.

310. Tamże; Pismo zapraszające do współpracy l.dz.95/58 z 16.1.1958 r.
podpisane przez prof. K.Kuratowskiego.

311. Informator Nauki Polskiej 1959-1960 s.14.

312. H.Niewodniczański: op.cit. s.8.
A.Sołtan: Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Zjednoczonego Insty-
tutu Badań Jądrowych. Problemy R. 12:1956 nr 11 s.827,828.
Uniwersytet Warszawski. Skład Uniwersytetu na rok akademicki 194-9/
/195O. s.74.

313. Z.Wilhelmi: W dziesiątą rocznicę... op.cit. s.3l8.

314. L.Natanson: Wspomnienie... op.cit. s . l6.

315. Z.Wilhelmi: W dziesiątą rocznicę... op.cit. s.3l8.

3l6." Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.388.

317. S. Szczeniowski: op.cit. s.107.

318. Jerzy Bielewicz: W poszukiwaniu nowego niewyczerpanego źródła
energii. Życie Warszawy R.l6:l959 nr 310 s.5.

319. L.Natanson: Wspomnienie... op.cit. s . l6.

320. Po śmierci Sołtana, który był wielkim entuzjastą prowadzenia prac
badawczych z zakresu gorącej plazmy - zapanowała w tym kierunku
pewna stagnacja.
M.Gryziński: Gorąca plazma. Rezonans R.5:1973 nr 11-12.
Równ. : M.Gryziński: Fizyka plazmy. W: Energia jądrowa w Polsce

w latach 1961-1963. s.122.
Z artykułu wynika, że Andrzej Sołtan zaczął się żywo

interesować zagadnieniami fizyki plazmy dopiero po II Kon-
ferencji Genewskiej.

321. L.Natanson: Wspomnienie... op.cit. s.l6,17.

322. W.Łaniecki: op.cit. s.68,69.
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323. A.Sołtan: Nowy model lampy rtęciowej. Spraw.i Prace PTF T.4:
:1929 z.3 s.30l.

324. W: Spraw..i Prace PTF T.4:1929 z.3 s.301-303.

325. W.Łaniecki: op.cit. s.69.
Stanisław Rafałowski: Zmiany trwałe, zachodzące przy fluorescencji
hcmatoporfiryny. Spraw.i Prace PTF T.5:l93l z.4 s.303: Używał
do doświadczeń wiązkę światła wzbudzającego pochodzącą od kapilar-
nej lampy rtęciowej typu Sołtana.
Maria Makowiecka: Sur la fluorescence et la durće d'emission de
fluorocyclene. Acta Physica Polonica T.2:1933 z.4 s.357-378: Jako
źródła wzbudzającego używała lampy rtęciowej /typu Sołtana/, która
posiada silne prążki przypadające w obszarze pasma absorpcji fluoro-
cyklenu.

326. Arkadiusz Piekara: Zjawisko fotoelektryczne w szkole średniej.
Fizyka i Chemja w Szkoło T.4:1932/3 nr A s.36.

327. L. Na tan son: Wspomnienie... op.cit. s.13.

328. J.Majdecki: op.cit. s.7.
Równ. : Z.Wilhclmi: Życie... op.cit. s.382 i inni autorzy wspomnień,

329. W.Łaniecki: op.cit. s.7l.

330. Tamże; s.70.

331. E.Rurarz: op.cit. s.4.

332. Z.Wilholmi: Życie... op.cit. s.382.
Pierwszy polski akcelerator konstrukcji Sołtana był generatorem
kaskadowym typu Greinachera z rurą próżniową o konstrukcji wzoro-
wanej na lampach rentgenowskich. Pozwalał przyspieszać jony deuteru
do energii około 400 keV. Prąd wiązki sięgał 200 ,uA.
Tamże; s.382,383.
Inni autorzy podają różne wielkości przyspieszania jonów deuteru -
od 400 do 800 keV.

Budowę akceleratora opisał Witold Łaniecki w artykule: Andrzej
Sołtan /1897-1959/. Fizyka w Szkole.. R.6:196O nr 2 s.69-71.

333. J.Majdecki: op.cit. s.7.
Równ.: Prof. Jan Żylicz - relacja słowna.

334. E.Rurarz: op.cit. s.5.

335. W ostatnich latach przed drugą wojną światową prof. Stefan Pień-
kowski z trudem zdobywał pieniądze na budowę cyklotronu. Dotarł
między innymi do któregoś z wojewodów, humanisty z wykształcenia.
Wojewoda słuchał uważnie przemówienia prof. Picńkowskiego o ko-
nieczności budowy w Polsce cyklotronu i wreszcie powiedział:
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"Proszę pana, nie rozumiem tego co pan do mnie mówi, ale czuje
w tym posmak wielkości".
Anna Piotrowska: Ze wspomnień o Profesorze Stefanie Pieńkowskim.
Postępy Fizyki T. 11:1960 z.l s.21.

336. W.Łaniecki: op.cit. s.71.

337a. Dokumenty, w których znajdują się informacje o zbudowaniu cyklotronu:
Akta osobowe w PAN: życiorys.
Równ.: J.Pniewski: op.cit. s.76

S. Szczeniowski: op.cit. s. 105.106
J.Majdecki: op.cit. s.7
Wielka Encyklopedia Powszechna T.lO s.663.

337b. Natomiast o niezakończonoj budowie cyklotronu piszą:

L.Natanson: op.cit. s . l 3 f ł 4 " . . . decyduje się dr Sołtan na przy-
stąpienie do budowy małego cyklotronu... Ambitne zamierzenie dobrze
charakteryzuje jego śmiałość i rozmach. Wybuch drugiej wojny świa-
towej przeszkodził ukończeniu tej pracy."

H.Niewodniczański: op.cit. s.5,6 " . . . równocześnie zapoczątkował
nowe prace badawcze w swym nowym zreorganizowanym i rozszerzo-
nym przez siebie laboratorium w którym między innymi przystąpił do
budowy małego cyklotronu. Ukończeniu tego ambitnego przedsięwzięcia,
kontynuowanego podczas okupacji niemieckiej, przeszkodził niestety
dalszy bieg wypadków wojennych."

Autorka niniejszej pracy sądzi, że Andrzej Sołtan nie miał możli-
wości rozpoczęcia budowy cyklotronu przed wybuchem drugiej wojny
światowej ze względu na brak czasu. W maju 1939 r. rozpoczął pracę
w Polskich Zakładach Philips, w czerwcu habilitował się na Uniwer-
sytecie Warszawskim, w sierpniu zawarł związek małżeński i został
zmobilizowany.

O niezakończonej budowie cyklotronu pisze również Z.Wilhelmi:
Życie.. . op.cit. s.389 "...podjął na marginesie innych zajęć, zwią-
zanych z głównym profilem technicznym Zakładów, budowę małego
cyklotronu. Pracy tej jednak nie zakończył."

338. L.Natanson: Wspomnienie... op.cit. s.13,14.
Twórcą cyklotronu był O.Lawrence, znany Andrzejowi Sołtanowi od
czasu paryskiego stypendium, laureat Nagrody Nobla za to urządzenie.
A. Sołtan: Ernest O.Lawrence. Postępy Fizyki T. 10:1959 z.2 s.241.

339. S. Szczeniowski: op.cit. s.105.

340. Prof.dr Andrzej Sołtan o polskiej atomistyce. Wrocławski Tygodnik
Katolicki R.7:1959 nr 47 s.3.

341. Akta osobowe: życiorysy.
Równ.: S. Szczeniowski: op.cit. s.106.
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342. Eugeniusz Dmochowski: Generator... op.cit. s.284.

343. Z.Wilhelmi: Prof.Andrzej Sołtan... op.cit. s .3.

344. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.384.

345. L.Natanson: Wspomnienie... op.cit. s.15.

346. E.Rurarz: op.cit. s.5.
Równ. : Hala Atomowa Uniwersytetu Warszawskiego. Wywiad z pro-

fesorem dr A.Sołtanem. Problemy R.4:1948 nr 4 s.237-239.

347. Z.Wilhelmi: Doświadczalna fizyka jądra atomu... op.cit. s.406.
Z.Wilhelmi: Prof.Andrzej Sołtan.. op.cit. s.3.

Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.387.

348. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.386.

349. Z.Wilhelmi: Doświadczalna fizyka jądra atomu... op.cit. s.406.

350. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.387.
351. Rozpoczęcie budowy akceleratora liniowego. Postępy Fizyki T.7:1956

z.5 s.474.
Liniowy akcelerator protonów 10 MeV "Andrzej" w świerku. Praca
zespołowa. Instytut Badań Jądrowych; Raport nr 1187/FLAP/PL,
Warszawa 1970.
Zdzisław Mazur: X-lecie pracy liniowego akceleratora protonów
10 MeV "Andrzej". Rezonans R. 12:1980 nr 2
Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.387.

352. Jerzy Bielewicz, Jerzy Januszewski, Antoni Mokwiński: Kaskadnyj
uskoritiel deitonow 200 keV, rabotajuszezij kak istocznik neitronow
14 MeV c reakcji D/T,n/^He. Instytut Badań Jądrowych PAN: Raport
nr 277/1-A, Warszawa I96l.
W raporcie tym autorzy dziękują za pomoc A.Sołtanowi, Z. Wilhelmie -
mu i W.Kuschowi.

353. Z.Wilhelmi: Doświadczalna fizyka jądra atomu... op.cit. s.406.

354. Z.Wilhelmi: Doświadczalna fizyka jądra atomowego. W: Energia jądro
wa w Polsce. . . . op.cit. s.6l,62.

355. E.Rurarz: op.cit. s.5.

356. Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.386,387.
Równ.: Archiwum PAN: Fragmenty rękopisów sprawozdań z prac przj

budowie liczników Geigera-Mtlllera.

