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I
gnacy Złotowski urodził się 20 maja 1907 roku w Warszawie w rodzinie urzędni
ka bankowego Adama i Anny Złotowskich. Gimnazjum ośmioklasowe im. Tade
usza Czackiego o profilu matematyczno-przyrodniczym ukończył w roku 1924, 
otrzymując świadectwo dojrzałości. W tym samym roku wstąpił na Wydział Chemiczny 

Politechniki Warszawskiej, gdzie w roku 1930 uzyskał tytuł inżyniera chemika, 
a następnie w roku 1934 stopień naukowy doktora nauk technicznych w Zakładzie 
Chemii Fizycznej kierowanym przez profesora Wojciecha Swiętosławskicgo. Obie 
prace, a w szczególności samodzielna praca doktorska, dotyczyły zagadnień 
elektrochemii stosowanej. Rozprawę doktorską pt. Badania polaryzacji elektrod 
metalowych przy pomocy polarografu Heyrovsky'cgo i Shikataży przedłożył w roku 1933. 
Otrzymał za nią nagrodę, która umożliwiła mu wyjazd do Paryża, do Instytutu 
Radowego. W czasie swej asystentury zajmował się również zjawiskiem azeotropii, 
co zostało odnotowane we wspólnej z prof. Swiętosławskim publikacji pt. Zastosowanie 
ebulioskopu różnicowego do badania zjawiska azeotropii mieszanin alkoholu etylowego z wodą 
(1930). W roku 1932 rozpoczął w Instytucie Radowym w Warszawie pracę nad 
pomiarami energii emitowanej przez ciała promieniotwórcze metodami 
mikrokalory metrycznym i. Prace te po opublikowaniu wyników wstępnych z prof. 
Swiętosławskim kontynuował w latach 1933-1936 w Instytucie Radowym w Paryżu, 
początkowo pod bezpośrednim kierownictwem Marii Skłodowskiej-Curic, później 
przy wydatnej pomocy jej córki, Ireny Joliot-Curie. Wynikiem badań w tym okresie 
było opracowanie ogólnej metody pomiarów mikrokalorymetrycznych w radiologii, 
które stały się podstawą jego późniejszej rozprawy habilitacyjnej w Zakładzie Chemii 
Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 1935, po powrocie do kraju, 
uzyskał stanowisko adiunkta. 

Na początku roku 1936 otrzymuje stypendium fundacji Carnegie-Curie dla pro
wadzenia badań energetyki przemian promieniotwórczych i reakcji jądrowych w ogóle 
w Zakładzie Chemii Jądrowej profesora Fryderyka Joliot-Curie w College de France 
w Paryżu. Energię produktów reakcji jądrowych mierzył, stosując specjalnie przysto
sowaną do tego celu komorę wilsonowską na wysokie ciśnienia umieszczoną w sil
nych polach magnetycznych o natężeniu około 16 000 gausów. Badania prowadził 
również w Laboratorium Magnetycznym Akademii Nauk w Paryżu (prof. A. Cot- 
ton), gdzie pozostał do końca 1936 roku. Wyniki swych prac publikował samodziel
nie lub wspólnie z profesorem Joliot-Curie (pełny wykaz cytowań zamieścił w swej 
pracy, która ukazała się w „Rocznikach Chemii”, t. 18, 1938, s. 904-919). Habilito
wał się w Uniwersytecie im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przedkładając 15 grud
nia 1936 roku Radzie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego tego Uniwersytetu 
rozprawę pt. Studia energetyczne rozpadu promieniotwórczego radu (B + C). Uchwałę 
Rady popartą przez Senat Akademicki na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 1937 roku 
zatwierdził w dniu 23 lutego 1937 roku Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, W. Swiętosławski, nadając mu stopień docenta chemii fizycznej i stano
wisko docenta na tymże Wydziale UJP. W tym samym roku prof. Joliot-Curie powo
łał go na stanowisko stałego pracownika badawczego w swym Zakładzie Chemii Ją
drowej w Paryżu. Prowadził w nim w dalszym ciągu prace nad energetyką natural
nych i sztucznych reakcji jądrowych, wykorzystując metody kalorymetryczne i wilso
nowskie. Równocześnie, wspólnie z dr. Paxtonem, zbudował pierwszy w Europie cy
klotron (pracę nad nim ukończył w roku 1939). 
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Po wybuchu wojny, w sierpniu 1939 roku zaciągnął się ochotniczo do armii pol
skiej we Francji, lecz władze francuskie zmobilizowały go w miejscu pracy, zlecając 
mu badania w laboratorium prof. Joliot-Curie w College de France na stanowisku 
kierownika pracowni oraz zaliczyły go w poczet stałych pracowników nowo utwo
rzonego ośrodka badawczego Centre National de la Recherche Scientifique Appli
quée, gdzie pozostawał aż do opuszczenia Paryża 14 czerwca 1940 roku. Od sierpnia 
1939 roku do czerwca 1940 był też stałym członkiem tzw. Centre de Documentation 
francuskiego Ministerstwa Oświaty. Zgodnie z rozkazem ewakuacyjnym opuścił Pa
ryż 14 czerwca 1940 roku, udając się do Bordeaux, siedziby centralnego biura Centre 
National dc la Recherche Scientifique Appliquée, któremu podlegał służbowo, a na
stępnie do Institut Scientifique Chérifien w Rabacie (Maroko francuskie) w celu kon
tynuowania tam pracy badawczej dla armii sprzymierzonych. Praca badawcza w Ma
roku była jednak niemożliwa, gdyż cała Francja znajdowała się faktycznie pod kontro
lą niemiecką.

