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Introduction  

 

Everyone knows at least one superhero. Some of them can run quickly, some of them can fly, some 

possess super resistant amour. What do they have in common? The fact that they permanently save 

the world and the people from trouble. Sometimes, we are the source of these troubles. 

Superheros are not just protagonists from fairy tales. They truly exist! Some of them design airplanes, 

submarines, and even vehicles that can drive on other planets. Others discover new particles or ex-

plore unknown lands, including the ones that any human being has explored. They develop medicines, 

build bridges over chasms that make you feel dizzy only by looking at them. Some want to transmit 

images and sound. They live in different times, specialize in various fields, and possess multiple 

superpowers - but as the fairy-tale heroes, they have one thing in common: they save the world and 

the people. 

Can you imagine the world without radio transmission, electricity, transportation, modern medicine, 

for example, antibiotics and vaccines? A world without geographic discoveries, bridges, roads, com-

puters…? We could endlessly go on and on. How would such a world look? 

 

Scientists are our superheroes who move the world forward, develop it, keep on inventing and dis-

covering. I wrote this book so you could meet some of them. I want you to learn about them - it really 

pays off. Yet, I also wrote it to make you realize something important. All of them - all these Polish 

superheroes - made it possible thanks to their work. They were not born better, smarter, or stronger. 

Some of them were born in low-income families, some of them were born in difficult times. Some-

times they received no support from their community. Some of them received poor grades at school. 

Just like us, they faced victories and failures. Sometimes they felt overwhelmed as fulfilling their 

dreams required a lot of work. I hope that after reading this book, you will start believing that every-

one might be a superhero. Maybe one day you will also join the Academy of Superheroes? Maybe 

one day somebody will write a book about you? From the bottom of my heart, I wish it to you all and 

myself because the world full of superheroes, both scientists and discoverers, becomes a better place.  

 

I hope you enjoy reading this book! 

 

Tomasz Rożek 
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 المقدمة
 

اآلخر يتمتع بقوة خارقة.   هموبعض فائقةركض بسرعة ي همخارقًا. بعض من األبطال بطًل   يعرف على ما يبدو أن كل واحد
بالتأكيد ينقذون العالم وسكانه من   ؟هؤالء ماذا يجمعهم .من لديه دروع فائقة القوةهناك وهناك من يستطيع الطيران 

 .كبشريةبأنفسنا فيها في أغلب األحيان نقع التي مشاكل ال
الطائرات والغواصات وحتى بصنع  منهم  البعضاألبطال الخارقين ليسوا شخصيات خرافية. هم حقا موجودون! يقوم 

  بل، أراٍض غير معروفةيدرسون عناصر جديدة أو  ونيكتشفآخرون و .المركبات التي تتحرك حول الكواكب األخرى
جسوًرا فوق ويبنون حتى األراضي التي لم يصل إليها البشر من قبل. باإلضافة إلى ذلك يطورون تركيبات دوائية و

. إنهم عن بعدهناك أيًضا من يحاول إرسال الصورة والصوت  .لو نظرت من فوقها ألصبت بالغثيان جًدافجوات عميقة 
كما  ولكن تماًما  ،االت المختلفة ولديهم قوى خارقة مختلفةيعيشون في أوقات مختلفة وهم متخصصون في العديد من المج

 . : إنهم ينقذون العالم واإلنسانية من المتاعبمشتركشيء واحد  يجمعهم  الخيالية القصص  هو في
حديث )مثل المضادات الطب ال أو الحديثة نقلالل ائوس أو كهرباءو أ تخيل العالم بدون اتصال السلكيت نأ هل يمكنك

كيف سيبدو   وكثير من اإلكتشافات. الحيوية واللقاحات(؟ عالم بل اكتشافات جغرافية بل جسور وطرق وأجهزة كمبيوتر؟
؟ بدونها مثل هذا العالم  

أشياء هم من يدفعون العالم إلى األمام ويطورونه ويخترعون باستمرار ويكتشفون  -أبطالنا الخارقون  -العلماء هؤالء 
مر يستحق ذلك حقًا. لكن أثناء الكتابة األف - تتعرفوا عليهما الكتاب ألقدم لكم بعًضا منهم. أردت أن . لقد كتبت هذجديدة

  -طوروا قوتهم الخارقة بأنفسهم. لم يولدوا أفضل  -األبطال الخارقين البولنديين  -شيئًا آخر. كلهم  واعنهم أردت أن تدرك
ثير منهم في أوقات صعبة للغاية. في بعض األحيان لم يكن لديهم دعم  وولد الك ،أذكى أو أقوى. جاء بعضهم من أسر فقيرة

