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ŹRÓDŁA DO HISTORII NAUK ŚCISŁYCH XIX/XX W. 
W ARCHIWUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

Wyodrębnienie problematyki archiwaliów do historii nauk ścisłych uwarunko-
wane zostało kilkoma czynnikami. Najważniejszym z nich była odmienność 
przedmiotu badań i stosowanych przez te dyscypliny metod poszukiwań w stosun-
ku do innych dziedzin wiedzy a zatem problemy z zakresu ich metodologii i me-
todyki. Elementem służącym za podstawę wyodrębnienia był również sposób 
traktowania ich w dotychczasowych ujęciach historiograficznych. W syntezach 
z zakresu dziejów nauki kwestie odnoszące się do historii tych dyscyplin ujmowane 
były w odrębnych rozdziałach jako oddzielne zagadnienie zawartych w nich 
rozważań. Stanowisko takie można zaobserwować zarówno w Historii nauki 
polskiej1, jaki w jej kontynuacji Historia nauki polskiej. WiekXX2. W tym ostatnim 
wydawnictwie naukom tym poświęcono odrębny tom. Podobnie problematyka ta 
była ujmowana w podręcznikach akademickich3. Kwestie z zakresu dziejów tych 
dyscyplin były przedmiotem zainteresowania odrębnych, wyspecjalizowanych 
zespołów badawczych. Pomiędzy wymienionymi wcześniej syntetycznymi ujęcia-
mi historiograficznymi nastąpiła zmiana terminologii obejmującej tę grupę nauk. 
W Historii nauki polskiej używano określenia „nauki matematyczno-fizyczne". 
Natomiast w późniejszym wydawnictwie Historia nauki polskiej. WiekXX zastą-
piono je terminem „nauki ścisłe". Zakres tego pojęcia zarówno w pierwszym jak 
i drugim wypadku był ten sam. Obejmowano nim matematykę, fizykę, chemię 
i astronomię. Drugi z tych terminów tzn.„nauki ścisłe" jest bardziej pojemny a za-
razem neutralny. Określenie „nauki m atematyczno-fizyczne" podkreśla i konotuje 
w świadomości odbiorcy rozważań z tego zakresu jedynie dwie z grupy tych nauk. 
Prezentacja problematyki źródeł archiwalnych do historii tych nauk wymaga 
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wskazania na dwa zjawiska. Pierwszym z nich jest istnienie związków różnej 
natury w obrębie omawianej tu grupy dyscyplin, zwłaszcza zaś metodycznej i me-
todologicznej. Rozwój teorii naukowych , któremu towarzyszyło doskonalenie 
metod wykorzystywania rezultatów badawczych przypadający na przełom XIX 
i XX wieku sprzyjał zarówno rozszerzaniu jak i pogłębianiu tych relacji. Drugim 
efektem tego procesu były analogiczne zjawiska charakteryzujące związki pomię-
dzy naukami ścisłymi i innymi grupami dyscyplin. Matematyka, fizyka, chemia, 
astronomia stanowiły bardzo często podstawę refleksji teoretycznej poprzez do-
starczanie modeli zjawisk, rozwiązań, pojęć. Pełniły także rolę inicjującą i stymu-
luj ącą nowych kierunków rozważań w zakresie wielu dyscyplin. W dużym stopniu 
odnosiło się to do nauk technicznych, choć zasięg tego oddziaływania nie zamykał 
się w tym kręgu. Obok tych tendencji zaobserwować można również dążenie do 
specjalizacji w ramach poszczególnych nauk klasycznych oraz powstawanie na 
ich bazie nowych gałęzi wiedzy. Było to charakterystyczne zwłaszcza dla wieku 
XX. Z drugiej strony należy uwzględniać również problemy z precyzyjnym 
określeniem granic pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy. Przykładem 
mogą być tu choćby badania nad zjawiskiem promieniotwórczości. Maria Skłodo-
wska-Curie jako jedna z animatorek poszukiwań w tym zakresie została dwukrot-
nie nagrodzona Nagrodą Nobla. W 1903 r. uzyskała ją z zakresu fizyki (wspólnie 
z Piotrem Curie), zaś w 1911 r. z chemii. Przypadek ten wskazuje bardzo wyraźnie 
jak trudno było wówczas, a fakt ten nie uległ zmianie również dziś, ważne 
problemy naukowe zamknąć w obrębie jednej dziedziny wiedzy. Świadomość tego 
zjawiska przyczyniała się do tworzenia zespołów i rozwoju badań interdyscypli-
narnych. Tendencje te nie pozostawały bez wpływu na zainteresowania poszcze-
gólnych uczonych a tym samym charakter wytwarzanych przez nich materiałów 
naukowych. Generalnie wśród badaczy zaobserwować można dwie postawy. 
Jedną z nich były zainteresowania wielokierunkowe, drugą specjalizacja i zawę-
żenie kręgu podejmowanej problematyki badawczej. Niezmiennym i nieodłącz-
nym wymogiem archiwalnego opracowywania materiałów jest poszukiwanie ich 
cech wspólnych, najczęściej formalnych, dających się ująć w ramy metodyczne. 
Przyjęte w Archiwum PAN normy porządkowania4 bazują na tych właśnie zało-
żeniach. Stosowane Wytyczne stanowią próbę ujęcia metod opracowywania zróż-
nicowanych materiałów w ramy generalnych zaleceń, na tyle ogólnych, by moż-
liwe było ich zastosowanie w odniesieniu do wszystkich dziedzin wiedzy. Specy-
fika, odmienność poszczególnych dyscyplin nauki uwidaczniała się głównie w gru-
pie materiałów warsztatowych. Zjawisko to wiązało się z metodami dokumento-
wania procesów badawczych oraz szeregiem czynności wstępnych podejmowa-
nych przed jego rozpoczęciem. 

Celem niniejszej prezentacji archiwaliów jest rozszerzenie informacji o mate-
riałach naukowych ponad poziom ogólnych danych o poszczególnych zespołach. 
Przewodniki i inwentarze archiwalne odnoszące się do źródeł XIX i XX-wiecz-
nych rzadko charakteryzują poszczególne dokumenty. Pierwsze z nich są bardzo 
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zróżnicowane a generalnym ich celem jest rejestracja zespołów oraz rodzajów 
zawartej w nich dokumentacji. W inwentarzach archiwalnych opisane i wymie-
nione są poszczególne grupy dokumentów. W niniejszej charakterystyce zawarte 
zostały informacje dotyczące różnych poziomów archiwalnego grupowania mate-
riałów. Obejmowała ona zarówno zespoły jak i zawarte w nich jednostki czyli 
grupy dokumentów. W przypadku, gdy uznano, że poszczególne dokumenty warte 
są wskazania ze względu na zawarte w nich treści ważne dla badania procesów 
i zjawisk z zakresu historii nauki to również dokonywano ich charakterystyki. 
Materiały te zostały omówione w następującej kolejności: źródła z zakresu astro-
nomii, fizyki, matematyki, chemii pochodzenia prywatnego czyli spuścizny uczo-
nych. Na zakończenie dokonano niewielkiej charakterystyki innych materiałów 
odnoszących się do tych dziedzin wiedzy. 

ASTRONOMIA 

Z zakresu tej dyscypliny Archiwum posiada zaledwie 3 spuścizny. Dwie z nich 
są przechowywane w Warszawie, jedna w Poznaniu. W Warszawie przechowy-
wane są materiały Władysława Dziewulskiego (1878-1962), profesora Uniwersy-
tetu Stefana Batorego w Wilnie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
twórcy i dyrektora obserwatoriów astronomicznych tych uniwersytetów oraz 
Felicjana Kępińskiego( 1885-1966), związanego początkowo z Obserwatorium 
Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, kierownika Katedry Astronomii 
Praktycznej Politechniki Warszawskiej, dyrektora Obserwatorium Astronomicz-
nego tej uczelni, wykładowcę m.in. w Wojskowym Instytucie Geograficznym 
(1921-1922). Głównymi kierunkami zainteresowań Dziewulskiego były astrono-
mia gwiazdowa, mechanika nieba i astrofizyka zaś Kępińskiego mechanika nieba, 
astrometria, geodezja wyższa. 

Materiały Dziewulskiego zostały zakupione przez Archiwum od jego córki 
Anieli Łosiowej w 1965 r. Opracowała je Maria Wrzoskowa, inwentarz został 
opublikowany5. Spuścizna ta zawierała ponadto materiały Eugeniusza Klemensa 
Dziewulskiego (1842-1889), ojca Władysława, fizyka, pracownika Szkoły Głów-
nej w Warszawie oraz Wacława (1882-1938), brata Władysława, profesora fizyki 
Uniwersytetu Stefana Batorego. Papiery Eugeniusza Klemensa i Wacława wydzie-
lono i sformowano odrębne zespoły. W spuściźnie Władysława pozostawiono 
natomiast nekrologi i wspomnienia pośmiertne dotyczące Wacława. Część mate-
riałów Władysława Dziewulskiego pozostała w Zakładzie Astrofizyki PAN w To-
runiu . Pieczę nad nimi sprawowała prof. Wilhelmina Iwanowska, uczennica W. 
Dziewulskiego. Część materiałów tego uczonego była przechowywana w Instytu-
cie Astronomii UMK w Toruniu6. Listy Dziewulskiego pisane do Felicjana Kę-
pińskiego zostały zwrócone rodzinie po jego zgonie. W Archiwum dołączono je 
do spuścizny Kępińskiego. W materiałach twórczości naukowej znalazły się prace, 
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artykuły, recenzje i materiały warsztatowe. Powstanie ich datowane jest na lata 
1939-1960. Jest jednak wśród nich spora grupa materiałów o nieustalonej chro-
nologii. Wśród prac i artykułów wyróżnić można generalnie 3 grupy zagadnień: 
l/układ gwiazdowy, 2/historia astronomii, 3/ organizacja tej dyscypliny wiedzy. 
W pierwszej z nich znalazły sie rozważania dotyczące układu gwiazdowego i jego 
budowy oraz ruchu gwiazd w przestrzeni i układzie lokalnym7. Artykuły te mają 
charakter popularno-naukowy. Bibliografia prac Władysława Dziewulskiego nie 
odnotowuje ich publikacji8. Czas ich powstania określić można jedynie w przybli-
żeniu na podstawie analizy wewnętrznej tekstu i zawartych w nim faktów z zakresu 
historiinauki a zwłaszcza historii astronomii. Analizastrony formalnej a zwłaszcza 
format papieru użytego do ich przepisania i krój czcionki maszyny wskazuje, iż 
większość tych małych artykułów powstała przed 1939 r. W przypadku ich 
publikacji możliwe byłoby ustalenie terminus a quem. Popularny charakter miała 
też pogadanka radiowa „Zodiak" wyemitowana zapewne w eter. Nie jest ona 
datowana. Była związana z cyklem audycji popularyzatorskich obejmujących 
różne dziedziny wiedzy, których twórcą i animatorem był Jan Żabiński. Z zakresu 
historii astronomii największą objętościowo pracę stanowiła Historia astronomii 
- Obserwatorium Astronomiczne w Wilnie (1758-1848). Była ona pomyślana jako 
część opracowania odnoszącego się do historii obserwatorium astronomicznego 
Uniwersytetu Wileńskiego. Dziewulski jako twórca placówki o tym charakterze 
działającej przy odnowionym w 1919 r. uniwersytecie był też autorem jej dziejów. 
Praca dotycząca historii tego obserwatorium obejmująca okres 1919-1939 została 
opublikowana w serii „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", oznaczonej 
literą С wydawanej przez ówczesny Zakład Historii Nauki i Techniki PAN9. 
W rozprawie tej nakreślono sylwetki uczonych związanych w drugiej połowie 
XVIII w i pierwszej połowie XIX w. z obserwatorium astronomicznym w Wilnie. 
Należeli do nich dyrektorzy tej placówki: Marcin Poczobut (1764-1807), Jan 
Śniadecki (1807-1825), Piotr Sławiński (1825-1843), Michał Hłuszniewicz 
(1843-1848). Kilka artykułów, w tym popularnych, poświęcił też dziełu i działal-
ności Mikołaja Kopernika oraz sylwetce Jana Śniadeckiego. Określony w inwe-
ntarzu mianem artykułu tekst zatytułowany Jan Śniadecki jako wychowawca 
młodzieży jest prawdopodobnie odczytem wygłoszonym przez Dziewulskiego 
w związku z dwóchsetną rocznicą śmierci tego uczonego. 