W październiku 1940 roku udał się dzięki pomocy Fundacji Rockefellera do Sta
nów Zjednoczonych. W Stanach otrzymał stypendium Fundacji Carnegie w celu prze
prowadzenia wspólnie z prof. Kolthoffcm badań w Instytucie Technologicznym Uni
wersytetu Stanu Minnesota nad oznaczaniem metodą polarograficzną potasowców 
(Li, Na, K) i metali ziem alkalicznych. Wyniki opublikowane wspólnie z Kolthoffem 
w czasopismach amerykańskich streszczone zostały w tomie 36 „Chem. Abstracts” 
(1942). Pod koniec 1941 roku został profesorem - stałym pracownikiem naukowym 
Wydziału Fizyki Uniwersytetu stanu Minnesota. Kontynuował badania energetyczne 
rozpoczęte w Paryżu nad reakcjami jądrowymi, korzystając z instalacji wysokiego na
pięcia typu Van de Graaffa. Cytowane w „Chemical Abstracts” publikacje z 1941 
i 1942 roku dotyczyły oznaczeń mikrokalorymetrycznych średniej energii promieni 
beta radu E oraz energii promieni gamma towarzyszących rozpadowi 7Be. Jako wzo
rzec porównawczy stosował ”N, będący emiterem pozytronów, które ulegają anihila- 
cji. Ostatnia publikacja z Kolthoffcm ukazała się w „J. Amer. Chem. Soc.” w roku 
1944 (t. 66, s. 1431).

Po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny i przekształceniu laboratorium 
fizyki Uniwersytetu stanu Minnesota na pracownie dla celów wojskowych rnusiał 
jako cudzoziemiec przerwać prace badawcze i poświęcić się działalności pedagogicz
nej. Został profesorem fizyki w Vassar College we wrześniu 1942 roku. Opuścił tę 
uczelnię w roku 1944, gdy otrzymał katedrę optyki elektronowej na Uniwersytecie 
stanu Ohio i mógł powrócić do pracy naukowej, która tym razem skupiała się na 
odcinku mikroskopii elektronowej i zastosowaniu analizy matematycznej pól magne
tycznych dla budowy cyklotronów i betatronów. W latach 1942-1946 był również 
profesorem fizyki jądrowej w utworzonym w Nowym Jorku uniwersytecie francu
skim o nazwie Ecole Libre des Hautes Etudes. W latach 1944-1946 był też stałym 
współpracownikiem wydawnictwa Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych - The 
Annual Tables of Physical Constants.