357. A. Sołtan: Monitor na promienie gamma. W: XII Zjazd Fizyków Pols-
kich. Postępy Fizyki T. 1:1950 z.3-4 s.154.

358. A.Sołtan: Manometr kompresyjny o działaniu ciągłym. W: Prace
referowane na XIV Zjeździe Fizyków Polskich. Postępy Fizyki T.4:
:1953 z.3 s.25l.
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359. Prof.dr Andrzej Soltan. Trybuna Ludu R. 12; 1959 nr 344. s.2
Z.Wilhelmi: Dwa lata . . . op.cit. s.125,127.

360. J.Bielewicz: W poszukiwaniu... op.cit. s.5.

361. Andrzej Soltan: Ernest O.Lawrence. Postępy Fizyki T.10:1958 z.2
s.241,242.

362. E.Rurarz: op.cit. s.5.

S . Szczeniowski : op.cit. s.104,105.

363. Z.Wilhelmi: Życie... s.389.

3^' . Z.Wilhelmi: W dziesiątą rocznicę... op.cit. s.3l8,3l9.

365. P.Swings: op.cit. s.284.

366. A.Sołtan: Prof. Stefan Pieńkowski... op.cit. s.137-139.
367. Akta osc J ve aa UW: Uzasadnienie wniosku o przyznanie A.Sołtanowl

nagrody najwyższej wysokości za działalność naukową i organiza-
cyjną w _ćh<resie badań z fizyki jądrowej na UW. Wniosek z 9.9.l959r.
Z.Wiir .i:.ii: Życie.. . op.cit. s.389.
Prof, ;.n Żylicz - relacja słowna.

368. A.Sołran: Fizyka jądra atomowego... op.cit. s.6.
A. Soltan: Siła atomu - siłą pokoju... op.cit. s.28.

369. Jerzy Minczewski: Czynniki rozwoju. Rezonans R.12:1980 nr 1 s . l .

370. W.Billig: Ogólny przegląd nukleoniki... op.cit. s . l6.

371. E.Rurarz: op.cit. s.6.

372. Archiwum PAN: rękopis sprawozdania z wyjazdu.

373. Tamże; Pismo do Ministerstwa Oświaty w sprawie przydziału dewiz.

374. Konferencja Fizyki Jądrowej w Glasgow 1954. Postępy Fizyki T.6:1955
z.l s.137-140.

375. J.Dąbrowski: Międzynarodowa Konferencja poświęcona reakcjom jądro-
wym. Amsterdam 2-7 lipca 1956. Postępy Fizyki T.7:1956 z.6 s.546-
-549.

376. Delegacje polskie w ośrodkach fizyki i techniki jądrowej W. Brytanii,
Francji i USA. Postępy Fizyki T.8:1957 z . l s.120.

377. Archiwum rodzinne.

378. Tamże; Pismo prorektora prof. Aleksandra Geysztora z dnia 8 maja
1958 r .
Równ. Akta osobowe na UW.

379. Akta osobowe na UW: Wniosek o nagrodę i uzasadnienie.

380. Komunikat nr 2. Kierunki R.4:1959 nr 46 s . l .
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Równ. : Prof.doktor Andrzej Sołtan, W: Laureaci Nagrody im.
Pietrzaka. Kierunki R.4:1959 nr 47 s.3
Nagroda naukowa: Andrzej Sołtan. W: Laureaci Nagród im.
Wł.Pietrzaka na rok 1959. Katolik R.5:1959 nr 49 s.1,3.

381. Wykaz laureatów nagród za lata 1957-1960 Państwowej Rady do Spraw
Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej. W: Energia jądrowa
w Polsce w latach 1955-1960. s.25O.

382. I.Stroński: Prof.dr Andrzej Sołtan... op.cit.
*

383. Nazwy nowych ulic. Życie Warszawy 1980 nr 48 s.8.

384. W: Postępy Fizyki T.21:1970 z.3 s.317-320.

385. W: Postępy Fizyki T.31:1980 z.4 s.379-390.
386. Doc.dr S.Kuliński: Kierunki rozwoju akceleratorów

Doc.dr M.Gryziński: Polskie akcenty w badaniach nad kontrolowaną
reakcją termojądrową -

Doc.dr P.Decowski: Badania jąder atomowych za pomocą wiązek
cząstek naładowanych o małej energii

Prof.dr J.Turkiewicz: Reakcje /n,alfa/ wywołane przez neutrony
prędkie

Prof.dr J.Żylicz: Zagadnienia z fizyki ciężkich jonów
Prof.dr Z.Sujkowski: Transfer momentu pędu w reakcjach fuzji
Prof.dr A. Sobiczewski: Teoretyczne badania struktury jąder.

387. L.Natanson: Wspomnienie... op.cit. s. 11
Z.Wilhelmi: Życie... op.cit. s.379,389

' Prof.dr Andrzej Sołtan. Trybuna Ludu R.12:1959 nr 344 s.2.



-75-

6. SPIS WYKORZYSTANYCH ŹRÓDEŁ

6.1. Materiały niepublikowane

Archiwum Biura Kadr Naukowych i Spraw Osobowych Polskiej Akademii
Nauk: Akta osobowe Andrzeja Sołtana 396/z

Archiwum Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego:
Akta osobowe Andrzeja Sołtana nr 24-05 zw.

Archiwum Działu Spraw Pracowniczych Instytutu Badań Jądrowych:
Akta osobowe Andrzeja Sołtana nr 254

Archiwum Polskiej Akademii Nauk: materiały sygn.III-96 Andrzej Sołtan

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego:
Teczka studenta Andrzeja Sołtana 1.alb.2923

Archiwum rodzinne - udostępniona część dokumentów znajdujących się
w posiadaniu żony Andrzeja Sołtana mgr Marty Sołtanowej

Relacje żony Andrzeja Sołtana

Relacje prof.dr. Jerzego Minczewskiego, dyrektora Instytutu Badań
Jądrowych /19-80 r./

Relacje doktorantów Andrzeja Sołtana, profesorów: Stefana Nowickiego
i Zdzisława Wilhelmie go

Relacje mgr. Andrzeja Szperla, doc.dr. Rafała Włodarskiego i prof.dr.
Jana Żylicza.

6.2. Materiały publikowane

Badania atomowe w Polsce. Wywiad z prof.Sołtanem. Tryb.Ludu
R.8:1955 nr 242 s.1,3

Bielewicz J., Januszewski J., Mokwiński A.: Kaskadnyj uskoritiel deito-
nov 200 keV, rabotajuSSij kak istofnik neitronov 14- MeV s reakcji
D/T,n/4-He. Instytut Badań Jądrowych PAN: Raport nr 277/l-A, Warszawa
1961

Bielewicz J. : W poszukiwaniu nowego niewyczerpanego źródła energii.
Życie Warsz. R.l6:l959 nr 310 s.5

Billig W.: Aktualne sprawy polskiej atomistyki. Tryb.Ludu R.9:1956
nr 34-9 s.4

Billig W.: Ogólny przegląd nukleoniki polskiej w latach 1955-1960 i pers-
pektywy jej rozwoju. W: Energia jądrowa w Polsce w latach 1955-1960.
Warszawa 1963 s. 13-27.
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Blinów ski K . : Urządzenie badawcze do dyfrakcji neutronów przy pozio-
mych kanałach reaktora EWA. Post.Tech.Jądrowej T.22:1978 s.597-601

Bobrowski L . , Wilhelmi Z . , Górski E . , Marcinkowski A. , Soltan A . ,
Jaskóla M . : ElektrostatiSeskij uskoritiel pod davleniem " L e c h " . Instytut
Badań Jądrowych PAN: Raport nr 299/1-A, Warszawa 1962

Bobrowski L . : Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych. Tyg. Demokr,
1956 n r U s,2

Calor J . F . : Ocena stanu badań jądrowych w Polsce przez Zachód. Biule-
tyn Informacyjny Biura Pełnomocnika Rządu ds WEJ. 1957 nr 5 s.15-21

Danysz M . , Wilhelmi Z . : A method of determining the efficiency of Ra-
-Be neutron sources . Acta P h y s . P o l . T . l l : l 9 5 l z . l s.71-74

Dąbrowski J . : Międzynarodowa konferencja poświęcona reakcjom jądro-
wym. Amsterdam 2-7 lipca 1956. P o s t . F i z . T.7:1956 z .6 s.54.6-54-9

Delegacje polskie w ośrodkach fizyki i techniki jądrowej W. Brytanii,
Francj i i USA. P o s t . F i z . T.8:1957 z . l s.120

Dmochowski E . : Generator elektrostatyczny Van de Graffa Politechniki
Łódzkiej. P o s t . F i z . T . 1:1950 z.5-6 s.284

Drugi Zjazd Fizyków Polskich. Spraw. i Prace P T F T.2:1924 z . l s.45-48

Dwunasty Zjazd Fizyków Polskich. P o s t . F i z . T . 1:1950 z .3-4 s. 152-154

Działalność Oddziałów Towarzystwa. P T F O/Warszawski. Spraw. i P r a c e
P T F T.4:1929 s.123

Dziedzicki M. : O powstawaniu i widmie wodorku r t ę c i . Spraw. i Prace
P T F T.3:1927 z.2 s.207-239

Energia jądrowa w Polsce 1945-1960. W: Energia jądrowa w Polsce
w latach 1955-1960. Warszawa 1963 s.347-361

Gryziński M . : Fizyka plazmy. W: Energia jądrowa w Polsce w latach
1961-1963. Warszawa 1966 s .121-126

Gryziński M . : Gorąca plazma. Rezonans R.5:1973 nr 11.-12

G r . : Ze wspomnień o słynnym Uczonym. Młody Technik nr 2/139/ i960
s.7

Hala Atomowa Uniwersytetu Warszawskiego. Wywiad z profesorem dr
A.Sołtanem. Problemy R.4:1948 nr 4 s.237-239

