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Zycie i dzieło Andrzeja Soltana - W dwudziestą rocznicę śmierci *

Life and Work of Andrzej Soltan --On the 20th Annivrsary of His Death
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Już wkrótce, za dwa, a może za trzy lata z murów Uniwersytetu Warszawskiego zacz
nie \vchodzić w świat pokolenie fizyków urodzonych w tym samym roku, w którym roz
stał się z życiem Andrzej Sołtan, - jeden z najwybitniejszych wychowanków i profesorów
tej Uczelni.

W ciągu dwudziestu lat, jakie minęły odjego śmierci, uczniowie Profesora przeszli dłu
gą drogę zaczęt pod jego przewodem zdobyli szlify oficerów nauki, sami pasowali nowych
kawalerów fizyki, nowych doktorów, docentów, profesorów, a ci znów z kolei zaczynają
posyłać w naukowe szranki swoich wychowankó,w. Licząc więc pokoleniami promocji
doktorskich ma Andrzej Soltan już: swych prawnuków w. fizyce. Prawnukó,v, którzy go
nie znali i nigdy nie widzieli.

Sądzę, że w dwudziestą rocznicę jego śmierci, ci, którzy najdłużej i najbliej z nim
współpracowali, a więc pewno i najlepiej go -znali, powinni przypomnieć swym młodszym
kolegom życie i dzieło człowieka tak zasłużonego dla nauki polskiej. Mam nadzieję, że
referat ten przybliZ)' nieco tę postać - jedną z bardziej malowniczych w długim poczcie
polskich fizyków. .

Andrzej Maria Antoni Stanisław hrabia Sołtan - czytamy w metryce - przyszedł
na świat w Warszawie 25 listopada roku 1897. Nie ma już: tego domu na ulicy Czackiego,
w którym rodzina państwa Sołtanów zajmowała jedno z pięter. Ojciec - Wiktor Sołtan
wywodzący się ze zubożałej magnackiej rodziny - umarł, gdy Andrzej miał 7 lat, głową
domu stała się więc matka, pani Amelia z. domu Weyssenhoff - rodzona siostra znako
mitego pisarza Józefa. Sytuacja materialna wdowy, która prócz Andrzeja miała jeszcze

* Referat wygłoszony dn. 10 grudnia 1979 r. w Warszawie, podczas uroczystej Sesji Naukowej- po
święconej upamiętnieniu, dwudziestej rocznicy śmierci Andrzeja Sołtana. Sesja zorganizowana została
przez Polskie Towarzystwo Fizyczne (zob. Postępy Fizyki 31, 191 (1980» (przyp. Red.). .
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dw.oje dzieci, nie była najlepsza. Majątek, Brzostowica, położony gdzieś w Grodzieńskiem,
oddany w ręce kuzynów, nie przynosił dochodów. Na szczęście pomagała zamożniejsza
rodzina. Mały Jędruś otrzymał bardzo staranne wychowanie. Naukę -"pobierał" w domu,
a później w prywatnym gimnazjum im. Zygmunta Wielopolskiego, znanym także pod
nazwą Gimnazjum św. Stanisława Kostki. We wspomnieniach kolegów szkolnych An
drzeja, do których udało mi się dotrzeć w mych biograficznych poszukiwaniach, pozo
stał on jako chłopiec cichy, bardzo poważny i skupiony. Był, jak mi mówiono, jednym
z najlepszych uczniów w klasie. Celujący w fizyce i matematyce, nie wybijał się w przed
miotach humanistycznych, którym nigdy nie okazywał szczególnego zainteresowania.
Już wtedy był bardzo religijny i pobożny. Od życia społecznego stronił i trzymał się z dala
zarówno od wszelkich kółek samokształceniowych, literackich, jak i nielegalnych stowa
rzyszeń paramilitarnych, które podówczas rozwijały się bujnie wśród młodzieży warszaw
skiej nastrojonej na wysoką nutę patriotyczną. Mimo tej powściągliwej postawy, na której
na pewno odcisnął się wpływ matki - kobiety bardzo stanowczej i apodyktycznej, a przy
tym przesadnie drżącej o swoje dzieci, był Jędruś Sołtan lubiany przez kolegów i szano
wany, choć żadnych bliskich przyjaciół w swej szkole nie miał.

Po maturze, którą uzyskał w 1915 roku - pierwszym roku wojny - wyjechał do Rosji,
do Piotrogrodu (taka była w latach 1914-1924 oficjalna nazwa Petersburga) i tu wstąpił
do Korpusu Paziów. Do tej ekskluzywnej szkoły wojskowej przyjmowani byli jedynie
synowie carskich generałów, dygnitarzy, arystokracji. Dla jej absolwentów otwarta była
służba w Gwardii. Nie sądzę, by motywem tego kroku młodego maturzysty była chęć
robienia kariery wojskowej w służbie cara, nie przypuszczam także, by snobizm grał
tu jakąś rolę. Korpus Paziów, jak myślę, miał ustrzec ukochanego syna pani Amelii przed
służbą frontową. I zadanie to spełnił: niedoszły oficer Gwardii nie powąchał prochu ani
na froncie, ani w lutowych walkach petersburskich w obronie cara przed rewolucją i gdy
tylko wojna się skończyła, wrócił do Warszawy. Zaczyna się jednak wkrótce nowa za
wierucha i Polska, w zaraniu swej niepodległości, przeżywa półtoraroczną wojnę ze Związ
kiem Radzieckim. Andrzej Sołtan nie walczy na froncie, ale jest zmobilizowany do służby
pomocnIczeJ.

Kiedy na dobre zamilkły już działa i kraj zaczął nowe życie, Sołtan przywdział białą
czapkę studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Zaczął od astronomii, ale wkrótce prze
niósł się na fizykę i tu, jeszcze jako początkujący student, został asystentem.

