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Zawsze robiłem to, co lubię 
 

 

Małgorzata Nowina Konopka 

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskigo PAN 
 

Streszczenie: Rozmowa z Profesorem Adamem Strzałkowskim fizykiem, profesorem 

honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, 

doktorem h.c. Uniwersytetu Śląskiego, prorektorem UJ w latach 1973-1975, byłym 

dyrektorem Instytutu Fizyki UJ i vice-dyrektorem Instytutu Fizyki Jądrowej, członkiem 

Europejskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Fizycznego, 

odznaczonym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

I have always done what I like 
 

Abstract: This is the interview with Prof. Adam Strzałkowski physicist, honorary 

professor of the Jagiellonian University, member of the Academy of Art and Sciences, 

doctor honoris causa of the Silesian University, vice-rector of the Jagiellonian University 

(1973-1975), former director of the Institute of Physics of the Jagiellonian University, and 

vice-director of the Institute of Nuclear Physics, member of the Polish Physical Society, 

and of the European Physical Society, decorated with an Polonia Restituta Order (II class). 
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MNK: Panie Profesorze chciałabym pokazać jak najbardziej osobiste rozterki 

i przemyślenia, które doprowadziły Pana Profesora do tak cudownie pogodnej i życzliwej 

światu postawy szczęśliwego mędrca. 

Jak Pan zapamiętał swoje lata dziecięce, szkoły, nauczycieli?  

 

AS: Dzieciństwo spędziłem w Tenczynku. Mój ojciec Karol Strzałkowski zgodnie 

z tradycją rodzinną był górnikiem, kierownikiem kamieniołomów w Miękini, potem 

kopalni węgla w Tenczynku, a wreszcie prowadził własne przedsiębiorstwo górnicze. 

Niestety umarł, kiedy miałem zaledwie trzy i pół roku. 

 

  
Fot.1. Matka z Grychowskich Natalia 

Strzałkowska 

Fot.2. Ojciec Karol  Strzałkowski 

 

         Zostałem z mamą, byłem wychowywany - i muszę powiedzieć, że rozpieszczany - 

przez mamę i jej siostrę ciotkę Antosię, rezydentkę w naszym domu.  Mama Natalia była 

nauczycielką, a po śmierci mego ojca przejęła jego interesy.  

 

 
Fot. 3. Z Misiem pod dąbkami 

 

        W Tenczynku chodziłem do szkoły prowadzonej przez siostry szarytki. To była 

chyba jakaś fundacja, przypuszczalnie Potockich, bo pani Krystyna  Potocka 

z Krzeszowic często ją odwiedzała. To była znakomita szkoła. Muszę powiedzieć, że ja 

wszystkie moje szkoły, ale szkołę powszechną w szczególności wspominam z dużą 

wdzięcznością. Atmosfera tam wcale nie była bigoteryjna. Siostrzyczki wtedy nosiły na 
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głowach piękne białe kornety – jak kapelusze ze skrzydłami. Były świetnie 

przygotowanymi nauczycielkami – dbały o nadzwyczajny poziom kształcenia, a także 

o wyposażenie w pomoce naukowe. Same np. kopiowały mapy ścienne pożyczane 

z bogatszej szkoły w Krzeszowicach. Doskonale pamiętam wychowawczynie mojej klasy 

siostry: Stanisławę i Teklę, dyrektorkę siostrę Antoninę Krzyżanowską, która podpisywała 

świadectwa i dlatego znałem jej nazwisko, oraz śliczną, młodziutką i wesołą siostrę 

Maryjkę, która uczyła nas tańczyć, a myśmy, chłopaki się w niej kochali. 

 

 

 
 

 Fot. 4. Wycieczka do Krakowa 1936 (Adam Strzałkowski czwarty od prawej klęczy) 

 

 Do gimnazjum chodziłem w Krakowie, bo mama, żeby umożliwić mi dalszą  

edukację, sprzedała dom w Tenczynku i przenieśliśmy się do Krakowa. Było to 

Gimnazjum III Króla Jana III Sobieskiego. To znowu bardzo dobra szkoła. Miała 

znakomitą obsadę nauczycieli. Z dumą podkreślaliśmy, ilu naszych nauczycieli było 

profesorami czy docentami na uniwersytecie. Uczył Zenon Klemensiewicz, Stanisław 

Skimina, z którego podręczników łaciny korzystały całe pokolenia. Franciszek Fuchs 

znakomicie uczył historii, którą bardzo lubiłem. Nasz polonista - Ludwik Skoczylas –  

wprowadził specjalne lekcje pod nazwą „Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu”, podczas 

których uczył nas jak mówić i pisać. To dzięki niemu nauczyłem się wygłaszać, a nie 

czytać, wykłady, przemówienia czy referaty i nigdy nie zhańbiłem się  korzystaniem 

z kartki!  

Uczący nas fizyki matematyk Roman Leitner był nie tylko znakomitym nauczycielem, 

ale nawiązał z nami serdeczną przyjaźń. Zabierał nas na wycieczki w Gorce i Pieniny.  

Tuż po wybuchu wojny, czyli zanim powstało formalnie tajne nauczanie, 

zorganizował nam komplety celem kontynuacji nauki i myśmy na tych kompletach całą 

czwartą klasę przerobili. Jemu zawdzięczam w pewnym stopniu to, że zostałem fizykiem. 

Rysunków, także mi bliskich, uczył jeden z najwybitniejszych grafików krakowskich 
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Stanisław Szwarc, a Jan Szczęsny Książek uczył nas co prawda zajęć praktycznych,  ale 

był dobrym malarzem. Jego dzieła są licznie reprezentowana na ścianach mojego 

mieszkania.  

 
Fot.5. Portret Adama Strzałowskiego namalowany przez  J. S. Książka 

 

Germanista Józef Szaflarski nauczył mnie efektywnie posługiwać się językiem 

niemieckim, co bardzo przydało mi się w życiu, a łacinnik Stanisław Patoń dał nam nie 

tylko podstawy tego języka, ale i wpoił szacunek dla kultury antycznej. Wychowawcą 

klasy był matematyk Bronisław Oświęcimski. Z jego inicjatywy klasa nasza była 

członkiem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków  Krakowa i Towarzystwa 

Przyjaciół Sztuk Pięknych. Obowiązkowo co miesiąc chodziliśmy do teatru, a także na 

wszystkie wystawy w Pałacu Sztuki. 

Dawny kapelan wojskowy ksiądz pułkownik dr Stanisław Meus uczył religii młodzież 

wyznania rzymsko-katolickiego, a rabin – wyznania mojżeszowego. Podczas przerw 

zwykle razem  spacerowali szkolnymi korytarzami i przyjaźnie rozmawiali.        

Niestety ta szkoła skończyła się w 1939 roku, kiedy Niemcy zamknęli wszystkie 

szkoły ogólnokształcące. Zostały tylko szkoły zawodowe i ja zdecydowałem się 

kontynuować naukę w Krakowskiej Szkole Przemysłowej. Ta szkoła stała się wtedy 

bardzo dobra, bo zaczęli w niej uczyć profesorowie Akademii Górniczej i Uniwersytetu. 

Uczyli mnie profesorowie Jan Studniarski i Mieczysław Jeżewski z AG i dr Tadeusz 

Nayder - adiunkt z UJ. Ale najważniejszy był inż. Antoni Dziedzic, dziekan Wydziału 

Elektrotechnicznego, który uczył trzech przedmiotów: naukowych podstaw 

elektrotechniki, matematyki i mechaniki technicznej.  I to uczył znakomicie! Ale można 

było u niego dostać trzy dwóje za jednym zamachem! Później w czasie studiów 

oczywiście pogłębiłem  teoretycznie i uściśliłem tę wiedzę, ale praktycznie wykonywania 

obliczeń na przykład z analizy matematycznej czy geometrii analitycznej nie nauczyłem 

się wiele więcej. 
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Fot.6. Wycieczka do Tenczynka 1938, zdjęcie przed kościołem. Pierwszy po prawej Bronisław 

Oświęcimski, drugi od prawej w ostatnim rzędzie Adam Strzałkowski. 

 

MNK: Wygląda, że był Pan absolutnie zachwycony swoimi szkołami.  

 

AS: Ja bardzo lubiłem szkołę pewnie również dlatego, że byłem jedynakiem. Moja matka 

jako wytrawny pedagog, bardzo dbała o to, żebym wychowywał się wśród rówieśników. 

Na wakacje przyjeżdżał do nas do Tenczynka mój kuzyn Maciek Grychowski, syn brata 

mojej mamy i siostry mego ojca, czyli niemal brat, a całe dnie spędzał ze mną mój 

szkolny kolega i przyjaciel Karol Jasiołek. 

 Naprawdę  bardzo lubiłem szkołę i potem nie mogłem zrozumieć moich dzieci, które 

szkoły nie lubiły... Widać to były inne szkoły. 

 

MNK: Zwykle u progu dorosłości najtrudniejsze jest podjęcie decyzji o kierunku 

wykształcenia.  Jaki wpływ na Pana decyzję miała moda lub renoma pozycji społecznej 

przyszłego zawodu? górnik – nie, inżynier architekt – nie, ale architekt /artysta – tak, 

uczony/profesor – tak, ale czy historyk, fizyk/matematyk czy astronom, to już chyba poszło 

„ na żywioł” nieprawdaż?  

 

AS: Ja zawsze miałem bardzo szerokie zainteresowania. Na przykład w gimnazjum  

interesowałem się bardzo historią. Z moim przyjacielem Jasiem Singerem założyliśmy 

uczniowskie Koło Historyków, na którym były wygłaszane referaty na bardzo wysokim 

poziomie. Interesowałem się bardzo sztuką, dużo rysowałem, malowałem. Ale jeden 

z moich kolegów Marian Szulc robił to znacznie lepiej ode mnie, więc uznałem, że nie 

mam szans i  wtedy mi to przeszło. A Marian Szulc został znanym malarzem. 
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Fot.7. Z Jasiem Singerem podczas wycieczki do Skały Kmity 

 

MNK: Pana praca w Obserwatorium Astronomicznym na stanowisku asystenta miała 

charakter ściśle naukowy: obserwacje, pomiary, opracowywanie wyników, wreszcie 

publikacja, która miała być doktoratem. A przecież wtedy nie miał Pan jeszcze matury! 

Czy nie były to nierealne sugestie profesora Banachiewicza?   

 

 AS: Do profesora Tadeusza Banachiewicza skierował mnie mój przyjaciel Wojtek 

Zakrzewski, który był jakimś jego powinowatym. Banachiewicz zrobił mi bardzo 

poważny egzamin i to komisyjny. Beisitzerem był przy tym egzaminie profesor Józef 

Witkowski z Poznania. Egzamin wypadł pomyślnie i zostałem przyjęty na stanowisko 

asystenta. Banachiewicz nie uważał, by jakieś formalne względy mogły tutaj zaważyć. Co 

prawda dziekan, filozof prof. Zygmunt Zawirski na Uniwersytecie zupełnie nie mógł tego 

zrozumieć, niemniej decyzją Banachiewicza zostałem asystentem, nie będąc jeszcze 

nawet studentem uniwersytetu. 

 

 

 
Fot.8. Profesor Tadeusz Banachiewicz w gronie współpracowników na tarasie Obserwatorium. Od lewej: 

Irena Kocjan, Stefan Piotrowski, Aldona Szczepanowska, Józef Ryzner, Halina Jaśkowa, Lidia Stankiewicz, 

Kazimierz Kordylewski 
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MNK: Czy mógłby Pan opowiedzieć, jak wyglądały studia w tamtych latach?  

 

AS: Studia wyglądały zupełnie inaczej niż teraz. Przede wszystkim były znacznie 

swobodniejsze. Należeliśmy chyba do ostatniego pokolenia, które naprawdę studiowało, 

a nie tylko było po szkolnemu uczone. 

 Obowiązkowe na zaliczenia w indeksie były tylko ćwiczenia rachunkowe 

i laboratoryjne, na których była sprawdzana obecność. Początek studiów fizycznych to 

była głównie matematyka. Wykłady odbywały się  wspólnie dla fizyków i matematyków. 

Doskonałe były wykłady profesora Tadeusza Ważewskiego. Wykłady prof. Franciszka 

Leji nie były tak dobre, ale bardzo systematyczne. W Krakowie zgromadziła się wtedy 

duża liczba profesorów matematyki: był prof. Wacław Sierpiński, prof. Kazimierz 

Kuratowski, prof. Władysław Nikliborc, prof. Antoni Chromiński, prof. Jan Mikusiński... 