Hrynkiewicz A. : Konferencja Międzynarodowa w Genewie poświęcona
pokojowym zastosowaniom energii atomowej. Post.Fiz. T.6:1955 z.6
s.662-674



-77-

Hurwic J. : Badania jądrowe w Polsce przed rokiem 1955. W: Energia
jądrowa w Polsce w latach 1955-1960. Warszawa 1963 s.3-11

I .A. , S . L . : Róże na śniegu. Rezonans R.1:1969 nr 3 s .1,5,7

Inauguracja reaktora "EWA". P o s t . F i z . T.9:1958 z.5 s.605

Infeld L . : Konferencja genewska w sprawie pokojov.'ego wykorzystania
energii jądrowej. Nauka Pol . R.3:1955 nr 3 s.4-6

Infeld L . : Wstęp. W: Energia jądrowa w Polsce w latach 1955-1960.
Warszawa 1963 s .1,2

Informator Nauki Polskiej 1959-1960. s.45

Ingarden R . S . : Theoretical remarks on Crane and H a l p e r n ' s experimen-
tal evidence for the existence of the neutrino. Acta P h y s . P o l . T.9:1947-
-48 z .4 s. 109-120

Instytut Badań Jądrowych. W: Biuletyn Informacyjny Biura Pełnomocnika
Rządu ds WEJ. 1957 nr 5 s.5-12

Instytut Fizyki PAN. P o s t . F i z . T.5:1954 z . l s.102

Jesteśmy z wami. List otwarty uczonych polskich do uczonych amerykań-
skich domagających się zakazu broni atomowej. Problemy R.6:1950 n r 6
s.362-371

Jurkiewicz L . : Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w naukach
technicznych. W: Energia jądrowa w Polsce w latach 1955-1960.
Warszawa 1963 s. 175-187

Kalendarium IBJ 1954-1970. Rezonans R.2:1970 nr 8-9

Kapuscinski W., Soltan A. , Sosnowski L . : Stefan Pieńkowski /Wspom-
nienie pośmiertne/. Tryb.Ludu R.6:1953 nr 332 s,6

Komitet Fizyki PAN. P o s t . F i z . T.4:1953 z . 3 s.239

Komunikat Biura Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla pracowników
uczelni w sprawie przyznania tytułów naukowych profesora nadzwyczaj-
nego, docenia oraz zatwierdzenia stopnia kandydata nauki. Życie Szk. .
Wyż. R,3:1955 n r 6 s.132

Konferencja fizyki jądrowej w Glasgow 1954-. P o s t . F i z . T.6:1955 z . l
s.137-140

Laureaci Nagrody im. Pie t rzaka . Kierunki R.4:1959 nr 47 s .3

Liniowy akcelerator protonów 10 MeV "Andrzej" w świerku. P r a c a
zespołowa. Instytut Badań Jądrowych: Raport nr 1187/FLAP/PL, War-
szawa 1970

Labno L . f Żarnowiecki K . : Pierwszy w Polsce reaktor jądrowy.
Warszawa 1958
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Łaniccki W . : Andrzej Sołtan /1897-1959/. Fiz.w Szk. R.6.-196O nr 2
s.65-72

Majdecki J. : Twórca polskiej atomistyki. Za i przeciw. R,4-:l960 nr 12
s.7

Majewski K. : Zjednoczony Instytut Badnń Jądrowych. P o s t . F i z .
T.8:1957 z . 3 s.291-300

Makowiecka M . : Sur la fluorescence et la dure"e d 'emission de fluoro-
cyclćne. Acta P h y s . P o l . T.2:1933 z.4- s.357-378

Mazur Z . : X-lecie pracy liniowego akceleratora protonów 10 MeV
"Andrze j " . Rezonans R.12:1980 nr 2 s.3,4-

Miąsowicz M . : Badania promieniotwórczości w naftowych otworach
wiertniczych. Problemy R.6:1950 nr 5 s.308-314

Minczewski J . : Czynniki rozwoju. Rezonans R.12:1980 nr 1 s .1 ,2 ,8

Mirnyj atom v stranach socializma. Sotrudnie'estvo stran-cTenov SEV.
Moskwa 1979

Mizgier Z . : Polskie Towarzystwo Fizyczne 1919-1969. Zarys rozwoju.
Nauka Vol. R . l 9 : 1 9 7 i nr 4 s. 109-123

Motty M . : Przechadzki po mieście. T . l . Opracował i posłowiem opatrzył
Zdzisław Grot . Warszawa 1957

Mrozowski S . : O luminescencji pary rtęci wzbudzonej promieniami
R'ontgena. Spraw. i P r a c e P T F T .4:1929 z . l s.93-98

Nasz repor ter z wizytą u Prof. Andrzeja Sołtana. Życie Warsz.
Dodatek i i . n r 4-3 1957 s .2 ,3

Natanson L . : Stefan Pieńkowski. P o s t . F i z . T.5:1954 z .3 s.227-238

Natanson L . : Wspomnienie o Andrzeju Sołtanie. P o s t . F i z . T.11:1960
z . l s.11-17

Nazwy nowych ulic. Życie Warsz. 1980 nr 48 s.8

Nie wodnic zań ski H . : Andrzej Soltan 1897-1959. Kosmos s e r . B
R.6:1960 z.3 s.175-179

Niewodniczański H. : Andrzej Sołtan /1897-1959/. Post.Fiz, T.11:1960
z.l s.3-10

Niewodniczański V • Instytut Fizyki Jądrowej. W: Energia jądrowa
w Polsce w latach 1955-1960. Warszawa 1963 s.35-60

Niewodniczański H. : Neutron. Fiz.i Chem.w Szk. T.5:1933/4 nr 6
s.97-107

Niewodniczański H. : O fluorescencji pary rtęci. Spraw.i Prace PTF
T.3:1927 z. l s.32-54
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Niewodniczański H. : Znaczenie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie.
Nauka Pol. R.2:1954 z.4 s.39-49

Niewodniczański H., Zakrzewski J. i Pierwszy "duży" cyklotron
w Polsce. Problemy 1959 nr 2 s.146-149

Nowacki P . J . : Instytut Badań Jądrowych. W: Energia jądrowa w Polsce
w latach 1955-1960. Warszawa 1963 s.29-34

Pamięci prof.dr A.Soltana. Order Sztandar Pracy I kl. Nagroda Państ-
wowa I stopnia. Ośrodek w świerku nazwany im. wielkiego uczonego.
Życie Warsz. R.l6:l959 ITT 300 s.2

PAN. Post.Fiz. T.3:1952 z.2 s.25O

Piech T . : Zarys historii fizyki w Polsce. Kraków 1948

Piekara A. : Zjawisko fotoelektryczne w szkole średniej. Fiz.i Chem.
w Szk. T.4:1932/3 nr 4 s.34-56

Piotrowska A.: Ze wspomnień o Profesorze Stefanie Pieńkowskim.
Post.Fiz. T.11:1960 z.l s.19-22

Pniewski J. : Zgon czołowego polskiego fizyka jądrowego. Problemy
R.16:1960 nr 1 s.76

Pogrzeb prof.dr A.Sołtana w Alei Zasłużonych na Powązkach. Życie
Warsz. R.l6:l959 nr 300 s.2

Polskie Towarzystwo Fizyczne. Post.Fiz. T.4:1953 z. l s.133,134

Pomoc ZSRR przy budowie reaktora i akceleratora. Post.Fiz. T.6:1955
z.l s . l6l , l62

Post.Fiz. T.1:1949 z . l ; T.3:1952 .2

Powołanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Pokojowego Wykorzystania
Energii Jądrowej. Post.Fiz. T .7:1956 z.6 s.Ś62

Prace referowane na XIV Zjeździe Fizyków Polskich. Post.Fiz.
T.4:1953 z.3 s.25l

Prof.dr Andrzej Sołtan o polskiej atomistyce. WTK R.7:1959 nr 47
s.3
Prof.dr Andrzej Sołtan. Tryb.Ludu R.12:1959 nr 344 s.2

Prof.dr Andrzej Sołtan uczony i bojownik pokoju. Widnokręgi i960
nr 2 s.21

Program VII Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie 27.9-29.9.1934

Przed światowym zgromadzeniem Sił Pokoju. Oświadczenie prof.Sołtana.
Sztandar Młodych R.6:1955 nr 141 s.2
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Przemówienie Wiceprzewodniczącego OKP prof. A. Sołtai.a. Biuletyn Infor-
macyjny PKOP maj-czerwiec 1959 s.20-22

Rafalowski S . : Zmiany trwale, zachodzące przy fluorescencji hematopor-
firyny. Spraw.i Prace PTF T.5:1931 z.4 s.299-309

Rocz.Tow.Nauk.Warsz. R.43:1950 Warszawa 1951 s.178,179

Rozpoczęcie budowy akceleratora liniowego. Post.Fiz. T. 7:1956 z. 5
s.474

Rurarz E . : Profesor dr Andrzej Sołtan. Post.Tech.Jądrowej T.4:l960
nr 1 s.3-7

Rurarz E. : Prof.dr Andrzej Soltan /1897-1959/. Miody Technik I960
nr 2/139/ s.2-6

Samodzielni pracownicy naukowi Uniwersj'tetu Warszawskiego w latach
1945-61. Dane biograficzne. Rocz.Uniw.Warsz. T.3:1962 s.113

Sesja Państwowej Rady i Komitetu do Spraw Pokojowego Wykorzystania
Energii Jądrowej. Post.Fiz. T.8:1957 z.3 s.396,397

Skład Ogólnopolskiego Komitetu Obrońców Pokoju. Biuletyn Informacyjny
PKOP lipiec 1958 s.28-32

Sklodowska-Curie M.: Promieniotwórczość. Wyd.2. Warszawa 1953

Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa 1972 s.839

Siła atomu - siłą pokoju. /Wywiad z prof.dr Andrzejem Sołtanem/.
Rozmawiał Ryszard Markiewicz. Żoł.Pol. R. 11:1955 nr 4 s.28,29 .