Studia ukończył w 1926 roku. Uzyskał od razu stopień doktora filozofii, nie da\vano
powiem w owym czasie stopnia magistra w Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat
był pierwszym tytułem naukowym, a przyznawano go na podstawie odbytych studiów
i przedstawionej rozprawy doktorskiej będącej oryginalną pracą badawczą.

Wykonywał ją Sołtan w Zakładzie Fizyki na Hożej pod kierunkiem prof. Pieńkow
skiego, załozyciela i kierownika tego Zakładu. Dotyczyła ona widm pasmowych rtęci,
które w owym czasie były przedmiotem szczególnego zainteresowania ze względu na po
zorną sprzeczność, jaka występowała tu pomiędzy teorią a doświadczeniem. Otóż rtęć
w stanie pary lub gazu jest jednoatomowa, zaś atomy nie mogą być nośnikami widm
pasmo'\lY ch . Już we wcześniejszej, debiutanckiej swej pracy Sołtan wykazał, że pasma.
obserwowane w widmie pary rtęci przez róznych autorów zjawiają się jedynie w miesza
ninie tej pary z wodoren1. Wyraził wtedy przypuszczeniel, że nośnikiem pasm jest nie
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trwała cząsteczka wod.orku rtęci, HgH. W swej pracy d.okt.orskiej pastawił s.obie za ceł
zbadanie warunków występawania .owych pasm, ta jest warunków termadynamicznych,
tworzenia się ich n.ośników; chodziła więc przede wszystkim .o p.oznanie wpływu ilaściJ
składników niezależnych czyli w.od.oru i pary rtęci, .oraz wpływu temperatury. Praca
dostarczyła ważkich argumentów przemawiających za tym, że nośnikiem obserwawanych.
pasm jest ist.otnie związek HgH, który razpada się w p.odwyższ.onej temperaturze.

W rak pa d.okt.oracie uzyskał S.ołtan, dzięki starani.om sweg.o pr.om.ot.ora, stypen-
dium Fundacji R.ockefellera na wyjazd da Francji. Przebywał tam jeden rak w lab.orat.orium
Maurice'a de Br.oglie'a w Paxyżu, pracując nad spektr.osk.opią widm at.om.owych w bardza'
słaba podówczas zbadanym .obszarze paśrednim p.omiędzy nadfi.oletem i pr.omieni.owa
niem X. Wraz z Francuzem J. Thibaut .opracawał wtedy metady wzbudzania emisji tych- ·
. widm i ich badania za po macą odbiciowej siatki dyfrakcyjnej. Planem tej pracy było m. in..
stwierqzenie istnienia prążków wzbranianych (związanych z przejściami bez zmiany'
głównej liczby kwantowej) .oraz przedłużenie wykresu M.oseleya w dziedzinie p.ośred-. .
nIeJ.

Pa pawrocie z Paryża w r. 1928 .objął 30-letni .S.ołtan stanawiska adiunkta w swym;\
macierzystym Zakładzie; piastawał je da raku 1939 - ta jest w ciągu 11 lat. Na śzczęście:
nie istniał wtedy przepis Q r.otacji mł.odej kadry naukawej.

Z funkcją adiunkta w wyższej szk.ole wiązały się w .owym czasie r.ozmaite .ob.owiązki;
administracyjne i organizacyjne. Były .one szczególnie 'liczne i trudne w takim prężnym.
.ośr.odku naukowym jak Zakład Fizyki na Hożej, pad kier.ownictwem niezmiernie dyna-
micznego szefa - Pieńk.owskieg.o. Zakład r.ozwijał się i r.ozbud.owywał szybka, a prac.ow--
nicy mieli pełne ręce r.oboty.

Nie myślmy jednak, że mł.ody d.oktar Sołtan nie widział świata b.ożeg.o paza pracą
i że harawał od świtu da n.ocy pad czujnym a sur.owym .okiem pr.ofes.ora. Echa Zycia,
t.ocząceg.o się wtedy w Zakładzie na H.ożej, dabiegła da mnie, gdym przeglądał znalezi.one-
w d.okumentach paza stałych pa Sołtanie - kuplety nieznanego mi autorstwa pisaneM
widać z .okazji jednej z "szopek "Zakładu.

\

Występują w tych wes.ołych wierszykach różne .osaby .oZl1aczone literkami, które:"
łatwa razszyfrować jaka ówczesnych prac.owników Zakładu. Jest tam A. J. - Aleksander
Jabł.oński, W. K. - Władysław Kapuściński, K. N.-J. - Kanrad Narkiewicz-J.odk.o"
i wielu innych A oto co śpiewa pan adiunkt oznaczony literkami A. S.:

"Tracę tutaj tylko czas,
Trzeba już z tym skończyć. raz!
Profesor, tenis, Zosia, praca,
łabłoński głowę mi zawraca,
Korrekta, ćwiczenia, randka, kawa...
Niech pani nie będzie taka ciekawa!
Dwutlenek, wekselek, Roentgen, szklarz
Oto los adiunkta masz.
Co wypijem, to dla nas!
W "Satyrze" miło płynie czas,
Olszówka, taksówka, drukarnia, kino.
Ciągle mi nożyczki giną.
Na tym mój wierszyk kończę mały,
Żeby się dudki dziwowały."
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Na to (1)dzywa się panna Zosia, - Z. D.

"On to jest adiunkt w swej osobie
I z eversharpem w butonierce.
Dla niego tylko tu przychodzę,
Ku niemu biegnie moje serce.
Cieszę. się kiedy jest wesoły
I konam, gdy jest w złym humorze.
On jest naprawdę taki śliczny,
Jak tylko hrabia bywać może".