Ich wykłady odbywały się najpierw na Gołębiej, ale potem Instytut Matematyki dostał od 

Akademii Umiejętności budynek przy ul. św. Jana. Przeprowadzkę wykonaliśmy na 

własnych grzbietach – przez Rynek i św. Jana nosząc ławka po ławce. Nas było dużo: na 

matematyce i fizyce coś powyżej setki! Z tej setki do magisterium przetrwało stosunkowo 

niewiele, chyba pięcioro fizyków i niewiele więcej matematyków.  

 Wykłady astronomii prowadził profesor Tadeusz Banachiewicz. Chociaż nie 

studiowałem astronomii, tylko pracowałem w obserwatorium, to oczywiście słuchałem 

dwa razy w tygodniu wykładów z astronomii. Były znakomite! Banachiewicz na tych 

wykładach stawiał problemy do rozwiązania, my biegliśmy potem do naszych pracowni, 

żeby je rozwiązać.  W ten sposób powstało wiele prac Obserwatorium, na przykład  

krakowianowa metoda odwracania szeregów potęgowych dwóch zmiennych opracowana 

przez Tadeusza Kochmańskiego, w której ja także miałem swój udział.  

Nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, że wtedy chodziło się na przeróżne, czasem 

dość  dziwne wykłady.  Słuchało się tych profesorów, którzy mieli interesujące wykłady. 

Ja na przykład słuchałem profesora Adama Krzyżanowskiego niby z ekonomii 

politycznej, ale to była głównie historia Polski. Ten wykład odbywał się w Collegium 

Nowodworskiego i tłum był taki, że często siedziałem na oknie lub stałem na krużganku, 

na który ono wychodziło. Słuchałem wykładów prof. Władysława Szumowskiego 

o historii medycyny... 

 Wykłady z fizyki nie były dobre. Profesor Konstanty Zakrzewski był już stary. 

Chodził po sali, mówił cicho, czasem coś wykrzykiwał. Nie chodziłem na te wykłady. Po 

jego śmierci profesor Henryk Niewodniczński pewnie wykładałby dobrze, ale nigdy nie 

miał czasu, żeby się przygotować. On organizował instytut, jeździł z prof.Janem 

Weyssenhoffem do Niemiec żeby kupować aparaturę i książki dla instytutu za pieniądze, 

które Niemcy zostawili w Polsce, a rząd przeznaczył na naukę. Weyssenhoff poza tymi 

wyjazdami spędził też jakiś czas w  Szwajcarii u Wolfganga Pauliego, więc nie wykładał. 

Pierwszy raz w życiu zobaczyłem go na egzaminie. 

Słuchałem wykładów prof. Jana Blatona z mechaniki teoretycznej, gdy już miałem 

dawno wysłuchany wykład kogo innego i zdany egzamin z tego przedmiotu, ale Blaton 

wykładał tak znakomicie, że wysłuchałem go jeszcze raz. Ciągle mam notatki z tego 

wykładu. Podobnie z mechaniki kwantowej, którą Blaton wykładał według słynnych 

wykładów Paula Diraca. 

Na Wydziale Filozoficznym było dwóch docentów uniwersytetu Arkadiusz Piekara 

i Mieczysław Jeżewski. Docent, żeby nie tracić tytułu, musiał co dwa lata prowadzić 

wykład. Obaj mieli wykłady, których słuchałem, bo były bardzo dobre. Piekara 

przyjeżdżał specjalnie z Poznania. 

Fizyków obowiązywały wykłady z chemii i krystalografii. Chemię nieorganiczną 

wykładał Tadeusz Estreicher, ale ja go nie słuchałem. Nawet po jego podpis w indeksie 

posyłałem koleżankę, Irenę Królikiewicz. Kiedyś gdy ona zachorowała, musiałem iść 
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sam. Nawet nie wiedziałem, jak Estreicher wygląda. Byłem na tyle bezczelny, że 

poszedłem po wykładzie. Jakoś inaczej sobie wyobrażałem Estreichera, wiec zapytałem 

jego asystenta, którym był dr Edmund Kurzyniec,  czy ten pan z wąsami to jest Estreicher. 

Gdy Kurzyniec potwierdził, to  podsunąłem mu indeks i... uzyskałem podpis. 

Musiałem odrobić pracownie chemii analitycznej u słynnej pani dr Józefy 

Bocheńskiej. Odrobiłem też ćwiczenia z krystalografii. 

 

MNK: A jak odbywały się egzaminy? 

 

Egzaminy wyglądały różnie. Oczywiście nie było żadnych terminów, gdy było się 

gotowym, zgłaszało się u profesora. Można było sobie wybrać  egzaminatora.  Najbardziej 

lubiłem egzaminy u Ważewskiego, czego dowodem jest fakt, że zdawałem u niego aż trzy 

przedmioty: geometrię analityczną wykładaną przez Ważewskiego,  algebrę wyższą, którą 

wykładali Nikliborc i Mikusiński, i mechanikę teoretyczną, którą prowadził dr Bielecki -

tego ostatniego nie lubiłem, i on mnie też, więc wolałem uniknąć u niego egzaminu. .  

 Egzaminów było niedużo: u matematyków zdawało się analizę, algebrę wyższą, 

geometrię analityczną, mechanikę teoretyczną, poza tym był egzamin z fizyki  

doświadczalnej i teoretycznej oraz z astronomii ogólnej. No i oczywiście z filozofii.  

 Fizykę teoretyczną zdawałem u Weyssenhoffa, ale ponieważ jego wykładów nie było, 

musiałem się uczyć z książek, a czasem wręcz z oryginalnych publikacji. Drugim źródłem 

wiedzy były notatki Bronka Średniawy z przedwojennych wykładów Weyssenhoffa, więc 

z nich też korzystałem. Na egzaminie z teoretycznej termodynamiki pierwszym pytaniem, 

jakie mi Weysenhoff zadał, była definicja potencjału termodynamicznego. Powiedziałem 

tę definicję dokładnie, jak zanotował Bronek.  

– Ojej, nie, nie, to Pan to się uczył z Maksa Plancka, a ja  tak nie lubię tego Plancka! – 

skomentował Weyssenhoff.  

 Ale gdy przed wojną wykładał Bronkowi Średniawie, to najwyraźniej go lubił, tylko 

widać  później mu przeszło. No i oblałem ten egzamin. Jedyny w czasie studiów. Po tym 

oblaniu oczywiście nie było żadnego śladu. W indeksie była nota z całej fizyki 

teoretycznej i jako średnią dostałem dobrze. Mam chyba wszystko zdane na bardzo dobrze 

z tym jednym wyjątkiem. 

 

MNK: Jakie były początki Pana pracy w zakresie fizyki? 

 

AS: Początkiem mojej pracy była oczywiście praca magisterska. Zdecydowałem się 

z Jerzym Janikiem, że weźmiemy prace magisterskie u doktora Jana Wesołowskiego, 

który zajmował się badaniem promieni kosmicznych. Profesor Konstanty Zakrzewski 

jeszcze przed wojną uzyskał z Polskiej Akademii Umiejętności dość dużą subwencje, za 

którą urządził laboratorium badania promieni kosmicznych w jednej z komór kopalni soli 

w Wieliczce. Po wojnie Wesołowski zajmował się  zagadnieniem składowej neutronowej 

promieniowania kosmicznego. Stwierdzono, że w promieniowaniu kosmicznym 

występują neutrony i my z Janikiem konstruowaliśmy aparaturę do ich badania. 

Zbudowaliśmy liczniki neutronów pokryte borem i aparaturę elektroniczną, To wszystko 

działało bardzo dobrze. 

W 1947 roku odbył się w Krakowie duży międzynarodowy zjazd poświęcony 

promieniowaniu kosmicznemu. Myśmy z Janikiem zawieźli uczestników tego zjazdu do 

Wieliczki, żeby im pokazać naszą aparaturę. Jak często się zdarza w takich wypadkach, 

(Niemcy to nazywają Vorführungseffekt), urządzenie przestało działać. Ale ja wiedziałem, 

że gdy się lekko kopnie w podstawę, na której aparatura była ustawiona, to liczniki liczą.  

Wobec tego ja kopałem od czasu do czasu, a wtedy Wesołowski mówił:  

– O właśnie w tej chwili przeszedł neutron kosmiczny! 



 9 

Myśmy zajmowali się różnymi zagadnieniami z promieniowania kosmicznego. Tematem 

mojej pracy magisterskiej był „Pomiar absorpcji promieniowania kosmicznego 

w ołowiu”. Zmierzyłem wtedy tę absorpcję i stwierdziłem, że są dwie składowe tego 

promieniowania o różnym współczynniku absorpcji. Na tejże konferencji Cecil Powell 

miał referat, w którym przedstawił swoje epokowe wyniki odkrycia dwóch rodzajów 

mezonów:  i . Ta moja bardziej przenikliwa składowa promieniowania kosmicznego, to 

była właśnie składowa mionowa. Tak wyglądała moja praca magisterska.  

14-go maja 1948 roku w południe odbierałem dyplom magistra fizyki i w tym samym 

dniu rano brałem ślub z moją żoną Marychną Bednarkówną. 
 

 
Fot.9. Maria Bednarkówna Strzałkowska 

 

 Pracę z fizyki pod kierunkiem profesora Henryka Niewodniczańskiego rozpocząłem 

jeszcze pracując jako asystent w Obserwatorium Astronomicznym. Wtedy 

prof. Niewodniczański postanowił zorganizować grupę, która zajmuje się fizyką jądrową. 

Mnie ta tematyka bardzo odpowiadała. Włączyłem się w te prace. Profesor zaproponował 

budowanie akceleratorów. Budowaliśmy w instytucie na Gołębiej mały cyklotron 

o średnicy nabiegunników 48 cm, który nazywał się C48. Ze Stefanem Świerszczewskim 

budowaliśmy tzw. AIGES, co było wymyślonym przez Niewodniczańskiego akronimem   

Akceleratora Jonów z Generatorem ElektroStatycznym. Kiedy już się przeniosłem 

z Obserwatorium Astronomicznego do Instytutu Fizyki w 1953. roku, budowałem też 

aparaturę, na której chciałem mierzyć jedną z pierwszych stwierdzonych reakcji 

jądrowych, rozbicia jąder litu na dwie cząstki alfa pod wpływem protonów o niskiej 

energii, poniżej 50 keV. To miał być temat mojej pracy doktorskiej. Ale w roku 1957 stał 

się możliwy staż zagraniczny. Profesor Niewodniczańśki, który miał szerokie stosunki 

w fizyce światowej lokował nas w różnych doskonałych ośrodkach i ja ze Stefanem 

Świerszczewskim wyjechaliśmy do kolegi Niewodniczańskiego z czasów jego pracy 

w Cambridge do profesora Herberta Skinnera do Liverpoolu.  

 

MNK: Wyjazd na Zachód w po 56 roku był niezwykle atrakcyjny, tak pod względem 

finansowym jak i naukowym. Ale Polacy mieli wtedy straszliwy kompleks zacofanej 

prowincji. Czy w Liverpoolu nie czuł się Pan jak człowiek z „trzeciego świata”? 

 

AS: W tym pytaniu są różne stwierdzenia prawdziwe i nieprawdziwe. Prawdziwe jest to, 

że pod względem naukowym ten wyjazd był niezwykle korzystny. Liverpool należał 

wtedy do bardzo dobrych, światowych ośrodków fizyki jądrowej. Jeszcze przed wojną 

pracował tam James Chadwick, laureat nagrody Nobla za odkrycie neutronu. Chadwick 
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część swej nagrody przeznaczył na budowę cyklotronu. To był pierwszy angielski 

cyklotron, i  ciągle jeszcze działał, gdy ja przyjechałem do Liverpoolu w 1957 roku... Ale 

działał tam też akcelerator elektrostatyczny typy Cockrofta-Waltona oraz 

synchrocyklotron na 400 MeV, zbudowany dla Brunona Pontecorvo, który miał zostać 

profesorem w Liverpoolu, ale nigdy tam nie dotarł, bo uciekł do Rosji. Zdecydowałem się 

wtedy na pracę przy cyklotronie, żeby nabyć doświadczenia i przygotować się do pracy na 

krakowskim cyklotronie U120 zakupionym wtedy w ZSRR. 