Sołtan A. : Badania uczonych radzieckich nad energią atomową. Nauka
Poi. R.3:1955 nr 2 s.5

Sołtan A.: Ernest O.Lawrence. Post.Fiz. T. 10:1959 z.2 s.241,242

Sołtan A. : Fizyka jądra atomowego i perspektywy jej rozwoju w Polsce.
Tryb.Ludu R.8:1955 nr 198 s.6

Sołtan A. : Nowe możliwości wykorzystania energii atomowej w Polsce.
Głos Tyg. R.3:1955 nr 6 s.2

Sołtan A.: Nowy model lampy rtęciowej. Spraw, i Prace PTF T.4:1929
z.3 s.301-303

Sołtan A. : . Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Zjednoczonego Instytutu
Badań Jądrowych. Problemy R. 12:1956 nr 11 s.827,828

Sołtan A.: Prof.Stefan Pieńkowski 1883-1953. Życie Szk.Wyż. R.2:1954
nr 1 s.137-139

Sołtan A. : Reaktor atomowy w Polsce. Tryb.Ludu R.8:1955 nr 19 s.4
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Soltan A . : Rccherchos sur 1 'absorption des rayons X ot lcs liaisons
chimiqucs. Acta P h y s . P o l . T.1:1932 z .3 s.317-326

Soltan A . : Stefan Pieńkowski 1883-1953. Nauka Pol . R.1:1953 z.4
s.199-201

Sollan A . : Warunki powstawania nośników pasm wodorowo-rtęciowych.
Spraw.i Praco PTF T.2:1926 z.7 s.69-91

Sołlan A . : Widmo pasmowo r tęc i . Spraw.i Praco P T F T.2:1925 z .4
s.44-51

Sosnowski L . : Fizyka polska w okresie międzywojennym i stan jej
odbudowy w latach 1945-1950. P o s t . F i z . T. 2:1951 z. 1-3 s. 79-87

Sosnowski R . , Sterl iński S . , Topa I . , Żylicz J. : Isomeric transition
in H g 1 ^ . Acta P h y s . P o l . T. l8 : l95:) z.6 s.579-580

Stopnie kandydackie. P o s t . F i z . T . 5:1954 z .3 s.398

Stroński I . : P r o f . d r Andrzej Soltan Twórca Instytutu Badań Jądrowych
Polskiej Akademii Nauk. Horyzonty Tech. R . l 4 : l 9 6 l nr 3 s.100-103

Stroński I. : Szkic historyczny polskich badań z zakresu nukleoniki
w latach 1896-1939/45. W: Studia poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie
i Marianowi Smoluchowskiemu. Wrocław 1968 s.86-132

Swings P . : In memoriam. Stefan Pieńkowski /2S.VII.1883 - 20.XI. 1953/,
P o s t . F i z . T.6:1955 z .3 s.271-286

Szczeniowski S . , Niewodniczański H . : Fizyka polska w pierwszym .
dziesięcioleciu Polski Ludowej. P o s t . F i z . T,6:1955 z . l s„3-l0

Szczeniowski S . : Rozciągłość widma elektromagnetycznego. Fiz i C h e m .
w Szk. T.3:1929 s.69-119

Szczeniowski S . : Wspomnienie pośmiertne o profesorze Andrzeju Sołta-
nie . Nukleonika T.5:196O nr 3 s.103-108

średniawa B . : Szkic historii fizyki polskiej w okresie międzywojennym
1918-1939. W: Studia poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie i Marianowi
Smoluchowskiemu. Wrocław 1968 s. 133-153

Tarnowski S t . : Z wakacyj. Wyd.2. Pni sy Królewskie. Kraków 1894-
S.318

Technika eksperymentalna fizyki jądra atomowego. Konferencja robocza
w Krakowie. P o s t . F i z . T.5:1954 z .3 s.368-375

Trzeci Zjazd Fizyków Polskich. Spraw.i Prace P T F T.4:1929 z . l
s.100-102

Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Skład Uniwersytetu i spis
wykładów na rok akademicki 1935-1936 1938-1939
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Uniwersytet Warszawski. Skład Uniwersytetu i spis wykładów w roku
akademickim 1946/1947 1959/i960

Uniwersytet Warszawski w latach 1915/16 - 1934/35. Kronika.
Opracował T.Manteuffel. Warszawa 1936 s,352

Uniwersytet Warszawski w latach wojny i okupacji. Kronika 1939/40 -
- 1944/45. Opracował T.Manteuffel. Warszawa 1948 s.SA

Utworzenie Instytutu Badań Jądrowych /Uchwała Prezydium Rządu z dnia
4 czerwca 1955 r ./ Nauka Pol . R.3:1955 z.2 s . l 4 - l 6

Wilhelmi Z . : Cross-sections of atomie nuclei for the /n,p/ reaction.
Acta P h y s . P o l . T . 13:1954 z .4 s.243-274

Wilhelmi Z . : Doświadczalna fizyka jądra atomowego. W: Energia jądro-
wa w Polsce w latach 1955-1960. Warszawa 1963 s.6l-8O

Wilhelmi Z. : Doświadczalna fizyka jądra atomu ośrodka warszawskiego
w latach 1945-6/1. P o s t . F i z . T . l 5 : l 9 6 4 z .4 s.405-422

Wilhelmi Z . : Dwa lata Instytutu Badań Jądrowych. Nauka Pol . R.5:1957
nr 2 s.121-130

Wilhelmi Z . : Prof.Andrzej Sołtan. Rezonans. R.12:l98O nr 1 s .3,4

Wilhelmi Z . : W dziesiątą rocznicę śmierci Andrzeja Sołtana. 10.Xli. 1969.
P o s t . F i z . T.21:1970 z . 3 s.317-320

Wilhelmi Z . : Życie i dzieło Andrzeja Sołtana - W dwudziestą rocznicę
śmierci . P o s t . F i z . T.31:1980 z .4 s.379-390

Wizyta fizyków polskich w Zw.Radzieckim. P o s t . F i z . T.6:1955 z .5
s/569,570
W . K . : 30 lat pracy Zakładu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Tryb.Ludu R.4:1951 nr 60 s .4

Wróblewski A. : Akceleratory w fizyce cząstek elementarnych. Problemy
R.16: i960 n r 8 s.558-575

Wycech C. : Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 1939-1944.
Warszawa 1964 s.86

Wykaz laureatów nagród za lata 1957-1960 Państwowej Rady do Spraw
Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej. W: Energia jądrowa w Polsce
w latach 1955-1960. Warszawa 1963 s.245-254

Wykłady monograficzne, konwersatoria, seminaria specjalne. P o s t . F i z .
T.3:1952 z . l s .121; T.4:1953 z . l s .132; T.5:1954 z . l s.112

Zakład Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. F i z . i Chem.
w Szk. T.4:1932 nr 1 s.85-97
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Zakład Fizyki Doświadczalnej Uniw.Warsz. /Z okazji otwarcia nowych
pracowni naukowych/. Mathesis Polska R.7:1932 s.73-81

Zakup reaktora. Post.Fiz. T.8:1957 z.2 s.267

Zdobycze i nowe perspektywy rozwoju fizyki polskiej. Wywiad z prof.dr
Andrzejem Sołtanem. Tryb.Ludu R.8:1955 nr 27 s.2

Zebranie sprawozdawcze Zakładu Izotopów Promieniotwórczych Instytutu
Fizyki PAN. Post.Fiz. T.6:1955 z.5 s.556-558

Ze wspomnień profesora P.J.Nowackiego. Rezonans R.7:1975 nr 12
s.2,4

Zmiany w obsadzie katedr - powołanie samodzielnych pracowników nauko-
wych. Post.Fiz. T.5:1954 z. l s . l l l .
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7. BIBLIOGRAFIA PRAC ANDRZEJA SOŁTANA /PODMIOTOWA/
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7.1. Sołtan A.: Widmo pasmowe rtęci. Spraw, i Prace PTF T.2:1925
z. 4 s.44-51; Praco Zakł.Fiz.Dośw.Uniw , Warsz.

Tytuł i streszczenie w języku francuskim. Brak
numeru pracy.

1926

7.2. Sołtan Andrzej: Warunki powstawania nośników pasm wodorowo-
-rtęciowych. Spraw, i Prace PTF T.2:1926 z.7 s.69-91;
Prace Zakł.Fiz.Dośw.Uniw.Warsz. nr 26

Tytuł i streszcze7iie w języku francuskim.

1927

7.3. Sołtan A.; Szczeniowski S . : Charakterystyki czułości kilku
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s.55-59; Prace Zakł.Fiz.Dośw.Uniw. Warsz. nr 30

Tytuł i streszczenie w języku francuskim.

7.4-. Thibaud Jean, Sołtan A. : Measures spectrographiques dans le
domaine intermćdiaire /sdries K,L,M,N/. Comptes Rendus Heb-
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Powinno być: Thibaut Jean. Błąd redakcyjny.

7.5. Thibaut Jean, Soltan Andre*: Recherches spectrographiques dans le
domaine interme*diaire. Le Journal de Physique et le Radium
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7.6. Sołtan A.: O promieniowaniu pośredniem między nadfioletem,
i promieniami X. Wszechświat T.1:1928 nr 26 s.335-341

1929

7.7. Sołtan Andrzej: Dane o budowie atomu, uzyskane drogą analizy
widmowej. Fiz. i Chem. w Szk. T.3:1929 z. l s.239-265

7.8. Sołtan A.: Nowy model lampy rtęciowej. Spraw, i Prace PTF
T.4:1929 z.3 s.301 -303; Prace Zakł.Fiz.Dośw.Uniw.Warsz. nr 66

Tytuł i streszczenie w języku francuskim.
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1932
7.9. Pieńkowski Stefan: Fizyka Doświadczalna . Według wykładów Ste-

fana Pieńkowskiego opracował S. Szczeniowski. Rozszerzył i sko-
rygował A.Sołtan. Warszawa 1932 s.1044

Maszynopis powielany.

