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B
ohdan Szyszkowski urodził się 20 czerwca 1873 roku w Trybuchach. Pocho
dził z zamożnej i od dawna osiadłej na Podolu rodzinv ziemiańskiej. Do gim
nazjum uczęszczał w Piotrkowie i Żytomierzu. Po skończeniu nauki szkolnej 
w roku 1891 rozpoczął studia najpierw na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Uni

wersytetu w Odessie, następnie przeniósł się na Wydział Matematyczno-Przyrodni
czy Uniwersytetu w Kijowie, na którym w roku 1896 studia ukończył. Nie potrzebu
jąc zabiegać o zabezpieczenie bym, wyjechał w tym samym roku do Lipska (1896- 
1898) w celu zapoznania się tam ze słynną podówczas fizykochemiczną szkołą stwo
rzoną przez W. Ostwalda. W Lipsku spotkał i zaprzyjaźnił się m. in. z Janem Zawidz- 
kim. Następnie wyjechał do W. Ramsaya do University College w Londynie (1898- 
1900). W okresie 1900-1907 pracował jako chemik w Paryżu i Kijowie. W roku aka
demickim 1906/1907 uzyskał stopień naukowy magistra na Uniwersytecie Kijow
skim. Habilitował się w roku 1909 na Politechnice Kijowskiej. W latach 1907-1919 
wykładał na obu tych uczelniach. W latach 1913-1915 przebywał u S. Arrheniusa 
w Instytucie Nobla w Szwecji i u E. Rutheforda w Manchesterze. W roku 1916 wró
cił znów do Kijowa, gdzie obok docenmry na Uniwersytecie i Politechnice objął wy
kłady w założonym wówczas Polskim Kolegium Uniwersyteckim i był pierwszym 
rektorem tej uczelni. W roku 1920 powrócił do kraju i objął stanowisko profesora 
zwyczajnego chemii fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym pozostał do 
końca życia. Był też od roku 1922 profesorem kontraktowym Akademii Górniczej 
w Krakowie. W uznaniu jego zasług naukowych Polska Akademia Umiejętności po
wołała go w roku 1929 na członka korespondenta, zaś Polskie Towarzystwo Che
miczne wybrało go w roku 1927 na wiceprezesa, a w roku 1929 na prezesa. Zmarł 
13 sierpnia 1931 roku w Myślenicach. 

Działalność naukowa

Swoją działalność naukową rozpoczął Szyszkowski w Kijowie u prof. Reformat- 
skiego. Następnie pracował w różnych ówczesnych czołowych ośrodkach naukowych 
Europy (Niemcy, Anglia, Francja, Szwecja). Najwięcej prac naukowych Szyszkow- 
skiego należy do elektrochemii. 

Już jego pierwsza praca dotyczyła badań elektrochemicznych. Przedstawił w niej 
zależność stałych dysocjacji kwasów organicznych od budowy cząsteczki. W następ
nych pracach zajął się problemem wpływu, jaki na dysocjację kwasów wywierają tzw. 
sole obojętne, tj. nie mające wspólnego jonu z kwasami. Prace te podają zarówno 
doświadczalne ujęcie zjawiska, jak i termodynamiczne jego rozwiązanie. Szyszkowski 
wprowadził pojęcie „współczynnika działania soli obojętnej”, które jest w bardzo bli
skim pokrewieństwie ze współczesnym średnim współczynnikiem aktywności jonów 
słabego elektrolim w roztworze soli. W kolejnych pracach zajął się poszukiwaniem 
formy prawa rozcieńczeń dla silnych elektrolitów i podał takie prawo empiryczne dla 
elektrolitów mocnych 1-1 wartościowych obejmujące szeroki zakres koncentracji od 
0, 0001 do 0, 1 M. Prawo to stanowi doświadczalną podporę teorii Debeya i Huckela. 
Wśród innych prac z elektrochemii należy również wymienić pracę, która dotyczy 
hydratacji elektrolitów słabych i asocjacji ich w roztworach niewodnych. 
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Osiągnięciem, które przyniosło mu może najwięcej rozgłosu, było sformułowanie 
empirycznego wzoru podającego zależność pomiędzy napięciem powierzchniowym 
roztworu związku powierzchniowo czynnego a jego stężeniem. Wzór ten znany jest 
w nauce pod nazwą równania Szyszkowskiego i jest podawany we wszystkich mono
grafiach z chemii fizycznej powierzchni. W dorobku naukowym Szyszkowskiego znaj
dują się także prace o charakterze teoretycznym na temat budowy drobiny według 
teorii J.J. Thomsona, teorii elektrod odwracalnych, jak również prace o charakterze 
referatowym lub filozoficzno-naukowym. Wystarczy wspomnieć jego liczne odczyty 
w Towarzystwie Filozoficznym podczas pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Szysz- 
kowski należy do tych uczonych polskich, których prace znalazły żywy oddźwięk w na
uce światowej. Przyczyną było to, że w całej swej działalności naukowej zajmował się 
on problematyką aktualną i podchodził do niej w sposób wszechstronny i głęboki.