Wśród materiałów dotyczących organizacji astronomii na uwagę zasługuje 
tekst Przywiązanie do katedry, pracowni i życia akademickiego. Nie jest on 
datowany, jednakże analiza wewnętrzna jego treści wskazuje, iż zawierał on 
stanowisko Dziewulskiego wobec projektu ustawy o szkolnictwie wyższym opra-
cowywanym przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 
Ustawa została uchwalona w 1933 r. Tekst ten powstał zapewne tuż przed 1933 r. 
lub w 1933 r. Był on częściowo publikowany. Wydawcy jednak nie datowali go, 
podobnie jak nie poddali bliższej analizie okoliczności jego powstania10. Za fak-
tem, iż tekst ten powstał ok. 1933 r. przemawia również format papieru 36 x 23 (cm). 
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Dominował on jeszcze w pierwszej ćwierci XX w. Został wyparty dopiero na 
skutek normalizacji wymiarów papieru11. Dziewulski, tak jak duża grupa profeso-
rów uczelni polskich zajął wobec projektu postawę nieprzychylna. Krytyka jego 
została skoncentrowana wokół artykułu umożliwiającego skasowanie katedry 
drogą administracyjnej decyzji ministra. Było to daleko posuniętą ingerencją 
w życie naukowe. Dziewulski wskazywał na szkodę, jaką wyrządzi wspomniany 
artykuł atmosferze i środowiskom uczelnianym. Charakteryzując życie naukowe 
poszczególnych katedr koncentrował się na roli relacji tworzących się pomiędzy 
uczonym - mistrzem i jego uczniami. W tym kontekście analizował tworzenie się 
tradycji katedr i jej rolę w funkcjonowaniu i działalności tej struktury. Wskazywał, 
iż w dużym zakresie decydowała ona o profilu prowadzonych badań i osiąganych 
przez skupionych w niej badaczy wynikach. Autorytet oparty na doświadczeniu 
intelektualnym i życiowym mistrza stanowił jeden z nieodłącznych elementów 
atmosfery katedry, jej stabilności i pozycji wśród innych struktur12. Zebrane w 
trakcie porządkowania w dwie duże jednostki wspomnienia pośmiertne i przemó-
wienia żałobne dotyczą zarówno znanych i wybitnych postaci świata naukowe-
go jak i osób mniej popularnych związanych z polskim środowiskiem astro-
nomicznym okresu międzywojennego oraz pierwszych lat po zakończeniu II woj-
ny światowej13. Duża ich część została opublikowana w czasopismach astrono-
micznych. W tej grupie uczonych znaleźli się m.in. profesor meteorologii, klima-
tologii i aktynometrii Władysław Gorczyński (zm.1953)14, Kazimierz Jantzen 
(1885-1940), profesor meteorologii USB15. We wspomnieniu poświęconym temu 
ostatniemu zawarta została charakterystyka działalności naukowej, w tym jego 
zainteresowań i prac astrofizycznych. Kolejne wspomnienia dotyczą Ludwika 
Kolankowskiego, profesora UJK we Lwowie, rektora Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu(w tym wypadku zachowała się również mowa pogrzebowa) 
oraz Ryszarda Mienickiego, historyka, profesora USB a następnie UMK. Nie były 
one najprawdopodobniej publikowane. Ciekawe jest również wspomnienie odno-
szące się do zmarłego na emigracji historyka, polonisty Stanisława Kościałko-
wskiego (1881-1960). Charakteryzuje ono nie tylko jego działalność naukową ale 
również losy polityczne i osobiste m.in. zesłanie na Syberię, następnie pobyt 
w krajach Bliskiego Wschodu i Anglii. To wspomnienie również nie występuje 
w wykazie publikacji sporządzonym około 1978 r„ zatem należy przyjąć, że nie 
zostało wydrukowane. Nie odnotowuje go również biogram Kościałkowskiego 
w PSB ani też w Słowniku historyków polskich. Kolejne wspomnienie dotyczy 
Józefa Patkowskiego (zm. 1942)16, profesora fizyki doświadczalnej i jednego ze 
współorganizatorów USB, Jana Priiffera (1890-1959), p rofesora zoologii USB 
i UMK, Feliksa Rogozińskiego, profesora fizjologii i nauki o żywieniu UJ17. Ma-
teriały te ponadto zawierają przemówienie na obchodzie rocznicy śmierci Juliusza 
Rudnickiego (zm.1948), wykładowcy USB i UMK18. W grupie tej znalazło się 
również wspomnienie poświęcone Michałowi Siedleckiemu(1875-1940), pierwsze-
mu rektorowi odnowionego w 1919 r. Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Część 
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tych materiałów odnosiła się do pracowników i wychowanków Obserwatorium 
Astronomicznego w Wilnie. W grupie tej znaleźli się Wiktor Ehrenfeucht, wnuk 
Jana Kowaczyka, astronoma działającego w Królestwie Polskim na przełomie 
XIX/XX stulecia, syn Wiktora Ehrenfeuchta, asystenta Obserwatorium Astro-
nomicznego w Warszawie, profesora astronomii i geodezji w Politechnice Ryskiej. 
Wiktor Ehrenfeucht - junior okresowo związany był z obserwatorium wileńskim. 
Najważniejszą jego rozprawą była dysertacja doktorska dotycząca zmian jasności 
cefeidy TU Cassiopeiae napisana na podstawie długoletnich obserwacji astrono-
micznych19. W danych biograficznych tego astronoma widoczny jest ciekawy 
przypadek dziedziczenia zainteresowań i tego zawodu. Ehrenfeucht zmarł w cza-
sie wojny w Warszawie w 1943 r. Dla uzyskania pełnego obrazu polskiego śro-
dowiska astronomicznego interesujący jest biogram Jerzego Jacyny. Należał on 
do grona asystentów obserwatorium astronomicznego w Wilnie a poległ w wojnie 
obronnej 1939 r.20 Poważniejszych osiągnięć naukowych nie posiadał, rozpoczął 
natomiast obserwacje astronomiczne wspólne z W. Iwanowską. Wspomnienie 
poświęcono też Mikołajowi Taranowskiemu (1905 - dokładna data śmierci nie-
znana), wychowankowi Obserwatorium Astronomicznego w Wilnie21. 

Spuścizna ta nie zawiera dużej ilości materiałów warsztatowych. Stanowią je 
wypisy dotyczące historii astronomii i zjawisk astronomicznych. W notatkach 
odnoszących się do zaobserwowanych zaćmień Słońca podawano następujące 
dane: datę i krótki opis zjawiska czy ściślej jego zasięg, w tym m.in. wielkość faz, 
czas w odniesieniu do wschodów i zachodów słońca, kierunek ich zmniejszania 
się. Stanowiły one podstawę krótkiego zestawienia zawartego w Chronologii 
polskiej opracowanej pod redakcją B.Włodarskiego. Dane te zostały zaczerpnięte 
z publikacji T.Oppolzera Canon der Finsternisse (Wiedeń 1887)22. 

Wśród materiałów działalności na uwagę zasługiwała przede wszystkim doku-
mentacja odnosząca się do organizacji obserwatoriów astronomicznych w Wilnie 
i Toruniu. Kwestie te znalazły szerokie odzwierciedlenie w materiałach Dziewul-
skiego. Znalazły się w nich takie dokumenty jak projekty założeń obserwatorium 
astronomicznego w Wilnie, propozycje budżetu dla tej placówki, sprawozdanie 
z poszukiwań odpowiedniego terenu dla lokalizacji tego obiektu. Spora część 
materiałów składała się z listów i próśb kierowanych do władz administracyjnych 
wskazujących na trudności finansowe tego przedsięwzięcia. W tej grupie archiwa-
liów znalazło się również sprawozdanie Komisji Astronomicznej zajmującej się 
znalezieniem odpowiedniego lokum dla tymczasowego rozmieszczenia zakładów 
astronomicznych i meteorologicznych. Lektura preliminarzy budżetowych i pla-
nów ekonomiczno-finansowych służy zapoznaniu ze szczegółowym uzasadnie-
niem potrzeb inwestycyjnych dostarczając dość dokładnego opisu funkcjonowania 
poszczególnych komórek tej placówki ( m.in. warunki obserwacji astronomicz-
nych, płace, wyposażenie w sprzęt większy i mniejszy, zawartość biblioteki w tym 
problemy zakupu i wymiany wydawnictw). Materiały Dziewulskiego zawierają 
również projekty techniczne i kwestie finansowe budowy domu astronomów 
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i meteorologów przy USB. Archiwalia te dokumentują wiele problemów istotnych 
dla wileńskiego środowiska astronomicznego w krótkim okresie funkcjonowania 
tamtejszego polskiego uniwersytetu23. Ciekawym dokumentem tej spuścizny jest 
memoriał astronomów polskich datowany 8.03.1934 podpisany we Lwowie przez 
Michała Kamieńskiego, Jana Gadomskiego, Mieczysława Kowalczewskiego, Lu-
cjana Orkisza i Eugeniusza Rybkę kierowany do Dziewulskiego jako do Prezesa 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Sformułowano w nim 8 postulatów 
dotyczących warunków prowadzenia badań i obserwacji astronomicznych a sze-
rzej uprawiania tej dziedziny wiedzy. Brzmiały ono następująco: 1/ stopniowe 
zaopatrzenie obserwatoriów przynajmniej w jedno nowoczesne urządzenie umo-
żliwiające prowadzenie badań na poziomie współczesnym (przez co rozumieć 
należy poziom światowy), 2/ utworzenie katedry astrofizyki, 3/ stopniowe wypo-
sażenie większych obserwatoriów w warsztaty mechaniczne umożliwiające wy-
konywanie napraw sprzętu astronomicznego w kraju, 4/wprowadzenie dodatku 
funkcyjnego dla astronomów za służbę nocną, 5/utworzenie funduszu stypendial-
nego umożliwiającego astronomom wyjazdy zagraniczne, 6/ utworzenie etatów 
pracowników pomocniczych m.in. dla prowadzenia korespondencji, 7/ uregu-
lowanie spraw wydawnictw astronomicznych, zwłaszcza kwestii ich wymiany, 
8/przy wrócenie w szkole średniej kosmografii charakteru obowiązkowego ( zatem 
wprowadzenie kursu astronomii do szkół tego szczebla). Memoriał ten zawierał 
również ręcznie dopisane uwagi Lucjana Grabowskiego generalnie popierającego 
postulaty pozostałych astronomów ale mającego zastrzeżenia zarówno do projektu 
katedry astrofizyki (ze względu na brak jego zdaniem odpowiedniego kandydata) 
jak i koncepcji dodatku funkcyjnego. Podobnie do tych dwóch kwestii ustosunko-
wał się Dziewulski w odpowiedzi udzielonej autorom postulatów. Wskazywał 
w niej ponadto, iż generalnie zła finansowa sytuacja państwa jest czynnikiem 
uniemożliwiającym realizację sformułowanych żądań. W odpowiedzi Dziewul-
skiego w sposób dość widoczny zarysowana była postawa zawierająca zrozumie-
nie tych trudności ekonomicznych. Uczony ten uważał, iż aktualna sytuacja 
gospodarcza wymagała przesunięcia w przyszłość działań w kierunku realizacji 
tak sformułowanych postulatów. Uważał, iż środowisko astronomiczne powinno 
zachować postawę umiarkowaną, kompromisową wobec czynników decydują-
cych o kierunkach rozwoju nauki w Polsce. Propagowane i zalecane przez Dzie-
wulskiego dla astronomów stanowisko było diametralnie odmienne od zachowań 
sfer związanych z armią polską. Józef Piłsudski zachęcał swoich podkomendnych 
konstruujących budżet Ministerstwa Spraw Wojskowych do konsekwentnej obro-
ny przyjętych założeń finansowych mimo generalnie trudnej sytuacji ekonomicz-
nej. Zakazana wręcz była nawet myśl o jakiejkolwiek rezygnacji z wysuniętych 
żądań pieniężnych24. Sformułowane w liście do Dziewulskiego postulaty stanowi-
ły zapis problemów istotnych dla polskiego środowiska astronomicznego w ok-
resie międzywojennym. Wśród nich znalazły się tak istotne kwestie jak: problem 
wyposażenia polskich obserwatoriów astronomicznych oraz programu szkolenia 



84 A. Kulecka 

specjalistów z tej dziedziny wiedzy, w tym również właściwego systemu stypen-
dialnego. Postulaty te zostały przedstawione w trosce o rozwój badań astronomi-
cznych w Polsce w tym także zapewnienie im wysokiej pozycji na arenie 
międzynarodowej. Spuścizna Dziewulskiego zawiera również fragment materia-
łów Polskiego Towarzystwa Astronomicznego25. Na uwagę zasługuje również 
zawarty w niej zbiór fotografii ilustrujących działalność obserwatoriów astrono-
micznych w Wilnie i Toruniu26. Wśród korespondentów Dziewulskiego znalazła 
się grupa wybitnych uczonych polskich27. 

W materiałach Felicjana Kępińskiego dominuje zapis obserwacji komety Kop-
fa w dużej części dotyczący 1945 r. choć generalnie obejmuje on okres 1945-1963. 
Jest on czytelny jedynie dla historyków astronomii. Na uwagę zasługują też listy 
Dziewulskiego kierowane do Kępińskiego. Stanowią one dużą grupę powstałą 
w latach 1952-1964. Tematyka ich dotyczy głównie spraw naukowych m.in. 
znalazły w nich odzwierciedlenie kwestie lokalizacji Obserwatorium Astronomi-
cznego UMK w Piwnicach, warunków pracy w nim oraz inne sprawy istotne dla 
polskiego środowiska astronomicznego28. 

Kolejna spuścizna z zakresu astronomii to bogate materiały Józefa Witkow-
skiego (1892-1976), profesora Uniwersytetu Poznańskiego, następnie Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członka PAU, PAN, Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Royal Astronomical Society. Jest ona przechowy-
wana w Oddziale w Poznaniu. Zainteresowania Witkowskiego były dość rozległe. 
Dotyczyły astrometrii, geodezji, statystyki gwiazd, sejsmologii, grawimetrii, astro-
fizyki, kosmogonii i historii astronomii. Witkowski zajmował się również proble-
mami przemieszczania biegunów ziemskich, perturbacji wód i oceanów, wyz-
naczania dróg i pochodzenia komet. W jego materiałach znalazła się duża grupa 
prac z zakresu historii astronomii. Należały do nich m.in. Kopernik( 1953), Mikołaj 
Kopernik i je go dzieło, Historia astronomii w Wielkopolsce (1967), Rola Tadeusza 
Banachiewicza w nauce światowej. Wystąpiły w niej ponadto opracowania Astro-
nomia ogólna czy On the problem of the origin of comets (1972). W materiałach 
działalności dominujące miejsce przypadło dokumentacji pracy na Wydziale 
Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Poznańskiego (następnie UAM w Po-
znaniu) i w Obserwatorium Astronomicznym tej uczelni w okresie 1929-1939 i 
1945-1948. Znalazły się w niej również opinie o pracach magisterskich, doktor-
skich i habilitacyjnych z lat 1949-1964. Dokumentują one działalność dydakty-
czną Witkowskiego oraz stanowią znakomite źródło informacji dotyczących 
dydaktyki astronomii w Polsce. W materiałach Witkowskiego znalazły się również 
archiwalia odnoszące się do jego aktywności w PAU, PTPN, Polskim Towarzy-
stwie Astronomicznym, Komitecie Narodowym Geodezji i Geofizyki. Spuścizna 
zawiera również dokumentację odnoszącą się do powstania Zakładu Astrono-
mii PAN oraz Astronomicznej Stacji Szerokościowej w Borowcu. Znajduje się 
w niej również bogata korespondencja. Zespół ten stanowi jedną z cenniej-
szych kolekcji archiwaliów z zakresu historii astronomii w Polsce XX w. Jest 
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on szczególnie ważny dla badań nad poznańskim środowiskiem astronomicznym, 
które zostało ukształtowane w dużym zakresie poprzez działalność Witkowskiego. 