مثلنا نجاحاتهم وإخفاقاتهم. غالبًا ما كان األمر   لديهمكانت بيئتهم وأحيانًا حصلوا على درجات سيئة في المدرسة. من 
أن تقتنع أن منك أود . عندما تقرأ هذا الكتاب طموحاتهم تحقيق ل الكثير من العملمنهم  صعبًا للغاية بالنسبة لهم حيث تطلب

كل واحد منا يمكن أن يكون بطًل خارقًا. ربما تجد نفسك يوًما ما في أكاديمية األبطال الخارقين؟ ربما يوما ما سيكتب  
العلماء  - ألن العالم الذي يعمل فيه األبطال الخارقون ذلك لنفسي ولكم أتمنى هذا كثيرا.  مشخص ما كتابا عنك؟ أتمنى لك

 بشكل مستمر.يتقدم  –والمستكشفون 
 

ممتعة!  قراءةأتمنى لكم   
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Mikołaj Kopernik (1473 – 1543) 

 (1543-1473) نيكوالس  كوبرنيكوس

 

  كان  ". دوامه ساعات بعد  حققها " قد  أنهب نقول أن ممكن اليومف ،الفلكية بنظرياته اشتهر  قد  أنه  من  الرغم عىل

   رائعا  وكان  والعالج  والتسيي   اإلدارة   عمله
 
ا  كان  ذلك.  ف

ً
ا   مجتهد

ً
ء كل  قبل لكن و  للغاية ودقيق  

  شديد  كان  ش 

   للنظام السائدة المسألة حول النقدي هتفكي   بفضل  . المالحظة
   النظرية أثبتو   ابتكر  الكون 

  الشمس  "أوقفت الت 

 ." األرض وحركت

 

   1473  سنة كوبرنيكوس  نيكوالس  ولد 
ا  والده كان  تورون.  مدينة  ف 

ً
ا  تاجًرا  وعمل  نيكوالس يدعا   أيض

ً
   موظفا و   ومحلف

  ف 

يا  منطقة  اىل والده ةعائل جذور   تعود   المحكمة.     نيكوالس   والدة باربرا  عل  والده تعرف نيسا.  مدينة  من  بالقرب سيلي  
  ف 

ية جذور  لديها   كذلك  وه    ،كراكوف  مدينة  . سيلي  

   واقعة مدرسة من تخرج أنه الممكن من ولكن الفلك   العالم هذا  طفولة عن الكثي   نعرف  ال 
  كنائس   إحدى أبرشية ف 

   ثم    أندجي    أخيه مع  درس األرجح عل المدينة. 
  من  محام وهو  عمه  عند  درس  -  مؤكد  غي   أمر  وهو  -   الحق  وقت ف 

 . فووتسوافيك مدينة

   سنوات  10 فقط يقارب ما  العمر  من نيكوالس  بلغ عندما 
  و السبب ولهذا  والده.  توف 

  عادة األرسة كانت  الوقت ذلك ف 

   تقع
ودي  لوكاس أمه شقيق  بهم اعتي   هألن نيكوالس  ألرسة ذلك  يحدث  لم  المرة  هذه لكن .الفقر ف     كان  الذي فاتزيي 

  ف 

   أسقفا  بعد  ما 
  خاله أموال بفضل  التحديد  وجه عل أو  خاله بفضل  . ا ومؤثر  جدا  ا مهم ا شخص وكان فارميا  منطقة  ف 

   الجامعية الدراسة اختار  بالجامعة.  وااللتحاق تعليمه مواصلة من  نيكوالس تمكن عالقاتهو 
  كانت  هذه لكن كراكوف.   ف 

 .أوروبا عي   امتد  الذي العلم   مساره  بداية  مجرد 

 

 الشباب والتعليم 

ات   ة ،  جاء العديد  من  المتعطشي    للعلم  من  السويديي    واأللمان والهنغاريي    إىل  كراكوف لحضور  محاض 
   تلك  الفير

ف 

   أكاديمية  كراكوف  
ات العديد  من  أعضاء تلك المدرسة لعلم الفلك  والرياضيات.  ف  فويتشخ من برودزو  و كذلك محاض 

ة واجه نيكوالس ألول  مرة  نظرية  بطليموس  المعروفة باسم مركزية األرض.  و وفقا   لهذه  النظرية  فإن األرض توجد    الشهي 

   مركز  الكون  والكواكب األخرى  والشمس  تدور   حولها.  ال  يمكن  أن تتم دراسة علم الفلك دون دراسة الرياضيات 
ف 

    كراكوف  تعلم   
ة.   ف     تلك  الفير

    نعرفها  اليوم  لم تكن موجودة ف 
ياء الير ياء عل الرغم من  أن جميع  أقسام الفي   والفي  

   المستقبل . 
ا  له  ف 

ً
 نيكوالس  كيفية رسم الجداول وصناعة األدوات الفلكية.   كانت هذه المعرفة  مفيدة جد