7.10. Sołtan A.: Recherches sur 1'absorption des rayons X et les
liaisons chimiques. Acta Phys.Pol. T, 1:1932 z.3 s.317-326;
Prace Zakł.Fiz. Dośw.Uniw, Warsz. nr 109

Tytuł i streszczenie w języku polskim.

7.11. Sołtan Andrzej: Ugięcie promieni X a rozkład ładunku we wnętrzu
atomu. Mathesis Pol. T.7:1932 nr 5-6 s.82-89

1933
7.12. Crane H.R., Lauritsen C C , Sołtan A. : Artificiel Production

of Neutrons. The Physical Review T.44:1933 s.5l4

7.13. Crane H.R., Lauritsen C.C., Soltan A. : Nouvelle source artifi-
cielle de neutrons. Comptes Rendus Hebdomadaires des Stances
de l'Acaddmie des Sciences /Paris/ T. 197:1933 s.9l3-9l5

7.14-. Crane H.R., Lauritsen C.C., Soltan A. : Production artificielle
de neutrons. Comptes Rendus Hebdomadaires des Stances de
l'Academie des Sciences /Paris/ T. 197:1933 s.639-641

7.15. Crane H.R., Lauritsen C.C., Soltan A.: Production of Neutrons
by High Speed Deutons. The Physical Review T.44:1933 ser.2
s.692-693

7.16. Polski słownik lekarski radjologiczny i światłoleczniczy. Pod re-
dakcja, Zygmunta Grudzińskiego i Zygmunta Stankiewicza. Opraco-
wali: [mAnJ Andrzej Sołtan. Warszawa: Nęuman i Tomaszewski
1933 s.149

1934
7.17. Crane H.R., Lauritsen C C , Soltan A. : Artificial Production

of Neutrons. The Physical Review T.45:1934 s.507-512

1937
7. l8 . Sołtan A. : Nieelastyczne zderzenia neutronów. Fiz. i Chem. w

Szk. T.8:1937 nr 2 s.226-227
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1938

7.19. Cichocki J. , Soltan A.: Corps radioactifs produits dans le soufre
et le phosphore par des neutrons rapides. Acta Phys. Pol. T . 7 :
:1938 z.3 s.240-24-4; Prace Zakl.Fiz.Dośw.Uniw.Józefa Pilsuds-
kiego w Warsz. nr 233

7.20. Cichocki J . , Soltan A. : Radiosilicium produit per bombardement
du soufre avec des neutrons rapides. Comptes Rendus Hebdoma-
daires des Stances le l'Acade"mie des Sciences /Paris/ T.207:1938
s.423-425; Prace Zakł.Fiz.Dośw.Uniw.Józefa Piłsudskiego w
Warsz. nr 232

7.21. Soltan A. : Interaction of Fast Neutrons with Atomic Nuclei.
Nature T. 142:1938 s.252

7.22. Sołtan A . : Najwyższe napięcia elektryczne. W: Tryumfy ekspery-
mentu i jego granice. Warszawa s.1-44

Brak roku wydania. W katalogu Biblioteki Narodowej
wpisany jest rok 1933. Z treści jednak wynika, że może
to być rok 1938.

7.23. Soltan A., Wertenstein L . : lsomeric Radio-Isotopes of Bromine.
Nature T. 141:1938 s.76

7.24. Soltan A., Wertenstein L . : Les radioisotopes isomdriques du
brome. Annales de 1 'Acade"mie des Sciences Techniques a Varsovie
T.5:1938 s.22-25

Praca była przedstawiona na posiedzeniu akademii
w dniu l8 grudnia 1937 r.

1939
7.25. Sołtan A.: Zderzenia prędkich neutronów z jądrami atomowymi.

Warszawa: Wyd.z zapomogi Akad.Nauk Techn. 1939 s.52;
Prace Zakł.Fiz.Dośw.Uniw.Józefa Piłsudskiego v Warsz, nr 235

Praca była referowana na posiedzeniu Wydz.Nauk
Mat.-Fiz. ANT w dniu 15 lutego 1939 r.

1947

7.26. Sołtan A. ; Co to jest energia atomowa? Wszechświat 1947 z.7
s.196-202
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1948

7.27. Hala atomowa Uniwersytetu Warszawskiego. Wywiad z prefesorem
dr A.Sołtanem. /Rozmawiał Roman Wyrzykowski/. Problemy R.4:
:1948 nr 4 s.237-239

1952
7.28. Soltan Andrzej: Fizyka. Elektryczność i magnetyzm. Konspekt

wykładów prowadzonych przez A.Sołtana w roku akademickim 1951/52
na 1 roku Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Zredagowała!
Jadwiga Mońka. Łódź: Państ.Wyd.Nauk. 1952 s.205

Maszynopis powielany.

7.29. Sołtan Andrzej: Fizyka. Mechanika. Cz. l . Konspekt wykładów pro-
wadzonych przez A.Sołtana w roku akademickim 1951/52 na 1 roku
Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Zredagowała: H.Jura-
szyńska. Łódź: Państ.Wyd.Nauk. 1952 s.104

Maszynopis powielany.

7.30. Sołtan Andrzej: Stany wzbudzone jąder atomowych. Post.Fiz.
T.3:1952 z.2 s.l5l-l66

1953

7.31. Iwanów A.: Elektryczne źródła światła. Lampy wyładowcze. Tłuma-
czył Roman Szalek. Redagował Andrzej Sołtan. Warszawa: Państ.
Wyd.Nauk. 1953 s.575

7.32. Kapuscinski W., Sołtan A., Sosnowski L. : Stefan Pieńkowski
/Wspomnienie Pośmiertne/. Tryb.Ludu R.6:1953 nr 332 s.6

7.33. Skłodowska-Curie Maria: Promieniotwórczość. Wyd.2. Tłumaczył
Ludwik Wertenstein. Uzupełnienia i redakcja Andrzej Sołtan.
Warszawa: Państ.Wyd.Nauk. 1953 s.XVI 542, nib.3

Rec. : Natanson Ludwik
Nauka Poi. 1954 z.4 s. 191,192
Niewodniczański Henryk
Kosmos ser.B 1955 z. l s. 109,110

7.34. Sołtan A.: Stefan Pieńkowski /1883-1953/. Nauka Pol. R.1:1953
nr 4 s.199-201



1954

7.35. Słownik wyrazów obcych. Wyd.I. Warszawa: Parlst.Inst.Wyd.
1954 s.XVIII nlb.2 783.nlb.l

Specjaliści, którzy wzięli udział w opracowaniu
poszczególnych działów: m.in. prof.dr Andrzej
Sołtan - Uniwersytet Warszawski:- Fizyka

7.36. Sołtan Andrzej: Dzieło Marii Skłodowskiej-Curie.
Życie i Kult. R.4:1954 nr 23 s . l ;
Głos Tyg. R.2:1954 nr 27 s . l ;
Głosy znad Odry R.2:1954 nr 24 s.2;
Iskry R. 1:1954 nr 23 s . l ;
Sł.Tyg. R.3:1954 nr 25 s .3;
Widnokrąg 1954 nr 26 s . l ;
Nowy Tor R.5:1954 nr 38 s.2

7.37. Sołtan Andrzej: Energia przemian promieniotwórczych i możliwości
jej wyzyskania. Problemy R. 10:1954 nr 7 s.450,451

7.38. Sołtan A.: Ewolucja poglądów na trwałość atomu od czasu odkry-
cia promieniotwórczości do chwili obecnej. W: Wkład Marii Skło-
dowskiej-Curie do nauki. Redaktor Józef Hurwlc. Warszawa 1954
s.211-218

Andrzej Sołtan jest również w składzie komitetu
redakcyjnego.

7.39. Sołtan Andrzej: Piotr Curie. Nauka Pol. R.2:1954 nr 4 s. 194,195
Recenzja książki: Curie- Skłodowska Maria: Piotr
Curie. Warszawa 1953

7.40. Sołtan A. : Prof.Stefan Pieńkowski 1883-1953. Życie Szk.Wyż.
R.2:1954 nr 1 s.137-139 -

7.41. Sołtan Andrzej: Stefan Pieńkowski 1883-1953. Acta Phys.Pol.
T.13:1954 z.4 s.309-313

W języku angielskim.

1955
7.42. Badania atomowe w Polsce. Wywiad z prof.Sołtanem. Tryb.Ludu

R.8:1955 nr 242 s . l ,3

7.43. Przed światowym zgromadzeniem Sił Pokoju. Oświadczenie prof.
Sółtana. Sztandar Młodych R.6:1955 nr 141 s.2
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7.44. Siła atomu - siłą pokoju. /Wywiad z prof.dr Andrzejem Sołtanem/.
/Rozmawiał Ryszard Markiewicz/. Żoł.Pol. R.11:1955 nr 4
s.28,29

7.45. Sołtan Andrzej: Badania uczonych radzieckich nad energią
atomową. Nauka Poi. R.3:1955 nr 2 s.5

7.46. Sołtan A.: Fizyka jądra atomowego i perspektywy jej rozwoju
w Polsce. Tryb.Ludu R.8:1955 nr 198 s.6

7.47. Sołtan A. : Nowe możliwości wykorzystania energii atomowej
w Polsce. Głos Tyg. R.3:1955 nr 6 s.2

7.48. Sołtan A. : Nowe zadania przed szkolnictwem wyższym. /W związku
z porozumieniem o pomocy ZSRR dla nauki polskiej w pokojowym
wyzyskaniu energii atomowej/. Życie Szk.Wyż. R. 1:1955 nr 6
s.5-7

7.49. Sołtan Andrzej: O pokojowe wykorzystanie energii jądrowej
/Konferencja w Genewie w dn. 8-20.8.1955 r./ Nauka Pol. R.3:
:1955 nr 4 s.41-58

7.50. Sołtan Andrzej: Prace Marii Skłodowskiej-Curie zebrane przez
Irenę Joliot-Curie. Kosmos ser.B 1955 z.l s.l08

Recenzja książki: Skłodowska-Curie Maria: Prace.
Warszawa 1954

7.51. Sołtan A. : Reaktor atomowy w Polsce. Tryb.Ludu R.8:1955
nr 19 s.4

7.52. Zdobycze i nowe perspektywy rozwoju fizyki polskiej. Wywiad :
z prof.dr Andrzejem Sołtanem. Tryb.Ludu R.8:1955 nr 27 s.2

1956

7.53. Atom "Jęty w.. . plan. /Rozmowa z prof.dr Andrzejem Sołtanem/.
/Rozmawiał Henryk Dankowicz/. Przyjaźń 1956 nr 6 s.3

7.54. O Instytucie, wielkim akceleratorze i konferencji w Moskwie.
/Wywiad z prof. A. Sołtanem/. /Rozmawiał Henryk Dankowicz/.
Przyjaźń 1956 nr 15 s.7

O międzynarodowej konferencji poświęconej utworzeniu
Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych.