Działalność dydaktyczna

Prócz działalności badawczej prof. Szyszkowski prowadził działalność dydaktycz
ną. Jako docent Uniwersytetu Kijowskiego od roku 1908 wykładał niektóre zagad
nienia chemii fizycznej oraz teorię układu okresowego pierwiastków chemicznych, 
zaś na Politechnice Kijowskiej prowadził wykłady z termodynamiki. Od roku 1920 
aż do śmierci był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i prowadził Zakład Che
mii Fizycznej tej uczelni. Znana jest również działalność Szyszkowskiego przy popu
laryzacji wiedzy, wystarczy wspomnieć choćby odczyty i dyskusje w Towarzystwie 
Fizykochemicznym w Kijowie i Towarzystwie Filozoficznym w okresie pracy w UJ. 
Asystentami Szyszkowskiego w czasie jego pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim byli: 
Kazimierz Walter, Longin Tadeusz Zawadzki, Zofia Lehr-Spławińska, Bogdan Ka
mieński (późniejszy następca Szyszkowskiego na Katedrze Chemii Fizycznej UJ), Adam 
Skąpski (późniejszy profesor chemii fizycznej Akademii Górniczej w Krakowie), Ta
deusz Sucheni, Juliusz Pizło i Aleksander Kotliński.

Charakterystyka osobowości

Według wspomnień opublikowanych przez W. Swiętosławskiego i A. Skąpskie
go Szyszkowski umiał łączyć w sobie pierwiastek pracy naukowej opartej na chłod
nym rozumowaniu z uczuciowością rozwiniętą do wysokiego stopnia. Żywym uczu
ciem i subtelnością zabarwiał każdy swój stosunek do kolegów, uczniów i całego oto
czenia. Szyszkowski nie miał prawie współpracowników. Tylko jedna jego praca była 
współautorska. Wynikało to stąd, że ten człowiek zawsze, możne nawet zanadto, 
szanował cudzą indywidualność i nie chciał naginać do siebie ludzi. Co więcej, nie 
chciał narzucać swoich myśli nawet ludziom, którzy u niego pracowali. Jego zda
niem, przyszły naukowiec powinien uczyć się i kształtować na własnych błędach. „Kto 
chce naprawdę iść drogą naukową nie cofnie się - kto cofnie się, tym lepiej dla nauki 
i dla niego”. Szyszkowski nie zdobywał ludzi dla siebie, ale dla nauki i cieszył się, że 
oddali się jej sami na własny sposób. I to byłaby odpowiedź na pytanie, dlaczego nie 
stworzył swojej szkoły naukowej.
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Bibliografia prac

Był autorem około pięćdziesięciu prac naukowych. Najpełniejsza ich bibliografia 
i omówienie znajdują się w artykule: A. Skąpski, Charakterystyka twórczości naukowej 
Bohdana Szyszkowskiego, Roczniki Chemii, 11, 1931, s. 786-794.
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