W okresie od października 1946 roku do maja 1948 poświęcił się służbie dyplo
matycznej. Po powrocie do kraju w kwietniu 1946 roku powierzono mu stanowisko 
naczelnika wydziału amerykańskiego MSZ, później pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
departamentu politycznego MSZ dla spraw amerykańskich w Warszawie. W latach 
1946-1947 był ministrem pełnomocnym RP oraz charge d’affaires RP w ambasadzie 
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RP w Waszyngtonie. W latach 1947-1948 był delegatem Polski do Komisji Energii 
Atomowej ONZ (w randze ministra pełnomocnego) w Nowym Jorku. W kwietniu 
1948 roku został przeniesiony w randze ministra pełnomocnego do dyspozycji Biura 
Personalnego w Centrali MSZ w Warszawie. W tymże roku powrócił do czynnej pracy 
badawczej i akademickiej. Pełnił funkcję dyrektora Państwowego Zakładu dla Badań 
Fizyko-chemicznych w Krakowie, który zorganizował na życzenie Wojskowego In
stytutu Technicznego Sztabu Generalnego. Pozostał na tym stanowisku do czasu prze
jęcia tej placówki przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego.

We wrześniu 1948 roku dziekan, profesor Bogdan Kamieński, zwrócił się w imie
niu Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, a w szczególności w imieniu pro
fesorów fizyki reprezentowanych na Radzie przez profesora Niewodniczańskiego, 
przez rektorat UJ do Ministra Oświaty o utworzenie przy Wydziale Matematyczno- 
Przyrodniczym UJ Katedry Chemii Jądrowej i powołanie na jej kierownika doktora 
Ignacego Złotowskiego. 30 grudnia 1948 roku Prezydent RP mianował doc. dra 
I. Złotowskiego profesorem zwyczajnym chemii jądrowej na Wydziale Matematycz
no-Przyrodniczym UJ w Krakowie. Już 25 lutego 1949 roku prof. Złotowski wziął 
udział w posiedzeniu Rady, zwracając się o przydział 6 etatów pomocniczych w celu 
rozpoczęcia swej działalności naukowo-dydaktycznej na Wydziale. Przedmiot chemia 
jądrowa pojawia się w spisie wykładów obowiązujących studentów w roku akademic
kim 1949/50. W latach 1950-1951 był przewodniczącym Podsekcji Fizykochemii 
I Kongresu Nauki Polskiej oraz pełnomocnikiem Ministra Szkół Wyższych i Nauki 
do spraw Instytutów i Zespołów Katedr na UJ.

W styczniu 1953 roku minister Eugenia Krassowska przeniosła z urzędu profeso
ra Złotowskiego z Katedry Chemii Jądrowej Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. UJ w Kra
kowie na Katedrę Chemii Jądrowej na Wydziale Mat.-Fiz. i Chemii w Warszawie. 
Funkcję kierownika Katedry Chemii Jądrowej w Uniwersytecie Warszawskim pełnił 
profesor Złotowski do roku 1966, tj. do daty połączenia katedr - chemii jądrowej 
i radiochemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Zmarł w Paryżu 
w szpitalu miejskim dnia 17 lipca 1966 roku. Został pochowany na cmentarzu Père- 
Lachaise.