Dołączyłem do niezwykle międzynarodowej grupy kierowanej przez Briana Hirda. 

Oprócz mnie byli tam: Anglik John Cookson, Syjamczyk SamWeesekul, Pakistańczyk 

Sibtain Bokhari i Irakczyk Mohamed AlJeboori. 

Druga teza w Pani pytaniu o atrakcyjności finansowej tego wyjazdu jest zupełnie 

nieprawdziwa. Moje stypendium wynosiło 42 funty miesięcznie, co z dużym trudem 

wystarczało na utrzymanie. Moja żona z synem przyjechali do mnie i naprawdę  było nam 

ciężko za te pieniądze się utrzymać. To było niezwykle mało. Ja byłem w Liverpoolu 

w sumie 19 miesięcy w i przez ten czas zaoszczędziłem zaledwie 4 funty, które 

przywiozłem do Polski i w pierwszych dniach po powrocie ktoś mi je z kieszeni 

marynarki ukradł.      

 

MNK: Ja byłam w Anglii dwukrotnie, co prawda nieco później, bo w latach 60-tych 

i wtedy wszelkie wypłaty odbywały się w cyklu tygodniowym, a nie miesięcznym. O ile 

wiem, to jest charakterystyczne dla wyspy od dawien dawna. Kwota wymieniona jest 

rzeczywiście nieduża, jak na trzy osoby, nawet na tydzień, a na miesiąc, to już w ogóle nie 

do przeżycia... 

 

AS: Oczywiście ma Pani całkowicie rację, że w Anglii wszelkie wypłaty odbywają się 

w cyklu tygodniowym. Tylko życie nie jest takie proste! Moje stypendium nie było 

angielskie, tylko polskie od Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii 

Jądrowej i wypłaty odbywały się w cyklu miesięcznym! 

Wyjeżdżając dostałem czek na 84 funty za dwa pierwsze miesiące z przykazaniem 

założenie konta w jakimś banku, do którego biuro Pełnomocnika będzie mi przekazywać 

dalsze wpłaty. Wybrałem Bank Lloyda, do którego Prof. Skinner musiał zadzwonić 

z poręczeniem. Poszedłem do tego Banku, w którym przyjął mnie dyrektor. Wręczyłem 

mu mój czek, który on wrzucił do szuflady, natomiast wyjął 5 funtów i wręczył mi ze 

słowami: „To powinno Panu wystarczyć”. Trochę mnie zaniepokoiło, że nie dał mi 

żadnego pokwitowania na odebrany mi czek, ani nie żądał żadnego potwierdzenia na 

wręczone mi 5 funtów. ale zrozumiałem, ż jestem w innym świecie! 

Do dnia dzisiejszego mam wyciągi z konta od Lloyda! W tej wstępnej rozmowie 

dyrektor banku zaznaczył, że mogę przekraczać w wypłatach posiadane na koncie kwoty, 

byle nie za często i nie na zbyt duże wartości. Na wykazach bankowych pojawiały się one 

w kolorze czerwonym. Raz tylko przekroczyłem, gdy musiałem wysłać mojej żonie 

i Wojtkowi bilety, gdy jechali do mnie do Anglii. 

A dyrektor banku do końca pobytu mi się kłaniał, gdy mnie spotykał na ulicy!  

Mimo, że widział mnie tylko raz przy tej wstępnej rozmowie! Ale gdy zmieniłem adres, to 

bez żadnego pytania pojawił się mój nowy adres na wykazie bankowym. Natomiast, gdy 

wzywała mnie raz policja po tej zmianie adresu na przesłuchanie (też strasznie śmieszne, 

ale to opowiem Pani przy innej okazji), to doręczyła wezwanie na ten stary nieaktualny 

adres! Ale o moich doświadczeniach z systemami bankowymi w czasie moich wyjazdów 

zagranicznych też mógłbym Pani udzielić długiego wywiadu! 

Odnośnie kompleksu niższości, o który Pani pyta, to też nie jest prawdziwe. Ja nie 

miałem absolutnie żadnego kompleksu niższości. W naszej grupie poza Brianem Hirdem, 

który miał porównywalne doświadczenie, to moje doświadczenie w fizyce, w pracy 
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naukowej  było znacznie większe niż tych moich kolegów. Ja przywiozłem już doskonałą  

praktykę eksperymentalną. Proszę zwrócić uwagę, że w Obserwatorium Astronomicznym 

skonstruowałem kilka fotometrów, które wykorzystywałem w swojej pracy. Zbudowałem 

pierwszy w Polsce radioteleskop. W Instytucie Fizyki budowałem cyklotron, 

elektrostatyczny akcelerator jonów, wykonywałem  przeróżne liczniki, w tym liczniki 

neutronów, które były naprawdę nowością wtedy w fizyce, więc żadnych kompleksów nie 

miałem. Po prostu wykorzystywałem w tej pracy moje doskonałe, przywiezione z Polski 

przygotowanie doświadczalne. Tym bardziej, że mając dobrą praktykę warsztatową, 

jeszcze ze szkoły przemysłowej, gdy potrzebowałem przygotować jakąś część aparatury, 

to po prostu szedłem do warsztatu i wykonywałem ją na różnych obrabiarkach bez trudu. 

Mechanicy, którzy obserwowali, jak ja się do tego zabieram stwierdzili, że dobrze daję 

sobie radę i dawali mi wolną rękę. Nie musiałem więc czekać, aż ktoś mi to zrobi, tylko 

sam wykonywałem potrzebne mi elementy. Znałem języki. Byłem jedynym w grupie, 

który zna języki. Pierwszym moim zadaniem po przyjeździe i dołączeniu do grupy Briana 

Hirda było przetłumaczenie pracy Hansa Weidenmüllera o polaryzacji cząstek,  która się 

wtedy ukazała po niemiecku. 

 
 

Fot.10. Przed samym moim wyjazdem z Anglii w maju 1959 roku zdjęcie naszej grupy przed wejściem do 

budynku cyklotronowego. Od lewej stoją : Adam Strzałkowski, Brian Hird, Bill Ward, który był operatorem 

cyklotronu, Sibtain Bokhari i Mohammed Al Jeboori. To nie cała nasza grupa. Był jeszcze John Cookson, ale 

wtedy skończył już pracę i zaczął pracować w Aldermaston 

 

MNK: Jaka była tematyka naukowa Pana pracy w Liverpoolu? 

 

Ta grupa zajmowała się zagadnieniem polaryzacji cząstek w reakcjach jądrowych, 

najmodniejszym wówczas w fizyce jądrowej. Wykonywaliśmy pomiary polaryzacji 

protonów w rozpraszaniu elastycznym. Robiliśmy to w ten sposób, że spolaryzowane 

protony rozpraszaliśmy na tarczach różnych pierwiastków i mierzyliśmy asymetrię 

w rozpraszaniu w prawo i w lewo w wyniku oddziaływania spinowego. W ten sposób 

mierzyliśmy zdolność analizującą, która jest równa polaryzacji, produkowanej w takim 

oddziaływaniu. Te spolaryzowane protony uzyskiwaliśmy w ten sposób, że na 

wewnętrznej tarczy węglowej w cyklotronie wywoływaliśmy stripping deuteronów. 

Protony z tego strippingu były spolaryzowane. To było wiadomo. I później te 

spolaryzowane protony myśmy rozpraszali. Ale z Brianem doszliśmy do wniosku, że 

deuterony padając na tarczę węglową również się rozpraszają. Padło więc pytanie: czy 

może też się polaryzują? Deuterony mają spin 1, dla cząstek o spinie 1  polaryzacji  

jeszcze nikt nie mierzył. Ten pomiar jest o tyle skomplikowany, że obok wektorowej 

polaryzacji może powstawać polaryzacja tensorowa i w jej pomiarze trzeba uwzględnić 

nie tylko asymetrię w prawo-lewo, ale też góra-dół.  Zrobiliśmy taki pomiar i był to 

rzeczywiście pierwszy pomiar tensorowej polaryzacji deuteronów  na świecie. 
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Stwierdziliśmy, że polaryzacja deuteronów istnieje. Co więcej: ukazała się wtedy 

teoretyczna praca angielskiego teoretyka Raya Satchlera, już wtedy pracującego 

w Ameryce, który przewidywał, że w srippingu tych spolaryzowanych deuteronów też 

wystąpi asymetria w prawo-lewo i myśmy też tę asymetrię doświadczalnie stwierdzili. Od 

tego czasu zaczęła się moja przyjaźń z Rayem Satchlerem, która trwała aż do jego 

niedawnej śmierci. 

I to były eksperymenty, które wykonałem w Liverpoolu i których wyniki przywiozłem 

do Krakowa. Z tych wyników się doktoryzowałem w 1960 roku. Promotorem był 

oczywiście profesor Henryk Niewodniczański. 

 

 
 

Fot.11. Przy tablicy w czasie obrony pracy doktorskiej 

 

MNK: Czasy stalinowskie i działaczy partyjnych wspomina Pan „z przymrużeniem oka”, 

a przecież system niszczył ludzi, łamał ich charaktery, innym utrudniał karierę itp. Czy 

można się przyjaźnić/ współpracować z „nieciekawymi” ludźmi?  

 

AS: Nie ulega żadnej wątpliwości, że i system był straszny i ten okres był jeszcze gorszy. 

Natomiast ja muszę powiedzieć, że wolę z takich okresów pamiętać rzeczy zabawne niż te 

groźne. A wtedy mówiono, że „Polska jest najweselszym barakiem w obozie”. Pyta Pani 

o tych ludzi, jak można było z nimi współpracować. Jednym z najbliższych moich 

współpracowników i przyjaciół był i nadal jest Stefan Świerszczewski. On nie tylko był 

członkiem partii, ale był sekretarzem komórki partyjnej na naszym wydziale. Jak  coś 

działo się nieprzyjemnego, były jakieś prześladowania polityczne, albo braki 

w zaopatrzeniu, to moja żona przychodziła do Instytutu i wymyślała Stefanowi. I muszę 

powiedzieć, że on przyjmował to dość potulnie. Razem ze Stefanem Świerczewskim 

wyjechaliśmy potem do Anglii. Ja wróciłem, a Stefan wybrał wolność, zmienił nazwisko, 

na Roman i do tej pory jest w Anglii.  

 W odróżnieniu od chemii czy prawa, na fizyce było bardzo niewielu – dwóch, trzech – 

partyjnych. Jeden z nich donosił na profesora Niewodniczańskiego. Rektorem wtedy był 

Teodor Marchlewski, który nie tylko był partyjny, ale był z rodziny komunistów 

Marchlewskich. Jego stryja Juliana Lenin w roku 1920 wysłał do Polski z Feliksem 

Dzierżyńskim i Feliksem Konem, aby utworzyli rząd komunistyczny po oczekiwanym 

zwycięstwie bolszewików. I rektor Marchlewski powiedział wtedy do profesora 

Niewodniczańskiego:  
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– Ale wy tam macie nieciekawych współpracowników, Panie Henryku. 

I opowiedział dokładnie kto i co donosił na profesora. Tak to wyglądali ci nasi partyjni.. 

Na przykład Mieczysław Karaś. Był bardzo partyjny, był członkiem jakichś wysokich 

władz partyjnych i ludzie nawet się go trochę  bali. W czasie, kiedy on był rektorem 

zaczął w Polsce działać „Latający Uniwersytet”. Do Krakowa przyjechał Adaś Michnik 

i miał odczyt na ulicy Floryańskiej. Milicja zwinęła uczestników tego odczytu, między 

innymi jedną studentkę fizyki. Karaś nie wyrzucił jej, jak to robili rektorzy innych 

uczelni, tylko wezwał mnie i powiedział, żebym z nią porozmawiał i polecił, żeby była 

ostrożna, bo ona nie tylko siebie naraża, ale uniwersytet także. Ja byłem wtedy 

dyrektorem Instytutu Fizyki. Wezwałem tę dziewczynę  i z Lubomirem Gabłą, który był 

wtedy z ramienia Partii wicedyrektorem, odbyliśmy z nią rozmowę zalecając ostrożność. 

Ja wtedy niewiele wiedziałem o Michniku.  

– Ten Michnik musi być niesłychanie złotousty, skoro Pani się tak naraża, żeby go 

słuchać? – zapytałem – Jak on kiedyś jeszcze przyjedzie, to może ja bym się też wybrał, 

żeby go posłuchać! 