FIZYKA 

Grupa spuścizn z tej dziedziny wiedzy jest znacznie obszerniejsza niż z zakresu 
astronomii. Obejmuje ona 16 zespołów. W grupie tej można wyróżnić uczonych 
specjalizujących się w poszczególnych działach tej rozległej dziedziny wiedzy. 
Znaleźć wśród nich można przedstawicieli fizyki teoretycznej, doświadczalnej, 
astrofizyki, fizyki jądrowej czy fizyki połączonej z geofizyką. Część spośród 
twórców spuścizn przechowywanych w Archiwum osiągnęła w fizyce polskiej 
a także światowej wysoką pozycję. Opracowania syntetyczne z zakresu historii tej 
dziedziny wiedzy odnoszące się do okresu międzywojennego wskazują zwłaszcza 
na trzy nazwiska : Czesław Białobrzeski, Jan Weysenhoff, Mieczysław Wolfke29. 
Dzieje fizyki polskiej po 1945 r. ciągle oczekują na badania monograficzne oparte 
na zróżnicowanej i solidnej bazie źródłowej oraz ujęcia syntetyczne, spełniające 
wszystkie wymogi poszukiwań odnoszących się do przeszłości. Spuścizny uczo-
nych działających w tym okresie mogą stanowić dla nich istotną bazę źródłową. 

Materiały Klemensa Eugeniusza Dziewulskiego (1842-1889), studenta i ab-
solwenta Szkoły Głównej w Warszawie, preparatora przy katedrze fizyki doświad-
czalnej tej uczelni a następnie Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, zatrud-
nionego w tej placówce do 1882, członka Komisji Fizjograficznej AU, członka 
- założyciela Kasy im. J.Mianowskiego, współtwórcy „Pamiętnika Fizjograficz-
nego" ( 1881) i „Wszechświata" (1881), inicjatora założenia sieci stacji meteorolo-
gicznych pod kierunkiem Muzeum Przemysłu i Rolnictwa zostały wyodrębnione 
ze spuścizny jego syna Władysława30. W zespole tym na uwagę zasługują przede 
wszystkim notatki odnoszące się do Wydziału Matematyczno-Fizycznego Szkoły 
Głównej w Warszawie wobec zachowania się jedynie kilku fascykułów akt tej 
placówki w zbiorach polskich31. Eugeniusz Dziewulski był autorem wspomnień 
poświęconych wymienionemu wcześniej Wydziałowi32. W materiałach tych zna-
lazły się m.in. wypisy z ustawy o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim 
z 8/20.05.1862. Obejmowały one również notatki do historii Gabinetu Fizycznego, 
wykładanych przedmiotów, rozkładów zajęć, wykładowcach oraz listę studentów 
i magistrów Wydziału, tematy różnych prac na nim wykonywanych33. W opraco-
waniach z zakresu historii nauki wykorzystywana była z reguły lista studentów 
Wydziału. Spis sporządzony przez Dziewulskiego stanowił jedno ze źródeł służą-
cych próbom rekonstrukcji pełnego zestawienia nazwisk studiującej młodzieży. 
Ustalony w trakcie poszukiwań z zakresu historii nauki spis studentów znacznie 
wykraczał poza notatki Dziewulskiego34. Materiały odnoszące się do wyposażenia 
Gabinetu Fizycznego Szkoły posłużyły historykom do sformułowania generalnego 
sądu o jego pozycji wśród innych tego typu placówek w Niemczech i Rosji, 
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stosunku studentów wobec ćwiczeń prowadzonych w laboratorium, tytułów prac 
wykonywanych na Wydziale, stanowiska rektora J. Mianowskiego wobec osób 
skompromitowanych udziałem w manifestacjach patriotycznych ( w koncepcji 
rektora Szkoła była miejscem schronienia dla młodzieży zaangażowanej w ten 
ruch)35. Dla badania wielu problemów notatki te stanowią źródło wręcz niezastą-
pione. Dokumentacja odnosząca się do funkcjonowania Szkoły jako swoistego 
symbolu w świadomości jej wychowankówzawartajestwjednostce zatytułowanej 
Apel redakcji książki "Historia Szkoły Głównej Warszawskiej i korespondencja od 
byłych studentów Wydziału"Зб. Materiały te stanowią zatem ślad istnienia pewnego 
kręgu nawiązującego do tradycji uczelni oraz kontynuującego je. W ich świado-
mości była ona ostatnią polską szkołą wyższą. Taki też stereotyp starali się 
utrwalać w świadomości różnych grup społecznych. Wśród prac naukowych 
Dziewulskiego większość stanowiły odbitki druków. W spuściźnie tej znalazły się 
również odczyty wygłaszane w Towarzystwie Dobroczynności w latach 1872— 
1885. Tego rodzaju dokumentacja występuje stosunkowo rzadko. Zawierała ona 
zapis działalności popularyzatorskiej prowadzonej przez tą instytucję. Stanowiła 
również źródło informacji o aktywności Dziewulskiego na tym polu. Wśród 
materiałów tego uczonego na uwagę zasługują również protokoły z posiedzeń 
Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Wszechświat" z lat 1881-189937. Archiwa-
lia tego typu nie występują w zbiorach polskich zbyt często. Analiza tych materia-
łów umożliwia obserwację pracy Komitetu Redakcyjnego a przez to dyskusji 
odnoszących się do koncepcji i profilu ideowego tego czasopisma. Materiały 
zawarte w spuściźnie Dziewulskiego wykraczają zatem szeroko poza krąg proble-
mów z zakresu historii fizyki polskiej w XIX w. 

W zbiorach Archiwum znajduje się również niewielka spuścizna Wacława 
Dziewulskiego( 1882-1928), fizyka, absolwenta Uniwersytetu w Getyndze, profe-
sora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, organizatora Zakładu Fizycznego 
tej uczelni, syna Eugeniusza i brata Władysława. Została ona przekazana w darze 
przez Leona Łosia w 1974 г., uporządkowana w 1987 r. Dominują w niej doku-
menty biograficzne ilustrujące m.in. przebieg nauki, służby wojskowej w armii 
carskiej (1906), nominacje, powołania na stanowiska i funkcje naukowe, dyplomy 
odznaczeń. Materiały te pochodzą z okresu 1882-1934. Wśród nich znajduje się 
również dyplom ukończenia Uniwersytetu w Getyndze38. 

Materiały Stanisława Kalinowskiego( 1873-1946), fizyka, profesora Politech-
niki Warszawskiej i Wolnej Wszechnicy Polskiej, założyciela i kierownika Obser-
watorium Geofizycznego w Świdrze i Instytutu Fizycznego przy Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, senatora z ramienia PSL „Wyzwolenie" 
(1922-1927) i posła na sejm (1927-1930) i jego córek: Zofii Kalinowskiej i Ewy 
Kalinowskiej-Widomskiej wpłynęły do zbiorów archiwalnych w kilku partiach. 
Pierwszą z nich przekazała w 1978 r. Zofia Kalinowska. Podobnie druga w 1980 r. 
Znalazły się w niej materiały zarówno Stanisława Kalinowskiego jak i Ewy 
Kalinowskiej-Widomskiej. Trzecia i ostatniapartia została przekazana przez Zofię 
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Kalinowskąw 1982 r.39 Zawierała ona materiały jej samej, jej ojca oraz jej siostry. 
Zofia Kalinowska sporządziła do przekazanych przez siebie materiałów bardzo 
szczegółowe spisy. Dokonała w nich próby opisu każdego przekazanego doku-
mentu. W opisach stosowanych w inwentarzach archiwalnych praktyka taka nie 
jest stosowana. Dokumenty opisywane przez Kalinowską były grupowane rzeczo-
wo. Kryteria tak przyjętego układu nie były zgodne z przyjętymi w Archiwum 
zasadami opracowywania materiałów tego typu. Z tego powodu nadany układ 
rzeczowy nie jest klarowny ani wygodny dla osób korzystających. Taki system 
grupowania dokumentacji przyczynił się również do rozbicia tych jej rodzajów, 
które w świetle stosowanych zasad opracowania archiwalnego powinny zostać 
scalone. Należała do nich korespondencja. Listy, które otrzymywał Kalinowski, 
zostały przyporządkowane konkretnym sprawom. Istotnym elementem utrudnia-
jącym poszukiwania jest zatem brak pełnego spisu korespondentów. Jako pomoc 
dla korzystających z tych zbiorów został sporządzony wykaz osób nadsyłających 
listy do twórcy spuścizny. Ma on jednak jedynie charakter orientacyjny i nie 
pretenduje do rejestracji wszystkich korespondentów i ich listów. Bez uporządko-
wania zespołu nie było możliwe sporządzenie pełnego aneksu tych osób. W spu-
ściźnie tej istotne miejsce zajmuje grupa materiałów odnosząca się do działalności 
Kalinowskiego w Obserwatorium Magnetycznym (Geofizycznym) w Świdrze 
istniejącym od 1920 r. przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Materiały zgrupo-
wane w jednej z jednostek dotyczą genezy Obserwatorium40. Dokumentują one 
kontakty Kalinowskiego z instytucjami zagranicznymi zajmującymi się obserwa-
cjami magnetycznymi. Należały do nich m.in. obserwatoria pruskie w Berlinie 
i Poczdamie. W tej grupie źródeł na uwagę zasługuje wystawione przez kancelarię 
generał gubernatora Warszawskiego zezwolenie na wykonywanie pomiarów mag-
netycznych na terenie Królestwa Polskiego przez S.Kalinowskiego i jego pomoc-
nika41. Wśród akt wymienić również należy wypisy z protokółów Komitetu 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa z 1913 r. dotyczące przyszłego Obserwatorium42. 
W materiałach tych znalazły się również notatki dotyczące obserwacji magnety-
cznych m.in. z prac Komisji Fizjograficznej PAU, pomiarów w Zakopanem43. 
Dokumentacja dotycząca działalności Obserwatorium Magnetycznego (Geofizy-
cznego) w Świdrze w latach 1922-1945 zgrupowana jest w kilku teczkach44. Dużą 
jej część stanowiła wymiana korespondencyjna z innymi tego typu placówkami 
zagranicznymi. Należały do nich obserwatoria niemieckie, duńskie, szwedzkie, 
włoskie, angielskie w tym w Greenwich. W materiałach tych znalazły odzwier-
ciedlenie również kwestie sprzętu, wyposażenia Obserwatorium, profilu jego 
działalności. W spuściźnie znalazła się również duża grupa fotografii. Wśród nich 
na wyróżnienie zasługiwały zdjęciapamiątkowe ze Zjazdu Międzynarodowej Unii 
Geodezyjno-Geofizycznej w Sztokholmie w 1930 r. i w Edynburgu w 1936 r. 
W grupie pamiątek rodzinnych znalazły się również te, które posiadały charakter 
polityczny, m.in. podziękowanie Prezesa Rady Ministrów, Władysława Sikorskie-
go za kondolencje, wyrażone z powodu śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej, 
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Gabriela Narutowicza (1922), karta wstępu na raut ku uczczeniu Marszałka Polski, 
J.Piłsudskiego (18.03.1925)45. W materiałach tych znalazła odzwierciedlenie rów-
nież działalność polityczna S.Kalinowskiego, szczególnie jego związki z PSL 
„Wyzwoleniem"46. 

