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Kolekcja rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego powiększyła 
się w 2001 r. o archiwa osobiste Fizyków -  postaci znaczących dla polskiego 
i warszawskiego środowiska naukowego: Mariana Danysza (1909-1983) i Je
rzego Pniewskiego (1913-1989). Uczeni ci byli odkrywcami hiperjąder a także 
twórcami podstaw teorii dotyczącej cząstek tego typu.

Marian Danysz, syn ucznia i współpracownika Marii Curie-Skłodowskiej, Ja
na Kazimierza Danysza, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki War
szawskiej (1938), pracownik Instytutu Radowego w Warszawie (1936-1937), 
Uniwersytetu w Bristolu (1949-1952), Instytutu Badań Jądrowych (1955-1970), 
Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej (1956-1970), profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty PAN (1969), Akademii Nauk 
w Heidelbergu, wiceprezes Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej 
specjalizował się w badaniach z zakresu fizyki jądrowej, szczególnie zaś fizyki 
wysokich energii1. Należał do pierwszego pokolenia uczonych adoptujących 
osiągnięcia w zakresie fizyki jądrowej do polskich teorii i prac laboratoryjnych 
oraz programów nauczania. Uczestniczył w tworzeniu zarówno podstaw teore
tycznych, jak i organizacyjnych tej dyscypliny wiedzy w Polsće. Zachowane 
archiwum osobiste odzwierciedla te dwa podstawowe nurty jego działalności.

Wśród archiwaliów Mariana Danysza wyróżnić można: 1) materiały działal
ności naukowej -  prace, artykuły, referaty; 2) materiały działalności naukowej,
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dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej; 3) materiały biograficzne; 
4) korespondencją.

W materiałach twórczości naukowej znalazły sią m.in. następujące rąkopisy 
„Promieniowanie kosmiczne a zagadnienie cząstek elementarnych” (referat wy
głoszony w Instytucie Badań Jądrowych), „Promieniowanie kosmiczne a pod
stawowe składniki materii” (odczyt wygłoszony w Siedlcach, 1954), „Promienie 
kosmiczne i klisze” (odczyt, Gdański 954), „Co to jest energia atomowa?” (kon
spekt referatu), „Nowoczesne metody techniki emulsji fotograficznych” 
(Kraków 1953), „Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie promieniowania kosmiczne
go metodą emulsji jądrowych” (Gliwice 1953) oraz inne teksty poświęcone pro
mieniowaniu kosmicznemu, potrzebie teorii kwantów, mezonom. Ta grupa 
archiwaliów obejmuje również referaty na międzynarodowe konferencje przy
gotowanych i wygłaszanych przez M.Danysza. Należą do niej „Cosmic Radia
tion in Research Work on Elementary Particles”, „Hyperfragment” oraz 
„Analysis of stars leading to hyperfragments émission” . Ten ostatni to referat 
przygotowany przez zespół fizyków polskich w składzie: P.Ciok, M.Danysz, 
J.Gieruka, E.Skrzypczak na międzynarodową konferencję poświęconą cząstkom 
elementarnym, która odbyła się w 1955 r. w Pizie.

Oprócz wspomnianych wcześniej tekstów znalazły się tu także materiały 
warsztatowe w tym notatki z konferencji i literatury, fotografie dokumentujące 
proces badań cząstek elementarnych.

Duża część materiałów działalności naukowej dotyczy międzynarodowych 
konferencji, w których uczestniczył M.Danysz oraz inni polscy fizycy. Znajdu
je  się wśród nich m.in. dokumentacja wspomnianej wcześniej konferencji w Pi
zie (1955) oraz XIII Międzynarodowej Konferencji Wysokich Energii w Berke
ley (1966, XlIIth International Conference on High Energy Physics, University 
of California). Materiały konferencji w Pizie to: zaproszenia, program konferen
cji, sprawozdania z uczestnictwa w niej polskich fizyków, m.in. H.Niewodni
czańskiego i M.Mięsowicza „Sprawozdanie z udziału w konferencji międzyna
rodowej dotyczącej cząstek elementarnych, która odbyła się w Pizie od 12 do 18 
czerwca 1955”, referat Ireny Joliot -  Curie „Ce qu’apporte la radioactivité dans 
la connaissance du monde”. Wśród materiałów XIII Międzynarodowej Konfe
rencji Wysokich Energii w Berkeley znalazły się m.in. formularz zgłoszenia 
uczestnictwa, program konferencji, lista uczestników, obserwatorów, biuletyn 
konferencji, pismo przewodnie American Institute o f Physics do uczestników, li
sta prac zgłoszonych przez polskich fizyków na konferencję.