 – To by się pan Profesor rozczarował – odpowiedziała  studentka – bo on się 

haniebnie jąka! 

W tym czasie ja już dość dużo jeździłem po Europie. Było zdumiewające na przykład 

porównanie Polski z Czechami czy z Niemcami. Czesi bali się nawet powiedzieć coś 

pozytywnego o Aleksandrze Dubczeku, który był przecież komunistą. Pewien Słowak, 

profesor fizyki teoretycznej, z którym mieszkałem podczas konferencji w Gaussig 

opowiadał, że przez kilka lat pracował jako konduktor tramwajowy, bo go wyrzucili za 

poparcie Dubczeka w 1968 r. Coś podobnego nie zdarzało się chyba w Polsce. 

Niemcy, co najgorsze traktowali ten cały bzdurny system polityczny szalenie poważnie. 

Myśmy sobie opowiadali różne dowcipy. Jak pojechałem do Niemiec, byłem prywatnie 

 domu naszego stażysty Dietera Netzbanda i tam próbowałem opowiedzieć jakiś dowcip 

polityczny. Oni byli tak przerażeni, że  miałem wrażenie, iż z własnego domu by chętnie 

uciekli, żeby tego dowcipu nie słyszeć.  

U nas to zupełnie inaczej wyglądało. Kiedy Karaś był rektorem Uniwersytetu, a ja 

prorektorem obchodzono jakiś jubileusz Uniwersytetu Padewskiego.  Ja na ten jubileusz 

pojechałem z Karasiem i jego żoną. W ramach rozlicznych uroczystości był wieczorek 

studencki, na który nas zaprosili. Na tym wieczorku były różne występy, oczywiście po 

włosku i myśmy nie bardzo rozumieli. Ale między innymi była piosenka „Viva Lenin”. 

Wychodząc z tego spotkania powiedziałem do rektora: 

– Tak mi się coś wydaje, że oni tego Lenina jakoś strasznie szargali. 

– Wie Pan – odpowiedział Karaś – w Polsce się mówi, że jak są trzy osoby, to jedna 

musi być z bezpieki. Nas jest troje, więc jeżeli to  prawda, tośmy strasznie podpadli. 

Tak wyglądał ten nasz „barak” w czasach komuny.  

Ja miałem na ogół dobre stosunki z  sekretarzami partii w Uniwersytecie, z Kaziem 

Buchałą,  z Janem Pawlicą i w ogóle mi do głowy nie przyszło, że  mogę się ich bać.  Jak 

miałem do  Buchały jakieś pretensje, to szedłem i wyjaśniałem .....  a czasem go rugałem. 

Polska była jednak specyficznym krajem... 

Pojechałam na posiedzenie zarządu Europejskiego Towarzystwa Fizycznego  do 

Rzymu. I Nino Zichichi, który był prezesem EPS   zorganizował audiencję u Ojca Św.. 

Dla mnie to było oczywiste i naturalne., a jeden z kolegów Czechów przerażony przyszedł 

do mnie z pytaniem, czy idę na to spotkanie.  

– Ja się boję, no bo przecież Watykan, to jest inne państwo a ja mam wizę włoską, nie 

mam żadnej watykańskiej. Czy ja mogę iść? 

– Nic się nie przejmuj i chodź – odpowiedziałem. Posłuchał. 

 Najzabawniejsze, bo na wszystkich zdjęciach z tego spotkania, które były później 

publikowane w różnych gazetach jest uchwycony ten Czech. 
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Fot.12. Z Ojcem św. w marcu 1979 

 

MNK: Jak po powrocie z Liverpoolu do Krakowa potoczyła się Pana kariera? 

 

AS: Pracowałem i w Uniwersytecie i w Instytucie Fizyki Jądrowej, który przecież 

pomagałem budować, bo gdy powstawał byłem jego wicedyrektorem, bardzo blisko 

współpracowałem z profesorem Niewodniczańskim. Cyklotron już wtedy działał. Kazik 

Grotowski z Andrzejem Budzanowskim zrobili już pierwszy eksperyment: zmierzyli 

polaryzację neutronów ze strippingu, też pierwszy na świecie taki pomiar.  

 

 
Fot.13. Na początku lat 60-tych przyjechał do Krakowa Profesor William Burcham z Birmingham, u 

którego  był Grot na stażu. W czasach gdy Profesor Niewodniczański był w Cambridge Burcham był chyba 

najmłodszym Rutherfordczykiem. Tu stoimy przed Instytutem : od prawej Burcham, nad nim Andrzej 

Budzanowski, Kazik Grotowski, Profesor Niewodniczański i Adam Strzałkowski 

 

Z Kazikiem Grotowskim i Andrzejem Budzanowskim stworzyliśmy zespół nazywany 

Świętą Trójcą. To może nie tak całkiem  była święta ta Trójca, może raczej Trójca 

Fizyczna, ale to Słabospickij, nasz stażysta z Charkowa powiedział: 

– Wy trochę jesteście jak ta Święta Trójca: Strzałkowski najstarszy, najpoważniejszy 

jest jak Bóg Ojciec, rzutki i energiczny Grotowski – jak Chrystus, a nad wami, jak Duch 

Święty unosi się Budzanowski.  
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Fot.14. W Lasku Bulońskim „Trójca” czyta gazety (1964)  – od lewej Grotowski, Strzałkowski i Budzanowski  

 

Ta Trójca była znana nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach. I tak nasz przyjaciel 

Claus Mayer-Böricke z Jülich, obserwując naszą znakomitą współpracę postanowił, że 

u siebie też stworzy podobną trójcę. Zaprosił do niej Otto Schulta i Armanda Faesslera 

jako teoretyka, ale oni bardzo szybko się pokłócili. 

A nasza współpraca działała niebywale dobrze. Myśmy się zresztą bardzo serdecznie 

przyjaźnili we trójkę. Niestety Budzanowski, najmłodszy z tej trójcy już odszedł 

w ubiegłym roku. Razem tworzyliśmy grupę fizyków, która doskonale działała. Ja 

zbudowałem spektrometr magnetyczny, z Budzanowskim zbudowaliśmy układ do 

pomiarów polaryzacyjnych i cały szereg eksperymentów na tym cyklotronie krakowskim 

wykonywaliśmy. 

 Jednym z najważniejszych naszych  eksperymentów  był pomiar rozpraszania 

elastycznego cząstek alfa. To był największy, wtedy istniejący na świecie zespół takich 

pomiarów dotyczących oddziaływania cząstek alfa z różnymi jądrami. Zaczęliśmy  się 

wtedy zajmować modelem optycznym, który opisuje oddziaływanie cząstek alfa 

z jądrami. Opracowaliśmy metodę obliczania części rzeczywistej tego zespolonego  

potencjału oddziaływania,  jako splotu rozkładu gęstości nukleonów obydwu 

oddziałujących jąder i oddziaływania nukleon-nukleon. To był po raz pierwszy 

zaproponowany taki opis oddziaływań jąder złożonych z wielu nukleonów 

Myśmy żyli fizyką. Siedzieliśmy razem w dwóch połączonych pokojach w Instytucie, 

stale rozmawiając o fizyce i  w ten sposób rodziły się pomysły różnych eksperymentów. 

Ja w dalszym ciągu zajmowałem się oddziaływaniem deuteronów z jądrami. Z tych 

pomiarów rozpraszania i polaryzacji deuteronów się habilitowałem. Grotowski 

habilitował się z zagadnień dotyczących pomiarów całkowitego przekroju czynnego na 

reakcje. Tak więc z tych różnych eksperymentów wybieraliśmy tematy do naszych 

habilitacji, a potem do doktoratów naszych uczniów. 

 

MNK: Jak wydarzenia warszawskiego marca 1968 odbiły się na życiu krakowskich 

fizyków? Czy odezwa popierająca protest studentów była jedynym udziałem kadry 

profesorskiej? 

 

AS: Te wydarzenia marca zaczęły się rzeczywiście w Warszawie, ale natychmiast 

rozeszły się w całej Polsce. We wszystkich ośrodkach akademickich były protesty, 

również i  w Krakowie. Szczególnie młodzież była  w nich aktywna. Wszędzie 

profesorowie - zwłaszcza na fizyce - poparli tych młodych ludzi.  

    Oczywiście odbiło się to na naszej karierze. W uniwersytecie doprowadzono do 

odejścia profesora Janika. Wtedy Andrzej Hrynkiewicz był dyrektorem instytutu, a ja 

byłem wicedyrektorem. Któregoś dnia przyszedł pan z Urzędu Bezpieczeństwa i zażądał 
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rozmowy z dyrektorem. Ponieważ Hrynkiewicz akurat gdzieś wyjechał, więc ja go 

przyjąłem. Przedstawił się od razu, że jest z UB. Przyszedł z pretensją, że profesor Janik 

dał studentom pieniądze na kwiaty, które złożyli pod pomnikiem Mickiewicza.  

– Czy Pan się zastanowił, co Pan mówi? – spytałem.  

W odpowiedzi parsknął śmiechem! To też świadczy o tym, jaki to był agent. Robił, co 

mu kazali. Przecież sam pomysł był idiotyczny. Żeby mieć pretensje do profesora, że daje 

pieniądze na kwiaty dla Mickiewicza! Ja nie wiem, czy dawał czy nie dawał. Janika wtedy 

nie wyrzucono, ale zrobiono wszystko, żeby pod presją władz w końcu sam odszedł.  

My wszyscy na skutek tego poparcia dla studentów mieliśmy kłopoty. Ja miałem 

oryginał tego naszego poparcia, które wisiało na tablicy ogłoszeń i  dałem go profesorowi 

Julianowi Dybcowi, który zajmuje się historią Uniwersytetu. To wszystko się odbiło na 

naszej karierze. Na przykład sprawa mojej profesury: chociaż  była już w ministerstwie 

daleko zaawansowana, została odwleczona o trzy lata.  

 

MNK: Jak śmierć Profesora Niewodniczańskiego wpłynęła na dalsze losy Pana i fizyki 

krakowskiej ?   

 

AS: Profesor Niewodniczański zostawił doskonale zorganizowane dwa instytuty: Instytut 

Fizyki Jądrowej w Bronowicach i Instytut Fizyki Uniwersytetu. Zostawił zespoły, które 

wspaniale ze sobą współpracowały. Dla nas nie ulegało żadnej wątpliwości, że profesor 

widzi jako swojego następcę Andrzeja Hrynkiewicza. I nie było z tym żadnego problemu. 

Pamiętam zaraz po śmierci Profesora wzięliśmy mikrobus i pojechaliśmy do Zakopanego, 

gdzie Boże Narodzenie spędzał minister Stanisław  Andrzejewski, pełnomocnik rządu do 

spraw wykorzystania energii jądrowej. Chcieliśmy z nim uzgodnić sprawy organizacyjne 

Instytutu po śmierci Profesora.  Po pewnym czasie opowiadał mi, w jakie zdumienie 

wprawiła go nasza zgodność w ustaleniu sukcesji po Profesorze Niewodniczańskim. On 

spodziewał się jakichś tarć, rywalizacji, a my byliśmy całkowicie zgodni -  Hrynkiewicz 

został dyrektorem obu instytutów. Ja po Papie Niewodniczańskim przejąłem jego Zakład 

Fizyki Doświadczalnej w Uniwersytecie. W 1971 roku, kiedy zostałem profesorem, 

Hrynkiewicz przekazał mi dyrekcję Instytutu uniwersyteckiego i kierownictwo zakładu 

fizyki jądrowej, a ja zakład fizyki doświadczalnej przekazałem Lubomirowi Gable.    

 Oba nasze instytuty się rozrastały, pojawiało się coraz więcej ludzi, a my robiliśmy się 

coraz starsi. Doszliśmy do wniosku, że w pewnym momencie musimy zacząć działać  

niezależnie od siebie. I tak skończyła się  ścisła współpraca naszej „Trójcy”. Ale myśmy 

się nigdy nie pokłócili. Zawsze  stosunki między nami były i są bardzo przyjazne. 

Natomiast stwierdziliśmy, że wszystko rośnie: rosną zespoły, z którymi współpracujemy 

i nie ma najmniejszego sensu, żebyśmy wspólnie tymi dużymi zespołami kierowali, że 

trzeba jednak to podzielić. Wtedy Budzanowski zaczął działać głównie na terenie 

Bronowic, objął tam Zakład Reakcji Jądrowych, później został dyrektorem Instytutu. 