W spuściźnie zawarta jest również dokumentacja działalności w Wolnej 
Wszechnicy Polskiej i Zakładzie Fizycznym II Politechniki Warszawskiej. W gru-
pie krajowych korespondentów Kalinowskiego znalazło się wielu uczonych pol-
skich. Udokumentowane kontakty listowne nie były jednak zbyt intensywne. 
Ograniczały się najczęściej do 1 lub 2 listów. W grupie uczonych znaleźli się m.in. 
astronomowie-Tadeusz Banachiewicz (1932, 1), Władysław Dziewulski (1911-
1934,3), Lucjan Grabowski (1937,1), Michał Kamieński (1923,1), fizycy - Cze-
sław Białobrzeski (1932,1), Stefan Pieńkowski (1931,1), Maria Skłodowska-Cu-
rie (1909-1922, 2)47, Szczepan Szczeniowski (1937, 1), Ludwik Wertenstein 
(1939, 1), Mieczysław Wolfke ( 1934, 1), geofizyk Edward Stenz (1930, 1). 
Wspomnieć tu należy, iż poglądy Stenza i Kalinowskiego na kwestie z zakresu 
geofizyki były diametralnie odmienne. W grupie korespondentów zagranicznych 
dominowali pracownicy obserwatoriów geofizycznych krajów Europy i Stanów 
Zjednoczonych. Byli wśród nich m.in. J.A.Fleming (1922-1939, 13), dyrektor 
Departamentu Badań Magnetyzmu Ziemskiego Instytutu Carnegiego (USA), Lou-
is A.Bauer (1922-1934, 21) z tej samej instytucji, Denis de la Cour (1930-1942, 
25) z Duńskiego Instytutu Meteorologicznego, A.Nippolt (1910-1934,21) z Prus-
kiego Instytutu-Obserwatorium Meteorologicznego w Poczdamie. Nie brakowało 
tu też kontaktów z geofizykami francuskimi m.in. Ch.Maurain em z Uniwersyte-
tu Paryskiego oraz japońskimi T.Okada (1937-1939, 3) i profesorem Hesagawa 
z Uniwersytetu w Kioto (1933-1937,4). W jednej z jednostek zawarta została 
dokumentacja sporu pomiędzy Stenzem a Kalinowskim odnosząca się do metod 
prowadzenia pomiarów geofizycznych. Znalazły się w niej również wycinki 
prasowe dotyczące tej kwestii. Odnoszą się one zarówno do przebiegu sporu 
naukowego jak i jego finału, który miał miejsce na sali sądowej48. Wśród materia-
łów biograficznych wskazać należy na archiwalia dotyczące Wandy Drége. Skła-
dają się one z rękopisów jej prac oraz zaświadczeń. Znalazła się wśród nich 
również fotografia W.Drége49. Spuścizna ta składa się ponadto z materiałów 
działalności naukowej i biograficznych córek Stanisława Kalinowskiego: Zofii 
Kalinowskiej i Ewy Kalinowskiej-Widomskiej. Wśród archiwaliów na wyróżnie-
nie zasługują materiały biograficzne Franciszka Kalinowskiego, ojca Stanisława. 
Wymienić należy zwłaszcza dokumentację z okresu jego studiów na Uniwersyte-
cie w Charkowie. Były to kopia pisma kierowanego do tegoż Uniwersytetu (1853) 
oraz zaświadczenie o przyjęciu go w poczet studentów tej uczelni. Wśród doku-
mentów tej spuścizny znajdowało się także świadectwo ukończenia studiów me-
dycznych na Uniwersytecie Św. Włodzimierza w Kijowie (1860) oraz 
zaświadczenie uprawniające do wykonywania zawodu lekarza (1861)50. 
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W grupie zespołów archiwalnych zawierających duże partie materiałów doku-
mentujących warsztaty badawcze poszczególnych uczonych wymienić należy 
spuściznę Ludwika Wertensteina (1887-1945), od 1918 r. profesora radiologii 
Wolnej Wszechnicy Polskiej, od 1914 r. faktycznego a od 1919 r. także formalnego 
zastępcy kierownika Pracowni Radiologicznej Towarzystwa Naukowego Warsza-
wskiego, od 1926 г., po rezygnacji M.Skłodowskiej z funkcji kierowania Pracow-
nią, kierownika Pracowni Radiologicznej TNW, należącego do grona współpra-
cowników uczonej. Badania jego koncentrowały się wokół zagadnień dotyczą-
cych promieniotwórczości51. Materiały te zostały zakupione przez Archiwum 
w 1955 r. od córki Ludwika, Wandy Wertenstein. Recenzentem opiniującym je 
przed nabyciem był Andrzej Sołtan, który wskazywał głównie na dużą wartość 
korespondencji z uczonymi zagranicznymi, notatek naukowych i pamiętników52. 
Zostały one opracowane w Archiwum. Choć opracowanie to przybrało formę 
inwentarza jednakże nie spełnia on wielu wymogów stawianych przez Komisję 
Metodyczną. Z tego też powodu zawarte w nim informacje nie zawsze są precy-
zyjne. Wmateriałach Wertensteina znajduje się duża grupa archiwaliów dokumen-
tujących jego warsztat badawczy. W jednostce 31 opisanej „Notatki laboratoryjne" 
zawarte są 4 zeszyty. Pierwszy z nich jest zatytułowany Cahier de laboratoire de 
physique datowany na 1910 r. Kolejny, drugi zeszyt prowadzony był od 2 marca 
1910 r. Trzeci z nich zatytułowany został Cahier de laboratoire (1911-1912), 
czwarty Cahier d' expériences (1912-1913). Zeszyty te zawierają opisy doświad-
czeń wykonywanych w różnych odstępach czasowych. Znaleźć w nich można 
również fotografie wykonywane w trakcie lub po przeprowadzonych eksperymen-
tach. W kolejnej jednostce zostały zgrupowane notatki prowadzone wspólnie 
z żoną w trakcie pobytu w Paryżu w 1923 r. Jeden z zeszytów zatytułowany jest 
Oznaczenia stałych różnych aparatów. Notatki w nim były prowadzone od 1916 r. 
Drugi z nich został opisany Paryż 1923. Notatki prowadzone częściowo przez 
Marię. W materiałach tych znalazła się również kartka pocztowa przedstawiająca 
ówczesną aparaturę chemiczną. Zawierają one również rysunki, które nie zostały 
opisane i sprawiają wrażenie niedokończonych53. W kolejnej jednostce zostały 
zgrupowane notatki i rysunki z okresu pobytu w Cambridge z lat 1926-192754. 
Zawarte są w dwóch zeszytach. Pierwszy z nich odnosi się generalnie do 1926 г., 
drugi do 1927 r. Zeszyty te, podobnie jak wspomniane wcześniej, zawierają zapisy 
i szersze opisy wykonywanych doświadczeń. Materiały zgromadzone przez Wer-
tensteina stanowią cenne uzupełnienie archiwaliów Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego. Jednostka zatytułowana Komunikaty Pracowni Radiologicznej 
7WW(1917-1939)55 obejmuje m.in. prezentację wyników poszukiwań i doświad-
czeń J.Wierusz-Kowalskiego, H.Herszfinkla, L.Wertensteina, S.J.Thugutta, 
S.Pieńkowskiego. W grupie materiałów opisanych jako Projekty organizacyjne 
Instytutu Radiologicznego i innych zakładów TNW datowanych na lata 1919— 
1927 na uwagę zasługuje memoriał W sprawie założenia warsztatów precyzyjno-
naukowych do konstrukcji przyrządów. Powstał on w 1919 r. Autorem jego był 
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Wertenstein. Została w nim zawarta propozycja przekształcenia warsztatów TNW 
obsługujących aparaturę precyzyjną w „fabrykę przyrządów fizycznych". Gene-
ralnie Wertenstein należał do grona zwolenników utworzenia polskiego przemysłu 
naukowego. Zawarta w memoriale koncepcja zakładała stworzenie sieci fabryk 
lub warsztatów pracujących na potrzeby instytucji prowadzących badania nauko-
we. Celem bliższym tak sformułowanego projektu było poszerzenie zakresu 
działania warsztatów TNW i ich rozbudowa. Tym zamierzeniom sprzyjała również 
kolejna propozycja zatytułowana W sprawie utworzenia warsztatuprecyzyjno-me-
chanicznegoprzy TNW (1920)56. Dokumentacja ta obrazowała w sposób pośredni 
stan wyposażenia laboratoriów naukowych w Polsce u progu rodzącej się niepod-
ległości. Odnosiła się zatem do kwestii wiążących się z problemami infrastruktury 
badań naukowych, zwłaszcza z zakresu sfery doświadczalnej. Kolejna jednostka 
grupowała projekty organizacyjne Instytutu Radiologicznego TNW. Znalazł się 
w niej również dłuższy memoriał Wertensteina odnoszący się do kwestii tworzenia 
placówek naukowych przez Towarzystwo (czerwiec 1925)57. Miał on związek 
z jego uczestnictwem w pracach i posiedzeniach Komisji Instytutowej TNW. 
W spuściżnie zawarte są protokoły posiedzeń tej Komisji z lat 1919-192058. 
Materiały tego typu w aktach Towarzystwa nie występowały. Podobnie ich uzu-
pełnienie stanowiła dokumentacja odnosząca się do Pracowni TNW zawarta 
w spuściżnie Wertensteina. Składała się ona z preliminarzy budżetowych i spra-
wozdań z działalności Pracowni (1923-1924) oraz prowadzonej przez tę placówkę 
korespondencji (1912-1940)59. Dokumentacja dotycząca działalności TNW prze-
chowywana w spuściżnie Wertensteina jest wzbogacona zaproszeniami na zebra-
nia doroczne Towarzystwa z lat 1913-1925, w tym również na posiedzenie w dniu 
25 listopada 1913 г., na którym Maria Skłodowska-Curie wygłosiła odczyt O ra-
dioaktywności i ciałach radioaktywnych™. Na uwagę zasługuje ponadto dokumen-
tacja odnosząca się do zjazdów fizyków polskich. Materiały tego typu rzadko 
spotyka się w innych zbiorach. W spuściżnie Wertensteina znalazły się programy 
następujących zjazdów : II (Kraków 1924), IV (Wilno 1928), VII (Kraków 1934), 
IX (Wilno 1938) oraz fotografie z IV Zjazdu i VI Zjazdu (Warszawa 1932)61. Na 
wzmiankę zasługuje również pamiętnik tego uczonego. Choć operuje się w sto-
sunku do niego tym określeniem to ma on raczej charakter dziennika. Charaktery-
styczne są dla niego zapiski dotyczące poszczególnych dni. Przerywane są one 
krótszymi lub dłuższymi okresami, w których jego twórca nie prowadził tych 
zapisek. Dziennik był spisywany w latach 1941-1945. Dotyczył także okresu 
pobytu na Węgrzech (1944). Z rzadka występują w nim problemy naukowe. 
Dominują w nim raczej sprawy prywatne. Dziennik był spisywany w zeszytach 
wykorzystywanych uprzednio do prowadzenia notatek naukowych62. W spuś-
ciżnie znajdują się również materiały stanowiące częściową dokumentację innych 
imprez naukowych m.in. XII Zjazdu Przyrodników i Lekarzy Polskich (1925), 
w tym także międzynarodowych ku czci M.Faradaya i J.C.Maxwella (1931)63. 
Widoczne są w niej również kontakty uczonego z Akademią Górniczą w Krakowie 
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i Akademią Nauk Technicznych, w tym korespondencja w sprawie słownictwa 
technicznego (1930-1939). W korespondencji Wertensteina prowadzonej z róż-
nymi uczonymi na uwagę zasługują kopie jego listów do Ernesta Rutherfor-
da(1871—1937), fizyka angielskiego, profesora uniwersytetów w Montrealu, 
Machesterze, Cambridge, dyrektora Cavendish Laboratory, twórcy planetarnego 
modelu atomu, laureata Nagrody Nobla (1908). Dotyczyły one głównie złej 
sytuacji finansowej nauki polskiej. W korespondencji tej znajdowały się także 
kopie listów do Marii Słodowskiej -Curie dotyczące głównie spraw funkcjonowa-
nia laboratorium. Znalazła w nich również odbicie charakterystyka stanu badań 
nad promieniotwórczością w tym okresie na ziemiach polskich64. Wśród korespon-
dentów Wertensteina znajdowało się wielu fizyków polskich i zagranicznych 
a także uczonych innych specjalności. Charakterystyczny jest list Kazimierza 
Białaszewicza z 1923 r. zawierający prośbę o przywiezienie preparatów chemicz-
nych z Paryża. Kwestii zakupów aparatury do badań fizycznych dotyczył również 
list Czesława Białobrzeskiego z 1923 r. Wśród korespondencji z uczonymi polski-
mi znalazła się także grupa listów od pierwszego kierownika Pracowni Radiologi-
cznej TNW wiążąca się również z działalnością w niej Wertensteina65. Kontakty 
utrzymywali z nim również inni badacze. W grupie korespondentów krajowych 
znajdowali się m.in. Leopold Infeld (1929), Stefan Pieńkowski (1926-1931), Jan 
Weyssenhoff, Wojciech Świętosławski66. Wśród korespondentów zagranicznych 
najważniejszą pozycję zajmowała Maria Skłodowska-Curie. W 13 zachowanych 
listach pochodzących z okresu 1908-1931 dominowały sprawy zawodowe aczkol-
wiek nie były to kwestie naukowe67. Wśród zagranicznych korespondentów tego 
uczonego znajdował się również - James Chadwick( 1891-1974), fizyk angielski, 
profesor uniwersytetów w Liverpoolu, Manchesterze i Cambridge, odkrywca 
neutronu (1934), laureat Nagrody Nobla (1935). W spuściźnie znajduje się 12 
listów tego uczonego z lat 1927-1939. Ta wymiana korespondencyjna dotyczyła 
głównie badań prowadzonych przez tych uczonych68. Kolejnym uczonym utrzy-
mującym kontakty listowne z Wertensteinem był John Douglas Cocroft (1897— 
1967), fizyk angielski, profesor Uniwersytetu w Cambridge, dyrektor Instytutu 
Badań Jądrowych w Harwell, konstruktor, wspólnie z E.T. Waltonem pierwszego 
akceleratora, laureat (wspólnie z wymienionym uczonym) Nagrody Nobla (1951). 
W gronie korespondentów zagranicznych znajdował się również Max Planck 
(1858-1947), fizyk niemiecki, profesoruniwersytetów w Kilonii i Berlinie, laureat 
Nagrody Nobla w 1918 r. Był on autorem 2 listów napisanych w 1912 r.69. Wśród 
dokumentacji pamiątkowej na uwagę zasługuje zaproszenie na ślub Ireny Curie 
i Jeana Fréderica Joliot70. W spuściźnie tej znalazły się również maszynopisy prac 
uczniów i współpracowników Wertensteina m.in. Józefa Rotblata i Henryka 
Herszfinkla71. 

