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Dwadzieścia lat PTPS z perspektywy Prezesów.
Wysta̧pienie na sesji KSUPS-9 w dniu 26 września 2011 r.

Twenty years of PTPS from the perspective of the Presidents. Speech at the
KSUPS-9 session on 26 September 2011. The author reminds the two decades of
the activity of Polish Synchrotron Radiation Society seen from the perspective of the first
presidents. International collaboration, organization of conferences and initiative of building
radiation sources in Poland are briefly presented.

Szanowni Państwo,

Obchodzona przez nas dzisiaj dwudziesta
rocznica utworzenia Polskiego Towarzystwa
Promieniowania Synchrotronowego jest wdziȩczna̧
okazja̧ do przypomnienia i podsumowania
niektórych wydarzeń sprzed 20 lat. Entuzjazm,
z którym podejmowalísmy decyzjȩ o utworzeniu
Towarzystwa i da̧żeniu do jego rozwoju, trwa do
dnia dzisiejszego. Napawa to uzasadnionym op-
tymizmem na przysz le lata.

W ostatnim zeszycie Biuletynu PTPS w impres-
jach rocznicowych, skupi lem siȩ na kilku szczegó lach
rozwoju naszego Towarzystwa. Dzisiaj chcia lbym
wskazać komu szczególnie zawdziȩczamy obecna̧
dobra̧ kondycjȩ Towarzystwa.

Jest godne uwagi to, że powstanie PTPS
zainicjowane w trzy miesia̧ce po zarejestrowaniu
Europejskiego Towarzystwa Promieniowania Syn-
chrotronowego, ma już swoja̧ dwudziestoletnia̧ his-
toriȩ, gdy dzia lalność organizacyjna Europejskiego
Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego
zanik la po oko lo sześciu latach, a W loskie To-
warzystwo utworzone w 1992 roku, jako swoisty
zwia̧zek zawodowy użytkowników promieniowania
synchrotronowego również zaginȩ lo w niepamiȩci.

Z perspektywy minionych lat widać, że
obecne istnienie PTPS zawdziȩczamy ogromnemu i
trwa lemu entuzjazmowi wielu cz lonków za lożycieli
Towarzystwa i ich nastȩpców. Tym wszys-
tkim animatorom Towarzystwa należy siȩ nasza
wdziȩczność.

W pierwszym rzȩdzie chcia lbym wspomnieć o
trzech nieżyja̧cych już za lożycielach Towarzystwa
prof. Julianie Auleytnerze, Jacku Grochowskim i
Jerzym Gronkowskim. Prof. J. Auleytner, najs-
tarszy z nas wszystkich, cz lowiek bardzo serdeczny,
przyjacielski i bezpośredni, by ly dyrektor Instytutu
Fizyki PAN, z w lasnego wyboru vice prezes To-
warzystwa kolejnych kadencji Zarza̧du, dzieli l siȩ
z nami ogromna̧ kompetencja̧ naukowa̧ i wielkim
doświadczeniem w zarza̧dzaniu nauka̧. By l mod-
eratorem i uczestnikiem wiȩkszości dzia lań To-
warzystwa. Koledzy Jacek Grochowski z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego i Jerzy Gronkowski z Uniwe-

rsytetu Warszawskiego zarażali nas swoim entuz-
jazmem oraz nowymi pomys lami rozwoju i pop-
ularyzacji dzia lalności Towarzystwa. Wśród nas
żyja̧cych szczególna̧ aktywnościa̧ odznaczali siȩ w
dzia lalności Towarzystwa niezmiennie od dwudzi-
estu lat nasz skarbnik Wojciech Kwiatek oraz kolejni
prezesi Towarzystwa Bronis law Or lowski i Krystyna
 Lawniczak-Jab lońska. Również koledzy za lożyciele
Towarzystwa profesorowie Maria Lefeld-Sosnowska,
Izabela Sosnowska, Ewa Sobczak, Andrzej Burian i
Jerzy Pielaszek nie ża lowali czasu na wspó lpracȩ,
dzia lali we w ladzach PTPS oraz s lużyli nam za-
wsze pomoca̧ i celna̧ rada̧. Jednakże bez codzien-
nej, czasem ma lo efektownej, dzia lalności koleżanek
i kolegów m lodszej generacji z Krakowa Marty
Zimnal-Starnawskiej, Barbary Pukowskiej, An-
drzeja Rodzika, Ewy Such i Krystyny Stankiewicz
oraz z Warszawy Elżbiety Dynowskiej, Haliny
Granat, Bogdana Kowalskiego, Wojciecha Paszkow-
icza i Danuty Żymierskiej, dzisiejszy sukces To-
warzystwa nie by lby możliwy. Przypominam
nazwiska zas lużonej ,,starej gwardii” bo niektórzy
z wymienionych rozluźnili z nami kontakty i sa̧
nieobecni na tej sali.

