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Notka biograficzna

Profesor 
Andrzej Kajetan 
Wróblewski

Data i miejsce 
urodzenia:

Wykształcenie:

Zainteresowania
zawodowe:

Andrzej Kajetan Wróblewski urodził się w Warszawie 
w 1933 roku.

Ukończył Gimnazjum i Liceum im. Władysława IV, a po
tem studia fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracu
je od 1954 roku. Doktorat uzyskał w 1961 roku, habilitował się 
w 1964 roku, a w 1971 roku uzyskał tytuł profesora. Obecnie jest 
nadal aktywny jako profesor emerytowany.

Jego specjalności naukowe to fizyka wysokich energii 
i cząstek elementarnych oraz historia fizyki. Karierę naukową 
w fizyce rozpoczynał pod kierunkiem profesora Mariana Dany- 
sza. Od czasu pracy magisterskiej (na temat oddziaływań z pro
dukcją hiperjąder) szczególnie interesował się cząstkami dziwny
mi. W pracy doktorskiej badał widmo energii hiperonów lambda 
produkowanych przez ujemne mezony K. Podczas stażu nauko
wego w CERN w Genewie w latach 1961-1963 badał produkcję 
cząstek dziwnych w oddziaływaniach mezonów pi z protonami. 
W 1985 roku podał metodę wyznaczania współczynnika tłumie
nia kwarków dziwnych (nazwanego w literaturze czynnikiem 
Wróblezuskiego). W 1972 roku odkrył liniową zależność dyspersji 
rozkładu krotności cząstek od wartości średniej krotności (jego 
praca na ten temat jest nadal cytowana). Prowadził badania ekspe
rymentalne w CERN, w Laboratorium im. Fermiego pod Chicago 
oraz w DESY w Hamburgu. Jest autorem ponad 180 prac nauko
wych z fizyki wysokich energii.

Ważniejsze
publikacje:

Badania w dziedzinie historii fizyki dotyczą głównie dzie
jów fizyki na ziemiach polskich oraz przemian fizyki na przełomie



Ważniejsze
publikacje:

Kariera
akademicka:

Niektóre 
funkcje publiczne:

Niektóre
odznaczenia:

XIX i XX wieku. Jest autorem około 40 publikacji naukowych z tej 
dziedziny oraz książki Historia fizyki od czasów najdawniejszych do 
współczesności (2006).

Jest ponadto autorem kilku innych książek, z których naj
ważniejsza to trzytomowy podręcznik akademicki Wstęp do fizy
ki (wraz z profesorem Januszem Zakrzewskim) wydany w latach 
1976-1991. Napisał też wiele artykułów popularnonaukowych.

Wykładał jako ińsiting professor na University of Washing
ton w Seattle oraz na uniwersytecie w Siegen. Prowadził także 
wykłady na kilkudziesięciu uniwersytetach europejskich i amery
kańskich, letnich szkołach fizyki oraz najpoważniejszych konfe
rencjach międzynarodowych.

Andrzej Kajetan Wróblewski pełnił kilka ważnych funkcji. 
Był wicedyrektorem (1965-1975) i dyrektorem (1975-1981) Insty
tutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. W la
tach 1986-1989 był dziekanem Wydziału Fizyki UW, a w latach 
1989-1993 — rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Był także 
przewodniczącym Rady Nauki przy Prezydencie Lechu Wałęsie 
(1992-1995) i wiceprzewodniczącym Komitetu Badań Nauko
wych (1997-2000). Był też z wyboru ad personam członkiem Scien- 
tific Policy Committee w CERN (1994-1999) oraz Scientific Coun- 
cil w DESY (1992-1999).

Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, 
członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności (obecnie jej 
wiceprezesem) i członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowe
go Warszawskiego.