Jednym z ciekawszych zespołów archiwalnych z zakresu nauk ścisłych są 
materiały Mieczysława Wolfke (1883-1947), fizyka, zaliczanego do grona wybit-
nych badaczy z zakresu optyki kwantowej, twórcy podstaw holografii, docenta 
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Uniwersytetu w Zurychu, profesora Politechniki Warszawskiej (1922-1947). Jego 
sylwetka a zwłaszcza wyniki jego działalności naukowej były przedmiotem pre-
zentacji ze strony wielu fizyków polskich. Autorami artykułów poświęconych 
osobie tego uczonego byli nieżyjący już badacze m.in. Włodzimierz Ścisłowski, 
Arkadiusz Piekara, Roman Ingarden72. Jego dorobek naukowy był również przed-
miotem zainteresowania fizyków współczesnych73. Rozważania te miały raczej 
charakter przyczynków dotyczących dorobku naukowego i jego recepcji tego 
uczonego. Brakuje pełnej analizy jego twórczości naukowej oraz recepcji jego 
myśli. Materiały Wolfkego wpłynęły do Archiwum w kilku partiach. Pierwsza 
z nich została zakupiona od Stefana Rassalskiego w 1956 r. Kolejna pochodziła 
z daru Krystyny Wolfke, drugiej żony uczonego. Został on przekazany w 1958 r. 
Materiały zostały opracowane przez Archiwum. Inwentarz spuścizny liczył 31 
jednostek. W 1974 r. syn Karol Wolfke przekazał wyciąg ważniejszych faktów 
z życiorysu naukowego ojca opracowany na podstawie pamiętnika będącego w je-
go posiadaniu. W 1994 r. w formie kolejnego daru od syna wpłynęły dość 
zróżnicowane materiały dotyczące m.in. recepcji dorobku naukowego Wollkego 
oraz kilka fotografii, w tym spora grupa rodzinnych. Spuścizna ta była jeszcze 
uzupełniana darami M.Suffczyńskiego(1996). Składały się na nie głównie ksero-
kopie zawierające wzmianki o Wollkem w literaturze światowej74. W spuściźnie 
tej dużą, dającą się wyodrębnić grupę archiwaliów stanowią materiały warsztato-
we. Jest to jeden z czynników decydujących o jej wysokich walorach poznaw-
czych. Materiały warsztatowe składają się z różnego rodzaju dokumentacji 
tworzonej w trakcie prowadzonych badań naukowych. Pierwszy z serii zeszytów 
zawierających notatki noszący w inwentarzu materiałów Wolfkego nr 1 opisany 
jest jako Probleme Radio-Aktivität, notary z 1914 i 1919 r. Zawiera on zapiski 
o charakterze brulionowym. Umieszczony jest na nim generalny opis Probleme, 
ponadto data roczna „1914" oraz adres Wolfkego w Zurychu (Zürich, Hochstrasse 
15). Zeszyt został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich zawiera wykres 
zatytułowany Potentialfall derß-Strahlen oraz zestawienia Künstlicheß-Strahlen. 
Druga część zatytułowana Radio-aktivität datowana na 1919 r„ opatrzona cyfrą 
X obejmowała szereg zestawień-wyników prowadzonych doświadczeń oraz wy-
pisów z literatury. Zawierała także zapis nowych problemów, które zostały sfor-
mułowane przez Wolfkego w fomiie pytań pojawiających się zarówno w trakcie 
prowadzonych doświadczeń jak i analiz dotychczasowego dorobku naukowego75. 
Druga z jednostek a zarazem drugi z zeszytów opisany jako Kanal-Strahlen 1916 
ma podobną zawartość do poprzednio scharakteryzowanego. Obejmuje opisy 
kolejnych doświadczeń. W zeszycie tym zamieszczone zostały również rysunki, 
zestawy przyrządów używanych w trakcie kolejnych faz doświadczeń, fotografie 
przeprowadzanych eksperymentów. W opisach występowały także daty kolejnych 
doświadczeń, dokładne zestawienia ich wyników, opis przyrządów i użytych 
materiałów. Dołączone rysunki prezentowały również poszczególne przyrządy. 
Wśród zawartych w tym zeszycie notatek znalazły się adresy firm produkujących 
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ówczesne oprzyrządowanie do doświadczeń m.in. amerykańskiej - Scientific 
Instrument Markers (Chicago - Cake Park Ave). W opisie eksperymentu doty-
czącego elektrofosforescencji zaznaczono, iż użyto do niego cewki indukcyjnej 
z przerywaczem Wenuelta (?) wypożyczonej od prof. Stanisława Kalinowskiego76. 
Kolejny z zeszytów ilustrujący warsztat badawczy Wollkego otrzymał w inwenta-
rzu nr 5. Otwierał go napis „Literatur". Zawierał on wypisy z literatury fizycznej 
i chemicznej dotyczące interesujących Wollkego zagadnień. Na uwagę zasługiwa-
ły w nim protokoły eksperymentów naukowych prowadzonych z użyciem helu. 
Zeszyt ten zawierał informacje o odbiorcach jego badań naukowych. Znaleźli się 
wśród nich: Centralne Warsztaty Łączności, Ministerstwo Spraw Wojskowych, 
firma Philips77. Kolejne zeszyty zawierające dokumentację warsztatu badawczego 
Wolfkego noszą w inwentarzu numery od 6 do 9, noszą one tytuły Zapisy. Dotyczą 
lat 1925-1939. Były prowadzone przez niego już w czasie pracy w Politechnice 
Warszawskiej. Kolejne jednostki o tytułach Flüssiges Helium (10), Laboratoryjna 
mała sklaplarka helu i wodoru (11) i (12) zawierały wypisy z literatury. Wymie-
nione wcześniej jednostki dotyczyły bądź okresu pracy z Zurychu bądź doświad-
czeń prowadzonych w Politechnice Warszawskiej w okresie międzywojennym. 
Cechą charakterystyczną części z nich jest zamieszczanie opisów nieadekwatnych 
do zawartości omówionych tu zeszytów. Najprawdopodobniej Wolfke rozpoczy-
nał prowadzenie każdego kolejnego z nich mając określoną koncepcję jego układu. 
W trakcie prowadzonych prac zmieniał ją. Nie weryfikował jednak już tytułu 
zeszytu. Zachowana dokumentacja nie jest zbyt obfita. Prawdopodobnie część 
została zniszczona lub rozproszona w trakcie działań wojennych oraz w warunkach 
okupacyjnych. Jednostki 14 i 15 zatytułowane Vacuum i Energia atomowa obej-
mują wypisy z literatury fizycznej dokonane już po wojnie. W tym samym czasie 
powstały materiały ujęte w inwentarzu pod numerem 17 i zatytułowane Nadprze-
wodnictwo. W spuściźnie Wolfkego obok opisanej już tu grupy archiwaliów 
dokumentujących jego warsztat badawczy na wyróżnienie zasługuje jego kore-
spondencja. Dotyczyła ona sprawy pobytu służbowego uczonego w Zurychu. 
Wymiana korespondencyjna odnosząca się do tej kwestii prowadzona była z Mi-
nistrem Oświaty. Listy Wolfkego zawierały wiele elementów sprawozdania z jego 
pobytu w Szwecji i Szwajcarii. Pierwszy z nich zawierał informacje o wizytach 
w szwedzkich laboratoriach naukowych, zakładach przemysłowych, pracach w bi-
bliotekach zakładów naukowych szkół wyższych. Autor listu nadmieniał w nim 
również o swoich staraniach, zakończonych niepowodzeniem, uzyskania wizy 
amerykańskiej. Opisywał okoliczności przeniesienia się do Szwajcarii oraz podej-
mowanych w Szwecji pracach m.in. wykonaniu pracy Kwanty wielokrotne w 
promieniowaniu Plancka. List był datowany 2.09.1946r. i pisany z Zurychu78. 
Wymiana korespondencyjna nie zakończyła się na tym. Kolejny list Wolfkego 
został napisany również w Zurychu w dwa dni później (4.09.1946). Stanowił on 
uzupełnienie poprzedniego79. Obok tych listów występuje sprawozdanie z działal-
ności naukowej Wolfkego w Szwajcarii. Jest to kopia na której brakowało podpisu 
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uczonego. Była ona przeznaczona zapewne na użytek Wolfkego80. Wśród mate-
riałów tego uczonego znajdowały się również fotografie z okresu międzywojen-
nego. Jedna z nich przedstawia Mieczysława Wolfke najprawdopodobniej w pre-
zydium VI Zjazdu Fizyków Polskich(1932), druga prezydenta Ignacego Mościc-
kiego w gronie uczonych polskich. Nie jest ona datowana81. Sporą grupę fotografii 
przekazał syn uczonego profesor Karol Wolfke w 1994 r. Znalazły się wśród nich 
m.in. zdjęcie z 1888 r. z okresu młodości uczonego, z czasów studenckich, z przy-
szłą żoną Agnieszką Ritzman zrobione z okazji zaręczyn (1911). Wśród tych 
materiałów są również fotografie z synem Karolem (1930, 1934) oraz wykonane 
na werandzie mieszkania rodziny Wolfke (1934). Uzupełniają je dwie fotografie 
portretowe z 1938 i 1946 r.82. W korespondencji Wolfkego z innymi uczonymi 
w tym postaciami o światowej sławie i znaczeniu większość listów pochodzi z lat 
czterdziestych. W gronie korespondentów znaleźli się fizycy m.in. Albert Einstein 
(1879-1955,laureat Nagrody Nobla, 1921), (list pisany z Princetown, 
17.VII. 1946), Louis de Broglie (1892-1987, laureat Nagrody Nobla, 1929) oraz 
W.H.Keesom(1876-1956)83. 

Wśród materiałów uczonych zajmujących się fizyką znalazły się również 
nazwiska z zakresu fizyki współczesnej. Spuścizna Grzegorza Białkowskiego 
(1932-1989), absolwenta i profesora Uniwersytetu Warszawskiego, rektora tej 
uczelni w latach 1985-1989, poety, popularyzatora nauki, działacza politycznego 
wybranego z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" w wyborach z 4.06. 
1989 r. do Senatu, została przekazana w formie daru przez żonę H. Białkowską 
w 1990 r. Domeną naukowej działalności tego uczonego były silne oddziaływania 
cząstek elementarnych przy wysokich energiach. Ogłosił z tego zakresu kilkadzie-
siąt prac w czasopismach zagranicznych. Prezentował tą problematykę na konfe-
rencjach i w trakcie wykładów na uniwersytetach w różnych krajach europejskich 
i Stanach Zjednoczonych. Był autorem kilku zbiorów wierszy84. W grupie przeka-
zanych materiałów dominowały notatki i konspekty lub dłuższe partie tekstów 
wykładów obrazujące działalność dydaktyczną uczonego. Tematyka ich odnosiła 
się do zagadnień z zakresu cząstek elementarnych, teorii wysokich energii, teorii 
oddziaływań silnych, mechaniki kwantowej, elektrodynamiki, fizyki statycznej, 
termodynamiki. Świadectwem zainteresowań artystycznych jest zawarty w mate-
riałach zapis dyskusji Sytuacja sztuki współczesnej (1975)85. Materiały Jerzego 
Mycielskiego (1930-1986), profesora Uniwersytetu Warszawskiego zostały prze-
kazane w formie daru do Archiwum przez jego żonę Dorotę w 1991 r. Prace i dzia-
łalność naukowa tego uczonego wiązały się przede wszystkim z teorią przewod-
nictwa i absorpcji hoppingowej w domieszkowych półprzewodnikach. Zajmował 
się również zagadnieniami z zakresu ekonometrii. Wygłaszał wykłady z tej dzie-
dziny m.in. na uniwersytetach amerykańskich. Zajmował się również doradztwem 
z tego zakresu z ramienia ONZ w Tajlandii86. W dużej spuściźnie znajdują się 
rękopisy opracowań Mycielskiego dotyczących m.in. półprzewodników, zapisy 
wykładów z optyki nieliniowej i fizyki ciała stałego ( m.in. na uniwersytetach 
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amerykańskich), korespondencja i kontakty z zagranicznymi ośrodkami badaw-
czymi (1974-1979), dokumentacja wyjazdów zagranicznych z lat 1970-1982 do 
różnych krajów świata m.in. Ameryki Południowej - Brazylii, Wenezueli, Ekwa-
doru, krajów europejskich - Anglii, Francji, Austrii, Czechosłowacji, Węgier, 
Włoch oraz Stanów Zjednoczonych. Wśród materiałów z zakresu ekonometrii 
znalazła się m.in. wspólna praca J.Mycielskiego i W.Trzeciakowskiego System 
finansowy a efektywność87. Spuścizna Jerzego Pniewskiego (1913-1989), absol-
wenta i profesora Uniwersytetu Warszawskiego zostały przekazane w formie daru 
przez żonę Marię M.Pniewską w 1990 r. Uczony ten był wybitnym badaczem 
z zakresu fizyki doświadczalnej oraz odkrywcą, wspólnie z M.Danyszem, hiper-
jąder. Z wydarzeniem tym związany był rozwój nowego działu fizyki - fizyki 
hiperjądrowej. Był członkiem wielu korporacji krajowych i zagranicznych: Pol-
skiej Akademii Nauk (korespondentem - 1964, rzeczywistym - 1971), Towarzy-
stwa Naukowego Warszawskiego (zwyczajnym - 1982), Akademii Nauk w Hei-
delbergu (1980). Posiadał doktoraty honorowe Uniwersytetu Claude Bernarda 
w Lyonie (1975) i Uniwersytetu Karola Ruprechta w Heidelbergu (1980). Pnie-
wski był autorem serii eksperymentów z zakresu fizyki hiperjąder przeprowadza-
nych metodą licznikową. Miały one miejsce w b .Związku Radzieckim oraz 
Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie88. Przekazane 
materiały obejmowały prace naukowe, dokumentację działalności w Uniwersyte-
cie Warszawskim i Polskiej Akademii Nauk ( wśród niej duża grupa opinii 
dotyczących kandydatów na członków Akademii), kontaktów z uczonymi zagra-
nicznymi, korespondencję89. 

Ponadto Archiwum posiada spuścizny: Czesława Białobrzeskiego (1878-
1953), Henryka Niewodniczańskiego (1900-1968), Andrzeja Sołtana (1897-
1959), Wacława Staszewskiego (1892-1970), Szczepana Szczeniowskiego 
(1898-1979), Wacława Szymanowskiego (1895-1965), Jana Weyssenhoffa 
(1888-1972). 

Wśród materiałów archiwalnych z zakresu tej dziedziny wiedzy na uwagę 
zasługują również wywiady Krzysztofa Szymborskiego przeprowadzone z wybit-
nymi fizykami polskimi: Arkadiuszem Piekarą (1904-1989), Szczepanem Szcze-
niowskim (1898-1979), Włodzimierzem Ścisłowskim (1902-1989). Zostały one 
przeprowadzone w 1977 r. Do zbiorów archiwalnych zostały przekazane kasety 
magnetofonowe z ich nagraniami oraz zapis maszynowy. Generalnie dotyczyły 
one edukacji tych uczonych, motywacji wyboru zawodu, klimatu intelektualnego 
w środowisku rodzinnym i szkolnym oraz uwarunkowań ich głębokich zaintere-
sowań fizyką, problemów pracy badawczej, oceny rozwoju poszczególnych dzia-
łów fizyki90. Materiały te były częściowo publikowane91. Fakt ten nie umniejsza 
jednak ich wartości. Stanowią cenny zapis głosu tych uczonych92. Należą one 
ponadto do grupy źródeł tzw. wywołanych. Istotną rolę przy ich powstawaniu 
pełniła osoba historyka nauki i jego koncepcje odnoszące się do sposobu utr-
walenia przeszłości poprzez zadawanie pytań. Czynność ta była metodycznie 
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i metodologicznie uwarunkowana. Taki sposób utrwalania przeszłości ma swoich 
licznych zwolenników. 

MATEMATYKA 

W zbiorach archiwalnych znalazło się 12 spuścizn z zakresu matematyki. 
Przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy stały się materiały należące 
do wybitnych badaczy z tej dziedziny wiedzy. Wymienić tu należy: Kazimierza 
Kuratowskiego, Wacława Sierpińskiego, Hugona Steinhausa. 