Mimo tych wyczerpujących zajęć na korcie tenisowym i w barze "p-od S:ityrem",
'znajdował dr Andrzej czas i na fizykę. Przekonać się o tym można sięgając do pierwszego
tomu Acta Physica Polonica z roku 1932. Znajdujemy tam informacje o ciekawej pracy
Sołtana - próbie wykrycia wpływu wiązań chemicznych na współczynnik pochłaniania
promieniowania X. P.olegała .ona na sprawdzeniu prawa addytywności tych współczynni
ków w zastosowaniu do związków chemicznych. Pomiary wykonano dla wody, tlenu
i wodoru i stwierdzQno, że w granicach błędów eksperymentalnych (bardzo małych)
prawo tQ PQzQstaje w mQcy.

W tym samym roku akademickim 1932/33 .otrzymał Sołtan po raz drugi stypendium
# R.ockefel1era i wyjechał za granicę, tym razem dQ Stanów ZjednoczDnych. Bardzo ważny

w jego życiu był ten rQk spędzQny w Pasadenie w KellQg RadiatiQn Lab.oratQry tw.orzącym
'część Calif.ornia Institute Qf TechnQIQgy. Wtedy t.o zetknął się po raz pierwszy z fizyką
jądrQwą, której miał PQz.ostać wierny dQ kQńca zycia.

W Pasadenie PQwstały najwybitniejsze jegQ prace. Wraz z dWQma amerykańskimi
:kQlegami - Cranem i Lauritsenem .otrzymał Sołtan PQ raz pierws-zy neutrQny przez bQm
:bardowanie substancji prędkimi jonami przyspieszQnymi w lab.oratQrium. PQ raz pierwszy,
,bo az dQ' teg.o czasu neutrQny - te cząstki, .odkryte przez Chadwicka bardzQ niedawno,
'w tym samym rQku - .otrzymywane były za pomocą ciał alfapromieniQtwórczych, a mia
nQwicie w reakcji 9Be (a, n) 12C.

ZastosQwanie przez Sołtana j.onów helu przyspieszanych w akcelerat.orze typu oc
kr.ofta-Waltona dQ energii 1 miliQna elektrQn.owoltów PQZWQliło uzyskać wielQkroć sil
niejsze strumienie neutrQnów. Wykryli .oni wtedy również dwie nowe reakcje prQdukujące
neutrQny, a mian.owicie L,i (d, n) B oraz Be (d, n) B.

Prace te wywQłały duże zainteresowanie w świecie i przyczyniły się d.o dalszegQ rQZ
"WQju fizyki jądrQwej, bowiem reakcje wykryte przez Sołtana i jego kolegów stały się naj
,częściej stQsowanym źródłem ,.otrzymywania neutrQn"ów .o dużym natężeniu. Znaczenie
.ich zmalałQ dopiero z chwilą zbudQania reaktQrów atom.owych.

Po powr.ocie do Warszawy Sołtan podjął na nQWO pracę w Zakładzie na Hożej, nie
-zerwał jednak z fizyką jądrQwą i z tematyką, z którą tak owocne kQntakty nawiązał w Ame
.Tyce. Musiał zacząć jednak .od tworzenia warunków d.o pracy eksperymentalnej, a mian.o
wicie .od bud.owy akcelerat.ora. Zuzył na tQ parę lat, w ciągu których mógł korzystać
.z dQrywczej tylkQ pomocy jednego mechanika zakładQwego, pana Brandla, jednego fizyka,
mgra LeoPQlda Jurkiewicza. Wiele elementów aparatury wykQnywał własnQręcznie 
był zresztą świetnym technikiem i znał różne rzemiQsła: szklarstwo, ślusarstw.o, umiał
,dobrze t.oczyć, frez.ować. W rQku 1937 praca była zakQńczona. Ten pierwszy polski akce
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Andrzej Sołtan, maturzysta (rok 1915)
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Pierwszy polski akcelerator zbudowany przez dra Andrzeja Sołtana w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Hoża 69 (rok 1937)
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Dr Andrzej Sołtan z córką Magdą w Skolimowie pod Warszawą (rok 1944)
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Prof. Andrzej Sołtan z żoną i dziećmi Magdą i Adamem na ulicy Warszawy (rok 1948)



.',

.. )" ',>' . ",,<f"'"
',4>:;9-,:: "

, ¥' '

.. ,

-....' ::"{:". ".","
," ,

""',' ..t

> .-.;:

1r'(..:

k ','
)

't

')h':

"

.i

}'... '<

-, . ..
i

" .

". ;:<

. "}<
, ..

:: " :-:' . ". ' ,
,.., ..

",A':. . , ,..' 't, .' ,
..... .

«
:<;-/.

o" .,. . . ,

J;;' );;;,:

Prof. A. Sołtan w "kesonie" akceleratora kaskadowego Katedry Atomistyki (rok 1955)
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Prof. A. Sołtan w czasie wizyty w laboratorium prof. Wekslera, Bolszaja Wołga '. (rok 1956)
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lerator będący generatorem kaskadowym typu Greinachera z rurą próżniową o kon
strukcji wzorowanej na lampach rentgenowskich pozwalał przyspieszać jony deuteru
do energii około 400 keV. Prąd wiązki sięgał 200 [.LA.

Urządzenie to służyło Sołtanowi i jego kolegom Cichockiemu i Werteinsteinowi jako
generator szybkich neutronów. Wytwarzali je w reakcji bombardowania litu deuteronami.
Za pomocą tego akceleratora wykonano kilka prac. Najciekawsza z nich wydaje mi się
ta, którą Sołtan robił z Wertensteinem, a opublikował w Nature w 1938 roku.

o Pozwolę sobie tu przypomnieć jednym zdaniem osobę Ludwika Wertensteina. Ten
starszy od Sołtana o lat 10 fizyk, były asystent Marii Skłodowskiej-Curie, był kierownikiem
Pracowni Radiologicznej im. Mirosława Kernbaurna Towarzystwa Naukowego Warszaw
skiego, gdzie prowadził pierwsze w Polsce prace nad promieniotwórczością naturalną
i wzbudzoną.