7.55. Sołtan A. : Contributions to Methods of Measuring the Concentra-
tions of Uranium and Thorium in Minerals /Nuclear Emulsions/.
Proceedings of the International Conference on the Peaceful Usas
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of Atomic Energy Held in Geneva 8 August - 20 August 1955.
T . 8 . "New York: 1956 s.271,272

Referat, wygłoszony w języku francuskim, omawia
prace zapoczątkowane przez profesora Stefana Pień-
kowskiego i kontynuowane przez jego współpracowni-
ków.

7.56. Sołtan A. : O przemianach jądrowych. W: Zastosowanie izotopów
promieniotwórczych. Materiały konferencji problemowej PTP im.
Kopernika. Wyd.l. Redaktor Józef Hurwic. Warszawa 1956
Zesz.Problemowe "Kosmosu" z.6 s. 14-1-14-3

7.57. Sołtan Andrzej: Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Zjednoczo_
nego Instytutu Badań Jądrowych. Problemy R.12:1956 nr 11
s.827,828

7.58. Sołtan A., Pniewski J. : Przedmowa. W: Zastosowanie izotopów
w biologii. Redaktor Dawid Shugar. Warszawa 1956 s.1,2 nlb.

Maszynopis powielany.

7.59. Z atomem na ty. Rozmowę z prof. Andrzejem Sołtanem przeprowa-
dził Marek Sadzewicz. Stolica R.11:1956 nr 51/52 s.20

1957

7.60. Kierunek: badania antymaterii. /Rozmawiał R.D./ Świat i Poł.
1957 nr 41 s . U

Prof. Andrzej Sołtan omawia trzecią sesję Rady
Naukowej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych
w Dubne j .

7.61. Nasz fotoreporter z wizytą u Prof. Andrzeja Sołtana. Życie
Warsz. Dodatek i i . 1957 nr 4-3 s.2,3

1958
7.62. E=mv /2, czyli ludzie którzy rozumieją atom. /Rozmawiał Jan

Bohuszewicz/. Za i przeciw 1958 nr 9 s.6

7.63. Referat prof. A.Sołtanar członka Prezydium Polskiej Akademii
Nauk o stosunku nauki i uczonych do problemów energii termo-
jądrowej. Biuletyn Informacyjny PKOP lipiec 1958 s.28-32

Specjalny numer poświęcony Krajowej Konferencji
Polskiego Ruchu Pokoju, która odbyła się w dniu
20 czerwca 1958 r. w Warszawie.
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7.64. Rewelacyjność odkryć Czerenkowa. Prof .dr Andrzej Sołtan o ra-
dzieckich fizykach - laureatach Nobla. /Rozmawiał Cz.Nowicki/ .
Życie Warsz. R. l5 : l958 nr 266 s.3,4

7.65. Sołtan A. , Kruczkowski L . : Takim Go znaliśmy i takim Go pamię-
tamy. W dniu pogrzebu Fryderyka Joliot-Curie. Tryb. Ludu R.12:
:1958 nr 231 s.2

7.66. Sołtan A . : Nowe niewyczerpane źródło energii. Życie Warsz. R.15:
:1958 nr 268 s.6

1959
7.67. Instytut w Dubnie sięga coraz głębiej w świat zjawisk jądrowych -

mówi prof. Andrzej Sołtan. /Rozmawiał Ryszard Doński/. Życie
Warsz. R.l6:l959 nr 292 s.1,2

7.68. Prof.dr Andrzej Sołtan o polskiej atomistyce. /Rozmawiała Maria
Starzyńska/. WTK R.7:1959 nr 47 s.3

7.69. Przemówienie Wiceprzewodniczącego OKP prof. A.Sołtana. Biuletyn
Informacyjny PKOP maj-czerwiec 1959 s.20-22 '

Przemówienie wygłoszone na Sztokuolmskiej Sesji Jubileu-
szowej światowej Rady Pokoju 8-13 maja 1959 r.

7.70. Sołtan A. : Ernest O. Lawrence. Post.Fiz. T.10:1959 z.2
s.241,242

7.71. Sołtan A.: Fizyka polska wiele Mu zawdzięcza. W: W rocznicę
śmierci Fryderyka JoliotTCurie. Tryb.Ludu R. 13:1959 nr 224 s.4

Tamże wypowiedzi: Jarosław Iwaszkiewicz: Wierzył
w człowieka i w jego przyszłość; Ignacy Złotowski:
Był artystą w nauce.

1963
7.72. Bobrowski L., Wilhelmi Z . , Górski E., Marcinkowski A., Sołtan A.,

Jaskóła M.: Pressurized Electrostatic Accelerator Lech. Nukleonika
T.7:1963 nr 1 s.1-28; Raport Instytutu Badań Jądrowych PAN
nr 299/l-A , Warszawa 1962 /w języku rosyjskim/;

7,73. Bobrowski Lech, Wilhelmi Zdzisław, Górski Eugeniusz, Marcinkowski
Andrzej, Sołtan Andrzej, Jaskóła Marian: Elektrostatifeskij usko-
ritel PNR-EG "LECH". W: Materiały sovesfanija po elektrostatiSes-
kim generatoram i uskoriteljam prjamogo dejstvija /Dubna 25-29 marta
1968 goda/. Ob'edinennyj institut jadernych issledovanij, praca nr
1435, Dubna 1963.
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8. BIBLIOGRAFIA LITERATURY O ANDRZETU SOŁTAN1E

/PRZEDMIOTOWA/

1947
8.1. W ciszy polskich laboratoriów badania energii atomowej rozpoczynają

nasi uczeni. Express Wieczorny R.2:194-7 nr 132 s.4; Głos Po-
morza R.3:1947 nr 121 s.2

1948
8.2. Uniwersytet Warszawski w latach wojny i okupacji. Kronika 1939/40-

-1944/45. Opracował Tadeusz Manteucfel. Warszawa 1948 s.30,45

Na wymienionych stronach znajdują się wiadomości
o udziale Andrzeja Sołtana w tajnym nauczaniu
akademickim.

1959
8.3. Bielewicz Jerzy: W poszukiwaniu nowego niewyczerpanego źródła

energii. Życie Warsz. R.l6:l959 nr 310 s.5

Nawiązanie do artykułu A. Sołtana - patrz 7.66.

8.4. Klafkowski Alfons: Energia jądrowa a prawa wojny. Kierunki
R.4:1959 nr 50 s.6

Z okazji wręczenia nagród im. Włodzimierza
Pietrzaka.

8.5. Pamięci prof.dr A. Sołtana. Order Sztandar Pracy I kl. Nagroda
Państwowa I stopnia. Ośrodek w świerku nazwany im. wielkiego
uczonego.. Życie Warsz. R.l6:1959 nr 300 s.1,2

8.6. Pogrzeb prof.dr A. Sołtana w Alei Zasłużonych na Powązkach.
Życie Warsz. R.l6:l959 nr 300 s.2

8.7. Prof.dr Andrzej Sołtan. Tryb.Ludu R.12:1959 nr 344 s.2

8.8. Professor Andrej Soltan. Za Kommunizm R.3:1959 nr 149 s.4

Artykuł omawiający naukową działalność Andrzeja
Sołtana członka Rady Naukowej Zjednoczonego
Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, podpisany
przez grupę polskich pracowników ZIBJ.
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8.9. Zmarł prof,dr Andrzej Soltan. Tryb.Ludu R.12:1959 nr 344. s.l

8.10. Źumal Polskoj Akademii Nauk. T.4:1959 z.4 s. 101,102

Nekrolog zamieszcza życiorys Andrzeja Sołtana.

I960

8.11. Cieślińska J . ; Profesor Sołtan mówił... Widnokręgi i960 nr 2
s.22,23

Ostatni wywiad przeprowadzony z Andrzejem
Sołtanem.

8.12. Gr. : Ze wspomnień o słynnym Uczonym. Młody Technik i960
nr 2/139/ s.7

8.13. Kulczyński Stanisław, Dembowski Jan, Ostap Dłuski, Leopold
Infeld, Jarosław Iwaszkiewicz, Leon Kruczkowski, Józef Ozga-
-Michalski, Tadeusz Strzałkowski: Prof.dr Andrzej Sołtan uczony
i bojownik pokoju. Widnokręgi i960 nr 2 s.21

8.14-. Łaniecki Witold: Andrzej Sołtan /1897-1959/. Fiz. w Szk. R.6:
:196O nr 2 s.65-72

Zawiera bibliografię - 17 pozycji.