Kazimierz Kuratowski (1896-1980), absolwent i profesor Uniwersytetu War-
szawskiego, profesor Politechniki Lwowskiej, członek towarzystw krajowych 
- Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (zwyczajny - 1931), Polskiej Aka-
demii Umiejętności (zwyczajny-1945), Polskiej Akademii Nauk (rzeczywisty 
- 1952), w latach 1957-1968 wiceprezes PAN oraz wielu korporacji zagranicz-
nych, m.in. Akademii Nauk ZSRR (1966), Royal Society w Edynburgu (1968), 
Włoskiej Akademii Nauk, Literatury i Sztuki w Palermo (1968), Akademii Nauk 
NRD (1969), Szkockiego Towarzystwa Kulturalnego (1976), Narodowej Akade-
mii Nauk Ścisłych, Fizycznych i Przyrodniczych w Buenos Aires. Był autorem 
licznych prac z zakresu topologii, teorii mnogości, teorii funkcji zmiennej rzeczy-
wistej, logicznych podstaw matematyki. Materiały jego wpłynęły do Archiwum 
w dwóch partiach. Pierwszą z nich przekazała córka, Zofia Kuratowska, w 1982 r. 
Druga wpłynęła w 1984 r. Przekazał ją prof. Ryszard Engelking z Instytutu 
Matematycznego PAN. Została potraktowana jako dar rodziny K.Kuratowskiego. 
Materiały tego uczonego znalazły się również w Archiwum Matematycznym 
w Sopocie93. Spuścizna przechowywana w Archiwum PAN zawiera większość 
typowych dla zespołów tego rodzaju grup materiałów: twórczości naukowej, 
działalności badawczej, dydaktycznej, wydawniczej, społeczno-politycznej, bio-
graficznej oraz korespondencję. Wśród archiwaliów dokumentujących twórczość 
naukową znalazły się artykuły bądź ich fragmenty oraz odczyty. W tej ostatniej 
grupie znalazła się seria prelekcji wygłoszonych w 1936 r. na uniwersytetach 
amerykańskich: Princetown, New York, Ann Arbor, Columbia, Harvard oraz 
w 1948 r. w Columbia University94. Występuje wśród nich również szereg odczy-
tów z historii matematyki zatytułowanych Mathematics in Poland since 1915 
wygłoszonych w latach 1949-1962 w m.in. uniwersytetach amerykańskich, cze-
skich, holenderskich, węgierskich, włoskich95. Materiały te dokumentujące głów-
nie działalność popularyzatorską Kuratowskiego stanowią jednocześnie 
świadectwo jego bogatych kontaktów naukowych z zagranicą. W pierwszej z wy-
odrębnionych grup archiwaliów znalazły się również zapisy wykładów z zakresu 
topologii i przestrzeni metrycznych96. Duża grupa materiałów dotyczy również 
publikacji Kuratowskiego z zakresu topologii. Znalazły się w niej zarówno fragmenty 
rękopisów większych prac jak i materiały warsztatowe do nich. W spuściźnie 
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występowała również dokumentacja działalności uczonego w Towarzystwie Na-
ukowym Warszawskim z lat 1945-1950. Stanowią one uzupełnienie archiwaliów 
tej instytucji. Obejmują one kopie streszczeń posiedzeń Wydziału III, protokółów 
posiedzeń Wydziału III, posiedzeń Zarządu TNW odnoszących się do spraw 
odbudowy Pałacu Staszica i gmachu na Śniadeckich 8, posiedzeń Komisji Orga-
nizacji Nauki. Zawierają one ponadto korespondencje Kuratowskiego z m.in. 
Władysławem Dziewulskim dotyczącą spraw członkowskich Wydziału III (1950). 
Zawarte w niej zostało poparcie Dziewulskiego dla kandydatury Wilhelminy 
Iwanowskiej. Ciekawym materiałem są również uwagi Kuratowskiego dotyczące 
przygotowywanej monografii odnoszącej się do dziejów Towarzystwa (zapewne 
dotyczyło to opracowania Bogdana Nawroczyńskiego)97. Są one datowane na 14 
kwietnia 1950 r. Uwagi te dotyczyły głównie kwestii interpretacji faktów z dziejów 
Towarzystwa. Kuratowski w niektórych kwestiach zajmował odmienne stanowi-
sko od autora opracowania. Materiały tego uczonego obejmują również bogatą 
korespondencję. Znalazła się w niej m.in. wymiana listowna w kwestiach wydaw-
niczych dotyczących prac i czasopism matematycznych. Obejmowała ona kore-
spondencję w sprawie wydania Topologii II prowadzoną pomiędzy Kuratowskim 
a Bronisławem Knastrem. Dotyczyła ona głównie kwestii korekt, zmian, druku98. 
Wymiana listowna dotyczyła także „Fundamenta Mathematica". Prowadzona była 
pomiędzy Kuratowskim a Edwardem Szpilrejnem-Marczewskim i obejmowała 
kwestie druku czasopisma w latach 1945-1949". Korespondencja Kuratowskiego 
z Antonim Zygmundem dotyczyła kwestii wydawania „Fundamenta" w Stanach 
Zjednoczonych w okresie 1945-1950100. Na uwagę zasługuje również wymiana 
listowna z E.Szpilrejnem-Marczewskim odnosząca się generalnie do kwestii stanu 
nauk matematycznych w Polsce oraz ich organizacji. Dotyczyła ona także spraw 
Państwowego Instytutu Matematycznego101. W gronie korespondentów Kurato-
wskiego znajdował się również Wacław Sierpiński. Wymiana listowna zachowana 
w spuściźnie dotyczyła lat 1945-1947102. Spośród innych korespondentów Kura-
towskiego na uwagę zasługują: Karol Borsuk, matematyk amerykański John 
R.Kline (aż 14 listów z lat 1944-1947), Bronisław Knaster, Franciszek Leja, 
Władysław Nikliborc, Władysław Orlicz (8 listów z lat 1946-1947), Hugo Stein-
haus (14 listów z lat 1945-1953), Tadeusz Ważewski. W spuściźnie tej znalazła 
się także duża grupa medali i odznaczeń honorowych należących do Kuratowskie-
go. Dołączona jest do nich dokumentacja tytułu doctora honoris causa Uniwersy-
tetu Francuskiego w Paryżu. Zbiór ten liczy 23 medale i 2 odznaczenia103. 
Dokumentuje on w dużym zakresie kontakty i pozycję międzynarodową K.Kura-
towskiego. Wśród materiałów tego uczonego zachowały się również archiwalia 
odnoszące się do następujących uroczystości jubileuszowych : 40-lecia działalno-
ści na katedrze uniwersyteckiej Wacława Sierpińskiego, 65-lecia działalności 
naukowej, pedagogicznej i społecznej prof. Samuela Dicksteina104. 

Materiały wybitnego matematyka Wacława Sierpińskiego (1882-1969), pro-
fesora Uniwersytetów Lwowskiego i Warszawskiego, Instytutu Matematycznego 
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PAN, prezesa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w latach 1931-1951, 
współtwórcy polskiej szkoły matematycznej, autora pierwszego syntetycznego 
ujęcia teorii mnogości , także w skali światowej, specjalisty z tego zakresu, 
aktywnego ponadto w zakresie teorii liczb, funkcji analitycznych i rzeczywistych, 
topologii ogólnej i metrycznej, logiki matematycznej, wpłynęły do Archiwum 
w kilku partiach. Pierwsza z nich została przekazana przez prof. Andrzej a Schinzla, 
ucznia i pierwszego biografa Sierpińskiego105, w imieniu Instytutu Matematycz-
nego PAN. Stanowiły one podstawową część zawartości archiwum tego uczonego. 
W 1971 r. syn Sierpińskiego, Mieczysław, przekazał album biograficzny zawiera-
jący wybór podstawowych dokumentów odnoszących się do życia ojca. W 1980 r. 
Józef Kapuściński za pośrednictwem Muzeum Historycznego M.St.Warszawy 
oddał do Archiwum dokumenty dotyczące tego uczonego. Ostatnią partię tych 
materiałów Archiwum zakupiło od prof. S.Krukowskiego. Był to rękopis artykułu 
Sierpińskiego106. Materiały tego uczonego gromadzone są również przez Ar-
chiwum Matematyczne w Sopocie107. W spuściźnie znajdującej się w Archiwum 
PAN dominują rękopisy opublikowanych prac Sierpińskiego, zarówno dużych jak 
i mniejszych odnoszące się w większości do teorii liczb. Wśród tych materiałów 
znalazła się także dokumentacja działalności tego uczonego w różnych instytu-
cjach. Duża jej część odnosi się do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 
W spuściźnie znalazła się ponadto dokumentacja uroczystości jubileuszowych 
związanych z osobą tego uczonego. Bliższej prezentacji wymagają dwa rodzaje 
dokumentacji występującej w tym zespole. Należą do nich: wspomniany wcześniej 
album biograficzny oraz korespondencja. Stanowią one swoiste, unikalne archi-
walia dotyczące życia Sierpińskiego. Album zawiera kserokopie bądź fotokopie, 
rzadziej oryginały, dokumentujące zdobywanie poszczególnych stopni, tytułów 
i stanowisk naukowych, członkostwa w różnych korporacjach a nawet kontaktów 
z różnymi instytucjami, głównie uniwersytetami (m.in. zaproszenia do wygłasza-
nia wykładów). Został on sporządzony najprawdopodobniej przez rodzinę uczo-
nego. Motywy, dla których został utworzony nie są do końca wyjaśnione. Nie 
można wykluczyć ingerencji samego Sierpińskiego w stworzenie tej księgi. Do-
kładne zbadanie przyczyn i losów utworzenia albumu dostarczyłoby ciekawych 
refleksji obrazujących przede wszystkim stosunek do tradycji i przeszłości ze 
strony twórcy albumu oraz sposobu wartościowania osiągnięć naukowych tego 
wybitnego matematyka. Być może była to idea, której inspiratorem był uczony, 
a którą zrealizował syn. Niewykluczone jednak, iż była to własna decyzja Mieczy-
sława Sierpińskiego udokumentowania w ten właśnie sposób najważniejszych 
dokonań jego ojca. Być może powstanie tego albumu miało związek z zastrzeże-
niem wysuniętym przez konserwatora m.st.Warszawy w 1970 r. wobec próby 
wywozu dokumentów Sierpińskiego po jego śmierci przez rodzinę za granicę. 
Wówczas to jako jedno z możliwych rozwiązań wysunięto sugestię, iż zgoda na 
wywiezienie tych materiałów za granicę powinna zostać uwarunkowana wy-
konaniem i pozostawieniem w kraju ksero- bądź fotokopii kwestionowanych 
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archiwaliów. Już wówczas podkreślano, iż mają one duże znaczenie dla badań 
z historii nauki. Uznano je za bardzo wartościową część narodowego zasobu 
archiwalnego a poprzez to polskiego dorobku kulturowego108. Możliwe, iż kwestia 
pochodzenia albumu zostanie wyjaśniona w trakcie porządkowania spuścizny. 
Zawiera on w większości wykonane różną techniką kopie dokumentów urzędo-
wych różnej proweniencji. Intencją jego utworzenia była prawdopodobnie idea 
udokumentowania najważniejszych faktów z życia naukowego uczonego. Album 
otwiera kserokopia dyplomu ukończenia Uniwersytetu Warszawskiego (1905). 
Wśród innych dokumentów w nim zawartych znalazły się m.in. : kserokopia nomi-
nacji na profesora Uniwersytetu Lwowskiego (1910), zawiadomienie o przyjęciu 
w poczet członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1908), Akademii 
Umiejętności (korespondent, 1918), Polskiej Akademii Umiejętności (członek 
czynny, 1921), informacje o przyznaniu przez AU nagrody z fundacji Konstantego 
Simona (1913,1918), zaświadczenie o tym, iż w latach 1904-1905 był nauczycie-
lem matematyki w rosyjskich gimnazjach rządowych oraz, iż porzucił tę posadę 
w 1905 r. z powodu bojkotu szkoły rosyjskiej, wystawione w 1920 r. na podstawie 
oświadczenia prof. Jana Tura, zgoda Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe-
ceniaPublicznego na przyjęcie i noszenie Krzyża Oficerskiego Orderu Francuskiej 
Legii Honorowej (1933) oraz Węgierskiego Krzyża Zasługi II KI. (1933), przy-
znanie nagrody im. Jakuba Natansona przez Kasę im. J.Mianowskiego (1926), 
nominacja na profesora zwyczajnego UW (1927), dokumentacja członkostwa 
w zagranicznych korporacjach. Wśród materiałów zgrupowanych w albumie 
znalazło się również podziękowanie prymasa Polski, Augusta Hlonda, z 1948 r. 
za przesłaną mu książkę Działania nieskończone oraz załączone do niej odbitki 
prac. Uzupełnione ono zostało życzeniami dalszych, pomyślnych wyników w pra-
cy naukowej. Wskazać tu również należy na pozdrowienia przesłane przez ucze-
stników konferencji dotyczącej teorii liczb zorganizowanej przez American Mat-
hematical Society (1969) z załączonymi podpisami dużej grupy matematyków 
amerykańskich zajmujących się tymi kwestiami. Album zamykają wspomnienia 
pośmiertne i nekrologi publikowane w prasie krajowej i zagranicznej109. W spuś-
ciźnie tej znajduje się bogata korespondencja. Obejmowała ona szeroki krąg 
problemów. Wśród korespondentów znajdowali się m.in. Karol Borsuk, Włady-
sław Dziewulski ( 1 list z 1945 r. dotyczący kwestii obsady katedr matematyki 
w nowoutworzonym Uniwersytecie Toruńskim), Bronisław Knaster (1950-1967, 
14), Tadeusz Kotarbiński, Kazimierz Kuratowski, Edward Szpilrejn-Marczewski, 
Jan Mycielski, Władysław Orlicz, S.Piccard (Uniwersytet w Neuchątel, dyrektor 
seminarium z zakresu geometrii, aż 127 listów z lat 1945-1969), Mauro Picone 
(profesor uniwersytetów włoskich, 58 listów z lat 1945-1967), A.Sharma (mate-
matyk indyjski, Lucknow University, Indie, 68 listów z lat 1952-1963), Hugo 
Steinhaus (1945-1965, 28), Alfred Tarski (12 listów z lat 1942-1966 pisanych 
z Berkeley), Stanisław Ułam (1961-1964,5), Tadeusz Ważewski, Antoni Zygmund 
(1946-1959, 6)110. Osobną, bardzo bogatą, grupę materiałów stanowi wymiana 
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korespondencyjna pomiędzy Wacławem Sierpińskim a Andrzejem Schinzlem. 
Stanowi ją ok. 300 listów Sierpińskiego do Schinzla z lat 1954-1966 i ok. 200 
listów Schiznla do Sierpińskiego z lat 1953-1968111. Korespondencja prowadzona 
przez Sierpińskiego jest bardzo zróżnicowana. Znajdują sie w niej zarówno nie-
wielkie listy czy wręcz karteczki jak i obszerne zawierające wywody dotyczące 
zagadnień z zakresu matematyki, organizacji i prowadzenia badań. W listach 
Tarskiego do Sierpińskiego dominują kwestie naukowe. Każdy z nich jest swoi-
stym, małym traktatem logicznym. Korespondencja Sierpińskiego ilustruje bogac-
two kontaktów intelektualnych tego uczonego. W dużym zakresie stanowi też 
zapis dyskusji matematycznych prowadzonych w gronie wybitnych uczonych. 