We wspomnianych badaniach Sołtana i Wertensteina zostało stwierdzone, że względne
prawdopodobieństwo wytworzenia izotopu 8°Br w jednym z dwóch stanów izomerycznych
zależy od prędkości neutronu, który wywołuje reakcję prowadzącą do wytworzenia tych
izomerów. Wiąże się to z faktem, że mogą przy tym zachodzić dwie reakcje: reakcja (n, y)
w izotopie 79Br oraz reakcja (n, 2n) w izotopie 81Br.

Akcelerator Sołtana służył mu również w badaniach, które stały się podstawą jego
habilitacji odbytej tuż przed wybuchem wojny, w czerwcu 1939 roku. Stosując jako miarę
natężenia wiązek neutronowych promieniotwórczość wzbudzoną w różnych detekto
rach progowych (Cu, Al, Hg), zmierzył Sołtan przekrój czynny nuklidów na rozprasza
nie neutronów w paru przedziałach energii oraz wyznaczył przybliżone wartości tzw.
prawdopodobieństwa przylgnięcia neutronów do jąder atomowych. Wyniki tych badań
okazały się zgodne z ogłoszonymi nieco wcześniej rezultatami innych autorów (Grahame
i Seaborg).

Już przed uzyskaniem habilitacji rozstał się Sołtan z Uniwersytetelll i przeniósł się
do przemysłu, do Polskich Zakładów Phillipsa, gdzie wraz ze stanowiskiem kierownika
Laboratorium Badań Fizycznych ofiarowano mu, jak fama głosiła, pensję dwa razy wyższą
od tej, jaką pobierał \v Uniwersytecie jego dotychczasowy szef - profesor Pieńkowski.
Nie wiem, czy wysoka gaża stanowiła główny motyw tej ważnej decyzji, ale pieniądze
były mu wtedy z pewnością potrzebne, bowiem postanowił właśnie przerwać swój stan
starokawalerski (miał już 42 lata) i poślubić znacznie od siebie młodszą koleżankę, fizyczkę,
uroczą pannę Martę Euzebię Kowalewską. Ślub odbył się 14 sierpnia, a l września na
Warszawę spadły bomby niemieckie. Zaczęła się wojna.

Działalność Zakładów Phillipsa została tylko na krótko zawieszona i po pewnym
czasie mógł Sołtan wrócić do swej ulubionej pracy eksperymentalnej, kierując Labora
torium Badań Fizycznych podjął on ną marginesie innych zajęć, Z\viązanych z głównym
profilem technicznym Zakładów, budowę małego cyklotronu. Pracy tej jednak nie zakoń
czył. Urządzenie zostało w czasie powstania wywiezione przez Niemców wraz z innym
sprzętem Zakładów do Wiednia i tam uległo zniszczeniu podczas bombardowania miasta.

""

W tych ponurych latach okupacji Uniwersytet Warszawski zszedł do podziemi, lecz
żył nadal. W kronikach naszej Uczelni opisujących te czasy moż'Q.a znaleźć wiadomość
o Sołtanie: wykładał on fizykę na pierwszym roku tajnych studió,v Wydziału Lekarskiego,
a także Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego..
5 - Postępy Fizyki, Tom 31, Zeszyt 4
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Wybuch p.owstania warszawskieg.o zastał państwa Sołtanów w Skolim.owie pod War
szawą, skąd Andrzej d.ojezdzał, zwykle r.owerem (w miesiącach letnich), do pracy na ulicę
Kar.olkową. R.odzina liczyła już wtedy cztery osoby - była juz Magdalenka i Adam
a pani Marta spodziewała się trzeciego dziecka. D.okt.or Sołtan nie związany z żadną w.oj
sk.ową .organizacją podziemną mógł p.ozastać przy swej rodzinie i wkrótce cała czwórka
znalazła schronienie w budynkach Zakładu Pbjllipsa na Kar.olkowej, które znajdowały
się na terenach p.ozostających w czasie p.owstania w rękach niemieckich. Niemcy podjęli
wkrótce decyzję .o ewakuacji z terenów Warszawy sl(azanej na całkowitą zagładę niektó
rych ważnych .obiektów przemysłowych. I tak 2 września, przy iluminacji umierającej
w płomieniach Warszawy, przy al(.ompaniamencie coraz rzadszej perkusji cekaemów
i granatów odjeżdżał w kierunku Wiednia pociąg ewakuacyjny, a w nim, wśród ocalałej
garstki polskiego personelu Zakładów Phillipsa, r.odzina dra Sołtana.

Pa kilku miesiącach pobytu w Wiedniu, gdzie pani S.ołtan.owa urodziła drugiego
syna, Wojciecha, rodzina przeżywa wkr.oczenie d.o miasta zwycięskiej Armii Czerwonej..
W parę dni po zakończeniu wojny opuszczają S.ołtanowie Wiedeń i pa wielu perypetiach
wacają do kraju dymiącego jeszcze oparami w.ojny. P.o krótkim etapie krakowskim
.osiadają w Łodzi. Tu, w sierpniu 1945 r. Andrzej S.ołtan z.ostał pow.ołany na Katedrę
Fizyki Wydziału Elektrycznego nowa p.owstającej Politechniki Łódzkiej. Wtedy ta właś
nie, w tym samym raku, zastałem - będąc studentem III r.oku - jego asystentem. I od
tej chwili przez 14 lat, da kańca jega życia bliska z nim współpracowałem