Ja w Uniwersytecie działałem w Zakładzie Fizyki Jądrowej współpracując głównie 

z Lucjanem Jarczykiem, a Grotowski, który już miał swój Zakład Elektroniki Fizycznej 

utworzył tam swój zespół.  
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Fot.15. W listopadzie 1993 „Trójca” świętuje imieniny Andrzeja Hrynkiewicza 

 

MNK: Czasy Profesora Niewodniczańskiego wszyscy jego uczniowie wspominają jako 

cudowny okres. Czy kolejne pokolenia podtrzymały tę atmosferę? 

 

AS: Okres działalności profesora Niewodniczańskiego był bardzo specyficzny. Specyfika 

dotyczyła zarówno osoby Profesora jak i czasu, w którym to się działo. On był naszym 

Mistrzem. Wtedy pojawiła się dość duża liczba młodych, zdolnych ludzi, którzy z różnych 

względów wychowali się bez ojców. Mój ojciec umarł, gdy miałem trzy lata, ojciec 

Kazika Grotowskiego, gdy wojna wybuchła był w wojsku, znalazł się w Anglii i nie 

wrócił. Ojciec Budzanowskiego założył nową rodzinę. Hrynkiewicza ojciec  umarł, 

podobnie  ojciec Danuty Kuniszówny, ojciec Janika zginął w Katyniu. Myśmy się 

wszyscy wychowywali bez ojca. Niewodniczański – Mistrz z charyzmą zastępował nam 

w jakimś stopniu  ojca. Dla mnie Niewodniczański poza moją najbliższą  rodziną jest 

człowiekiem najbliższym na świecie. Ta relacja  mistrz – uczeń nie przeniosła się chyba  

na następne pokolenia, choćby dlatego, że Niewodniczański był jeden. Teraz nas jest 

olbrzymia liczba. Przecież nawet emerytowanych profesorów fizyki jest obecnie niemal 

dwa razy więcej niż było dawniej wszystkich pracowników Instytutu  łącznie z woźnymi. 

 

.  
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Fot.16. Na początku lat 60-tych przed budynkiem cyklotronowym na Bronowicach. Stoją od prawej Zenek 

Wroński, Józek Kuźmiński, Janina Chachurowa (zwana „Cebulką”), Jasia Skałkowa, Wiesiek Czyż, Kazia 

Pogorzelska,  ??. Henryk Niewodniczański, Stefan Sykutowski, Stefan Wiktor, Jarosław Szmider, Ludwik 

Freindl, ??, ??, Zosia Wróblowa, T. Kozik, Andrzej Hrynkiewicz, Kazik Grotowski, Adam Strzałkowski, Lew 

Pomorski, Lucjan Jarczyk, ?? Andrzej Budzanowski, Jacuś Hennel. 

 

Profesor Niewodniczański był nadzwyczajnym człowiekiem. To przyzna każdy z jego 

uczniów. Przypuszczam, że Ernest Rutherford musiał mieć coś podobnego w sobie. 

Uczniowie Rutherforda podobnie wspominali swego mistrza. I Papa Niewodniczański 

dużo przejął od niego. Tworzyli też niemal rodzinę. Stykałem się z wieloma uczniami 

Rutherforda. Znałem Rudiego Peierlsa, Herberta Skinnera, Johna F.Allena, Maurica 

Goldhabera, Johna H. Fremlina, K.D. Sinielnikowa, Wiliama Burchama, cały szereg tych 

Rutherfordczyków i za każdym razem, gdy ich spotykałem, to czułem się jak u  rodziny,  

tak byłem przyjmowany. Mówili mi po imieniu, traktowali jako kogoś sobie bliskiego. To 

było coś nadzwyczajnego. Rutherford był jeden i Niewodniczański był jeden. Papa zresztą 

wcale nie krył, że dużo przejął od Rutherforda.  Staraliśmy się wytworzyć takie stosunki 

wśród naszych uczniów. Czy nam się udało? Czy oni również nas uważają za swoich 

mistrzów? – To trudno powiedzieć, należałoby ich zapytać. Czasy się zmieniły... W tej 

chwili każdy z nas tworzy jakieś grupy i to już nie jest to samo. Grupy tworzy się 

w większych zespołach. Ta moja grupa nie jest tylko moja, ale również Jarczyka, bo my 

od lat współpracujemy i razem tworzyliśmy ten zespół. 

Czy atmosfera z czasów Papy Niewodniczańskiego przeniosła się na następne pokolenia – 

to też powinni powiedzieć nasi uczniowie, ale przypuszczam, że nie całkiem.   

 

MNK: Co Pan Profesor uważa za swoje największe osiągnięcie naukowe w Polsce?  

 

AS: To strasznie trudno powiedzieć, bo ja się zajmowałem wieloma rzeczami. Mogę 

powiedzieć, które z moich prac ja szczególnie lubię. Lubię moje prace dotyczące 

rozpraszania światła w atmosferze. To miała być moja praca doktorska, ale wtedy jakoś 

głupio nie przywiązywałem wagi do tego. To była głupota, bo mogłem się doktoryzować 

już wtedy u Banachiewicza wiele lat wcześniej. On był już wtedy chory, a ja 

postanowiłem się przenieść do Niewodniczańskiego i to zaważyło.  Ale ja ciągle to 

uważam za jedną z moich najlepszych prac. To jest ta praca na temat świecenia ziemskiej 

atmosfery, która jest ciągle cytowana w literaturze światowej.  
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Fot.17.i 18. Pierwszy w Polsce radioteleskop zbudowany przez nas w Krakowie. Na górnym zdjęciu jego 

twórcy od lewej Oleg Czyżewski, Adam Strzałkowski i Jurek de Mezer przy aparaturze odbiorczej, na 

dolnym radioteleskop. 

 

 

Duże znaczenie ma też to, że zainicjowałem w Polsce radioastronomię. Pierwsze u nas 

obserwacje radioastronomiczne, to jednak były te, które myśmy w Krakowie zrobili 

w czasie zaćmienia Słońca w 1954 roku. Może nie były one bardzo wartościowe, ale 

zaczęliśmy radioastronomię. Zbudowaliśmy z Olegiem Czyżewskim  i Jurkiem de 

Mezerem radioteleskop i  aparaturę do tych pomiarów. To było coś. 
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Fot.19. Odpoczynek u stóp radioteleskopu. 

 

Dobry zespół naszych prac to były pomiary rozpraszania cząstek alfa. O analizę tych 

pomiarów bili się  znani na świecie teoretycy, bo nie było tak dużego i dobrego zespołu 

pomiarów jak nasze. Myśmy wtedy opracowali mikroskopowy potencjał 

oddziaływania cząstek alfa, gdzie policzyliśmy to oddziaływanie z oddziaływania 

nukleon-nukleon i rozkładów gęstości w tych oddziałujących cząstkach. To było coś 

nowego i oryginalnego.  

Ja myślę, że prace, które z Jarczykiem zainicjowaliśmy w Zurichu dotyczące reakcji 

z udziałem trzech nukleonów to jest bardzo dobry zespół prac. Myśmy w pewnym 

momencie postanowili zainwestować w te zagadnienia  może najlepszego naszego ucznia 

– Henia Witałę i posłaliśmy go do Bochum, do teoretyka prof. Waltera Glöckle’go. 

Wkrótce Henio stal się jednym z najlepszych w skali światowej specjalistą od strony 

teoretycznej w zagadnieniach układów trzech nukleonów. Przez to nasze pomiary były 

zawsze analizowane najlepszą istniejącą  na świecie teorią. 

 

MNK: Rozwinął Pan bardzo szeroką współpracę z renomowanymi ośrodkami fizyki 

zagranicą. Jaki był/jest status Polaków w tej współpracy?  

  

AS:  W pewnym momencie, to był początek lat 70-tych, stało się dla nas jasne, że nie 

będzie można w Polsce uprawiać fizyki jądrowej na odpowiednim poziomie. Po prostu 

nas na to nie stać. Nie udało się uzyskać dla Krakowa dużego cyklotronu. Próbowaliśmy 

z Hrynkiewiczem zorganizować w skali międzynarodowej współpracę, żeby w Krakowie 

powstał międzynarodowy instytut, który by miał duży cyklotron. Niestety nie udało mi  

się także dostać miliona dolarów, żeby kupić porządny akcelerator Van de Graffa dla 

instytutu uniwersyteckiego.  

Wtedy zorientowaliśmy się, że musimy postawić na współpracę międzynarodową. 

Nawiązaliśmy stosunki z dobrymi ośrodkami w Europie. Jednym jest Politechnika 

Federalna w Zurychu. Znowu zawdzięczamy to w dużej mierze profesorowi 

Niewodnczańskiemu, który miał doskonałe stosunki ze szwajcarskimi fizykami i lokował 

tam na stażach Polaków. Tam był Jurek Gierula, Tomek Niewodniczański, Lucjan 

Jarczyk, Zbyszek Lewandowski. Myśmy te stosunki podtrzymali i postanowiliśmy je 

kontynuować. To był jeden  z ośrodków, z którymi mieliśmy doskonałą współpracę. 
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Fot.20. Ze Staszkiem Kistrynem montowanie detektorów w komorze rozproszeń w Zurichu 

 

 Drugą grupę stanowiły instytuty niemieckie. W roku 1961 byłem na konferencji 

w Manchesterze z okazji 50-lecia odkrycia jądra atomu przez Rutherforda. Zawsze 

mówię, że to była opieka Rutherforda nad jego wnukiem naukowym, bo byłem nim jako 

syn naukowy Niewodniczańskiego.  Dzięki tej opiece, na manchesterskiej konferencji 

zaprzyjaźniłem się z trzema fizykami niemieckimi. Wszyscy trzej już niestety nie żyją. 

Jeden to był Ulli Schmidt-Rohr z Heidelbergu, drugi –  Claus  Mayer-Böricke i trzeci 

Detlaf Kamke z Bohum. Schmidt-Rohr był najpierw dyrektorem Instytutu w Jülich, potem 

zdecydował się wrócić do Heidelbergu, gdzie został jednym z dyrektorów instytutu, a na 

jego miejsce do Jülich przeniósł się Mayer-Böricke. Kamke został profesorem w Bochum 

i organizował tam nowy instytut fizyki, jak ja w Katowicach. Potem  nawiązałem też 

bliskie kontakty naukowe i przyjaźnie z fizykami w Monachium. Z  trzema ośrodkami: 

Jűlich, Bochum i Monachium rozwinęliśmy doskonałą współpracę, która trwa nadal. Moi 

uczniowie już w kolejnym pokoleniu ją kontynuują. 

We wszystkich tych przypadkach nasza idea była taka, że wchodzimy do współpracy  

jako równorzędny partner. Przede wszystkim z dużym zespołem ludzi i z naszym 

zapleczem technicznym, przygotowujemy w Krakowie dużą część aparatury, wreszcie 

jako zupełnie równorzędny partner występujemy we wszystkich publikacjach. Grupy 

nasze były zawsze dużymi zespołami,  często  liczniejszymi od miejscowych. W każdym 

z tych ośrodków myśmy mieli stałych pracowników, przebywających tam jako nasi 

dyplomanci, czy doktoranci, jako ci, którzy przygotowywali pracę habilitacyjną, a myśmy 

z dużym też zespołem dojeżdżali w okresie eksperymentów. Staraliśmy się najczęściej 

realizować własny program badawczy. Tak na przykład wchodząc we współpracę 

w Zurychu myśmy zaproponowali program badania reakcji wprost dla pocisków słabo 

związanych, jak jądra 
9
Be, a potem prace nad reakcjami w układach trzech nukleonów.  

Do tej ostatniej grupy zagadnień wciągnęliśmy też naszych partnerów niemieckich 

z Bochum. W Jülich myśmy realizowali  nasz program najpierw na cyklotronie, a później, 

gdy został uruchomiony akcelerator COSY, włączyliśmy się w prace w większych już 

zespołach. Może nie tak dużych jak w CERN-ie, gdzie w publikacjach zamiast autorów 

wymieniane są na kilku stronach instytucje współpracujące. Tego jeszcze nie było 

w Jülich, ale zespoły były dość duże, więc nie była to już  czysto nasza tematyka. 

Niemniej zawsze staraliśmy się, żeby nasz udział był znaczący. Część aparatury do 

realizacji tych projektów przygotowywaliśmy w Krakowie.    
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Fot.21. Oblewanie zakończenia pomiarów w Katanii 

 

 

 

 

 

Fot.22 Z Małgosią Kistryn w przy oscyloskopie w Katanii 

 

 

Trzecia grupa instytutów, z którymi współpracowaliśmy to były instytuty włoskie 

zwłaszcza w Katanii i Messynie. 