   هذا  الوقت  أيضا   تعرف  
  بولونيا  حيث  بدأ  دراسة القانون.  وف 

ً
    كراكوف ذهب نيكوالس إىل  إيطاليا  وتحديدا

بعد  الدراسة ف 

عل أعمال عالم الفلك  دومينيك  ماريا   نوفارا  الذي أجرى  معه مراقبة فلكية  للقمر .  بعد  التخرج رجع إىل  بولندا  ولكن  

   جامعة بادوفا.  أصبح  كوبرنيكوس بالفعل محاميا  
ة  فقط ألنه رسعان ما  عاد  إىل إيطاليا   لبدء دراساته الطبية ف  ة قصي 

لفير

ا.   كان بإمكانه القيام   
ً
ا  أبد

ً
    كثي   من األحيان لم  يكن  كاهن

   ذلك الوقت  ولكن عل الرغم  من الرأي الخاط   المتكرر  ف 
ف 

ا . 
ً
   الكنيسة لكنه لم  ُيعي     كاهن

 بوظائف معينة ف 
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   ذلك  خسوف القمر  و حجب القمر  لنجم   
   أجرى من  تلقاء  نفسه مراقبات للسماء بما   ف 

ة تدريبه المهي     روما  خالل فير
ف 

ة آنذاك  لهيكل       هذا  الوقت بالضبط  أدرك أن النماذج المعتي 
   الرياضيات.  ف 

ات مفتوحة ف  ان.   كما  ألقر  محاض  الديي 

    
ة   )أي أن  كوكب األرض ثابت  ف     تلك  الفير

   ذلك  نموذج بطليموس  المتداول عل  نطاق واسع ف 
النظام الشمس     بما  ف 

المركز(  كانت غي   صحيحة.   لكن  نيكوالس رسعان ما  عاد  إىل  بولندا.  اجتاز  خالل  دراسته الطبية  جميع االختبارات الالزمة  

   القانون.
 للحصول عل رخصة مزاولة المهنة ثم دافع عن الدكتوراه  ف 

 

 

 رجل عص  النهضة 

 

    كوبرنيكوس  نيكوالس اشتغل بولندا  إىل  عودته بعد 
 الخاص السكرتي   منصب  شغل اإلدارية.  وظائفال من  العديد  ف 

   شاوع الوقت  لبعض لخاله
   العملو  . خاله  ةبصح أيضا  اعتي   الطي    تعليمه األسقف.  بالط ف 

ً
  األسقف مع  جنب  إىل جنبا

   المشاركة أو  المتكررة   والسفريات اإلدارية المهام من  بالعديد  مرتبطة وظيفته كانت  الورود. ب مفروشا  يكن لم
  زيارات  ف 

.  الضيوف      شاركو  بروسيا  دوقية لزيارة الفرصة له أتيحت  الوقت هذا  خالل الدبلوماسيي  
  ملك تتوي    ج  حفل  ف 

   ساهم أنه وحير  القديم  األول سيجيسموند 
  المؤرخ رسائل ترجمة  أنىه  أنه كما   ومازوري.  وارميا  منطقة خريطة رسم  ف 

نط   والكاتب    الالتينية، إىل  اليونانية من  سيموكاتا  البي  
    مقيما  كان  لما  متها جتر   بدأ  والير

  لخاله  العمل هذا  كرس  إيطاليا.  ف 

ا  مكتباتال  أفضل احدى زار  فقد  الوقت  ضيق من  الرغم عل . له تهمساعد عل امتنان كعربون    تجهي  
بارك مدينة  ف    ليير 

   إقامته خالل و  معرفته.  فيها   عّمق حيث
    األرض مكان حول الثائرة نظريتهل   العريضة الخطوط وضع  المدينة هذه  ف 

  ف 

 ن. الكو 

ا  شاًبا  كان
ً
ا  مجتهد

ً
    المتقدم خاله  ورآه ودقيق

   نيكوالس يرغب لم لكن . له خليفة  واتزنرود  كاسلو  األسقف السن ف 
 أن ف 

ا   يصبح
ً
ايد.  بشكل متوترة  ساكلو  األسقف  وبي    بينه العالقة أصبحت وبالتاىل    كاهن     مير 

  المغادرة نيكوالس  قرر  النهاية ف 

   واالستقرار 
  مدير   هو  كان  العرصي وبالمفهوم  الراع   هو  كان  . هناك ينتظره   التنظيم   العمل كان  فرومبورك.  مدينة ف 