W archiwum M.Danysza znalazła się także dokumentacja innych konferencji. 
Były to: 1 ) konferencja poświęcona pokojowemu wykorzystaniu energii jądrowej 
zorganizowana pod patronatem ONZ w sierpniu 1955 r. -  m.in. biuletyn konferen
cji; 2) konferencja poświęcona hipeijądrom w St.Cergue, 1963 -  program, lista 
uczestników; 3) międzynarodowa konferencja poświącona promieniowaniu kos
micznemu w Kyoto, Japonia, 1961 -  listy uczestników, listy zaproszonych gości.
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W grupie dokumentacji dotyczącej działalności w Polskiej Akademii Nauk 
znalazła się m.in. sprawa członkostwa J.Rotblata w tej korporacji (1965).

W omawianym archiwum zgromadzona została również dokumentacja dzia
łalności rad naukowych liczących się ośrodków badań jądrowych w kraju, m.in. 
Instytutu Badań Jądrowych w Świerku i Krakowie. W materiałach tych zawarta 
jest także dokumentacja współpracy z zagranicznymi środowiskami naukowymi 
prowadzącymi badania z tej dziedziny wiedzy. Dotyczy ona także współpracy 
polskich uczonych z radzieckimi, m.in. ze Zjednoczonym Instytutem Badań 
Jądrowych w Dubnej (1966-1973). Znajdują się tu także materiały współpracy 
z European Physical Society. Archiwum zawiera także dokumentację wizyt uczo
nych zagranicznych w Polsce. Dotyczy ona m.in. pobytu T.A.Romanowskiego 
z Ohio State University (1970), radzieckich fizyków ze ZIBJ w Dubnej, Petera 
Schleina z Uniwersytetu w Los Angeles, Christopha Schmida z CERN-u, P. Cüera 
z Laboratoire de Physique Corpuaculaire Strasbourg, laureata Nagrody Nobla 
C.N.Yanga (State University o f New York) (1970), Jacquesa Wilqueta (1968).

Materiały działalności dydaktycznej zawierają opinie i rekomendacje dla 
osób wyjeżdżających do CERN (1968-1970), recenzje rozpraw doktorskich 
i habilitacyjnych wraz z dołączonymi autoreferatami tych pierwszych (1965— 
1967), opinie w sprawie nadania tytułów profesorskich wraz z załączonymi da
nymi biograficznymi.

W materiałach działalności popularyzatorskiej znalazły się: scenariusz audy
cji dotyczącej energii atomowej wyemitowanej w ramach cyklu „Wolna Trybu
na Radiowa” (1954), konspekt dyskusji „Energia atomowa”, scenariusz i foto
grafie do programu telewizyjnego „Ze świata fizyki” (1972).

Grupa dokumentacji o charakterze biograficznym zawiera m.in. kwestiona
riusze osobowe, karty osobowe zawierające dane o charakterze biograficznym, 
w tym także posiadane tytuły i stopnie naukowe. Znalazły się tu także nomina
cje na stanowiska naukowe.

Archiwum zawiera bogatą korespondencję o charakterze naukowym, a mia
nowicie dotyczącą kwestii teoretycznych i organizacyjnych z zakresu fizyki. 
Znajdują się w nim listy autorstwa uczonych reprezentujących liczące się na 
świecie środowiska fizyków. Wśród korespondentów obok fizyków występują 
również reprezentanci innych dziedzin wiedzy. Są to m.in. H.H.Heckman (Uni
versity o f California, 1962-1964), F.L’Huillier (Uniwersytet w Strasbourgs 
1966), W.O. Loch (CERN, 1963-1969), E.J.Lofgren (University of California, 
1957-1964), G.R.Macleod (CERN, 1970), T.Marshale (The University o f Ro
chester), W.K. Panofsky, dyrektor Stanford Lenear Accelator Center 
(1967-1968), Józef Rotblat (1962-1968), Wojciech Rubinowicz, John Sacton 
(Uniwersytet w Brukseli), J.Tietge (Max-Planck Institut), V.F.Weisskopf (Mas
sachusetts Institute of Trechnology), J.H.Davis (University of Bristol, 1964-1965). 
Objętość archiwum wynosi około 1,00 m.b. Archiwalia zostały przekazane przez 
prof. J.A.Zakrzewskiego.
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Materiały Jerzego Pniewskiego (1913-1989), profesora UW, członka rzeczy
wistego PAN2, to część osobistego archiwum tego uczonego. Inny fragment je 
go archiwum znajduje się w Archiwum PAN.3 W przechowywanych w Gabine
cie Rękopisów BUW archiwaliach wyróżnić można następujące rodzaje 
dokumentacji: 1) materiały twórczości naukowej; 2) materiały działalności nau
kowej, organizacyjnej, dydaktycznej; 3) materiały biograficzne; 4) korespon
dencja; 5) materiały osób obcych.