Do instytutu w Katanii myśmy też pojechali z własną tematyką pewnych reakcji 

wprost. Zawsze wchodziliśmy do rad  ustalających programy eksperymentów. Naprawdę, 

jechaliśmy do tych eksperymentów, jak do własnego instytutu, zaraz po przyjeździe  

zaczynaliśmy pracę. Tam siedzieli nasi ludzie, tam były nasze programy na komputerach, 

nasza aparatura.  

 

MNK: Mówi Pan Profesor, że uprawianie nauki jest hobby, przygodą intelektualną. Czy 

nie odczuwa Pan czegoś w rodzaju misji, którą badacz Natury spełnia względem  

ludzkości, podobnie jak nauczyciel czy lekarz? Naukowcy są przecież finansowani przez 

podatników, którzy oczekują na efekty ich pracy, a  pure science jest kosztownym hobby 

i daje pożytek  niekiedy po wielu latach... 

 

 AS: Dla mnie hobby jest czymś, w co jestem bardzo silnie lub całkowicie zaangażowany. 

Nauka jest dla mnie hobby z dwóch względów: po pierwsze hobby jest czymś, co sprawia 

mi przyjemność, a ja zawsze starałem się robić to, co mi sprawiało przyjemność; a po  

drugie: to silne zaangażowanie, które też składa się na hobby. Oczywiście nauka, 

rozszerzanie naszej wiedzy, poznawanie bliższe przyrody, jest  też jakąś misją.  

Innym problem jest praktyczne wykorzystanie badań naukowych. W tym, co 

nazywamy nauką fundamentalną, czy nauką czystą nie zwracamy wielkiej uwagi na to 

praktyczne wykorzystanie. Po prostu zajmujemy się tymi badaniami dla samego problemu 

naukowego. Ja zawsze miałem świadomość, że przynajmniej część aktywności naukowej 

powinniśmy poświęcać na zagadnienia, które mają aspekt użytkowy.  Razem 

z profesorem Jarczykiem, z którym blisko współpracuję, uznaliśmy, że dobrym takim 

zagadnieniem mogą być zastosowania medyczne. I w pewnym momencie nawiązaliśmy 

współpracę z medykami. W szczególności z nieżyjącym już prof. Markiem Zychem, 

specjalistą od anestezjologii i intensywnej terapii i z histologiem prof. Tadeuszem 

Cichockim. Zaczęliśmy od pewnych zagadnień, które w latach 60-70 stawały się modne. 

Chodziło o analizę pierwiastkową różnych substancji poprzez badanie promieniowania 

charakterystycznego X, wywołanego oddziaływaniami jonów. Bombarduje się próbkę 

protonami, powstaje wzbudzenie atomów, które emitują promieniowanie X, 

charakterystyczne dla danych pierwiastków i na tej podstawie można wnosić o zawartości 
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pierwiastka w próbce. To nas zainteresowało też z tego punktu widzenia, że ten nasz mały 

cyklotron krakowski C48 jeszcze działał i bardzo dobrze się nadawał do takich pomiarów. 

Zorganizowaliśmy grupę, która się tymi zagadnieniami zajmowała. Najpierw 

rozwijaliśmy zagadnienia związane z badaniem zawartości pierwiastków w tkankach 

w wyniku redystrybucji leków w diagnostyce i terapii, opracowaliśmy metodę pomiaru 

objętości krwi krążącej, a później zajmowaliśmy się zagadnieniami mineralizacji tkanek.   

Był taki okres, że więcej publikowaliśmy w czasopismach medycznych niż fizycznych. 

Jeden z naszych bardzo dobrych doktorantów Gienio Rokita  z tej tematyki się 

doktoryzował, potem habilitował i w tej chwili już jest profesorem biofizyki w Collegium 

Medicum naszego Uniwersytetu i kontynuuje naszą działalność.  

Za bezpośrednio użytkową uważam również moją działalność dydaktyczną.  Były 

takie okresy, że uczyłem w szkole. Z przyjemnością prowadziłem dydaktykę. Lubiłem 

wykładać i chyba robiłem to nieźle. Na pewno bardzo systematycznie. Nie wiem czy nie 

nudno. Znany byłem z tego, że bardzo porządnie zapisywałem cztery tablice, które potem 

studenci fotografowali i ze zdjęć uczyli się, jak ze skryptu. Zawsze starałem się prowadzić 

ćwiczenia rachunkowe do swoich wykładów. 

 

MNK: Einstein uważał, że każdy powinien mieć swój „zawód szewca” pozwalający na 

zapewnienie bytu... 

 

AS: Ja zacząłem zarabiać na życie bardzo wcześnie. W 1942   w Szkole Przemysłowej 

przyspieszono maturę i całą grupę nowo wykreowanych techników Niemcy zabrali do 

pracy w Arado Flugzeugwerke w Poczdamie. Mnie się udało ocaleć, ale aby nie narażać 

się na wywiezienie w przyszłości udało mi się zatrudnić w Generaldirektion der Ostbahn. 

To była instytucja kriegswichtig, dobrze chroniąca przed mniej przyjemnym losem. Mój 

szef  na kolei Amtmann Kuhn, który mimo że był członkiem NSDAP i to nie byle jakim, 

bo miał Pareiabzeichen im Eichenlaub, więc miał może numer partyjny wcześniejszy 

nawet od Hitlera, okazał się człowiekiem niezwykle przyzwoitym. Po kilku miesiącach 

mojej pracy na prośbę profesora Jana Studniarskiego zgodził się na moje przejście do 

organizowanego przez profesora Walerego Goetla w laboratoriach Akademii Górniczej na 

Krzemionkach, instytutu o nazwie Staatliche Technische Prüfanstalt.  Ta praca była 

nadzwyczajna. Moim głównym zajęciem było cechowanie liczników energii elektrycznej, 

ale przy okazji starałem się jak najwięcej nauczyć, więc przetłumaczyłem doskonałą 

monografię  na ten temat wydaną jeszcze przed wojną po niemiecku przez 

prof. Włodzimierza Krukowskiego z Politechniki Lwowskiej. Po wojnie wydałem to 

tłumaczenie w PWN, a uzyskane honorarium pozwoliło mi kupić pierwszy samochód. 

W Instytucie na Krzemionkach dysponowaliśmy doskonałym laboratorium stworzonym 

jeszcze przed wojną przez Studniarskiego i kontaktem z pracującymi tam profesorami 

Akademii Górniczej, Studniarskim, Jeżewskim, Inż. Stefanem Fabianim fizykiem 

z Uniwersytetu Jagiellońskiego, inż. Władysławem Niesiołowskim. Wiele tam naukowo 

skorzystałem. 
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Fot.23. W hali maszyn na Krzemionkach 

 

 Po wojnie zacząłem pracować jako asystent w Krakowskim Obserwatorium 

Astronomicznym. Ale pensja asystenta nie wystarczała na przeżycie więc podjąłem 

dodatkowo posadę nauczyciela w Szkole Przemysłowej, którą ukończyłem przed laty, 

 ponadto nauczałem elektrotechniki na kursach TUR-u. Równocześnie przygotowywałem 

się do eksternistycznego egzaminu maturalnego! No i studiowałem fizykę na 

Uniwersytecie. 

 Później także podejmowałem działalność w różnych dziwnych dziedzinach, które 

bywały znacznie bardziej lukratywne niż nauka, ale przede wszystkim dlatego, iż mnie to 

bawiło. 

  Zawsze dużo pisałem. Wydałem kilka książek. Oprócz tłumaczenia „Liczników 

energii elektrycznej” Krukowskiego napisałem dwa podręczniki: „ Wstęp do fizyki 

jądrowej” i „ Matematyczne metody opracowania wyników pomiarów” (z moim 

asystentem Aleksandrem Śliżyńskim), a także popularną książeczkę ”Zasady zachowania 

w fizyce”.  

Ta ostatnia książka przyniosła pewien konkretny pożytek, w którego jestem dumny. 

Mianowicie przeczytał ją Stanisław Drożdż – wówczas uczeń gimnazjalny z Kolbuszowej 

- i uznał, że jednak fizyka jest ciekawa. To go skłoniło do podjęcia studiów fizyki na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. W tej chwili jest  profesorem fizyki teoretycznej (w IFJ 

PAN) i zawsze podkreśla, że to moja zasługa. Uważam więc, że jest to moje poważne 

osiągnięcie i bardzo sobie to cenię. Wychowanie następców i dobrych naukowców jest 

jednym z ważniejszych naszych zadań.  
 

 
Fot.24. W Kolonii przed lokalem wyborczym po głosowaniu na prezydenta Polski w 1990 r. od lewej: 

Lucjan Jarczyk, Adam Strzałkowski, córeczka Drożdża i Staszek Drożdż. 
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W pewnym okresie pracowałem przy produkcji filmu popularno naukowego 

pt. „W pracowniach polskich astronomów”, a także w ramach programu telewizyjnej 

politechniki prowadziłem „na żywo” wykłady z fizyki klasycznej. Miałem w życiu cały 

szereg różnych wykładów popularnych i bardziej naukowych, które wiążą się 

z rozmaitymi śmiesznymi przygodami. 

 

MNK: Czy mógłby Pan Profesor o nich opowiedzieć? Bardzo proszę. 

 

AS:  Gdy była modna bomba atomowa, płk Kazimierz Peste, kierownik naszego studium 

wojskowego, który został już generałem i chyba dowódcą krakowskiego okręgu 

wojskowego, poprosił mnie o wygłoszenie wykładów na ten temat dla wojska. To miał 

być cały cykl referatów. 

Pierwszy taki odczyt miałem w koszarach na Rakowickiej. W sali zgromadzeni byli 

oficerowie. Zanim zacząłem mówić jakiś podporucznik stanął przede mną na baczność 

i zameldował:  

– Poporucznik Taki-a-taki melduje: tylu a tylu generałów, tylu a tylu pułkowników  itd. 

poprzez majorów, kapitanów do podporuczników -  gotowych do wykładu! 

Strzelił obcasami, a ja nie wiedziałem, co zrobić. Nigdy nie służyłem w wojsku, więc nie 

wiedziałem, jak się przyjmuje taki meldunek. Podałem mu rękę, on się zdziwił i speszył, 

ale ją uścisnął.   

Za ten wykład dostałem jak na tamte czasy jakąś astronomiczną kwotę. Ale co 

najważniejsze zaczęły się sypać zamówienia na kolejne odczyty. Nie dawałem już rady, 

więc namówiłem na nie Stefana Świerszczewskiego. Oficerowie płatniczy pytali nas, ile 

się należy, my wymienialiśmy tę astronomiczną kwotę z  mojego pierwszego wykładu 

i bez szemrania nam ją wypłacano. Najzabawniej było w Korpusie Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego. Jak zwykle oficerowie przyjechali po mnie pod dom samochodem, żeby 

mnie zabrać do koszar na Krzemionkach. Ale mieli... granatowe otoki na czapkach. 

Przerażone i zaciekawione sąsiadki przybiegły do mojej żony z wyrazami współczucia:  

– I co? Wzięli męża, wzięli? 

Po wykładzie oficer płatniczy zapytał, ile się należy. Gdy wymieniłem kwotę ręka mu 

zadrżała i powiedział 

– A tu nie dawno miał odczyt poseł Adam Polewka i wziął 50 zł... 

– No to trzeba było poprosić posła Polewkę o odczyt o bombie atomowej – 

odpowiedziałem. 

– No, ja nic nie mówię – wycofał się szybko i wypłacił żądaną sumę.  

Ale wszystko popsuł Olgierd Daszkiewicz. Kiedy ze Świerszczem już nie dawaliśmy 

rady, wciągnęliśmy do tych odczytów Olgierda. A jemu nasza cena nie mieściła się 

w głowie i nie chciała przejść przez gardło. Wziął coś około 50 zł i całkiem popsuł 

interes. 

 

MNK: Czy szerokie zainteresowania są przydatne w pracy badawczej, czy raczej 

prowadzą do rozproszenia? A jeśli tak, to czy uważa Pan, że koncentracja w wąskiej 

dziedzinie sprzyja osiąganiu sukcesów naukowych?  

 

AS: Ja zawsze miałem bardzo szerokie zainteresowania, co już nie raz podkreślałem. 