Materiały Hugona Steinhausa ( 1887-1972), profesora Uniwersytetu Lwo-
wskiego i Wrocławskiego oraz uniwersytetów amerykańskich, członka korporacji 
krajowych (PAU, TNW, PAN) i zagranicznych, jednego z twórców lwowskiej 
szkoły matematycznej, autora prac z zakresu teorii gier i prawdopodobieństwa, 
zastosowań matematyki w wielu dziedzinach nauki, zostały zakupione przez 
Archiwum od żony uczonego Stefanii Steinhausowej w 1972 r.112 W spuściźnie 
występuje większość grup typowych dla tego rodzaju zespołów. Znajdują się 
wśród nich: prace, artykuły, referaty, odczyty i wykłady, recenzje . W tej grupie 
znalazły się również artykuły popularne.. Zawiera ona również dokumentację 
działalności naukowej, dydaktycznej, redakcyjnej i wydawniczej. W skład spuści-
zny weszły również materiały biograficzne oraz bogata korespondencja uczonego. 
Prace i artykuły zawarte w tym zespole dotyczyły głównie kwestii rachunku 
prawdopodobieństwa. Zagadnienie to należało do tematów pasjonujących tego 
uczonego. Wpływało ono w dużym zakresie na kształtowanie jego aktywności 
badawczej. Materiały Steinhausa dokumentowały również jego działalność dyda-
ktyczną w Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej. Obejmowały one notatki 
bądź zapisy wykładów wygłaszanych na tych uczelniach. Materiały Steinhausa 
zawierają ponadto dokumentację jego działalności dydaktycznej na uczelniach 
zagranicznych: Brighton, Berkeley, Michigan, Sussex113. Pokaźną część spuścizny 
uczonego stanowiły zapisy jego prób i pomysłów matematycznych. Stanowiło je 
17 zeszytów, z których część została przez Steinhausa opisana jako Dziennik czyli 
zapiski prób i pomysłów. Zawierały one z reguły rejestr problemów naukowych 
z próbami ich rozwiązania. Pierwszy z tej serii zeszytów datowany jest na 1942 r. 
(1.02.-25.10). Wśród materiałów Steinhausa zaobserwować można równoczesne 
prowadzenie kilku brulionów z tego samego typu zapiskami. Z tego powodu nie 
zawsze jest możliwe ich dokładne, chronologiczne uszeregowanie. Tytuł napisany 
najprawdopodobniej ręką samego Steinhausa Dziennik czyli zapiski prób i pomy-
słów pojawił się dopiero w 1953 r. Został on nadany brulionowi zawierającemu 
zapiski z lat 1953-1955.Obok niego był prowadzony równolegle zeszyt, w którym 
Steinhaus zapisywał problemy matematyczne w okresie od początku lipca do 
końca sierpnia 1954 r. Wśród tych notatek odnaleziono również zapis pewnej 
refleksji ogólnej sformułowanej przez uczonego, rodzaj złotej myśli. Pod datą 
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5.09.1955 r. zapisał on bowiem: „Życie towarzyskie pociąga słabe charaktery"114. 
Do serii tych notatek zostały dołączone również takie, które zawierały wpisy 
pojedyncze lub przypadkowe115. Obejmuj ą one refieksje matematyczne tego uczo-
nego dokumentując różnorodne kierunki jego rozważań z zakresu tej dziedziny 
wiedzy. Stanowią one rodzaj Księgi Szkockiej w wydaniu Steinhausa. W materia-
łach uczonego znalazła się także bogata korespondencja. Przeważają w niej zapisy 
swoistych, sporadycznych kontaktów listownych. W grupie korespondentów do-
minowały osoby będące autorami 1 lub 2 listów. Znaleźć wśród nich można wiele 
nazwisk reprezentujących zarówno nauki matematyczne jak i humanistyczne. 
W gronie reprezentantów tych pierwszych występowali: Karol Borsuk, Zofia 
Krygowska, Kazimierz Kuratowski, Edward Marczewski, Stanisław Mazur, Wła-
dysław Orlicz, Wacław Sierpiński, Stanisław Ułam, Tadeusz Ważewski, Antoni 
Zygmund. Na wyróżnienie zasługują w tej grupie listy od Sierpińskiego. Jest ich 
10. Pochodzą z lat 1950-1963. Był to zatem dość trwały kontakt listowny. Stanowił 
uzupełnienie osobistych spotkań tych dwóch uczonych. W grupie przedstawicieli 
nauk humanistycznych piszących do Steinhausa znaleźli się m.in. Andrzej Garli-
cki, Konrad Górki, Karol Grycz, Gerard Labuda, Stanisław Rospond, Witold 
Taszycki. W gronie korespondentów znajdowali się również reprezentanci innych 
nauk. Należeli do nich m.in. Walery Goetel, Ludwik Hirszfeld, Maksymilian 
Huber, Kazimierz Stołyhwo116. Wśród przechowywanych przez Steinhausa mate-
riałów znalazły się również dwa utwory Czesława Miłosza Grób matki i Legenda. 
Stanowią one świadectwo jego zainteresowań literackich117. 

Analiza korespondencji trzech wybitnych matematyków polskich: Wacława 
Sierpińskiego, Kazimierza Kuratowskiego i Hugona Steinhausa wskazuje, iż do-
tyczyła ona wielu kwestii z zakresu teorii i organizacji badań tej i innych dziedzin 
wiedzy. Stanowi ona również cenny dokument klimatu intelektualnego epoki, 
w której powstała. Listy wymagają dobrego opracowania, a w przyszłości pełnej 
edycji naukowej. Stanowiłyby one uzupełnienie opublikowanych dotychczas pa-
miętników i wspomnień uczonych z tego kręgu. 

Materiały Władysława Folkierskiego (1841-1904), inżyniera kolejowego, fi-
zyka, pedagoga, wykładowcy w Wyższej Szkole Polskiej (Montpamaskiej) w Pa-
ryżu, członka Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu, profesora i doctora honoris 
causa Uniwersytetu w Limie, członka Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie 
zostały zakupione przez Archiwum w 1954 r. od wnuka Andrzeja Folkierskiego, 
mieszkającego w Londynie. Zostały one uporządkowane przez Marię Tajchman 
a inwentarz ich opublikowano118. W zespole tym nie występują materiały twórczo-
ści naukowej. Dominują w nim dokumenty odnoszące się do działalności twórcy 
spuścizny. Wśród nich znalazł się m.in. dyplom członkowski Towarzystwa Nauk 
Ścisłych w Paryżu119. W spuściźnie Folkierskiego znalazły się również materiały 
świadczące o jego uczestnictwie w powstaniu styczniowym. Mają one fonnę 
maleńkich karteczek pisanych odręcznie ostemplowanych pieczęcią dowódcy 
oddziału 3-go województwa mazowieckiego. Jedna z nich stanowiła zgodę na 
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urlop Folkierskiego, wystawiona została 14.11.1863 r. Druga natomiast była 
prośbą kierowaną do wszystkich agend Rządu Narodowego o udzielenie pomocy 
ich posiadaczowi w jego próbie przedostania się za granicę120. Tego typu materiały 
są bardzo nieliczne w zbiorach polskich. W materiałach biograficznych znalazły 
się odpis aktu urodzenia, świadectwa szkolne oraz dotyczące studiów wyższych 
w uczelniach w Karlsruhe i Paryżu. Występowały wśród nich ponadto dyplom 
i świadectwo Orderu Legii Honorowej (1871), akt ślubu, świadectwo zgonu, 
krótka autobiografia i fotografie (1871-1903)121. Korespondencja zawarta w tym 
zespole jest dość nietypowa. Obejmuje ona prawie wyłącznie kwestie przekazy-
wania materiałów historycznych bądź naukowych do zbiorów polskich: dokumen-
tu Stanisława Leszczyńskiego z 1739 r. do Biblioteki Ossolińskich i pracy 
naukowej do Biblioteki Ordynacji Zamoyskich122. W materiałach rodzinnych 
znalazł się m.in. odpis dokumentu wystawionego przez Heroldię Królestwa Pol-
skiego stwierdzający szlachectwo rodziny Folkierskich123. 

Materiały Kajetana Garbińskiego (1796-1847), profesora Uniwersytetu War-
szawskiego i dyrektora Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego 
w Warszawie zostały przekazane do Archiwum w 1969 r. jako depozyt Katedry 
Historii Techniki Politechniki Warszawskiej. W 1978 r. zostały wycofane. Prze-
kazano je do Muzeum Politechniki Warszawskiej. W Archiwum pozostały mikro-
filmy tych materiałów. Zawierały one dokumenty odnoszące się do pierwszej 
połowy XIX w. Do najistotniejszych należały: patenty Garbińskiego na członka 
Warszawskiego KrólewskiegoTowarzystwaPrzyjaciół Nauk, przybranego (1824) 
z podpisem Stanisława Staszica oraz czynnego (1827) z podpisem Juliana Ursyna 
Niemcewicza (1827). Z uczestnictwem uczonego w powstaniu listopadowym 
związane było zapewne wezwanie na przesłuchanie do Sądu Najwyższego Kry-
minalnego z 14.12.1832 r.124 

Materiały Henryka Greniewskiego (1903-1972), profesora UW, specjalizują-
cego się w zakresie cybernetyki zostały przekazane w 1989 r. przez jego żonę 
Agnieszkę Lobacz. Zostały one zaopatrzone w spis sporządzony przez ofiarodaw-
ców. Spotykamy się tutaj z rzadkim i ciekawym przypadkiem zachowania spuści-
zny w porządku nadanym przez jej twórcę. Wynikło to z faktu, iż przy sporządzaniu 
spisu dążono do zachowania układu materiałów wewnątrz poszczególnych teczek 
ukształtowanego przez Greniewskiego. Sformowanym przez niego materiałom 
a zarazem problemom nadano układ chronologiczny125. Pierwsza z grup tematy-
cznych zawierała prace z zakresu logiki i cybernetyki. Część materiałów posiadała 
załączniki umożliwiające ich przybliżoną datację. Przykładem może tu być kopia 
maszynopisu Groups and fields of the prepositional calculus z listem A.Mosto-
wskiego dotyczącym tej pracy. W tej grupie materiałów dominowały rękopisy. 
Duża ich część została napisana ołówkiem. W spisie znalazły się również adnotacje 
dotyczące publikacji poszczególnych pozycji. Druga grupa prac poświęcona zo-
stała zagadnieniom matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Znalazła się w niej 
również duża ilość notatek poświęconych historii matematyki ubezpieczeniowej 
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oraz historii finansów126. Trzecia grupa materiałów objęła prace związane z prak-
tyczną działalnością gospodarczą w latach 1945-1949. Znalazły się w niej notatki 
odnoszące się do ilościowych przewidywań demograficznych i społecznych, do-
chodów przedsiębiorstw państwowych (1945), notatki dla Biura Odbudowy Sto-
licy w sprawie długoterminowego planu ekonomicznego odbudowy Warszawy 
(1948) czy też bezimienna ankieta przeprowadzona na użytek XXII Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich (1847). Materiały te stanowią zapis prób bardziej 
lub mniej zaawansowanych wykorzystania matematyki w sferze gospodarki pla-
nowej .zwłaszcza metodologii tworzenia planów. W kolejnej grupie prac znalazły 
odzwierciedlenie zagadnienia odnoszące się do cybernetyki ekonomicznej oraz 
zastosowania cybernetyki w prakseologii. Spora część tych materiałów została 
poświęcona roli informacji w planowaniu badań naukowych. W tej grupie znalazły 
się również 2 szkice powstałe na marginesie prac Oskara Langego. Duża część 
materiałów poświęcona została zagadnieniom z zakresu naukoznawstwa. Znalazły 
się wśród nich prace zawierające refleksje dotyczące języka nauki oraz relacjom 
pomiędzy państwem a nauką. W spuściźnie zawarta była także grupa prac autorów 
zagranicznych. Dotyczyły one zagadnień z zakresu cybernetyki. Znalazły się 
wśród nich prace radzieckie, bułgarskie, rumuńskie, węgierskie, czechosłowackie, 
jugosłowiańskie, francuskie, amerykańskie, angielskie, włoskie. W spisie prac 
odnotowywano również daty spotkań ich autorów z H.Greniewskim. Spuściznę 
zamykała grupa recenzji prac doktorskich i magisterskich oraz wydawniczych. 

Archiwum posiada jeszcze kilka spuścizn z zakresu matematyki. Należą do 
nich materiały Władysława Orlicza (1903-1990), profesora UP, członka rzeczy-
wistego PAN, twórcy Poznańskiego Oddziału Instytutu Matematycznego PAN. 
Jest ona przechowywana w Poznaniu. Zawiera bardzo zróżnicowaną dokumenta-
cje. Znalazły się w niej zarówno materiały warsztatowe jak i działalności naukowej 
i zawodowej oraz biograficzne. Spuścizna ta jest bardzo obszerna. Materiały te są 
sukcesywnie przekazywane przez żonę127. Wśród spuścizn z tego zakresu znajdują 
się papiery Juliusza Rudnickiego (1881-1948) z zakresu geometrii oraz Włady-
sława Nikliborca (1899-1948), profesora Politechniki Warszawskiej, członka 
PAU, TNW, Polskiej Akademii Nauk Technicznych. Te ostatnie zostały przeka-
zane przez Jana Nikliborca w 1963. Jest to maleńka spuścizna zawierająca doku-
mentacje działalności naukowej i dydaktycznej128. Archiwum pozyskało również 
materiały Krystyna Bochenka. Spuścizna Kazimierza Ajdukiewicza ( 1890-1963), 
wybitnego logika i filozofa problematyką swoją wykracza znacznie poza zakres 
nauk matematycznych. Zarówno działalność uczonego jak i jego materiały są 
najlepszym dowodem na to, jak trudne są problemy wiążące się z klasyfikacją 
a zatem kwestiami wytyczania granic pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami129. 
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CHEMIA 

Archiwum posiada kilkanaście spuścizn z zakresu chemii. Przeważają wśród 
nich zespoły drobne. W niniejszych rozważaniach zaprezentowane zostaną mate-
riały Wojciecha Świetosławskiego i Tadeusza Urbańskiego. 

Materiały Wojciecha Świętosławskiego (1881-1968), profesora Politechniki 
Warszawskiej, rektora tej uczelni (1928/1929), profesora Uniwersytetu Warsza-
wskiego, Uniwersytetu w Pittsburgu, State University of Iowa, Instytutu Chemii 
Fizycznej PAN, ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego w latach 
1935-1939 zostały przekazane przez jego córkę Janinę Świętosławską-Żółkiew-
ską. Stanowią one część spuścizny rękopiśmiennej tego uczonego. Fragment jej 
(m.in. fotografie, dyplomy, książki, nadbitki) był przechowywany w Muzeum 
M.Skłodowskiej-Curie(informacjaz 1971 г.). Część spuścizny, głównie korespon-
dencjauczonego, przechowywana była przez Janinę Świetosławską. W posiadaniu 
Archiwum znalazły się głównie materiały działalności w instytucjach krajowych 
i zagranicznych w tym Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej oraz 
Polskiej Akademii Nauk. W spuściżnie zawarty jest również maszynopis mono-
grafii Cryometric Measurments of Organie Substances oraz dołączone do niej 
materiały warsztatowe130. W świetle informacji uczonego jego osobiste archiwum 
uległo zniszczeniu w czasie II wojny światowej131. 