W 1973 roku uzyskał Nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Cu- 
rie (wspólnie z profesorem Ryszardem Sosnowskim). W 1999 roku 
otrzymał Medal im. Smoluchowskiego — najwyższe odznaczenie 
przyznawane przez Polskie Towarzystwo Fizyczne, którego jest 
członkiem honorowym. Ma doktoraty honorowe z uniwersytetu 
w Siegen (Niemcy, 1981), uniwersytetu Chapmana (Orange, USA, 
1990), uniwersytetu w Glasgow (Szkocja, 1992) i Politechniki War
szawskiej (2011).
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Magnificencjo Rektorze,
Szanowny Panie Profesorze,
Szanowni Państwo,

Listę doktorów honoris causa Politechniki Warszawskiej 
otwiera nazwisko Karola Pollaka, który wyróżnienie to otrzymał 
w 1924 roku. Elektrotechnik i wynalazca, nazywany był „Polskim 
Edisonem". Drugą pozycję zajmuje Ignacy Mościcki, naukowiec 
i polityk, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego i Prezy
dent Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zamierzam tu jednak prezen
tować całej listy, mimo że nie jest aż tak bardzo długa. Dodam tyl
ko, że na pozycji piątej wymieniona jest pani o nazwisku Maria 
Skłodowska-Curie i przypuszczam, że ta informacja wystarczy.

Do listy tej dodana dziś zostanie jeszcze jedna pozycja. Bę
dzie to nazwisko profesora Andrzeja Kajetana Wróblewskiego. 
Profesor Wróblewski jest osobą powszechnie znaną w polskim 
środowisku naukowym ze względu na swą działalność, obejmu
jącą zarówno zagadnienia naukowe, dotyczące fundamentalnych 
praw przyrody, jak i organizację badań naukowych w skali całe
go kraju oraz współpracę międzynarodową, a także popularyza
cję nauki i historii fizyki. Powiem więc tylko krótko, że jest fizy
kiem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pełnił naj
bardziej odpowiedzialne funkcje — Dyrektora Instytutu Fizyki 
Doświadczalnej, Dziekana Wydziału Fizyki oraz Rektora Uniwer
sytetu Warszawskiego.

W swym dorobku naukowym ma ponad 200 oryginalnych 
publikacji z dziedziny fizyki, astronomii, historii fizyki i nauko- 
metrii, 9 książek i podręczników, kilkaset artykułów popularno-
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-naukowych i publicystycznych oraz ogromną liczbę wystąpień 
na konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych. Uczest
niczy aktywnie w rozwoju nauki polskiej pełniąc najbardziej od
powiedzialne funkcje w zakresie organizacji badań naukowych 
w naszym kraju. Wystarczy wspomnieć, że pełnił funkcję Prze
wodniczącego Rady ds. Nauki przy Prezydencie RP, był człon
kiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej przy Prezesie Rady Mi
nistrów, Wiceprzewodniczącym Komitetu Badań Naukowych, 
jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem 
czynnym i wiceprezesem Polskiej Akademii Umiejętności, człon
kiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 
Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. 
W skali międzynarodowej był z wyboru członkiem jednej z Ko
misji Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej, Komite
tu Polityki Naukowej Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych 
CERN oraz Rozszerzonej Rady Naukowej Laboratorium DESY 
w Hamburgu.

W uznaniu jego osiągnięć został wyróżniony wieloma na
grodami, między innymi: Nagrodą im. Marii Skłodowskiej-Curie 
PAN, Nagrodą im. Mariana Smoluchowskiego PTF i Nagrodą 
Premiera RP za całokształt działalności naukowej. Był odznaczo
ny wieloma odznaczeniami najwyższej rangi, że wymienię tylko 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski i Krzyż 
Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż 
Oficerski Orderu Zasługi Republiki Francji. Jest doktorem honoris 
causa Uniwersytetu w Siegen, Chapman University oraz Uniwer
sytetu w Glasgow.