   بإدارة قام  كما   الكاتدرائية. 
   العليا  هيئةلل  التابعة األراض 

   . الكنيسة ف 
  األر  وطي   تب عي 

  ونظم المستخدمة غي   اض 

ا.  معهم تفاوض الذين التوتونيي    الفرسان غزو  أثناء أولشتي    مدينةل العسكرية المساعدة
ً
  علمية أطروحة كتب  كما   سابق

  األموال  تبعد  كانت  المزيفة النقود  أن إىل  فيها  وأشار  "المعدنية العمالت سك" : عنوان عليها  أطلق المال.  ...  حول

     عي   كما   السوق.  عن الحقيقية
   رأيه عن األطروحة  هذه  ف 

   األسعار  ارتفاع أي   ،التضخم  مسألة ف 
  تزال ال  االقتصاد.  ف 

   قواعد ال
   كوبرنيكوس  نيكوالس كتبها   الير

    اليوم  موجودة  الوقت  ذلك ف 
 . جريشام -  س كوبرنيكو   قاعدة مثل االقتصاد  ف 

ا  -  بصحة  
ً
بغض النظر  عن أداء الواجبات المتعلقة باإلدارة واإلقتصاد  والدبلوماسية اهتم  نيكوالس  -  بصفته طبيًبا  معتمد

   الكنيسة وأساقفة وارميا  وحير  السكان خارج وارميا.  عل  الرغم من مسؤولياته العديدة فقد   وجد   
أعضاء الهيئة العليا  ف 

.   لك   يتمكن من  إجراء مراقبات دقيقة     النظام الشمس 
الوقت  لدراسة علم الفلك وطور  فرضيته حول  حركة  الكواكب  ف 

ى برًجا   يقع داخل أسوار   حصن.  لقد  صنع األدوات الالزمة  بنفسه.  باستخدام الربعية، قاس  ارتفاع الشمس  فو ق   اشير

   حي    أن اإلسطرالب الكروي يحدد  موقع  الكرة  األرضية  
األفق فيشي   المثلث  تريكوتروم إىل المسافة بي    القمر  و األرض  ف 

ا  من 60 مراقبة  فلكية مسجلة.  ً    فرومبورك  أجرى  كوبرنيكوس  جزًءا   كبي 
 الفضية والكواكب.  ف 
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 نظرية انقالبية

 

   كوبرنيكوس   ولد 
  جالًسا  كان  الذي العجوز  األول سيجيسموند  عهد  كان  وثقافًيا.  اقتصادًيا    مزدهرة  بولندا  انتك  وقت ف 

.  بشكل بالهدوء  يتسم آنذاك  العرش  عل  
ا  كان  لقد  استثنائ 

ً
ا   وقت

ً
  لطرح  وكذلك  دراساتهم يكتبون  الذين للعلماء جيد

  كوبرنيكوس  أن بل تصورا  فقط تكن لم  حولها.  تدور  األخرى والكواكب األرض وأن ثابتة الشمس  أن مثل  لثائرةا المفاهيم

ض أخطاء.  بدون ساباتالح هذه  كنت  لم ات. راقبوالم الرياضية بالحسابات أفكاره دعم    نيكوالس افير
 أن حساباته ف 

    الشمس حول  تدور  األخرى  والكواكب األرض
   هم  تماًما.   دائرية مدارات ف 

    يدورون الواقع ف 
  تم  . إهليلجية مدارات ف 

.  والفلك الرياضيات عالم كيبلر   يوهانس قبل  من عديدة سنوات بعد   هذا   كوبرنيكوس  خطأ  تصحيح  
  كبلر   كان  األلمائ 

ا 
ً
  خسوف  -  سنوات بضع وبعد  مذنب مرور  شاهد  ، سنوات 6 العمر  من  يبلغ كان  عندما  الطفولة.  منذ  الفلك بعلم  مفتون

 بسبب كبلر   أن لالهتمام المثي   ومن الفلك.  لعلم  حياته تكريس  قرر   أنه لدرجة الظاهرتي    بهاتي     الصي    تأثر  القمر. 

   هأمراض
   كان  الطفولة ف 

    شديد  ضعف من  يعائ 
    اإلستمرار  من يمنعه  لم هذا   لكن  ،البرص  ف 

  هذا  يومنا   حير و  المراقبة.  ف 

   الفلك  علماء  أعظم أحد  هو 
 . التاري    خ ف 

  قد  أنه تماًما  يدرك  نيكوالس كان  القائم.  النظام عل وشوش حقيقية ثورة  عمله كان  كوبرنيكوس.   نيكوالس إىل نعود  دعنا 

ا  يكون ً ين.  بالنسبة للجدل   مثي      المكتوبة الشمس مركزية نظرية تكان  السبب لهذا  ربما  للكثي 
" "التعليق كتابه  ف    الصغي 

   بشكل كوبرنيكوس   عمل بهم.  الموثوق شخاصلل  فقط ةمخصص
  إىل باإلضافة عاًما.  15 من  ألكي    نظريته عل  نهائ 