Materiały Tadeusza Urbańskiego (1901-1985), profesora Politechniki War-
szawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Chemii Organicznej PAN 
zostały zakupione przez Archiwum w 1988 r. od córki uczonego Joanny Wieczor-
kowskiej132. W spuściżnie tej większość stanowiły materiały twórczości naukowej. 
Składały się na nie rękopisy i maszynopisy prac i artykułów. Dominowały wśród 
nich materiały odnoszące się do największego dzieła tego uczonego Chemistry and 
Technology of Explosives (wyd. polskie w 1954 r. pod tytułem Chemia i techno-
logia materiałów wybuchowych). Odnosiły się one zarówno do pierwszej edycji 
w języku angielskim (Oxford 1964-1967,1.1-3) jaki drugiej pełniejszej, uzupeł-
nionej i rozszerzonej (Oxford 1984-1985,1.1^4). Niestety nie są one kompletne. 
Największą partię stanowią rękopisy tomu czwartego drugiego wydania. Zacho-
wane partie stanowią dokumentację wysiłku autorskiego wkładanego w edycję 
tego dzieła. Umożliwiają ponadto pełniejszą analizę zawartych w nim koncepcji 
naukowych. W tej grupie materiałów znalazły się także notatki dotyczące różnych 
zagadnień z zakresu chemii organicznej. Umożliwiają one obserwacje warsztatu 
badawczego uczonego, zwłaszcza jego lektur stanowiących podstawę jego refle-
ksji naukowej. W spuściżnie zachowało się dużo materiałów dokumentujących 
intensywne kontakty zagraniczne i wysoką pozycję Urbańskiego na arenie mię-
dzynarodowej. Należą do nich zarówno korespondencja z „Pergamon Press" w spra-
wie kolejnych wydań Chemistry and Technology of Explosives jak i fragmentary-
cznie zobrazowane kontakty z Komitetem Nagród Nobla w dziedzinie chemii 
Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk oraz korespondencja uczonego133. Miarą 
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wysokiej pozycji uczonego stanowiły również nadbitki artykułów opublikowa-
nych w światowej literaturze naukowej w latach 1946-1969. Zostały one zebrane 
w jeden tom oprawiony najprawdopodobniej przez twórcę spuścizny. Zostały one 
zszyte chronologiczne. Stanowią one ważny materiał dla pełnej bibliografii prac 
tego uczonego oraz analiz jego dorobku134. 

Archiwum posiada ponadto materiały : Stanisława Bretsznajdera( 1907-1967), 
Kazimierza Gostkowskiego (1894-1981), Wacława S.Leśni ańskiego (1886— 
1956), TadeuszaB.Miłobędzkiego (1873-1959), Dionizego Smoleńskiego (1902-
1984), Romualda Spychalskiego (1904-1940?), Marcelego Struszyńskiego 
(1880-1959), Józefa Turskiego (1891-1955), Józefy Wąsowskiej (1909-1957), 
Józefa Zawadzkiego (1886-1951). 

W zasobie Archiwum znajduje się również dokumentacja działalności Obser-
watorium Astronomicznego im. Dr J.Jędrzejewicza istniejącego przy Towarzy-
stwie Naukowym Warszawskim135 w latach 1912-1926. Placówka ta nie rozwinęła 
pełnej aktywności naukowej z powodu nieodpowiedniego usytuowania jej w mieś-
cie. Lokalizacja w gmachu Szkoły Rotwanda i Wawelbergana ulicy Mokotowskiej 
uniemożliwiała prowadzenie obserwacji. Wśród zachowanej dokumentacji prze-
ważały sprawy łączące się ze sprzętem astronomicznym. Znalazły się w niej polisa 
ubezpieczeniowa, prośby o wyposażenie poszczególnych przyrządów oraz prze-
kazanie ich do Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Wśród akt TN W znalazła się również dokumentacja działalności Pracowni Radio-
logicznej oraz Wydziału III tej instytucji136. 

Archiwum posiada w swoim zasobie również akta placówek i jednostek 
organizacyjnych prowadzących badania z zakresu nauk ścisłych. Znalazł się wśród 
nich Wydział III PAN. Akta dotyczące jego działalności z lat 1954-1972 zostały 
przekazane w okresie 1955-1973. Część tej dokumentacji dotyczyła także placó-
wek znajdujących się aktualnie w strukturze Wydziału VII137. Akta Instytutu 
Fizyki z lat 1953-1974 zostały przekazane w 1984 r. Obejmują różnorodną 
dokumentację odnoszącą się do działalności tej placówki. Dużą jej grupę stanowiły 
materiały naukowe. Należały do nich prace i przewody doktorskie i habilitacyjne, 
opracowania naukowe, dokumentacja działalności naukowej pracowników (w tym 
także spisy ich publikacji), sprawozdania z prowadzonych badań i realizowanej 
problematyki badawczej138. Akta Instytutu Matematycznego z lat 1951-1973 
zostały przekazane w okresie 1963-1977. Zawierają one również część dokumen-
tacji Gabinetu Matematycznego TNW oraz podsekcji matematyki na I Kongresie 
Nauki Polskiej. Archiwalia Instytutu obejmują działalność administracyjną i na-
ukową Instytutu. Znalazły się wśród nich prace doktorskie, habilitacyjne, opraco-
wania i sprawozdania z realizacji problemów badawczych139. Materiały dotyczące 
historii nauk ścisłych występują w dokumentacji Instytutu Historii Nauki140. Akta 
I Kongresu Nauki Polskiej oraz różnych Biur Sekretariatu Administracyjnego 
zawierają materiały do historii organizacji nauk ścisłych oraz realizowanych w jej 
ramach problemów badawczych. 
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W kolekcji medali znajdującej się w zbiorach Archiwum występuje dość duża 
grupa eksponatów wybitych na cześć uczonych uprawiających nauki ścisłe. Naj-
większa ich grupa poświecona została osobie Mikołaja Kopernika. Część z nich 
doczekała się pełniejszej charakterystyki141. Spora grupa medali została wybita na 
cześć Marii Skłodowskiej-Curie. Większość z nich eksponowała głównie fakt 
odkrycia przez uczoną radu i polonu. Nie brak wśród nich jednak również takich, 
za pomocą których usiłowano związać nazwisko wybitnej uczonej z określoną 
ideologią polityczną142. Medale znajdujące się w zbiorze Archiwum zostały wybi-
te na cześć Ignacego Mościckiego (jako prezydenta RP), Wacława Sierpińskiego 
(m.in. wybity z okazji 20-lecia sprawowania funkcji prezesa TNW), Mariana 
Smoluchowskiego, Jędrzeja Śniadeckiego, Wojciecha Świętosławskiego, Stani-
sława Turskiego ( z okazji 60 rocznicy urodzin rektora UW), Witelona, Jana 
Zawidzkiego. Medale stanowiły ważny element propagowania określonych treści 
i wartości143. Ich rola była szczególnie duża, gdy środki masowego przekazu, 
zwłaszcza prasa i telewizja nie funkcjonowały w takiej jak obecnie skali. Znajdu-
jące się w zbiorze Archiwum medale ilustrują określone etapy i fazy polsko-nie-
mieckiego sporu o Kopernika144. Eksponaty bite w drugiej połowie XIX w. na 
ziemiach polskich, w odróżnieniu od wcześniejszych w sposób zdecydowany 
akcentowały przynależność narodową uczonego. Medal z 1873 r. wyemitowany 
w Poznaniu na awersie zawierał napis „Polskie wydało go plemie Wstrzymał 
słońce Wzruszył ziemie"145. Obrazowały one zatem również pewne tendencje 
charakterystyczne dla życia społeczności polskich pod zaborami. Medale stanowić 
mogą cenne źródło uzupełniające do badania różnego rodzaju tendencji w dziejach 
nauki. 

Zbiór fotograficzny Archiwum wykorzystywany bywa z reguły do celów 
ilustracyjnych. Znajduje się w nim również duża grupa zdjęć uczonych uprawia-
jących nauki ścisłe. Najbardziej wartościowe z punktu widzenia historii nauki są 
te ujęcia, które prezentują badaczy w trakcie wykonywania ich czynności zawo-
dowych. Fotografie z laboratoriów bądź sal wykładowych prezentują wyposażenie 
oraz warunki, w jakich przeprowadzano eksperymenty. Chęć utrwalenia tych 
procesów na kliszy fotograficznej była widoczna niemal od momentu pojawienia 
się fotografii jako dziedziny ludzkiej aktywności. W zbiorze Archiwum tendencje 
te obserwować można przede wszystkim na fotografiach z okresu międzywojen-
nego. Najbardziej znane zdjęcie to prezydent Ignacy Mościcki oglądający do-
świadczenie z ciekłym dwusiarczkiem węgla w niskich temperaturach w pracowni 
Politechniki Warszawskiej. Autorem i realizatorem tego eksperymentu był najpra-
wdopodobniej widoczny również na zdjęciu Mieczysław Wolfke. Z tych właśnie 
względów fotografia jako jedno ze źródeł historycznych również cieszy się zain-
teresowaniem badaczy tej problematyki. Fotografie dokumentujące proces badaw-
czy z reguły odnaleźć można w materiałach warsztatowych. Stanowią one odrębne 
zagadnienie do rozważań. 
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Przegląd dorobku historii nauk ścisłych XX w. upoważnia do stwierdzenia, iż 
wiele wybitnych postaci z kręgu tych dyscyplin nie doczekało się rzetelnych 
biografii naukowych. Wśród poświęconych im prac dominują ujęcia f ragmentary-
czne obejmujące wybrane problemy z zakresu ich twórczości1 4 6 . Dotyczy to 
zarówno kręgu f izyków jak matematyków i chemików. Brakowało również prób 
charakterystyki tych środowisk naukowych odnoszących się zarówno do okresu 
II wojny światowej jak i lat powojennych. Wobec postępu w badaniach nad tym 
okresem w dziedzinie historii politycznej, jaki nastąpił po 1989 г., który miał 
charakter swoistej eksplozji różnego charakteru i poziomu prac, ta dysproporcja 
wydaje się coraz bardziej uderzająca i wymagająca szybkiego uzupełnienia. Prze-
chowywane w Archiwum materiały, których twórcami byli uczeni za jmujący się 
naukami ścisłymi, wykraczają poza krąg problemów odnoszących się do dziejów 
refleksji teoretycznej w zakresie tych dyscyplin. Znalazły w nich odbicie również 
zagadnienia z zakresu życia społecznego i politycznego na ziemiach polskich a na-
stępnie w odrodzonym państwie polskim. Odnosiły się one w dużym stopniu do 
różnorodnych uwarunkowań organizacji nauki i prowadzenia badań. Szczególnie 
istotnymi materiałami wśród nich jest epistolografia. Wymaga ona wyselekcjo-
nowania, opracowania oraz spopularyzowana w postaci publikacji. Prace nad nią 
stanowić będą zapewne otwarcie nowych problemów z zakresu krytyki i edycji 
źródeł do historii XX wieku. Dotyczyć one będą w bardzo szerokim zakresie 
uwarunkowań życia i działalności uczonych oraz tworzonych przez nich materia-
łów. Przechowywane w Archiwum materiały odnoszące się do tych kwestii są 
bardzo zróżnicowane. Ilustrują różne aspekty działalności w zakresie tej grupy 
dyscyplin. Refleksje odnoszące się do kwestii źródłowych wiążą się z problema-
tyką metod badawczych z zakresu historii nauki147. Materiały te stanowią warto-
ściowy zapis istotnego elementu polskiego dorobku kulturowego, jakim była 
działalność uczonych polskich w zakresie nauk ścisłych. 

Przypisy 
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Aicja Kulecka 

SOURCES FOR THE HISTORY OF THE EXACT SCIENCES 
IN 19TH AND 20TH CENTURIES 

IN THE ARCHIVES OF THE POLISH ACADEMY OF SCEINCES 

In the article the author presents the personal archives of Polish scientists in the 
following disciplines: astronomy, physics, mathematics and chemistry. The aim is to 
provide information that would go beyond general data on the particular batches of archival 
materials. It contains information on various levels of archival grouping, covering not only 
fonds but also units of archival materials, groups of documents or single documents. For 
astronomy, the materials that have received most attention in the paper are those relating 
to Władysław Dziewulski (1878-1968), Professorat the Stefan Batory University in Wilno 
(Vilnius) and the Nicholaus Copernicus University in Toruń, the initiator and head of the 
astronomic observatories at those two universities. In the field of physics, material relating 
to the following scientists has been analyzed: Klemens Eugeniusz Dziewulski (1842-
1889), laboratory worker at the chair of experimental physics of the Polish-language 
University in Warsaw (Szkoła Główna) and then the Russian-language Imperial Warsaw 
University; Stanisław Kalinowski (1873-1946), Professor of the Warsaw Polytechnic 
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(known under the English name of Warsaw Technical University), and Wolna Wszechnica 

Polska (an open university), the founder and head of the Geophysical Observatory at 

Świder and of the Physical Institute of the Museum of Industry and Agriculture, who was 

also a deputy and senator of the Polish parliament; Ludwik Wertenstein (1882-1945), 

Professor of Radiology at the Wolna Wszechnica Polska; Mieczysław Woflke (1883-

1947), Dozent at the Zurich University and Professor at the Warsaw Polytechnic. For 

mathematics, the archives relating to the following scientists have been presented: Kazi-

mierz Kuratowski (1896-1980), Professor at the University of Wrasaw and at the Lwów 

Polytechnic; Wacław Sierpiński (1882-1969), Professor at the University of Warsaw and 

the University of Lwów; Hugo S teinhaus ( 1887-1972) Professor at the University of Lwów 

and the University of Wrocław. As for chemistry, the materials that have been presented 

relate to Tadeusz Urbański (1901-1985), Professor at the Warsaw Polytechnic, at the 

Military Academy of Technology, and at the Institute of Organic Chemistry of the Polish 

Academy of Sciences. The archival materials presented in the article contain a wealth of 

information illustrating various aspects of the scientists' activity in the areas of science in 

which they were engaged, thus making a valuable contribution to Poland's cultural 

heritage. 