Nie sposób pominąć roli profesora Wróblewskiego w utwo
rzeniu w Warszawie bardzo aktywnej grupy zajmującej się bada
niem reakcji hadronów przy wysokich energiach z pomocą komór 
pęcherzykowych, nie wspomnieć słynnej formuły Wróblewskie
go wiążącej wartość średnią rozkładu krotności produkowanych 
cząstek z dyspersją tego rozkładu oraz tzw. czynnika Wróbleiuskie- 
go (Wróblewski Factor) cytowanego na największych konferencjach 
z fizyki wysokich energii. Nie można pominąć cieszących się wiel
kim uznaniem słuchaczy wykładów Profesora oraz jego działal
ności popularyzatorskiej. Wie o tym każdy czytelnik „Wiedzy 
i Życia" bowiem felietony Profesora z cyklu „Uczeni w anegdo
cie" znajdują się od lat w każdym numerze tego popularno-nau
kowego miesięcznika.

Chciałbym też podzielić się paroma osobistymi refleksjami, 
bo tak się składa, że kiedyś byłem studentem profesora Wróblew
skiego, a teraz jestem pracownikiem Politechniki Warszawskiej. 
Większość moich współpracowników w Zakładzie Fizyki Jądro
wej na Wydziale Fizyki PW, to też uczniowie Profesora, a wiem,



że i w innych zakładach i na innych wydziałach naszej Uczelni 
uczniów Profesora jest wielu.

Podręcznik profesora Wróblewskiego, napisany wspólnie 
z profesorem Januszem Zakrzewskim Wstęp do fizyki, trzymam 
w domu „pod ręką", bo są tam takie informacje i podane są w ta
ki sposób, że nie znajduję podobnych w żadnym innym podręcz
niku fizyki. Umieściłem w nim wiele zakładek, bo często powra
cam do niezwykle trafnych sformułowań, czy wyprowadzeń 
wzorów, pokazujących istotę opisywanych zagadnień. Pojawia 
się tu naturalne pytanie: cóż takiego odróżnia ten podręcznik od 
wielu innych? Odpowiedź można znaleźć w przedmowie tego 
podręcznika, której fragmenty pozwolę sobie zacytować.

Gmach wiedzy fizycznej to zamek-labirynt o bardzo wielkiej 
(nieskończonej?) liczbie komnat, korytarzy, przejść, schodów i zaka
marków. Uczeni nieustannie odkrywają w tym labiryncie noive szcze
góły: obszar poznany i skatalogozuany stale wzrasta, lecz jednocześnie 
oczom badaczy ukazuje się coraz więcej sal nowych. I dalej czytamy: 
Praca poszukizmcza jest ciężka i żmudna, ale pebm przygód: fizycy nie 
zamieniliby jej na żadne inne zajęcie, są bowiem przekonani, że odkry- 
wanie nowych praw rządzących otaczającym nas światem dostarcza im 
największej satysfakcji intelektualnej.

Potem postawione jest pytanie: Jak wprowadzać młodych po
szukiwaczy zuiedzy do tego labiryntu? Dawniej, kiedy liczba poznanych 
sal i korytarzy była niezuielka, wystarczyło zapewne wprozuadzenie no- 
zoicjuszy kołejno do poszczególnych komnat i szczegółowe z nimi za
znajomienie. Dziś to już nie wystarcza. Poznany obszar labiryntu jest 
tak ogromny i tak szybko się rozrasta, że podążanie utartą od stuleci 
drogą mijałoby się z celem.

Autorzy podręcznika podkreślają, że nie samo przekaza
nie wiadomości jest tu potrzebne. Formułują to następująco: Na
szym celem jest nie tylko nauczenie pewnych praw i faktóiu, lecz także 
tego, co iv fizyce najcenniejsze: fizycznego sposobu myślenia i spojrze
nia na świat, fizycznych metod badawczych, entuzjazmu, optymizmu, 
a zarazem sceptycyzmu fizyków. Tak, ten podręcznik zmienia nasze 
spojrzenie na świat, uczy dostrzegać prawidłowości i cechy wspól
ne zjawisk, których na pozór nic z sobą nie łączy, bo należą do 
bardzo odległych działów fizyki. Podręcznik ten pokazuje, czym 
jest jedność fizyki, gdzie i jak jej szukać, i jak fizyka nadaje blask 
suchym formułom matematyki.