Istnienie PTPS w dobrym zdrowiu jest wynikiem
realizacji istotnych za lożeń statutowych. W ramach
realizacji u latwiania dostȩpu polskim użytkownikom
do promieniowania synchrotronowego, w wyniku
wieloletnich starań PTPS a nastȩpnie Instytutu
Fizyki PAN w Warszawie, zosta la zawarta umowa
o wspó lpracy z ESRF w Grenoble na zasadach
Wspó lpracuja̧cej Grupy Badawczej. Niestety
umowa ta wygas la w tym roku. Ubocznym,
ale bardzo ważnym rezultatem żmudnych negoc-
jacji PTPS z KBN i Państwowa̧ Agencja̧ Atom-
istyki o dostȩp polskich użytkowników do źróde l
promieniowania synchrotronowego, by lo przebu-
dowywanie świadomości w polskim środowisku nauk
przyrodniczych w kwestii podzia lu środków finan-
sowych na badania w różnych dziedzinach fizyki,
w tym w szczególności w kwestii uczestniczenia w
Polsce badaczy w kosztownych badaniach z użyciem
promieniowania synchrotronowego. Trzeba bowiem
pamiȩtać, że w latach siedemdziesia̧tych ubieg lego
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stulecia bardzo istotnym i ówcześnie aktualnym
problemem by la potrzeba zmodyfikowania przeko-
nania, dość powszechnego w światowym, a także
polskim środowisku naukowym, że spośród up-
rawianych dziedzin fizyki tylko niektóre wyma-
gaja̧ wysokich nak ladów finansowych. Do tych
wyróżnionych dziedzin należa ly wtedy kriogenika
oraz badania z zakresu fizyki ja̧drowej i fizyki
wysokich energii. Stosowanie w fizyce ja̧drowej
i w fizyce wysokich energii bardzo kosztownych
akceleratorów cza̧stek oraz skomplikowanej i dro-
giej aparatury pomiarowej, wynika lo z potrzeby
pog lȩbienia rezultatów badań z pierwszej po lowy
XX wieku, fundamentalnych dla poznania w lasności
ja̧dra atomowego. Ważnym i powszechnie akcep-
towanym wyja̧tkiem by lo stosowanie reaktorów neu-
tronowych w badaniach z fizyki i fizyko-chemii cia la
sta lego. Przekonanie decydentów, że inne bada-
nia w dziedzinie fizyki, chemii, biologii i medycyny
moga̧ potrzebować również bardzo dużych nak ladów
finansowych, wymaga lo czasu i bardzo przekony-
wuja̧cej argumentacji. W polskim środowisku
naukowym ta wyraźna potrzeba skrystalizowa la
siȩ dopiero w ostatnim dziesiȩcioleciu. W moim
przekonaniu decyzja Rza̧du dotycza̧ca przyzna-
nia znacznych środków finansowych Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu na budowȩ polskiego synchrotronu,
jest logicznym wynikiem naszych wcześniejszych
trudnych negocjacji na wysokim szczeblu w KBN,
które formowa ly pozytywne nastawienie w polskim
środowisku nauk przyrodniczych w zakresie wspar-
cia w Polsce bardzo kosztownych badań z użyciem
promieniowania synchrotronowego.

Równie ważnym celem statutowym by lo pod-
noszenie kwalifikacji naukowych cz lonków To-
warzystwa. Cel ten zosta l w pe lni osia̧gniȩty przez
bezpośredni kontakt cz lonków i sympatyków PTPS
w czasie organizowanych przez Towarzystwo szkó l
i sympozjów z czynnym udzia lem wielu przedstaw-
icieli różnych ośrodków synchrotronowych Europy,
USA i Japonii z którymi wspó lpracowali poprzed-
nio cz lonkowie Towarzystwa. Warto przypom-
nieć, że pocza̧tki dzia lalności Towarzystwa by ly
nie latwe. Pierwsza Szko la i Sympozjum zosta la zor-
ganizowana dla jeszcze nielicznej grupy cz lonków
Towarzystwa, z udzia lem ponad 20 wyk ladowców
z zagranicy, g lównie kierowników grup badawczych
z którymi wspó lpracowali badacze z Polski. En-
tuzjazm organizatorów kolejnych Szkó l oraz poziom
i różnorodność tematyki sprawia l, że uczestnikami
bywali również m lodzi pracownicy naukowi i stu-
denci przysy lani z europejskich laboratoriów syn-
chrotronowych. Tutaj należy przypomnieć bardzo
aktywne i bezinteresowne w la̧czenie siȩ szeregu
wybitnych przedstawicieli światowych ośrodków
synchrotronowych w szkolenie polskiego środowiska