W materiałach twórczości naukowej zawarta jest duża grupa artykułów do
tyczących podwójnego hiperfragmentu (hiperjądra), m.in. J.Pniewskiego „On 
the double hypemuclei”, R.H.Dalitza, D.H.Davisa, P.H.Fowlera, A.Montuilla, 
J.Pniewskiego, J.Sactona, J.A.Zakrzewskiego „Some remarks on the first doub
le hypemucleus Be observed in 1963” (rękopis i maszynopis), tych samych au
torów „The identified AA-hypemuclei at the predicted II particle”, J.Pniewskie
go, J.Werlego „50-lecie Ośrodka Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” (1971), 
J.Pniewskiego „Śladem pierwszych hiperjąder” (1966-67), „Struktury hiper- 
jądrowe” (1970), „Some information about the research done by the Polish Phy
sicists in collaboration with CERN”, „Maria Skłodowska Curie 1867-1934. 
W pięćdziesiątą rocznicę śmierci” (1984), „Retrospective review of hypemuclear 
physics” (1979), „Fizyka hiperjądrowa”. Ponadto występują tu materiały war
sztatowe, m.in. zeszyty z notatkami i wypisami do wykładów (1949-1977), 
w tym także wykładów kursowych. Znajduje się tu także dokumentacja dotycz
ąca procesu badania hipeijąder, w tym fotografie. W materiałach zawarte są tak
że maszynopisy wypowiedzi dla radia i telewizji (1962-1985).

W archiwum znajduje się również wiele mów pogrzebowych wygłaszanych 
przez J.Pniewskiego nad grobami wybitnych uczonych: Leonarda Sosnowskie
go (1981), Mariana Danysza (1983), Aleksandra Jabłońskiego (1980), Andrzeja 
Sołtana, Henryka Niewodniczańskiego (1968), Leopolda Infelda (1968). W tej 
grupie materiałów jest także wspomnienie o Stefanie Pieńkowskim.

W materiałach tych zawarte są także przemówienia okolicznościowe, m.in. 
w czasie wizyty Edwarda Gierka na UW (1978), II Kongresie Nauki Polskiej, na 
rozdaniu nagród im.A.Jurzykowskiego (1986), na sesji naukowej w dniu 8 mar
ca 1988 r. w XX rocznicę marca 1968 r.

Wśród materiałów warsztatowych znalazły się wycinki prasowe ilustrujące zain
teresowania fizyką, jej popularyzacją, organizacją nauki, historią fizyki -  w tym tak
że placówek prowadzących badania z tego zakresu. Zawarta jest w nich doku
mentacja losów tych placówek, zwłaszcza uprawiających fizykę jądrową 
(głównie Instytutu Fizyki Jądrowej) w okresach przełomów politycznych. Do te
go rodzaju materiałów należy publikacja „Rewolucja kulturalna w IBJ”, bezde- 
bitowe wydawnictwo „W okopach” dotyczące reorganizacji tej placówki, odbie
ranej przez środowisko jako próba likwidacji polskiej atomistyki (1983).
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W materiałach działalności znalazła się dokumentacja dotycząca uczestni
ctwa w konferencjach: New Delhi (1956) -  wycinki prasowe, „Colloquium on 
the history of Particie Physics”, Paryż 1982 -  program, Bristol (1987), między
narodowym sympozjum poświeconym nuklconice oraz wysokim energiom, Pad
wa 1988 -  plakat, korespondencja. Zawarte są tu również archiwalia dotyczące 
organizacji konferencji w Jabłonnie (1979) -  program konferencji, przemówienie 
J.Pniewskiego otwierające konferencją. Znalazły się tu także materiały dotyczące 
Instytutu Fizyki Doświadczalnej i Wydziału Fizyki UW (1972-1981).

Wśród materiałów działalności dydaktycznej znalazła się dokumentacja do
tycząca szkoły jesiennej „Wprowadzenie do fizyki hiperjąder” (Introduction to 
hypemuclear Physics) -  program, materiały naukowe, w tym teksty „General 
comments on B”, „Hipcrjądra atomowe”, „Hyperfragments in K - Meson Ab
sorptions at Rest in Emulsion Nuclei (proposai)” , „On hyper nuclei”, krótka pre
zentacja dokonań grupy fizyków warszawskich pracujących nad hipeijądrami. 
W tej grupie materiałów znalazły się także opinie J.Pniewskiego dotyczące fi
zyków z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW.