   يحدث ما  مراقبة
    الموجودة األعمال تحليل  لعب الحسابات وإجراء السماء ف 

ا  الطبيعية الفلسفة مجال  ف 
ً
  مهًما  دوًرا  أيض

  
  ا تشكيلال ف 

   من يقرب  ما   نيكوالس درس . لنظريته  لنهائ 
  من  لنهضة. ا  عرص  إىل القديمة العصور  من لمؤلفي    عمل  مائير

   . كوبرنيكوس  عند  خاصة مكانة أرسطو  احتل قيمهم الذين اليونانيي    الفالسفة من  العديد  بي   
  عمله من األول الفصل ف 

ش   مالحظاته.  نتائج و  بحساباتهواجهها" "  ثم  الشمس   النظام بنية حول النظريات كل  جمع
ُ
   عمل أهم  ن

  هذا  حياة  ف 

    عرصه عمل أهم يد بالتأك تسميته يمكن والذي الفلك   العالم
   كان  حي    1543 عام ف 

  نزيف  نتيجة خطي   مرض  من يعائ 

 .  
ة األ  لمرةل  منشوره ةرؤي من تمكن  يبدو  ما  عل دماع  ه من شهرين بعد  إليه وصل حي    خي    ا واعي كان  إذا  معروف غي    . نش 

    ذلك حدث ألنه رآه بما 
 . حياته من  األخي   اليوم ف 

 

 

 رد  فعل صاخب 

 

  المفكرين أشهر  قاله ما  كل  تقلب ها ألن المفاج    باألمر  يكن لم  وهذا  ،واالنتقادات الردود  من كثي    كوبرنيكوس  نظرية لقيت

   والشمس الكواكب عن والعلماء 
ً
ا   العلم   العالم من جزء كان  عقب.  عل رأسا

ً
  بي    من وكان كوبرنيكوس.   نظريةل  مؤيد

   يعمل كان  ذيال العالم هذا   ريتيك.  يواهيم الرياضيات استاذ  مؤيديها 
غ ف      دروًسا   أخذ  فيتني 

  كوبرنيكوس   من الفلك علم ف 

ا  البعض بعضهما  ويحبان جيدا  يعرفان وكانا    نش    عل نيكوالس شجع من هو   ريتيك  مييواه كان  . علميا  يتشاورا   كانا   وكثي 

   اإلصالح مبتكر   لوثر  مارتن قبل من كوبرنيكوس   نظرية  انتقاد  تم أنه كما   الكتاب. 
وتستانير    أن بالذكر   الجذير  من . الي 

  ف 
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  كوبرنيكوس.   قبل من  مكتوبا  الكالم هذا  يكن  لم  لكن . مؤكدة حقيقة  وليس فرضية عن  عبارة محتواه  أن كتب  المقدمة

  من خائفي    ناضوه  الذين والعلماء نفسه  كوبرنيكوس  كان  ودبلوماسية.  رقة أكي   آخر  كالمب واستبداله كتبه  ما   إزالة تمت

ا  األمر  يكن ولم  . ةالثوري نظريةال ه هذ مثل عل  العالم فعل ةرد
ً
ا  بل  فحسب الفلك بعلماء  متعلق

ً
  بالرياضيي    أيض

 .    والالهوتيي  
   أهمية أقل يةاألرض الكرة جعل كوبرنيكوس   كتاب   أن منهم البعض نظر   ف 

  تم  ذلك  إىل باإلضافة الفضاء.  ف 

  ال  العالم   لنظامل  ا تقويض نيكوالس كتاب  اعتبار 
  بشكل رفض  الناس  من البعض  أن أدى مما  ،المقدس الكتاب حول مبي 

ات كوبرنيكوس   نظرية حول  الخالفات استمرت ذلك.  عل الموافقة مطلق .  لعش     السني  
  وقرر  أنصارها  خش  النهاية ف 

ة.   كانت  الشمس( حول  تدور   الكواكب أن )فكرة  الشمس  مركزية أن المعارضون     خطي 
درج 1616 عام ف 

ُ
  كتاب  أ

   كوبرنيكوس 
 . عام 200 من ألكي   الشكل بهذا  وظل المحرمة الكتب  فهرس ف 

 

    تم  تطويرها  من  قبل العديد   من العلماء  تثي   أي شكوك وانضم نيكوالس  كوبرنيكوس  
اليوم  لم  تعد  نظرية  كوبرنيكوس  الير

ا  عكس   
ً
   التاري    خ.   كان قادًرا  عل التفكي   النقدي وأثناء  مراقبة السماء رأى شيئ

هم شهرة  ف  إىل مجموعة أبرز  العلماء  وأكي 

 النمط الذي اعتمده  علماء عرصه. 