użytkowników promieniowania synchrotronowego i
organizacjȩ naszych Szkó l i Sympozjów. Wśród
grona kilkudziesiȩciu aktywnych wyk ladowców pier-
wszych kilku Szkó l i Sympozjum warto przypom-
nieć nazwiska kilkunastu, którzy pomagali nam na-
jbardziej aktywnie. Wśród nich byli wybitni pro-
fesorowie Joseph. Norgren, i Per Olaf. Nilsson ze
Szwecji, Jurgen Haertwig, Ruprecht Haensel i Ake
Kvick, z ESRF Grenoble, Zbigniew Dauter, Klaus
Einhorn i Ricardo Manzke z Niemiec; Emilio Bu-
rattini, Stefano Logomarsino, Giorgio. Margari-
tondo, Settimio Mobilio, Mario Piacentini i Paulo
Perfetti z W loch; Pierre Lagarde, Cecile Malgrange
i Albert Renoprez, z Francji, Peter Fratzl i Peter
Langner z Austrii, Fred Schlachter, i Franz Himpsel
z USA oraz Akito Kakizaki i Masaki Taniguchi z
Japonii. Oprócz swojej obecności rekomendowali
oni i nak laniali również do uczestniczenia w naszych
Sympozjach wielu swoich wspó lpracowników i
uczniów. Udzielona pomoc przez wszystkich
zagranicznych uczestników owocowa la wysokim
poziomem kolejnych Sympozjów. Wszystkim
wymienionym i kilkudziesiȩciu niewymiennym z
nazwiska wyk ladowcom i uczestnikom jesteśmy
winni bardzo serdeczna̧ wdziȩczność. Myśla̧c o
tym po latach, nie potrafiȩ dociec ska̧d bra la
siȩ z ich strony bezinteresowna determinacja po-
mocy polskim użytkownikom promieniowania syn-
chrotronowego.

Podsumowuja̧c ten wyrywkowy obraz
dzia lalności PTPS, można spogla̧dać z uza-
sadnionym optymizmem w przyszlość naszego
Towarzystwa. Z mojej perspektywy, widzȩ
dalej PTPS jako bardzo ważny stymulator
wartościowej dzia lalności naukowej polskich
użytkowników promieniowania synchrotronowego,
a w szczególności również jako źród lo zasilaja̧ce
programy badawcze budowanego polskiego syn-
chrotronu. Przed budowniczymi synchrotronu stoi
zadanie oddania obiektu do użytku. Jest to jed-
nak tylko czȩść zadania. Przed cz lonkami PTPS
i przysz lymi użytkownikami pozyskiwanymi pil-
nie z zagranicy stoi, nie zapisane żadna̧ umowa̧,
wype lnienie w przysz lości treścia̧ badawcza̧ bu-
dowanej inwestycji. Wieloletnie moje doświadczenie
badawcze dyktuje mi scenariusz, w którym zrzeszeni
w PTPS aktywni użytkownicy promieniowania syn-
chrotronowego odegraja̧ kluczowa̧ rolȩ, niezależnie
od aktualnej świadomości budowniczych i obecnego
zaangażowania cz lonków Towarzystwa w budowȩ
przysz lych linii pomiarowych.

Na zakończenie życzȩ naszemu Towarzystwu
dalszego rozwoju i wielu lat bardzo aktywnej
dzia lalności a cz lonkom i sympatykom Towarzystwa
życzȩ wartościowych rezultatów badawczych.

Dziȩkujȩ serdecznie za uwagȩ.

Andrzej Kisiel
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Photographic impressions of the first International School and Symposium on Synchrotron
Radiation in Natural Science, Jaszowiec, Poland, 13 – 21 May 1992.

Pierwszy rza̧d: (1) Marek Wo lcyrz, (2) Kai Uwe Gawlik, (3) Grzegorz Kowalski, (4) Jerzy Gronkowski , (5)
Pawe l Serda, (6) Izabela Sosnowska, (7) Krystyna  Lawniczak-Jab lońska, (8) Ewa Sobczak, (9) Leena Sisko
Johansson, (11) Thomas Wroblewski, (12) Jacek Grochowski , (13) R. Markowski, (14) Cecile Malgrange;
Drugi rza̧d: (1) Krzysztof Maurin, (2) Krzysztof Wieteska, (5) J. Szade, (6) Bogdan J. Kowalski, (7) Sonke
Harm, (8) Bogus law Mierzwa, (10) Maria Lefeld Sosnowska, (11) Wojciech Wierzchowski, (12) Wojciech
Paszkowicz, (13) Bronis law A. Or lowski, (14) Andrzej Burian, (16) Andrzej Kisiel, (17) Ruprecht Haensel,
(19) Julian Auleytner , (20) Joseph Nordgren, (22) Giorgio Margaritondo, (25) Mariella Antonetti, (26)
Ryszard Iwanowski, (28) Ake Kvick, (30) Jerzy Pielaszek, (31) Elżbieta Dynowska;
Trzeci rza̧d: (1) Albert-Jean Renouprez, (3) Maciej Szymański, (4) Juerg Osterwalder, (8) Wojciech Kwiatek,
(9) Andrzej Rodzik, (10) Marta Zimnal Starnawska, (11) Tomasz Harasimowicz.

Pierwszy rza̧d: Julian Auleytner , Andrzej Kisiel, Jacek Grochowski , Andrzej Kisiel.
Ewa Sobczak;

Drugi rza̧d: Cecile Malgrange, Bronis law A. Or lowski

∗Pomoc w uzupe lnieniu identyfikacji uczestników mile widziana.
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