. Trudny ta był .okres dla Sołtana - te pierwsze lata powojenne, lata łódzkie. Sfaty
g.owanym rowerem dojeżdżał c.odziennie d.o swej Katedry, która mieściła się w kilku po
kojach na pierwszym piętrze ponurego 'p.ofabrycznego budynku przy ulicy Gdańskiej o
Miał wtedy kilka asystentów. Był wśród nich adiunkt Eugeniusz Dmochowski, panie
Halina Juraszyńska i Jadwiga Mońka, był inż. Stefan Nowicki i ja. Później przybyli innL
Wielka była bieda z przyrządami i trudn.o była uruchomić prac.ownie dydaktyczne. Ale
już wtedy prób.ował Sołtan r.ozpacząć badania naukowe. Juz wtedy w 1946 lub 1947 r.oku,
pełen energii i młodzieńczega optymizmu razpoczął przy pomocy głównie mgr a E. Dmo
chowskieg.o i inż. S. N.owickiego bud.owę generatara elektr.ostatycznega, pierwszega
w Palsce "Van de Graaffa". Akcelerator ten uruchomiony .ok.oła 1952 roku służył do
przyspieszania elektronów do energii okoła 400 keV. -Nie .odegrał on jednak większej,
rali jaka narzędzie badań: zbudawany w ciasnym pok.oju na pierwszym piętrze nieuz
brojaneg.o budynku nie mógł, oczywiście, pracować normalnie - brakł.o i osłon i niezbęd
nej przestrzeni do prac eksperymentalnych; ale jakie ta była wspaniale mobilizujące za
danie dla jega jeszcze bardzo niedoświadczonych asystentów, jakaż pyszna dla nich .okazja,.
by się zapalić .ogniem namiętnaści da fizyki!

A tym .ogniem płonął S.ołtan całe życie. Płonął tak, że się to widziało: nie ukrywał
że zawód fizyka ceni wyżej niż jakąkolwiek inną ludzką działalność, że uprawiać fizykę 
ta najwyzsze p.owołanie. I sądzę, ze właśnie w dużej mierze dźięki tej sw.oistej dumie 
choć na pewn.o także dzięki żywej inteligencji, świetnej pamięci i prac.owitości - cieszył
się wielkim autarytetem nauk.owym. Jego utrwaleniu sprzyjały na pewno także i bardza
wysakie kryteria, jakie stasował przy .ocenie wszelkiej działaln.ości intelektualnej. Zdabył
również dużą popularność w szerokich warstwach społeczeństwa. Zawdzięczał ją głównie
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swemu uczestnictwu - w charakterze obserwatora delegowanego przez Rząd Polski 
w pokazach próbnych wybuchów atomowych na Bikini.

Próbując uruchomić program badawczy w owym niełatwym okresie łódzkim dał
Sołtan z pewnOŚCIą dowód nie tylko swej przedsiębiorczości, optymizmu i ofiarnego
stosunku do nauki, ale takze i wielkiej pracowitości. Otóż przeglądając materiały archi
walne, jakie po nim pozostały, natknąłem się na karteczkę z rokładem jego zajęć w roku
akademickim 1945/46. Trudno uwierzyć, ale miał on w tym czasie 19 godzin wykładów
tygodniowo - w Politechnice i Uniwersytecie Łódzkim. Do tego dochodziły jeszcze
godziny konsultacyjne.

W Łodzi mieszkał dwa lata. Wraz z nominacją na "profesora nadzwyczajnego fizyki
doświadczalnej II UW" przeniósł się do Warszawy, dokąd niebawem, w roku 1948, ściąg
nął i mnie ofiarowując mi stanowisko starszego asystenta w swej Katedrze Atomistyki
która właśnie w tym roku zaczęła się formować. Z Łodzią nie stracił jednak kontaktu
j odbywał cotygodniowe podróże na traęie Warszawa-Łódź-Warszawa az do roku
1953, kiedy ja po nim objąłem Katedrę w Politechnice i sam zacząłem oscylować między
tymi miastami.

Powrót Sołtana do Warszawy otworzył w jego życiu okres wielkich zadań. Były to,
lata rozruchu fizyki jądrowej w Polsce. A zaczynać trzeba było niemal od zera. Spuścizną
makabrycznych rządów niemieckich w naszym kraju były ruiny doszczętnie ograbionych
laboratoriów, popioły bibliotek, tragiczne luki po uczonych pomordowanych w obozach
zagłady, poległych na polach walki. Z Zakładu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu War-o
szawskiego, który w okresie przedwojennym doszedł do rangi jednego znajwybitniejszych
w świecie ośrodkóvl badań fizycznych w optyce atomowo-molekularnej, pozostały tylko
puste mury. Wraz z całym wyposazeniem naukowym Zakładu także i generator neutro
nowy Sołtana został wywieziony do Niemiec.

Wskrzeszenie fizyki "na Hozej" było zadaniem iście herkulesowym w tym nieszczęs
nym kraju, gdzie wszystko czekało na odbudowę, a brakowało i materiałów, i narzędzi
i ludzi wykształconych. Zadanie to podjął Stefan P'ieńkowski z garstką najblizszych współ
pracowników. Był wśród nich profesor Sołtan. Ozyla najpierw optyka, później przyszła
kolej i na fizykę jądra atomowego.

Już: w chwili kreowania Katedry Atomistyki w 1948 roku rozumieliśmy wszyscy, ze
trzeba zaczynać od tworzenia bazy aparaturowej. Wokół Sołtana skupiła się grupka mło-.
dych, zapalonych inzynierów róznej specjalności oraz fizyków. W surowych warunkach
prymitywnego laboratorium, gdy brakło wszystkiego oprócz entuzjazmu zaczęła się pod
wodzą Sołtana, chałupniczym sposobem prowadzona, budowa pierwszej w Polsce apa
ratury jądrowej - komór jonizujących, liczników neutronowych, przeliczników, źródeł
neutronowych itd.