8.15. Majdecki Jan: Twórca polskiej atomistyki. Za i przeciw R.4:196O
nr 12 s.7

8.16. Natanson Ludwik: Wspomnienie o Andrzeju Sołtanie. Post.Fiz.
T.11:1960 z.l s.11-17

8.17. Niewodniczański Henryk: Andrzej Sołtan /1897-1959/. Acta Phys.
Pol. T.19:1960 nr 2 s. 125-131

Zawiera bibliografię - 19 pozycji.

8.18. Niewodniczański Henryk: Andrzej Sołtan 1897-1959. Kosmos ser.B
R.6:1960 z.3 s.175-179

8.19. Niewodniczański Henryk: Andrzej Sołtan /1897-1959/. Post.Fiz.
T.11 .-I960 z.l s.3-10

Zawiera bibliografię - 19 pozycji.

8.20. Pniewski Jerzy: Zgon czołowego polskiego fizyka jądrowego.
Problemy R.l6:1960 nr 1 s.76
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8.21. Rurarz Edward: Profesor dr Andrzej Soltan. Post.Tech.Jądrowej
T.4:1960 s.3-7

Zawiera bibliografię - 20 pozycji.

8.22. Rurarz Edward: Prof.dr Andrzej Sołtan /1897-1959/, Młody Tech-
nik I960 nr 2/139/ s.2-6

8.23. Szczeniowski Szczepan: Wspomnienie pośmiertne o profesorze
Andrzeju Sołtanie. Nukleonika T.5:i960 nr 3 s. 103-108

Zawiera bibliografię - 17 pozycji.

8.24. Zmarł wielki' uczony Prof.Andrzej Sołtan. Prz.Tech. i960 nr 2
s.l8

1961

8.25. Stroński Ignacy: Prof.dr Andrzej Sołtan Twórca Instytutu Badań
Jądrowych Polskiej Akademii Nauk. Horyzonty Tech. R.l4:l96l
nr 3 s.100-103

1969

8.26. I.A., S.L.: Róże na śniegu. Rezonans R.1:1969 nr 3 s.1,5,7

Artykuł zawiera wspomnienia współpracowników
Andrzeja Sołtana, zebranych w związku z dzie-
siątą rocznicą jego śmierci.

8.27. Wilhelmi Z . : Prof .A.Sołtan 1897-1959. Rezonans R.1:1969 nr 3
s.1,5

1970

8.28. Wilhelmi Zdzisław: W dziesiątą rocznicę śmierci Andrzeja Sołtana.
10,XII. 1969. Post,Fiz. T.21:1970 z.3 s.317-320

1977

8.29. Tajne nauczanie medycyny i farmacji w latach 1939-1945. Pod re-
dakcją Aleksandra Dawidowicza. Warszawa 1977 s.32,310,330,386

Na wymienionych stronach znajdują się wiadomości
o udziale Andrzeja Sołtana w tajnym nauczaniu
akademickim.
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1979

8.30. Kwolczak - El Korbi Irena: Profesor Andrzej Soltan.
Rezonans R.10:1979 nr 3 s.3

8.31. T.R. : Dwudziesta Rocznica. Rezonans R. 11:1979 nr 23 s.2

1980

8.32. Wilhelmi Zdzisław: Prof. Andrzej Sołtan. Rezonans R. 12:1980
nr 1 s.3,4

8.33. Wilhelmi Zdzisław: Życie i dzieło Andrzeja Sołtana - W dwu-
dziestą rocznicę śmierci. Post.Fiz. T.31:l980 z.4 s.379-390

Zawiera bibliografię - 24 pozycje.
Referat wygłoszony 10 grudnia 1979 roku
w Warszawie na uroczystej sesji naukowej poświę-
conej upamiętnieniu dwudziestej rocznicy śmierci
Andrzeja Sołtana. Sesja zorganizowana została
przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.

8.34-. Nekrologi: od:

Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Ministra szkolnictwa wyższego
Prezydium Państwowej Rady do Spraw Pokojowego Wykorzystania
Energii Jądrowej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania
Energii Jądrowej

- Tryb.Ludu R. 12:1959 nr 344

Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Rektora i Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
Dziekana i Rady Wydziału Matematyki i Fizyki UW
Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju
Zarządu Oddziału Warszawskiego PTF
Dyrekcji, POP PZPR i Rady Miejscowej IBJ
Dyrekcji Inwestycji Badań Jądrowych

- Życie Warsz. R.l6:l959 nr 297

Żony, córki, synów i bratanicy
Dyrekcji, pracowników, POP PZPR, Rady Miejscowej IBJ
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Pracowników Instytutu Badań Jądrowych
Rady Naukowej Instytutu Badań Jądrowych
Dyrekcji, Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN
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Prezydium Państwowej Rady do Spraw Pokojowego Wykorzystania
Energii Jądrowej
Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej
Pracowników Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW

- Życie Warsz. R.l6:1959 nr 298

Dyrekcji ZIBJ w Dubnej /ZSRR/
- Za Kommunizm R.3:1959 nr 14-9

8.35. Encyklopedie zawierające hasło "Andrzej Sołtan"
' /wydane do 1980 r . włącznie/

- WHO'S WHO IN ATOMS. An international reference book.
London 1959, s.571,572

- WHO'S WHO IN ATOMS. An international reference book.
Wyd.3. London 1962, s.985

- Mała encyklopedia powszechna PWN
Warszawa 1959 s.894-

- A-Z Encyklopedia popularna PWN
Warszawa 1966 s.1012

- Wielka encyklopedia powszechna PWN T.lO
Warszawa 1967 s.663

- Leksykon PWN
Warszawa 1972 s.1092

- Encyklopedia Warszawy PWN
Warszawa 1975 s.604.

- Encyklopedia powszechna PWN T.4-
Warszawa 1976 s.234

- Encyklopedia popularna PWN
Warszawa 1980 s.723
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9. INDEKS NAZWISK WYSTĘPUJĄCYCH W BIBLIOGRAFII

PODMIOTOWEJ I PRZEDMIOTOWEJ

Bielewicz Jerzy 8.3
Bobrówski Lech 7.72 , 7.73
Bohuszewicz Jan 7.62
Cichocki Jan 7.19, 7.20
Cieślińska J. 8.11
Crane H.R. 7.12-7.15, 7.17
Curie Piotr 7.39
Dankowicz Henryk 7.53, 7.54
Dawldowi.cz Aleksander 8.29
Dembowski Jan 8.13
Dłuski Ostap 8.13
Doński Ryszard 7.67
Górski Eugeniusz 7.72, 7.73
Gr. 8.12
Grudziński Zygmunt 7.l6
Hurwic Józef 7.38, 7.56
LA. 8.26
Infeld Leopold 8.13
Iwanów A. 7.31
Iwaszkiewicz Jarosław 7.71, 8.13
Jaskóla M. 7.72 , 7.73
Joliot-Curie Fryderyk 7.65, 7.71
Joliot-Curie Irena 7.50
Juraszyńska Halina 7.29
Kapuscinski Władysław 7.32
Klafkowski Alfons 8.4
Kruczkowski Leon 7.69, 8.13
Kulczyński Stanisław 8.13
Kwolczak - El Korbi Irena 8.30
Lauritsen C C . 7.12-7.15, 7.17
Lawrence Ernest O. 7.70
Łaniecki Witold 8. U
Majdecki Jan 8.15
Manteuffel Tadeusz 8.2
Marcinkowski A. 7.72, 7.73
Markiewicz Ryszard 7.44
Mońka Jadwiga 7,28

Natanson Ludwik 7.33, 8.l6
Nie wodnic zań ski Henryk 7.33,

8.17-8.19
Nowicki Cz. 7.64
Ozga-Michalski Józef 8.13
Pieńkowski Stefan 7.9, 7.32, 7.34,

7.40, 7.41, 7.55
Pniewski Jerzy 7.58, 8.20
R.D. 7.60
Rurarz Edward 8.21, 8.22
Sadzewicz Marek 7.59
Shugar Dawid 7.58
Skłodowska-Curie Maria 7.33, 7.36,
7.38, 7.39, 7,50
S.L. 8.26
Sołtan Andrzej 7.1-7.61, 7.63-7.73,

8.5-8.11, 8.13, 8.14, 8,16-8.19,
8.21-8.25, 8.27, 8.28, 8.30, 8.32,
8.33

Sosnowski Leonard 7.32
Stankiewicz Zygmunt 7.16
Starzyńska Maria 7.68
Stroński Ignacy 8.25
Strzałkowski Tadeusz 8.13
Szalek Roman 7.31
Szczeniowski Szczepan 7.3, 7.9, 8.23
Thibaut Jean 7.4, 7.5
T.R. 8.31
Wertenslein Ludwik 7.23, 7.24, 7.33
Wilhelmi Zdzisław 7.72, 7.73, 8.27,

8.28, 8.32, 8.33
Wyrzykowski Roman 7.27
Zlotów ski Ignacy 7.71
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WYKAZ
WYMIENIONYCH W BIBLIOGRAFII CZASOPISM WRAZ ZE SKRÓTAMI

Acta Physica Polonica - Acta Phys.Pol.

Annales de 1'Academie des Sciences Techniques a Varsovie

Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Obrońców Pokoju
- Biuletyn Informacyjny PKOP

Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de 1 'Academie des Sciences
/Paris/

Express Wieczorny

Fizyka i Chemja w Szkole - Fiz. i Chem. w Szk.

Fizyka w Szkole - Fiz. w Szk.

Glos Pomorza

Głos Tygodnia. Dodatek społeczno-kulturalny "Głosu Koszalińskiego" -
- Głos Tyg.

Głosy znad Odry. Dodatek kulturalny "Trybuny Opolskiej" -

- Głosy znad Odry

Horyzonty Techniki - Horyzonty Tech.

Iskry. Tygodniowy dodatek "Trybuny Mazowieckiej" - Iskry

Le Journal de Physique et le Radium

Kierunki. Pismo społeczno-kulturalne katolików - Kierunki

Kosmos ser.B

Mathesis Polska

Młody Technik

Nature

Nauka Polska - Nauka Poi.