Działalność naukowa, dydaktyczna i popularyzacyjna

W latach czterdziestych-pięćdziesiątych swego życia, tj. w okresie profesury zwy
czajnej, prof. Złotowski odsunął się od bezpośredniego wykonawstwa i poświęcił dzia
łalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w nauce i w szkolnictwie wyższym. 
W krakowskim okresie swej działalności zorganizował Państwowy Zakład dla Badań 
Fizykochemicznych oraz Katedrę Chemii Jądrowej w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W warszawskim okresie swej profesury zwyczajnej zorganizował najpierw Zakład 
Radiochemii w Instytucie Badań Jądrowych oraz Katedrę Chemii Jądrowej w Gma
chu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Później, po uzyskaniu odpowiednich do
tacji z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego poświęcił ostatnie lata swej profesury war
szawskiej budowie Gmachu Chemii Jądrowej przy Alei Żwirki i Wigury, który będąc 
formalnie jednostką UW, pełnił rolę ogólnopolskiego ośrodka dydaktycznego w za
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kresie chemii jądrowej, wspieranego finansowo i technicznie przez Ministerstwo. Pro
fesor Złotowski chciał, aby nowy gmach ulokowany w eksponowanym miejscu w War
szawie był odpowiednikiem polskim podparyskiego laboratorium narodowego w Sac- 
lay. Wspólnie z inżynierem Redą, przedstawicielem Ministerstwa, uzgadniał w Pary
żu z ekspertami francuskimi zakres i kształt Gmachu Chemii Jądrowej i jego wyposa
żenie radiochemiczne.

Działalność przejściowa w Katedrze Chemii Jądrowej służyła do wyselekcjonowa
nia utalentowanej młodzieży akademickiej o zainteresowaniach jądrowych, która do
piero w Nowym Gmachu miała poświęcić się pracy systematycznej. Stąd problematy
ka prac dydaktyczno-badawczych w KChJ w UJ, a w szczególności w UW obejmo
wała niemal wszystkie zagadnienia chemii jądrowej ogólnej. Problematykę „gorącą”, 
powiązaną z paliwem jądrowym - plutonem pozostawił dla przyszłego docenta, 
dr. Taube, z IBJ, prawdopodobnie widząc w nim swego współpracownika w randze 
partnera (zaprojektował dla niego i wyposażył w gmachu Chemii Jądrowej specjalne 
„gorące” laboratoria). Jeśli chodzi o zagadnienia, którymi osobiście chciał kierować, 
to obejmowały one: promieniotwórczość naturalną (ostatnio wód polskich), badania 
fizykochemiczne zdeuterem (i ztrytem) zarówno o charakterze naukowo-poznaw
czym (oznaczanie deuteru, wymiany izotopowe deuteru), jak i aplikacyjnym (instala
cje - kolumny rozdzielcze), oznaczenia składu izotopowego polskich złóż siarki, ba
dania masspektrometryczne reakcji chemicznych zachodzących w fazie gazowej, ba
dania reakcji radiacyjnych w fazie gazowej, badania reakcji atomów gorących w fazie 
ciekłej, badania wymian izotopowych chlorowców w związkach kompleksowych (ba
dania ligandów), syntezy związków organicznych znakowanych izotopami, techniki 
pomiaru promieniotwórczości naturalnej i sztucznej i wreszcie efekty izotopowe w re
akcjach chemicznych. Autoryzowane przez prof. Złotowskiego publikacje dotyczące 
powyższych zagadnień, ukazujące się w czasopismach polskich i niemieckich są refe
rowane w „Chemical Abstracts” na bieżąco.

Niestety z przyczyn od Profesora nie zawsze zależnych budowa gmachu o poważ
nie zmniejszonej kubaturze przedłużyła się do prawic dziesięciu lat. Profesor Złotow
ski poważnie chory (i wyczerpany wykładami w Politechnice w Ankarze) przedłużył 
swój pobyt w Paryżu. Jego gmach Chemii Jądrowej przejął doc. Taube, kierownik 
Katedry Radiochemii na Wydziale Chemii UW, a po jego wyjeździć za granicę na 
stałe kierownictwo gmachem i połączonymi katedrami przekazano osobom wywo
dzącym się z Zakładów Chemii Fizycznej i Fizyki Chemicznej.