Również w fizyce interesowałem się mnóstwem różnych zagadnień. . Zacząłem od 

astronomii, studiowałem fizykę i matematykę. W pracy naukowej  zajmowałem się fizyka 

jądrową, w tym zagadnieniami reakcji jądrowych i oddziaływań jądrowych, prowadziłem 

prace dotyczące reakcji wprost, ale nie tylko bo również reakcji rezonansowych, przez 

jądro złożone, później zajmowałem się problematyka trzech ciał w fizyce, fizyką 
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mezonową, problemami symetrii itd. Lubiłem się zajmować przeróżnymi rzeczami. 

Gdybym tego nie robił, to pewnie bym się nudził. Czy to jest dobre? Pewnie nie, dlatego, 

że przez rozproszenie na różne zagadnienia, nie udało mi się zrobić niczego bardziej 

fundamentalnego w tym, czym się zajmowałem. Niektórzy z moich przyjaciół, na 

przykład Peter Hodgson z Oxfordu całe życie zajmował się praktycznie tymi samymi 

zagadnieniami. Może też nie zrobił nic fundamentalnego, ale był przynajmniej szeroko 

znany, jako wybitny specjalista w swojej dziedzinie. Nie wiem, czy się nie nudził, bo przy 

końcu życia zajmował się  filozofią a nawet trochę zagadnieniami religijnymi. Ja tego 

bardzo potrzebowałem, żeby zmieniać tematykę i z tym się czułem szczęśliwy. 

 

MNK: Oznacza to, że ważniejszy jest pojedynczy człowiek z jego poczuciem szczęścia 

i spełnienia niż jakieś górnolotne misje dla ludzkości? Jedni ludzie pracują, żeby żyć, inni 

żyją, żeby pracować.  

 

AS: Naciąga mnie Pani na filozoficzne, ogólne rozważania, a ja mam bardzo duży 

szacunek dla filozofii i unikam udawania filozofa. Ja po prostu zawsze chciałem być 

szczęśliwy.  Starałem się robić to, co mi sprawia przyjemność i tak działałem w nauce 

i we wszystkich innych swoich działaniach. To jest najważniejsze, bo szczęście człowieka 

warunkuje jego radość życia. Mnie się to udawało. Miałem dużo szczęścia i w życiu 

rodzinnym, i w pracy, i  w nauce, i w przyjaźniach, co też jest niezwykle istotne.  

 Jeden z moich uczniów, już profesor, a nawet vice-dyrektor Instytutu Fizyki na 

naszym Uniwersytecie, Staszek Kistryn ofiarując mi swoja pracę habilitacyjną, 

w dedykacji napisał, że dziękuje mi za wspólną pracę naukową, która dla niego była 

również zabawą. Muszę powiedzieć, że to mi sprawiło ogromną przyjemność, gdyż 

oznaczało, że udało mi się przekazać mu również moje podejście do pracy.  

 

MNK: Jaka jest według Pana Profesora relacja pomiędzy pracą a życiem prywatnym? 

 

 O sprawach prywatnych, nie dotyczących pracy mniej potrafię mówić. Moja żona 

studiowała filologię polską i slawistykę. Spośród czterech kandydatów do jej ręki wybrała 

mnie, bo jedyny nie byłem humanistą. Za test posłużyło jej wieczne pióro Pelikan, które 

miała jeszcze sprzed wojny. Każdemu z nas po kolei wręczała to pióro z butelką 

atramentu, abyśmy je napełnili. Tylko ja jeden wiedziałem, jak należy to zrobić...  

Po ślubie żona zajmowała się głównie rodziną: prowadziła dom, wychowywała dzieci, 

chodziła na wywiadówki, ale nigdy nie pracowała zawodowo. W pewnym okresie 

udzielała lekcji języków obcych. Była ze mną zagranicą w czasie moich wyjazdów 

naukowych do Liverpoolu, do Zurychu i potem do Katanii. Uważam, że bardzo korzystna 

jest wymiana myśli dwojga ludzi o różnych specjalnościach, gdyż nie mają oni tych 

samych nawyków myślenia. Jeśli małżonkowie pracują w tej samej dziedzinie, to jednak 

musi być nudne. Sprawy rodzinne zawsze wyraźnie oddzielałem od naukowych. Byliśmy 

bardzo szczęśliwi. Z naszych  dzieci Wojtek jest fizykiem, pracującym w informatyce, 

córka Wanda skończyła studia rolnicze. 

 

MNK: Ważnym etapem w życiu Pana Profesora było utworzenie filii Uniwersytetu 

w Katowicach.  

 

AS: Okres mojej pracy w Katowicach wspominam z dużą przyjemnością. Często 

mówiłem, że gdybym w życiu miał mieć jakiś prywatny biznes, to albo chciałbym mieć 

szkołę albo fabrykę zabawek. Ta moja praca w Katowicach to była realizacja tego 

pierwszego pomysłu, dlatego, że organizacja tej placówki  była całkowicie w moim ręku 

i zupełnie ode mnie zależała. To naprawdę była duża frajda, że mogłem to robić. Fabryki 
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zabawek nie miałem, ale muszę powiedzieć, że praca naukowa była dla mnie zawsze 

zabawą, co słusznie zauważył – jak wspominałem – Staszek Kistryn. Bardzo lubiłem 

konstruować i budować różne przyrządy. To odpowiadało właśnie temu budowaniu 

zabawek.  

 

MNK: Władze lokalne przyznały Panu prawo wyłączności w decydowaniu o obsadzie 

personalnej, ale później przy tworzeniu Uniwersytetu Śląskiego Gomułka tę wyłączność  

zlekceważył, co spowodowało Pana odejście. Czy nie żałował Pan Profesor tej decyzji? 

 

 W sprawie mego odejścia Gomułka miał niewiele do powiedzenia. On po prostu wyraził 

zgodę Gierkowi na utworzenie uniwersytetu w Katowicach. Poprzednio nie dawał na to 

zgody, więc powstała filia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gierek chciał od razu 

zorganizować dużą uczelnię, więc połączył filię UJ z Wyższą Szkołą Pedagogiczną 

w Katowicach z całym dobrodziejstwem „żywego inwentarza”, co mi nie odpowiadało 

i dlatego odszedłem. Ale zawsze z dużą przyjemnością wspominam okres pracy 

w Katowicach.  Zresztą stosunki z Uniwersytetem Śląskim, nie tylko z fizyką dobrze 

wspominam i  w  pewien sposób utrzymuję stale. Są one bardzo żywe i bardzo serdeczne. 

  W Katowicach starałem się działać podobnie jak profesor Niewodniczański,  który 

stworzył w Krakowie instytut jako zespół ludzi bardzo ściśle ze sobą powiązanych nie 

tylko naukowo, ale i uczuciowo. W filii też stosunki ludzkie były niezwykle bliskie 

i serdeczne. Udało mi się  pozyskać dwóch doskonałych współpracowników: teoretyka 

prof. Andrzeja Pawlikowskiego z Wrocławia i prof. Augusta Chełkowskiego z Poznania, 

doskonałego specjalistę od fizyki ciała stałego. Oni naprawdę tworzyli doskonały zespół. 

Później Chełkowski został rektorem Uniwersytetu Śląskiego, a jeszcze później był 

senatorem i marszałkiem senatu polskiego. Niestety obaj ci profesorowie już nie żyją.  

 

 
 

Fot.25. Od lewej Andrzej Pawlikowski, Adam Strzałkowski i August Chełkowski. A za nim Olek Śliżyński. 

 Majówka na Rycerzowej, maj 1967 r. 

 

  Być może moje stosunki z powstającym uniwersytetem ułożyłyby się dobrze, ale moją 

ideą było to, że to ja tworze ten instytut z takich ludzi, z którymi jestem  już jakoś 

związany i chcę współpracować.  W tym okresie, kiedy ja organizowałem fizykę na filii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, były silne naciski, żebym różnych ludzi do pracy 

przyjmował. Do tej pory mam teczkę, w której mam naciski nawet ze strony najwyższych 
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władz partyjnych i rządowych na przyjmowanie różnych ludzi. Ja nie godziłem się na to, 

jeśli uważałem, że ci ludzie mi nie odpowiadają. Umowa, którą zawarłem na samym 

początku z władzami Katowic, że ja decyduję o wszystkich sprawach personalnych była 

respektowana, aż do momentu automatycznego połączenia filii z Wyższą Szkołą 

Pedagogiczną. Oni to honorowali, ale ten warunek został złamany z chwilą połączenia ze 

Szkołą Pedagogiczną i to mi nie odpowiadało. 

Moje odejście nie zmieniło jednak dobrych stosunków i współpracy z Uniwersytetem 

Śląskim. Jego władze uznawały i szanowały mój udział w jego tworzeniu. Pierwszy 

wykład inauguracyjny w UŚ ja wygłaszałem, później dostałem doktorat honorowy tego 

uniwersytetu, który sobie niezwykle cenię. A współpraca moja z Instytutem Fizyki tego 

uniwersytetu jest niezwykle bliska i serdeczna do tej pory. Ci ludzie już są profesorami 

i wielokrotnie wspólnie wykonujemy różne prace, wiec nie można powiedzieć, że przez 

moją decyzje odejścia coś się zepsuło albo urwało. 

 

 

 
 

 

Fot.26. Wręczenie dyplomu doktora honoris causa. Po lewej Dziekan Jerzy Zioło trzymający łaciński tekst tej 

liturgii, po prawej Rektor Józef Sławek. 

 

MNK: Bardzo cieszyłam się jak Pan Profesor został prorektorem Alma Mater 

Jagielloniae. Nie przesłałam gratulacji, bo byłam wtedy nieznajomą, byłą  studentką, ale 

miałam przyjemność uczestniczyć w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa 

Feliksowi Topolskiemu i podziwiać Pana Profesora w todze. To mój Profesor – 

powiedziałam do  przedstawicieli młodzieży polonijnej obok których mnie posadzono.  

A Pan uważa, że wszystko to w sumie było bez sensu! 

 

AS: No, niezupełnie wszystko. Na pewno nie doktorat honorowy dla Feliksa. Niezwykle 

go ceniłem i jego sztukę, a ponadto w wyniku tego zdarzenia powstał mój portret 

malowany przez Topolskiego, który uważam za jeden z najlepszych w galerii portretów 

profesorów naszego Uniwersytetu, którą tworzy Profesor Stanisław Waltoś.  
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Fot.27. Portret Adama Strzałkowskiego pędzla Feliksa Topolskiego 

 

     Oczywiście godność prorektora Uniwersytetu ja niezwykle wysoko sobie ceniłem.  

Wtedy gdy rektor Uniwersytetu, profesor Mieczysław Karaś, zaproponował mi objęcie 

funkcji prorektora do spraw badań ja się od razu zgodziłem, bo uważałem to za duży 

zaszczyt i z tym wiązałem pewne nadzieje. Wydawało mi się, że będę mógł dla naszego 

Instytutu i dla Uniwersytetu coś zdziałać. To niestety okazało się wielką fikcją. Dlatego, 

że aby zdziałać coś w dziedzinie organizacji badań, która mi podlegała, jako prorektorowi, 

trzeba mieć odpowiednie środki materialne, bazę finansową. Ja miałem roczny budżet nie 

przekraczający 2000$, co nie wystarczało nawet na części zamienne dla skromnego 

wyposażenia w przyrządy instytutów uniwersytetu, wobec tego nic tu nie można było 

zdziałać. Natomiast ta funkcja była związana z ogromną stratą czasu, z różnymi mniej lub 

bardziej bzdurnymi czynnościami, które musiałem wykonywać, jak np. udział w różnych 

zebraniach. 

 Starałem się przeciwdziałać temu w ten sposób, że te zebrania wykorzystywałem do 

pisania programów komputerowych. I nigdy tyle programów nie napisałem, co na tych 

zebraniach! To zresztą w tym okresie było moim głównym kontaktem z fizyką. Poza tym  

opracowałem zupełnie nowe wydanie mojego podręcznika z fizyki jądrowej i wydałem go 

w PWN, ale do tego ograniczyła się wtedy moja działalność jako fizyka. Trzy lata mojej 

działalności jako prorektora musiałem nadrabiać przez blisko rok, żeby wrócić do pełnej 

aktywności naukowej.  

Celem i działaniem wszystkich prorektorów i  moim, i prof. Jana Zurzyckiego i prof. 