Nowy Tor. Tygodniowy dodatek "Gazety Pomorskiej" - Nowy Tor

Nukle onika

The Physical Review

Postępy Fizyki - Post.Fiz.

Postępy Techniki Jądrowej - Post.Tech.Jądrowej

Prace Zakładu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Prace Zakł.Fiz.Dośw.Uniw.Warsz.
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Prace Zakładu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego
w Warszawie - Prace Zakł.Fiz.Dośw .Uniw. Józefa Piłsudskiego
w Warsz.

Problemy

Przegląd Techniczny - Prz.Tech.

Przyjaźń

Raporty Instytutu Badań Jądrowych

Rezonans. Dwutygodnik pracowników Instytutu Badań Jądrowych - Rezonans

Słowo Tygodnia. Dodatek społeczno-literacki - Sł.Tyg.

Sprawozdania i prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego
- Spraw, i Prace PTF

Stolica

Sztandar Młodych

świat i Polska - Świat i Poi.

Trybuna Ludu - Tryb. Ludu

Widnokrąg. Tygodniowy dodatek "Gazety Poznańskiej" - Widnokrąg

Widnokręgi

Wszechświat

WTK Wrocławski Tygodnik Katolicki - WTK

Za i przeciw

Za Kommunizm

Żołnierz Polski - Żoł.Pol.

Żurnal Polskoj Akademii Nauk

Życie i Kultura. Dodatek tygodniowy "Głosu Szczecińskiego"
Życie i Kult.

Życie Szkoły Wyższej - Życie Szk.Wyż.

Życie Warszawy Życie Warsz.

Życie Warszawy. Dodatek Ilustrowany - Życie Warsz. Dodatek II.
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ANDRZEJ SOŁTAN 1897-1959

Profesor Andrzej Sołtan urodził się 25 listopada 1897 roku
w Warszawie. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1926 r. na
Uniwersytecie Warszawskim, a stopień naukowy dr.hab. w roku
1939 również na "Uniwersytecie Warszawskim. W latach 194-5-4-7
był profesorem fizyki na Politechnice Łódzkiej, a od 1946 na
Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1955-1958 był pierwszym
dyrektorem Instytutu Badań Jądrowych. Umarł 10 grudnia 1959
roku w Warszawie.

Prace naukowe prof.A.Sołtana dotyczyły głównie fizyki ato-
mowej i jądrowej. W spektroskopii atomowej badał widma ze
związku atomów HgH i widma w obszarze pomiędzy ultrafioletem
a promieniowaniem rentgenowskim. Od 1932 r. poświęcił się
pracom w dziedzinie fizyki jądrowej.

Prof. A. Sołtan współpracował z prof. J.Thibaut /j.Phys.
Radium 8 /1927/ 484/ i z profesorami H.R.Crane i C.C. Laurit-
senem nad wytwarzaniem szybkich neutronów przez przyspieszo-
ne deuterony /Phys.Rev. 44 /1933/ 692/.

W 1937 na Uniwersytecie Warszawskim zbudował pierwsz3r w
Polsce generator neutronów i rozpoczął badania nad reakcjami
jądrowymi wywołanymi przez neutrony.

Spędził kilka lat za granicą: we Francji w latach 1927-28
/Maurice de Broglie Laboratory/ i w Stanach Zjednoczon}rch
1932-33 /Pasadena Radiation Laboratory/.

Podczas drugiej wojny światowej pracował w Zakładach Phi. -
lipsa w Warszawie oraz brał aktywny udział w tajnym nauczaniu
akademickim.

Po wojnie zainicjował budowę akceleratora kaskadowego i Van
de Graaffa na Uniwersytecie Warszawskim oraz liniowego akce-
leratora protonów w Instytucie Badań Jądrowych w świerku.

"W 1958 r. wraz z prof. Leopoldem Infeldem zainicjował ba-
dania z dziedziny fizyki plazmy w IBJ.

Prof. A.Sołtan był członkiem PAN /od 1952 r./, członkiem
U1PPA, członkiem Rady Naukowej Zjednoczonego Instytutu Ba-
dań Jądrowych w Dubnej oraz członkiem wielu rad naukowych
i komitetów w Polsce.
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ANDRZEJ SOŁTAN 1897-1959

Professor Andrzej Soltan was born in Warsaw, Poland, n
November 25, 1897. He received his PhD degree from Warsaw
University in 1926 and the DSc degree from Warsaw University
in 1939. He was a Professor of Physics at Łódź Technical
University from 1945 to 194-7, and at Warsaw University from
1946. In the period 1955-1958 he was the first director of the
Institute of Nuclear Research /1NR/ Warsaw-Swierk. He died
on December 10, 1959 in Warsaw.

Professor A.Soltan's work has been mainly in atomic and
nuclear physics. In atomic spectroscopy he studied the band
spectra from HgH atoms and spectra in the region between
ultraviolet and X-ray. From 1932 on he worked on nuclear
physics.

He spent one year in France /1927-1928, Maurice de
Broglie Laboratory/ and also in the USA /1932-1933, Pasadena
Radiation Laboratory/.

A.Soltan first collaborated with professor J.Thibaut /J.Phys.
Radium &_ 119211 484/ and with professors H.R.Crane and
C.C.Lauritsen on the Production of Neutrons by High Speed
Deuterons /Phys.Rev. _44 /1933/ 692/.

In 1937 he completed tne construction of the first nrutron
generator at Warsaw University and started studies on neutron
indue ed re ac tion s.

During World War II he worked for the Philips Company in
Warsaw and in underground education in Warsaw.

After the war he initiated the construction of several acce-
lerators: at Warsaw University Cocroft-Walton and Van de
Graaff accelerators; at INR-świerk a proton linear accelerator.

In 1958 he initiated /together with Leopold Infeld/ also
plasma physics studies in the Institute of Nuclear Research in
Warsaw.

Professor A.Soltan was a Member of the Polish Academy
of Sciences /from 1952/, Member of the UIPPA, Member of
the Scientific Council of the Joint Institute of Nuclear Research
of Dubna and many other scientific Councils and Committees
in Poland.
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AHUIEH COJITAH 1897-1959

npo$eccop AHflpaceft CojiTan pomuica 25 HOfldpa 1897 r . B
BapraaBe. yqeHyto cTeneHB KaHmmaTa HayK nojiy^iui B 1926 r .
B BapraaBCKOM YHHBepcHTeTe, a CTeneHB noKTopa HayK B 1939
r . Taicxe B BapuiaBCKOM YHUBepcHTeTe. B nepuon 1945-1947
ÓŁU OH npo$eccopoM $H3HKH B JIOUCKOM IIojiMTexHHqecKOM H H -

CTHTyTe, B c 1946 r . - E BapraaBCKOM YHHBepcHTeTe.
Hayqm'e Tpyjm npo$eccopa A.CojiTaHa B OCHOBHOM OTHOCH-

JIHOB K aTOMHOfli H HuepHoft $H3HKe. B aTOMHoit cneKTpocKoraiH
OH H3y^aji cneKTpa nponcxoiwmee H3 coejiMHeHMa aTOMOB HgH
H cneKTpa B oo\nacTH wieacny yjitTpa$HOJieTOM H peHTreHOBCKHM
H3JiyHeHHeM.Ha^HHaii c 1932 r . OH 3aHMMajicfl HccjienoBaTejiB-
CKHMH paÓOTaMH B OÓJiaCTH flJiepH08 $H3HKH.

OH npoBeji HecKOjitKO JieT 3a pyóeaoM: BO $paHmin 1927-
-1928 (Maurice de Broglie Laboratory) H B CoejUIHeHHHX UlTa-
Tax - 1932-1933, ( Pasadena Radiation Laboratory) .

npO$eCCOp A.CoJITaH COTpyUHH^aJI C npodb. J.Thibaut (jJPhys.
Radium 8 /l927/4.8^)H C npO$eCCOpaMH H.R.Crane H C.C.Laurii-
tsen no npoÓJieMe oópaaoBaHHH OHCTPHX HeSTpoHOB nocpencT-
BOM yCKOpeHHHX flegTepOKOB (Phys.Rev. 44-/1933/ 692),

B I 9 3 7 r . OH coopynHJi B BapmaBCKOM YHHBepcHTeTe.nepBuft
B IIojiBrae.reHepaTop HeftTpoHOB H Ha^an nccjienoBaHHa no npo-

fluepHnx peaKUHfi ooycjiOBJieHHHx HeftTpoHaMH.
Bo Bpeiwa BTopoń wrapoBOii BoftHH OH paóoTaji B $HpNie $ H -

B BapmaBe H Taicxe npHHHMaji aKTHBHoe y^acTHe B

Ilocjie BOBHH OH npejmpuHflJi coopyaeHHe HecKOJiBKHx ycKo-
: KacKanHoro H BaH ne r p a a $ $ a ycKopHTejiefi B Bapma-

BCKOM YHUBepcHTeTe H jraHeftHoro ycKopHTejw npoTOHOB B K H -

cTHTyTe anepaux HCCJieaoBaHHft B CBepne.
B I 9 5 8 r . BiwecTe c n p o $ . JleonojiBnoM MH$ê BflOM OH n p e n -

npzasui uccjieuoBaawi B oÓjracTH $H3HKH iwasMbi B MM.
IIpo$eccop A.CojrraH ÓHJI MJieHOM IIojiBCKofii aKaneMHH HayK

( c 1952 r . ) , HJieHOM ypHIIIA,HJieHOM Hay^Horo coBeTa Oótem-

HeHHoro HHCTHTyTa anepHHX HCCJienoBaHHfl B JQyoHoft, a Taiace
qjieHOM MHOroqHC^eHHHX Hay^HHX COBeTOB H KOluiieiOB

B IIOJIBffle.

OINTEA-243/91