   علم  الفلك  لوال   هو؟
 يا  ترى هل  كنا  سنوصل اليوم  لهذه اإلنجازات ف 
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Nicolaus Copernicus (1473 – 1543) 

 

Although he is best known for his astronomical observations, today, we would say that he 

performed them "after business hours." His duty was to administer, manage, and attend 

to ill patients. He was great at it. He was extremely hard working and meticulous. Above 

all, he was perceptive. With his critical thinking about the prevailing order in the cosmos, 

he created and argued the theory that "stopped the Sun and moved the Earth." 

 

 

Nicolaus Copernicus was born in 1473 in Toruń. His father, also called Nicolaus, was a 

merchant and a juror, i.e., a court official. His family came from a region called Silesia, from a 

town close to Nysa. Senior Nicolaus met his future wife, Barbara, in Kraków. She also had 

Silesian roots.  

We do not know much about the future astronomer's childhood. Still, he probably finished 

school located at the parish of one of the city's churches. He probably studied with his brother 

Andrew, and later, which is not certain, he was tutored by his uncle - a canon from Wloclawek. 

When young Nicolaus was only ten years old, his father died. At that time, such families would 

usually fall into poverty. This case was different because his mother's brother, Lukasz 

Watzenrode, later bishop of Warmia, took care of them. He was a significant and influential 

person. Thanks to his uncle, or more precisely, thanks to his money and contacts, Nicolaus 

continued his education and went to university. He chose to study in Cracow. But this was only 

the beginning of his scientific journey, which led him throughout Europe.  

 

 

Youth and Science  

 

 

During this period, many knowledge-seeking Swedes, Germans, and Hungarians came to 

Cracow to attend the lectures delivered by Wojciech of Brudzew and many other members of 

the local school of astronomy and mathematics. At the famous Academy of Cracow, Nicolaus 

first encountered Ptolemy's theory called geocentrism. According to this theory, the Earth is 

fixed at the center of the Universe; whereas, the Sun and other planets revolve around it. The 

study of astronomy required the study of mathematics and physics. However, at that time, not 

all of the branches of physics that we know today existed. It was in Krakow that Nicolaus 

learned to construct tables and astronomical instruments. This knowledge proved to be very 

useful in the future. 

After studying in Krakow, Nicolas went to Italy, specifically Bologna, where he studied law. 

He became acquainted with the works of astronomer Dominic Maria Novara, with whom he 

conducted observations of the Moon. After graduation, he came to Poland, but only for a while 

because he quickly returned to Italy to begin medical studies at the University of Padua. 

Copernicus was already a canon at that time. Still, contrary to the often-repeated false opinion, 

he never became a priest. He could perform specific duties in the church, but he was not 

ordained a priest.  

During his apprenticeship in Rome, he conducted independent observations of the sky, 

including a lunar eclipse and the covering of the star Aldebaran by the Moon. He also gave 

open lectures in mathematics. He already thought that the generally accepted Solar System 

models, including Ptolemy's model (with a fixed Earth in the center), were incorrect. Soon, he 

returned to Poland. During his medical studies, he passed all the examinations necessary to 

obtain a license to practice medicine. Later, he defended his doctorate in law.  
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The Man of Renaissance 

 

 

Upon his return to Poland, Nicolaus Copernicus was responsible for a great deal of 

administrative work. He served as his uncle's secretary for some time, living at the bishop's 

court. Thanks to his medical background, he also took care of his health. The work at the 

bishop's side was not a bed of roses. It involved many administrative duties, frequent trips, and 

participation in visits of diplomatic guests. During that time, he had the opportunity to visit 

Prussia, participate in the coronation ceremony of Sigismund I the Old, and even worked on 

creating the map of Warmia and Masuria. He also finished translating from Greek into Latin 

the letters of the Byzantine historian and writer Symokatta, which he had begun working on 

while still in Italy. He dedicated them to his uncle as a token of gratitude for his help. Despite 

the shortage of time, he visited the well-equipped library in Lidzbark, where he deepened his 

knowledge and created an outline of his revolutionary theory about the place of the Earth in the 

universe. 

He was a hard-working and meticulous young man. Therefore, his aging uncle Bishop Lucas 

Watzenrode saw him as his successor. Nicolaus, however, did not want to become a priest. As 

a result, their relations became increasingly tense. Eventually, Nicolaus decided to move out 

and settle in Frombork, where he took over the organizational responsibilities. He was a host 

of the cathedral - today, we would call him an administrator. He managed the lands that 

belonged to the chapter, took care of the settlement of unused lands, organized armed help for 

Olsztyn during the invasion of the Teutonic Knights, with whom he had negotiated earlier. He 

also wrote a scientific dissertation about... money. He entitled it: On the Minting of Coin. He 

noticed that counterfeit money drives the real ones out of the market. He also wrote down his 

thoughts on inflation, i.e., rising prices in the economy. The principles that Nicolaus Copernicus 

described are still present in economics today as the Copernicus-Gresham law. 