Szukając środków materialnych niezbędnych dla prowadzenia tych prac przyjął Pro
fesor współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej. Czytałem jego list do MON-u
z roku 1947; pisał w nim:

"Fizyka Jądra Atomowego w praktycznych zastosowaniach związanych z zagadnieniem obrony winna
by rozwijana w dwóch następujących kierunkach:
1. Opracowanie metod zapewniających możliwe zmniejszenie skuteczności działania bomby atomowej;

5*
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2. Wytwarzanie takiej bomby oraz opracowanie sposobów użytkowania energii atomowej w ogóle."

Realizację pierwszeg.o punktu tego programu zaczął w oparciu .o UIllOWę z Wojskowym
Instytutem Technicznym, w którym rolę znaczącą grał fizyk - płk. Bronisław Buras.
Zaczęły się w Katedrze pewne prace o charakterze te.oretycznym, k.onstrukcyjnym i techdo
logicznym. Pamiętam na przykład, że profesar S.ołtan os.obiście wykonywał i badał licz
niki G. M"., ja .otrzymałem zadanie .obliczenia rozkładu widmawego neutroNÓW i promie
niowania 'Y z wybuchu jądrowego - pa przejściu osłon .o różnych grub.ościach i z róz
nych materiałów. Wykonywałem również pod kierunkiem Sołtana projekt części magne
tycznej cyklotronu mająceg.o przyspieszać deuterony do energii 15 MeV; układ wysokiej
częst.ości pr.ojekt.ował mój kolega inż. Tadeusz Domański .oraz Stanisław Ryzko z Poli
techniki Warszawskiej. Do wykonania cyklatronu " w metalu" nie daszło, choć projekt
był zakończany, za to w raku 1950 uruchomiliśmy na Hożej, w "Hali At.om.owej" - sta
n.owiącej część "gospodarstwa" S.ołtana - akcelerat.or kaskadowy zakupiony w firmie
szwajarskiej Haefely. Akcelerator ten pazwalający przyspieszać jony do energii l MeV
miał nam służyć przez wiele lat jaka wartościowe narzędzie pracy.

Wkrótce potem, w roku 1952 przystąpił Sołtan do bud.owy następnego akceleratora 
3-megawolt.owego generatora typu "ciśnieniawego Van de Graaffa". Urządzenie to zo
stało uruch.omione dopiero w dwa lata pa śmierci inicjat.ora teg.o ambitnego przedsię
wzięcia. Służy ona nam da dziś jaka bardzo cenne narzędzie badań. Dla charakterystyki
jego r.oli podam, jako przykład, ze spośród prac d.okt.orskich z eksperymentalnej fizyki
jądra at.omowego robionych pod maim, jaka promotora, kierunkiem az 20 było wyko
nanych w oparciu o ten akcelerator.

W Katedrze Sołtana rozwijane były także prace nad separacją izotopów. Tutaj w raku
1948 zrodził się i zastał .opracowany pomysł separatora nawego typu, w którym po raz
pierwszy zastosowano pale elektryczne wysokiej częstaści (był ta mój projekt), tu pra
wadzone były studia nad separacją izotopów za pom.ocą ultrawirówek (z inicjatywy Pro
fesora zajmował się tym in2:. Roman Wyrzykowski), tutaj wreszcie, także z jego inicja
tywy, wszczęte były próby pr.odukcji "ciężkiej wady" metadą elektrolityczną (było to
zadanie powierz<;>ne inż. Olgierdowi Wołczkowi).,

Nawiązał także Sołtan - w raku 1950 - współpracę z Instytutem Naftowym nad
zagadnieniem neutronoweg.o sandaru .odwiertów. Praca ta była prowadzona najpierw
w Katedrze, a później, jak pamiętam, w ramach Zakładu Iz.otopów Pr.omieni.otwórczych,
który powstał w 1953 roku farmalnie jaka część Instytutu Fizyki PAN. Kierowany był
ten Zakład przez S.ołtana, który właśnie przed rokiem został czł.onkiem karesp.ondentem
PAN, a równocześnie Prezesem PTF. Między tym nowym Zakładem a Katedrą istniała
bardza ścisła wąpółpraca i cała tematyka, cała aparatura, a takze pomieszczenia były
faktycznie wspólne.

W rok później decyzją Rządu utworz.ono- jeszcze jeden Zakład "Jądrawy". Był ta tzw.
"Zakład Fizyki Cząstek Elementarnych PAN". Został .on powołany specjalnie dla wy
konania projektu i budowy eksperymentalneg.o reaktara. Dyrektorem tego Zakładu
wianowano doc. Burasa; pr.of. Sołtan wszedł do Rady Naukowej, aja byłem kierownikiem
zęści fizycznej teg.o ni ta instytutu, ni ta biura projekt.oweg.o.

W ciągu kilkunastu miesięcy swego istnienia "Zakład Fizyki Cząstek Elementarnych"
wykonał szkicowy pr.ojekt reaktara. Opracowana go .opierając się na bardzo skromnej
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literaturze, było to bowiem jeszcze przed słynną I Konferencją Genewską, która d.opiero
w parę lat później miała ujawnić wiele dotąd tajnych danych jądr.owych. Reaktor nasz
był projetowany na uran naturalny, miał być chłodzony gazem, a budować go zamie
rzaliśmy z materiałów polskich.

Do realizacji projektu nie doszł.o. Został on wstrzymany. P.owodem decyzji był słynny
komunikat Agencji TASS donoszący o got.owości Związku Radzieckiego do udzielenia
nam pomocy w badaniach jądr.owych zwłaszcza w postaci-dostawy reaktora i cykl.otronu.
Nie miała przecież sensu kontynuacja własnego projektu reakt.ora; należało sk.orzystać
z pomocy i kupić oferowane urządzenia. Trzeba było zatem zm.obiliz.ować wszelkie siły
dla przygotowania kadr i laboratoriów na przyjęcie tych urządzeń, dla opracowania
programu przyszłych badań i budowy odpowiedniej aparatury pomocniczej.