Dzisiejsza uroczystość jest dowodem, że w naszej Uczelni 
rozumiemy rolę fizyki w rozwoju nauk technicznych i postrzega
my fizykę, jako podstawę wiedzy oraz umiejętności naszych stu
dentów. Właśnie tak my — fizycy, kształcący studentów różnych 
wydziałów Politechniki — widzimy nasze posłannictwo w tej 
Uczelni. Chcemy nie tylko przekazywać wiedzę naszym studen
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tom, ale także nauczyć ich patrzenia na otaczającą nas rzeczywi
stość „oczami fizyka". To właśnie dlatego uważamy, że fizyki, 
także na uczelniach technicznych, powinni uczyć ludzie profe
sjonalnie zajmujący się fizyką i że nie można realizować dobrze 
zajęć dydaktycznych, nie prowadząc równocześnie badań nau
kowych w dziedzinie będącej przedmiotem nauczania.

Chciałbym wspomnieć tu jeszcze o wielkiej pasji Profeso
ra i jego dziele, jakim jest książka Historia fizyki. Tu również autor 
wywiera swoje piętno na formie przekazu informacji. Książka ta 
nie jest bowiem zbiorem informacji i faktów, chociaż materiał 
faktograficzny jej jest ogromny. Już w przedmowie Profesor pi
sze, że książka ta ...ma na celu ukazanie rozwoju poglądów na bu
dowę świata, w którym żyjemy i poznawanie rządzących nim praw na
tury. Dalej pisze: Historia fizyki, to nie tylko historia idei fizycznych, 
ale też historia ludzi i ich wzajemnych kontaktów.

Nic więc dziwnego, że książka przypomina niekiedy opo
wieść detektywistyczną. Weźmy jeden krótki przykład z dziedzi
ny związanej z naszą słynną rodaczką, czyli promieniotwórczości. 
Zapoznając się z opisem badań prowadzonych przez Rutherfor
da czytamy: Zaobsenuowano wkrótce zagadkowe zjawisko: oto natęże
nie promieniowania próbki toru, rejestrowanego przez elektroskop, zale
żało od tego, czy drzwi do laboratorium były otwarte, czy zamknięte. 
Wielu uczonych może zlekcezmżyłoby ten fakt, ale Rutherford przypu
szczał, że istotną rolę odgrywa tu ruch powietrza. Idąc za tą hipotezą 
Owens i Rutherford przeprowadzili dalsze badania, w których udowod
nili, że przy rozpadzie toru tworzy się pochodna gazozua substancja 
promieniotwórcza, której nadali nazwę: emanacja toru. Teraz wiemy 
świetnie, że jest to promieniotwórczy radon, który przez całe ży
cie, także i w tej chwili, wdychamy z powietrzem i który stano
wi podstawowy składnik dawki promieniowania jonizującego 
otrzymywanej przez człowieka.

Szanowni Państwo,
Gmach wiedzy fizycznej jest ogromny i wciąż niezgłębio

ny. Wiele już poznaliśmy, ale wiele jest jeszcze do poznania. Do 
zgłębienia nowych labiryntów, otwarcia szczelnie zamkniętych 
drzwi i wspięcia się na wyższe piętra, potrzebni są ludzie zafa
scynowani przygodą odkrywania, potrzebni są ludzie, którzy 
swe pasje potrafią przekazać innym, potrzebni są ludzie, którzy 
nie lękają się trudnych warunków, ale potrafią dążyć do celu i re
alizować wyznaczone sobie zadania. Nazwiska kilku takich osób 
— doktorów honoris causa Politechniki Warszawskiej — wymieni
łem na początku swego wystąpienia. Nie mam żadnych wątpli
wości, że dziś dodane nazwisko, znakomicie wpisuje się do tego 
grona.
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