In addition to his administrative, managerial, and diplomatic duties, Nicolaus practiced as a 

qualified physician. He attended to the members of the chapter, the successive bishops of 

Warmia, and the regular people, even those living far beyond the borders of Warmia. Despite 

so many duties, Copernicus found time to study astronomy and refine his hypothesis on the 

movement of planets in the Solar System. To make accurate observations, he bought a tower 

located within the walls of the fortress and hand-made the necessary instruments. The quadrant 

allowed him to measure the height of the Sun above the horizon, the triquetrum indicated the 

distance of the Moon from the Earth, while the armillary sphere determined the position of the 

Silver Globe and planets. In Frombork, Copernicus conducted the majority of his 60 recorded 

astronomical observations. 

 

 

A Subversive Theory 

 

Copernicus was born when Poland was flourishing economically and culturally. The reign of 

King Sigismund I the Old was also exceptionally peaceful. It was a good time for scientists to 

write their works, including such a revolutionary concept as the one proclaiming that the Sun 

is stationary and the Earth and other planets revolve around it. It was not just a concept. 

Copernicus supported his ideas with mathematical calculations and observations. Of course, his 

work was not deprived of mistakes. In his calculations, Nicolaus assumed that the Earth and 

other planets revolved around the Sun in perfectly circular orbits. In reality, they orbit in 

ellipses. His error was corrected many years later by Johannes Kepler, a German mathematician 

and astronomer. Kepler had been fascinated with astronomy since childhood. As a 6-year-old, 

he observed the passage of a comet, and a few years later - an eclipse of the Moon. These two 
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phenomena made such a great impression on the boy that he decided to devote his life to 

astronomy. Interestingly, Kepler had very poor eyesight due to diseases suffered during his 

childhood. Still, it did not stop him from making observations. To this day, he is one of the 

greatest astronomers of all time.  

Let us return to Nicolaus Copernicus. His work was a genuine revolution and shattered the 

established order. Nicolaus was fully aware that many people would find it controversial. For 

this reason, the outline of the heliocentric theory written in the work Commentariolus, or "Little 

Commentary," was intended only for trusted acquaintances. Copernicus worked on the final 

form of his theory for over 15 years. In addition to observing what was happening in the 

firmament and making calculations, he analyzed the existing works on natural philosophy, 

which played an essential role in shaping the groundbreaking masterpiece. Nicolaus studied 

nearly two hundred works of various authors - from antiquity to the Renaissance. Among the 

many Greek philosophers he esteemed, Aristotle held a special place. In the first chapter of his 

work, he collected all the theories about the solar system's structure, then "juxtaposed" them 

with his calculations and results of observations. The astronomer's life work, which indeed can 

be called the work of an entire era, was published in 1543 when Copernicus was already very 

seriously ill as a result of a stroke. He still had time to see it when it reached him two months 

after its publication. Whether he was aware of what he saw is unknown, as it happened on the 

last day of his life. 

 

 

Loud Reactions 

 

Copernicus' theory received a thunderous reception, which is not surprising. It turned upside 

down everything that most famous thinkers and scientists had said about the planets and the 

Sun. Part of the scientific world agreed with Copernicus' concept. Among those who supported 

it was a professor of mathematics, George Joachim Rheticus. This scientist, who worked in 

Wittenberg, took lessons in astronomy from Copernicus. Both men knew and liked each other 

very much. They often consulted each other scientifically. It was Joachim Rheticus who 

encouraged Nicolaus to publish a book. Copernicus' theory, in turn, was criticized by Martin 

Luther, the founder of the Reformation. Anyway, the work itself opened with a preface. It was 

clear that the following pages of the book present only a hypothesis. However, it was not 

Copernicus' text. 

The one written by him was removed and replaced by another, more gentle and diplomatic. 

Copernicus himself and the scientists who supported him feared the world's reaction to such a 

revolutionary concept. Among them were not only astronomers but also mathematicians and 

theologists. Some believed that Copernicus' work "threw" the Earth from its deserved first and 

most important place in the cosmos. Moreover, they claimed that his work undermined the 

biblical order of the world. Some of them refused to accept it. The disputes surrounding 

Copernicus' theory lasted several decades. In the end, its supporters lost, and opponents decided 

that heliocentrism (the idea that the planets revolve around the Sun) is dangerous. In 1616, 

Copernicus' work was placed on the index of banned books and remained there for over 200 

years. 