Żaden z istniejących w Polsce instytutów nauk.owych nie mógłby podjąć się tego zło
żonego zadania, potrzebna więc była koncentracja wysiłków w jednej sprawnej organizacji
skupiającej - ze względu na k.ompleksow.ość zagadnienia - różne specjaln.ości jądrowe.

I tak doszło do p.owołania w czerwcu 1955 r.oku Instytutu Badań Jądr.owych. Ta de
cyzja otw.orzyła nowy rozdział w historii polskiej fizyki jądr.owej. Była ona zarazem po
czątkiem ważnego, ale niestety i ostatnieg.o etapu w życiu profes.ora Sołtana. Został on
mian.owany dyrektorem naczelnym n.owo utworz.onego Instytutu.

Zaczął się dla Sołtana .okres gigantycznej pracy organizacyjnej. Na Instytutut, a więc
i na jego dyrektora nałożon.o wszelkie możliwe obowiązki wiązące się z problemem wy
korzystania energii jądrowej - ob.owiązki organizacyjne, administracyjne, szk.oleniowe
popularyzacyjne. Instytut musiał w P.oczątkach swego istnienia nie tylk.o zajmować się
badaniami naukowymi, choć miały .one stać, .oczywiście, na pierwszym miejscu, ale także
planować zap.otrzebowanie całego kraju na izotopy i aparaturę jądr.ową, uruchamiać
produkcję potrzebnych aparatów, organizować kursy szkoleniowe, przeprowadzać analizy
ekonomiczno-techniczne rozwoju energetyki itd. itd.

Do wykonania tych zadań, które niec.o zredukowały się wraz z powołaniem w rok
później Urzędu Pełnomocnika do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej, potrzebne
były bardzo liczne kadry. Żadna inna placówka naukowa w Polsce nie rozwijała się tak
Zywiołowo, tak szybko, jak IBJ w tym pierwszym okresie sweg.o życia.

Zalążek Instytutu 'stanowiła fuzja trzech już istniejących Zakładów PAN: Zakładu)
Izot.oPóW Promieniotwórczych, Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych oraz Krakow
skiego Zakładu Fizyki Jądrowej. W tym momencie narodzin IBJ liczył zaledwie 75 nau
kowców i inżynierów i 27 laborantów. W niecałe 2 lata później liczby te były pięciokrot
nie większe.

Lwia część wysiłku IBJ i jego dyrektora była skierowana na przygot.owanie bazy tech
nicznej dla badań podstawowych. Od razu r.ozpoczęła się bud.owa wielkiego ośrodka
w Świerku i od razu, jeszcze w pierwszym roku istnienia IBJ, podj-ęte zostały z osobistej,
inicjatywy Sołtana prace nad konstrukcją protonowego akceleratora liniowego na 10 MeV.
We współpracy z Uniwersytetem posuwano również naprzód budowę generatora Van
de Graa.ffa. Osobistą opiekę nad tymi budowami sprawował Sołtan aż do swej śmierci.
Nie doczekał, niestety, ich zakończenia. Akcelerator Van de Graaffa został uruchomiony
dopiero w roku 1962, a liniak w 1970.

Pozostając przez prawie trzy lata na stanowisku naczelnego dyrektora tego Instytutu
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tak ogromnie złożonego i w sposób lawinowy rosnącego, znajdował Sołtan czas, by inte
resować się także tym, co działo się w poszczególnych zakładach fizycznych Instytutu;
przez pierwszy rok zachował nawet kierownictwo tzw. Zakładu I (ja byłem formalnie
jego zastępcą). Zakład ten składał się z 3 części, które po roku usamodzielniły się tworząc
dwa Zakłady Fizyki (lA - kierowany przeze mnie i IB, którego kierownikiem został
B. Buras) oraz tzw. Dział Energetyki (na jego czele stanął W. Frankowski), z którego
wyrósł później cały Pion Energetyki IBJ.

Po ustąpieniu ze stanowiska dyrektora IBJ (było to w lutym 1958) lniał prof. Sołtan
krótki kilkumiesięczny okres wytchnienia. Wycofał się wtedy do Zakładu lA. Nie przyjął
wówczas mej oferty odstąpienia mu kierownictwa tego Zakładu i, odciążony od wszel
kich spraw organizacyjnych IBJ, mógł zająć się swą osobistą pracą naukową. Wtedy to
właśnie rozpoczął ł?adania nad polaryzacją poprzeczną elektronów konwersji. Trzeba
przypomnieć, że rok czy dwa lata wcześniej dokonano sensacyjnego odkrycia niezacho
wania parzystości w słabych oddziaływaniach. Przejawiało się to m. in. w występowaniu
polaryzacji cząstek {3, co było już obserwowane we wcześniejszych eksperymentach.

Sołtan obrał inną drogę: chciał wyznaczyć polaryzację jądra powstającego w wyniku
. rozpadu {3 mierząc rozkład elektronów z konwersji promieniowania y tego jądra. Nie

stety, eksperymentu tego, w który włożył wiele wysiłku i inwencji technicznej, nie zdążył
już zakończyć.

Podobny los spotkał inną jeszcze pracę podjętą przez niego. Na dwa lata przed swoją
śmiercią, wiecznie młody duchem, choć przecież już 60-letni Sołtan przerzucił się do
zupełnie nowej, nieznanej mu dotychczas dziedziny - fizyki plazmy. Fakt to bardzo
.dla niego znamienny - ta śmiałość przechodzenia z jednej tematyki do drugiej, nawet
bardzo odległej. Przypomnijmy sobie: optyka molekularna, promienie X, jądro atomowe,
fizyka techniczna i teraz - plazma. I tu, też jak zazwyczaj, zaczął od budowy aparatury.
Z wielkim rozmachem podjął prace nad konstrukcją dużego urządzenia do badania plazmy
wybierając spośród wielu możliwych znanych rozwiązań wariant toróidu z polem wy
sokiej częstości. Śmierć nie pozwoliła mu dojść do celu, ale czas pokazał, że i tym razem
nie zawiodła go intuicja znakomitego ekspeymentatora - dziś wiadomo, że droga.
którą on obrał uważana jest przez wielu specjalistów za ajbardziej obiecującą z dróg,
jakie mogą doprowadzić do kontrolowanej syntezy termojądrowej.