Duża grupa dokumentacji dotyczy współpracy z CERN-em (Organisation 
Européenne pour la Recherche Nucléaire, European Organisation for Nuclear 
Research) -  wyjazdy, kontrakty (1969-1970) oraz Zjednoczonym Instytutem 
Badań Jądrowych w Dubnej, m.in. program pobytu w Polsce G.N.Florowa, dy
rektora Laboratorium Reakcji Jądrowych Instytutu (1972).

Znalazła się tu także dokumentacja dotycząca zainteresowań wydarzeniami 
i sprawami politycznymi, m.in. notatki z wizyty u gen. W.Jaruzelskiego w cza
sie pierwszych dni po ogłoszeniu stanu wojennego (23 grudnia 1981), materia
ły Rad Wydziałów i Komisji Senatu z okresu Marca 1968 r., broszury wydawa
ne przez KOR, oświadczenia KOR w obronie robotników Radomia.

Archiwum to zawiera także korespondencję z Towarzystwem Popierania
i Krzewienia Nauk.

W grupie materiałów biograficznych znalazł się m.in. rękopis „Wspomnień 
autobiograficznych” J.Pniewskiego (druk jako maszynopis powielany w 1987 r. 
oraz w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki”, nr 2, 1988 r.). Zawarta jest tu 
także korespondencja pomiędzy Z.Rybickim a J.Pniewskim dotycząca treści 
„Wspomnień” i zawartych w nich ocen. W materiałach tych znajduje się także 
wywiad o charakterze autobiograficznym „Jestem skrajnym optymistą...” dla 
wydawnictwa Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz korespondencja w tej 
sprawie (1987). Podkreślono w nim związki emocjonalne łączące uczonego z ro
dzinnym miastem -  Płockiem.

W archiwum zawarta jest obszerna korespondencja naukowa dotycząca 
m.in. hiperfragmentów. Znajdują się tu listy m.in. C.F.Powella (University of 
Bristol), K.Gottsteine (Max Planck -  Institut für Physik), E.P.George (Imperial 
College of Science and Technology, London) kierowane do M.Danysza
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(1951-1953). Listy do J.Pniewskiego, dotyczące wspomnianej wcześniej kwe
stii oraz innych problemów z zakresu teorii i organizacji nauk fizycznych, po
chodzą od J.Sactona (1970), Donalda Davisa (University College, London 
1985-1988), Richarda H.Dalitza (Oxford, 1986-1988), Ingmara Bergstróma 
(1972), Władysława Opęchowskiego (The University o f British Columbia, Van
couver, Kanada, 1980-1988), Bohdana Paczyńskiego (Princetown, New Jersey, 
1987). Tu także zawarty jest list B.Paczyńskiego do Zdzisława Kaczmarka, Se
kretarza Naukowego PAN(1985).

Wśród archiwaliów tych znajdują się również materiały dotyczące fizyków 
polskich, m.in. Stefana Pieńkowskiego, Mariana Danysza, Leonarda Sosnow
skiego, Bronisława Burasa, Wilhelma Billinga (pełnomocnika rządu d)s wyko
rzystania energii jądrowej w 1.1956-1968) oraz dokumentacja odnosząca się do 
dorobku Leopolda Infelda i Mariana Mięsowicza.

Archiwum zostało przekazane w darze przez Marię Magdaleną Pniewską, 
żonę prof. J.Pniewskiego. Objętość wynosi około 1,00 m.b. Nr akcesji Gabine
tu Rękopisów BUW: 4225-4270.

Zgromadzone w tych archiwach materiały posiadają dużą wartość informa
cyjną. Stanowią źródło umożliwiające pełniejsze poznanie dorobku warszawskie
go ośrodka fizyki doświadczalnej, a generalnie polskiej fizyki drugiej połowy XX w., 
miejsca fizyki wśród innych nauk, pozycji polskiego środowiska na świecie a zwłasz
cza jego kontaktów międzynarodowych . Przekazana dokumentacja stanowi cen
ne uzupełnienie archiwaliów pochodzenia urzędowego oraz publikacji. Po
większenie zbiorów Gabinetu o archiwa M.Danysza i J.Pniewskiego, obok 
posiadanych już materiałów S.Pieńkowskiego4, przyczynia się do tego, że instytu
cja ta stała się znaczącym ośrodkiem gromadzącym materiały do historii fizyki.

Gabinet Rękopisów BUW: e-mail: buwrps@mail.uw.edu.pl
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