Józefa Buszki był również wpływ na partyjnego rektora Karasia, który sam taki układ 

zaproponował i specjalnie dobrał sobie bezpartyjnych prorektorów. Gdy były naciski 

komitetu uczelnianego partii, żeby jednym z prorektorów został członek partii, to Karaś 

powiedział do mnie: 

– W tym gronie partyjny to mam być tylko ja!  

I tak zostało. Ludzie się dość bali Karasia. Uważali, że działa bardzo apodyktycznie 

i propartyjnie kieruje tym uniwersytetem. Muszę powiedzieć, że to nie było całkiem tak. 

On się liczył z naszym zdaniem i bardzo często był lojalny. Wspominałem tu na przykład 

studentkę, zgarniętą z wykładu Michnika. Czasem nie zdążyliśmy powstrzymać go 

w działaniach, które nam się nie podobały, ale bardzo często byliśmy skuteczni.  

 



 30 

 
Fot.28. Adam Strzałkowski jako rektor: promocja Freda Budziaka. Promotorem jest Danuta Kunisz, 

dziekanem - Andrzej Fuliński. 

 

MNK: Jak Pan Profesor ocenia sytuację w Uniwersytecie Jagiellońskim i innych 

wyższych uczelniach po roku 1989? 

 

AS: Po transformacji ustrojowej zarówno w Uniwersytecie Jagiellońskim jak i w innych 

uniwersytetach i uczelniach wyższych autonomia jest w pełni respektowana przez władze 

państwowe. Istnieje jednak niedobra tendencja zrównywania wszystkich szkół wyższych 

i nawet nadawania im miana uniwersytetów. Według mnie to jest bardzo szkodliwe. 

Uważam, że powinien być podział szkół wyższych na bardziej i mniej elitarne, 

o większym i mniejszym prestiżu, co powinno mieć swoje odbicie również i w nazwie. 

Było takie prawo w marksiźmie i leniniźmie, że ilość przechodzi w jakość. I to jest 

prawda, tylko nie taka prawda, jak wydawało się marksistom. Ilość, która nadmiernie 

wzrasta prowadzi do inflacji i w konsekwencji do dewaluacji i tak to też bywa z tymi 

szkołami. Nadmierny wzrost  liczby osób z wyższym wykształceniem obniża wagę ich 

dyplomów. Ranga społeczna  profesora uniwersytetu też się obniżyła, bo tych profesorów 

jest za dużo. Z drugiej strony pojawił się problem wieloetatowości. Nowe szkoły, ażeby 

mieć prawa nadawania stopni naukowych muszą zatrudniać odpowiednią liczbę 

profesorów wobec tego zanim wykształcą własnych, ściągają profesorów z innych uczelni 

na wielokrotne nawet etaty. Bywa, że jeden profesor ma ich kilka, czy nawet kilkanaście . 

To jest fatalne i ze względów moralnych i ze względu na jakość nauczania, która obniża 

się w uczelniach i tych, które ściągają do siebie profesorów, i również  w uczelniach 

macierzystych. Obawiam się jednak, że jest to ogólnoświatowa tendencja.   

 

MNK: Zachwycająca jest Pana aktywność w PAU, zwłaszcza w Komisji  Historii Nauki. 

Czym dla Pana Profesora jest historia: czy chodzi o kolejność faktów, czy o rozwój myśli 

naukowej, czy o jeszcze coś głębszego? 

 

AS: Ja zacząłem się interesować historią  już jako dziecko. Gdy nauczyłem się czytać, to 

zacząłem od powieści historycznych. Doskonale pamiętam, jak z moim kuzynem 

Maćkiem Grychowskim, którego tu już wspominałem, i który wszystkie wakacje spędzał 

u nas w Tenczynku, czytaliśmy Krzyżaków. Maciek był ode mnie starszy, czytał 

sprawniej. Czytaliśmy więc leżąc na podłodze, trzymaliśmy pionowo stronice książki, 

z jednej strony Maciek czytał dalszą stronę, z drugiej wcześniejszą czytałem ja. 
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Wspominałem już, że w gimnazjum Sobieskiego z moim przyjacielem Jasiem Singerem 

założyliśmy kółko historyczne, które doskonale działało. Zawsze te zainteresowania 

miałem. I kiedy profesor Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, zwrócił 

się do mnie z propozycją zorganizowania, a raczej wskrzeszenia Komisji Historii Nauki 

w Akademii, ja do tej działalności podszedłem z entuzjazmem. Zorganizowałem tę 

komisję i przez szereg lat kierowałem jej pracami. W historii nauki interesowało mnie, jak 

rozwija się myśl ludzka, jak tworzy się pojmowanie przyrody w naukach przyrodniczych, 

ale również jak rozwijają się  badania naukowe.  Interesowało mnie też to, jak ludzie się 

organizowali, tworzyli różne organizacje i struktury. Jednym słowem i polityczna 

i kulturalna działalność w ciągu dziejów. Ciągłość działalności ludzkiej jest niezwykle 

ważna.  

 

MNK: Wspomina Pan, że profesor Niewodniczański bardzo dbał o rozszerzanie 

horyzontów swoich współpracowników, zalecał podczas wyjazdów zagranicznych 

zwiedzanie kraju, poznawanie jego kultury, krótko mówiąc zdobywanie wiedzy 

humanistycznej. Czy fizycy są/powinni być humanistami? 

 

AS: Profesor Niewodniczański był dla nas wzorem w różnych dziedzinach również 

w poznawaniu świata, kultur, ale i geografii czy przyrody. Myśmy dość dużo 

podróżowali, zwykle z profesorem, ale także sami. Fizycy w ogóle dużo jeździli po 

świecie. Było nawet  takie  powiedzenie wzorem sloganów reklamowych: „Join physics, 

see the world!”.  

Profesor Niewodniczański zwracał uwagę na to, że nigdy nie powinniśmy ograniczać się 

w poznawaniu innych krajów innych kultur, poznawaniu świata. Sam bardzo lubił 

zwiedzać. Zawsze nam powtarzał:  

– Kulego, pamiętajcie, że  co zobaczycie, to wam zostanie. Jak coś sobie kupicie,  zawsze 

możecie to stracić, ale tego , co zobaczycie nikt wam nie zabierze! 

Był nawet często zazdrosny, gdy myśmy coś widzieli, a on nie mógł zobaczyć. Pamiętam, 

jak kiedyś byliśmy razem w Rossendorfie. Profesor miał jakieś spotkanie, na którym 

musiał być obecny.  

– A wy, kulego, co w tym czasie będziecie robić ? – spytał.  

– Pojadę do Moritzburga, bo od dawna chciałem zobaczyć pałac Maurycego Saskiego – 

odpowiedziałem. 

– Nie róbcie mi tego, kulego,! Ja też chciałem pojechać do Moritzburga, nie jedźcie sami! 

– prosił profesor –  kiedyś pojedziemy razem!  

I rzeczywiście tak się stało. Po jakimś czasie znowu byliśmy w Dreźnie i pojechaliśmy 

razem do Moritzburga. 

Poznawanie świata jest bardzo cenne. Edukacja humanistyczna dla przyrodnika jest  

bardzo potrzeba. To rozszerza nasze pojmowanie, ale też sprawia, że życie nie jest nudne. 

Badacz przyrody powinien się interesować architekturą, sztuką i literaturą, ale i vice - 

versa humaniści powinni się choć trochę interesować naukami ścisłymi i mieć jakąś 

orientację w znajomości  przyrody. 

 

MNK: Jak Pan Profesor widzi rolę   Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Europejskiego 

Towarzystwa Fizycznego? 

 

AS: Do Polskiego Towarzystwa Fizycznego wstąpiłem zaraz na początku moich studiów. 

Brałem udział  w organizowanych przez PTF zjazdach fizyków, sam organizowałem takie 

konferencje. Wielkim przeżyciem była, już wspomniana, pierwsza po wojnie, 

zorganizowana w 1947 roku w Krakowie, z inicjatywy Międzynarodowej Unii Fizyki 

Czystej i Stosowanej IUPAP międzynarodowa konferencja poświęcona promieniowaniu 
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kosmicznemu.  W pewnym okresie przewodniczyłem Komitetowi Fizyki Jądrowej PTF, 

może nawet byłem vice-prezesem Towarzystwa, ale już nie pamiętam. 

 Lepiej pamiętam działalność w Europejskim Towarzystwie Fizycznym EPS, które 

powstało  1966 roku. Chyba nawet byłem na liście jego członków - założycieli. W 1968 

roku utworzona została sekcja Fizyki Jądrowej (Nuclear Physics Board), do której 

zaprosił mnie mój przyjaciel z Liverpoolu - Leslie Green. Razem organizowaliśmy 

konferencje w Plitvicach w 1972 r. na temat  Intermediate Processes in Nuclear Physics. 

W Krakowie w 1976 r. z Andrzejem Budzanowskim zrobiliśmy konferencję Radial Shape 

of Nuclei. We wrześniu 1978 na konferencji w Yorku przejąłem przewodnictwo Nuclear 

Physics Board na roczną kadencję. We wrześniu 1979 z Klausem Bethge w Darmstadt 

organizowaliśmy konferencję Nuclear Physics Methods in Material Research, a w maju 

1981 z Nikolą Cindro na wyspie Hvar konferencję Dynamic of Heavy Ion Collisions.  

Celem Towarzystwa jest stworzenie bliskich kontaktów naukowych ale i towarzyskich 

pomiędzy fizykami,  wymiany poglądów i informacji o tym, co się robi w danej 

dziedzinie, ale i propagowanie w społeczeństwie wyników badań. Myślę, że oba 

towarzystwa rozwijają działalność we właściwy sposób. Niestety władze państwowe za 

mało respektują ich starania w zakresie rozwoju naukowego i edukacyjnego. Ustawicznie 

jest ograniczana liczba godzin poświęconych na naukę fizyki w szkołach.  

Krakowski Oddział Towarzystwa działa bardzo prężnie. Co tydzień w audytorium 

Niewodniczańskiego przy ul. Reymonta odbywają się konwersatoria i cieszą się dużą 

frekwencją.  Był taki okres, że konwersatoria zamierały, a jak słyszę, że w ostatnich 

dwóch latach średnia liczba słuchaczy wynosiła ponad 80 osób, to szczerze gratuluję!  

Na uznanie też zasługują organizowane co dwa lata zjazdy fizyków. XL Zjazd, który 

odbył się w Krakowie w 2009 roku, zgromadził ponad 1200 uczestników i był 

wydarzeniem dla całego miasta, gdyż przygotowano specjalny program dla młodzieży 

szkolnej i nauczycieli.  

 

 
Fot.29. Sesja plenarna w Audytorium Maksimum podczas XL Zjazdu Fizyków Polskich, w pierwszym rzędzie 

trzeci od prawej Adam Strzałkowski 

 

Specyfiką zjazdów polskich fizyków jest to, że referaty obejmują wszystkie gałęzie 

fizyki uprawiane w Polsce, a jest ich coraz więcej. 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat fizyka na całym świecie rozwinęła się lawinowo. 

Powstały nowe, fascynujące kierunki, które naturalnie przyciągnęły mnóstwo młodych 

entuzjastów. Polacy uczestniczą w większości najważniejszych kolaboracji 
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międzynarodowych. Mamy z czego być dumni. Zaczyna być trudno to wszystko ogarnąć. 

Ale równocześnie świat jakby się skurczył. Dzięki sieciom komputerowym ogromne 

zespoły badawcze rozsiane po różnych zakątkach kuli ziemskiej współpracują ze sobą na 

codzień nie opuszczając fizycznie swoich macierzystych instytucji. Ludzie znają języki 

więc porozumiewają się swobodniej, łatwiejsze też są podróże. Dla Polaków 

w szczególności, gdyż znikły bariery polityczne. W konsekwencji skala kontaktów 

między fizykami tak w Polsce jak i na świecie wzrosła o co najmniej dwa rzędy wielkości. 

Prestiżowe konferencje, nawet monotematyczne, skupiają zwykle ponad tysiąc 

uczestników! Są one rzadką okazją spotkania twarzą w twarz na przykład noblistów czy 

bardzo znanych fizyków.  Taka jest współczesna normalność i to z jednej strony bardzo 

cieszy, z drugiej jednak wymaga rezygnacji z ciepłych, kameralnych klimatów 

rodzinnych, których trochę żal. 

 

MNK: Bardzo dziękuję za rozmowę.  