Do uczniów prof. Złotowskiego zaliczają się: Mieczysław Foryś (prof, i rektor 
WSRP w Siedlcach), Aleksander Halpern (doc. w IBJ - Warszawa), Ryszard Krupa 
(dr w WAT - Warszawa, doc. w WSRP w Siedlcach), Jan Kulawik (dr hab. w Insty
tucie Fizyki Jądrowej w Krakowie), Irena Wajdówna-Kulawik (adiunkt w Zakładzie 
Chemii Fizycznej UJ), Przemysław Pańta (adiunkt w IBJ w Warszawie), Andrzej Po
laczek (doc. dr w Zakładzie Fizyki Chemicznej w UW), Maria Rymaszewska (doc. 
w Instytucie Geologii UW), Anatol Selecki (prof, w Politechnice Warszawskiej), Al
fred Sroka (dr w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, z-ca dyrektora Instytutu Chemii 
Przemysłowej w Warszawie), Ignacy Stroński (prof, w Instytucie Fizyki Jądrowej 
w Krakowie), Henryk Wincel (prof, w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warsza
wie), Maria Wróblewska (dr, kustosz muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warsza
wie), Henryk Płuciennik (dr hab. UJ, UW), Jerzy Szydłowski (prof, dr hab., prof.



304 Mieczysław Zieliński

UW), Mieczysław Zieliński (dr hab., prof. UJ) i szereg innych osób, np. Maciej Lesz- 
ko (prof, emeryt. UJ).

Charakterystyka osobowości

Profesor Złotowski posiadał wśród młodzieży opinię świetnego wykładowcy i pe
dagoga. Imponował również pracownikom innych zakładów na Wydziale Chemii UJ 
i UW swą wybitną inteligencją, prowadził seminaria z zakresu filozofii przyrodoznaw
stwa. Jego wiedza rozciągała się od szczegółowych opracowań skryptów uczelnia
nych z chemii jądrowej do historii chemii, od wiedzy filozofów Wschodu do znajo
mości szczytów cywilizacji zachodniej. Znajdował czas na studiowanie bez uprzedzeń 
dzieł Mendelejewa w oryginale i innych wielkich twórców nauki i techniki światowej. 
Świetna znajomość języków obcych pozwalała mu zapoznawać się z piśmiennictwem 
oryginalnym bezpośrednio. Przeczytał m.in. pisane językiem poetyckim dzieła Ło
monosowa, opracował jego biografię w języku polskim i wydał ją w Warszawie. Hu
manistyka, szczególnie włoska, z okresu renesansu, pociągała go. Współpracował 
z UNESCO, przygotowując dla tej organizacji materiały upamiętniające kolejne wielkie 
rocznice. Dzielił się często ze mną swymi uwagami ogólnymi i wyraźnie zaznaczał, że 
nie ma zamiaru krępować swych uczniów i współpracowników tematyką szczegóło
wą. Każdemu pozwalał na wybór własnej drogi naukowej. Zdobywał się na uwagi 
krytyczne i stanowcze dopiero po upływie pewnego czasu. Chciał widzieć w człon
kach zespołu, który go otaczał, odkrywców na miarę laureatów Nagrody Nobla, sta
wiał ich za przykład do naśladowania. Szacunek prawdziwy żywił zawsze dla Marii 
Skłodowskiej-Curic. Uwagi, jakie przekazywała mu w ostatnim okresie swego praco
witego życia były „mottem” jego twórczości i działalności naukowej. Ogłosił dru
kiem kilkadziesiąt prac naukowych doświadczalnych i referatowych oraz co najmniej 
drugie tyle artykułów popularnonaukowych w czasopismach polskich, francuskich, 
angielskich, niemieckich i amerykańskich.

Mieczysław Zieliński



Pi
er

w
sz

e s
tro

ny
 ar

ty
ku

łu
 pr

of
. Z

ło
to

w
sk

ie
go

 pt
. I

zo
to

py
 tr

wa
łe

 i p
ro

m
ie

ni
ot

wó
rc

ze
 w

 n
au

ce
 i 

te
ch

ni
ce

, o
pu

bl
ik

ow
an

eg
o 

w
 „R

oc
zn

ik
ac

h C
he

m
ii”

, 23
 (1

94
9)

18
6-

25
1




	IGNACY ZŁOTOWSKI

	Działalność naukowa, dydaktyczna i popularyzacyjna

	Charakterystyka osobowości