Okres wytchnienia od jarzma dyrektorskiego nie potrwał długo. Już po 7 miesiącach
objął prof. Sołtan znowu funkcję kierowniczą, kto wie, czy nie tak samo absorbującą jak
poprzednia: został z-cą dyrektora naczelnego IBJ d/s Fizyki. Był to październik 1958 roku.

W rok później dosięgła go śmierć_ Umarł nagle na atak serca mając' lat 62. Jego tak .
niespodziewane odejście było dla nas ogromnym ciosem. Stało się wtenczas jasne, że był
człowiekiem ogromnie lubianym, a nie tylko uczonyn1 o wielkim autorytecie. Na jego
mogiłę padały szczere łzy.

Ale od tej tragicznej chwili minęło już 20 lat, a czas to najsprawied1iwszy sędzia wiel
kości człowieka i wielkości dzieła Gdy tylko uderzy gruda o wieko trumny, zaczyna się
proces osądu. Korozja wdziera się w brąz, kruszy się marmur, ale z małego ziarna wy
rasta czasem wielki las.
... Minęło już 20 lat i z tej odległej perspektywy patrzymy na Sołtana. I \vidzimy że
próbę czasu przeszedł zwycięsko i uczony, i człowiek.
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Wprawdzie niewielki ilościowo zostawił po sobie majątek publikacji naukowych
(patrz spis publikacji zamieszczony poniżej) - sprzed wojny zaledwie kilkanaście, a z czter
nastu lat powojennych ani jednej, jeśli nie liczyć paru flrtykułów przeglądowych - ale
nie ma w tej drukowanej spuściźnie błahych przyczynków i wszystkie jego publikacje
dotyczą ważnych, istotnych problemów, cechuje je przy tym jasność, z jaką stawiał za
gadnienia, i oryginalność, z jaką zagadnienia te atakował i rozwiązywał.

Wiele uwagi i czasu poświęcił sprawom popularyzacji zagadnień fizyki jądrowej w spo
łeczeństwie. Pisał artykuły i udzielał wywiadów dla popularnych" czasopism i dzienników,
takich jak Problemy, Przyjaźń, Stolica, Żołnierz Polski, Trybuna Ludu i Życie Warszawy
lata 1954-59.

)

Do bilansu jego dorobku naukowego trzeba dołączyć także, a może przede wszystkim,
jego akceleratory i inne liczne aparaty naukowe, które w ciągu swego życia konstruował,
budował, inicjował, a które służyły i służą do dziś postępowi nauki w Polsce.

Podobne uwagi nasuwają się przy próbie oceny jego roli jako mistrza - nauczyciela
młodej kadry naukowej. Tu znowu, jeśli miarkę przyłożyć standardową i liczyć dok
torów, których wypromował, wynikiem będzie bardzo skromna liczba: ja w Uniwersytecie
Warszawskim, rok 1954, Stefan Nowicki w Politechnice Łódzkiej, rok 1956. Lecz rachu
nek taki jest w przypadku Sołtana błędny. Kierując przez długie lata dużymi zakładami
uczelnianymi - Katedrą Fizyki Technicznej w Politechnice Łódzkiej i Katedrą Atomi
styki w Warszawie - miał bardzo wielu studentów, którzy słuchali jego wykładów, miał
wielu magistrantów i asystentów. Stykał się także - pracując w IBJ - z wielką liczbą
młodych adeptów badań jądrowych, na których wywierał wielki wpływ swym osobistym
urokiem i nimbem wybitnego uczonego. I sądzę, że nawet sporadyczne kontakty z nim
mogły mieć wyraźny wpływ na kształtowanie się postaw młodych ludzj wobec nauki,
którą on dla nich uosabiał. Bo w sprawach nauki Sołtan, z natury bardzo łagodny i de
likatny, był wymagającym i surowym krytykiem i sędzią, a swą własną żarliwością do
pracy badawczej dawał najlepszy przykład.

W tyn1 bilansie zasług uczonego pozycją niezmiernie ważną są wielkie zadania orga
nizacyjne, jakie los postawił przed nim, a on je podjął i wykonał. Wykonał uczciwie i rze
telnie, jak wszystko co robił w źyciu.

I jeżeli rozvvinął się w Warszawie wielki, liczący się w świecie ośrodek fizyki jądrowej,
który wychował w tym minionYlll dwudziestoleciu ponad 200 magistrów eksperymental
nej fizyki jądrowej, około 70 doktorów fizyki i ponad 20 doktorów habilitowanych i jeśli
powstał tu ośrodek, który wydał już 1000 publikacji naukowych - to na pewno Andrzej
Sołtan ma w tym dorobku swój udział. On to bowiem stworzył w Warszawie pierwszy
zalązek - Katedrę Atomistyki, z której wyrosła, poprzez ludzi, jacy z niej wyszli, nie
mal cała fizyka jądrowa Warszawy, a swoją czteroletnią pracą organizatorską w Insty
tucie Badań Jądrowych przyczynił się walnie do powstania bazy materialnej i kadrowej
dla rozwoju badań nuklearnych w całej Polsce. Andrzej Sołtan dobrze przysłuzył się nauce
polskiej i zapisał trwale swoje in1ię na kartach jej historii. Zapisał je trwale i w pamięci
serdecznej \vszystkich tych, którzy go znali i cenili nie tylko jako uczonego, ale także jako
człowieka o szlachetnym sercu.