 

Today, Copernicus' theory, perfected by many scientists, no longer raises any doubts. Nicolaus 

Copernicus himself joined the group of the most eminent and, if we may say so, the most 

famous scientists in history.  

He was able to think critically and observe the sky in a manner independent from the well-

grounded schemes. I wonder where astronomy would be today if it was not for him? 
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Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) 

 ماري سكوودوفسكا كوري )1867-1934(

 

   حصلت  
ي لنفسها  حت   قبعة جديدة بال موال الت  كانت ذكية بشكل ل  يصدق وكانت مجتهدة  ومتواضعة.  لم  تشت 

    كانت غت   مواتية للمرأة، فقد  حققت ما  لم  يستطع العديد  
   أوروبا  القرن التاسع عش   الت 

 
عليها  جائزة  نوبل.  ولو  ف

.  حت         جامعة السوربون و حازت عىل جائزة نوبل مرتي  
 
من العلماء  اآلخرين تحقيقه.  أصبحت أستاذة جامعية ف

 نهاية حياتها   كانت  متفانية ومحبة للعلم. 

 

.  أمضت السنوات األوىل      خمسة أطفال للسيد  والسيدة سكوودوفسكي
ي  مدينة  وارسو.   كانت األصغر  بي  

ولدت ماري  ف 

ي  أرسة حنونة وسعيدة،  كما   كانت  تقدر  
ا.   كان جد  ماري جوزيف مدرًسا  وكانت والدتها  برونيسالفا    من حياتها  ف  ً التعليم   كثي 

ي  المدرسة.   
غ وعمل ف  ي  سانت  بطرسير

ي   كلية الفنون التطبيقية ف 
مديرة  مدرسة خاصة للبنات.  درس والدها  فالديسالف ف 

لسوء الحظ  لم  تكن طفولتها  دائمً ا  سهلة.  بسبب القمع الذي  تعرض له البولنديون خالل  تقسيم بالدهم  فقد  والد  ماري  

إىل  تفاقم الوضع الماىلي   لألرسة.  من   وظيفته.  أمها  أصيبت بمرض من قبل.  أدى فقدان الدخل و  العالج الباهظ  لل مرض

ي  تأجي   الغرف  للطالب.  لسوء الحظ  لم  تكن هذه  نهاية المشاكل.  عندما   كانت 
أجل الحصول عىل المال  بدأت عائلتها   ف 

ى زوسيا   بالتيفوس.  بعد   ثالث سنوات  توفيت والدتها.   كانت خسارة   ماريا   تبلغ  من العمر  9 سنوات  توفيت أختها  الكير

ة  لماري.  بة  كبي   كالهما  ض 

بعد  سنوات  كإمرأة مشهورة  تذكرت ماري طفولتها   وقالت  إن والدها  غرس  فيها  انجذاًبا  للمعرفة  واهتماًما  بالعلوم.  منذ   

الطفولة المبكرة راقبت  سكوودوفسكا  اهتماماته الفنية.   كانت لديها  ذكاء فوق  المتوسط  وذاكرة عظيمة.  لقد  تعلمت  

ة وكانت  لديها  استطاعة أن تكرر  من ذاكرتها  قصيدة سمعتها  مرة واحدة فقط.  عندما   كانت تبلغ من    القراءة برسعة  كبي 

ي  مكتبته.   كانت بينها  أعمال فنية وكتب  مدرسية مختلفة.   كما   
ي   وجدتها   ف 

العمر  أرب  ع  سنوات  درست  كتب   والدها  الت 

ي  تدريس ه. 
ي  استخدمها  والدها ف 

 تعرفت عىل الوسائل التعليمية الت 

 

 الخطة الممتازة 

ي  الدراسة بعد 
ل  ف  ي  المي  

ي   للبنات المتوسطة  المدرسة إىل ماري  إرسال  تم  بيتها  من قريبة مدرسة وف 
  هذه  كانت  كراكوف.   ف 

ا   جيدة مدرسة
ً
ي  للنساء عليم تال من فرصة آخر  وكانت  جد

ي   النتائج أفضلب  تخرجت  الوقت.   ذلك ف 
  أنها  حت   . 16 سن ف 

ا  كان  ذلك لكن تعليمها   مواصلة أرادت ذهبية.  ميدالية عىل  حصلت
ً
ي   ممكن

ي  السوربون هو   حلمها  كان  فقط.   الخارج ف 
  ف 

 نقود؟ بدون لكذ تفعل أن لها   كيف  لكن  بهذا، القول  السهل من  باريس. 

ي  القريبة أرستها  مع هقضت  الثانوية المدرسة من  تخرجها  بعد   التاىلي  العام
  لقد  ترتاح.  أن  استطاعت هناك  . الريف ف 

ي  تدرس  كانت  ما  غالًبا  ألنها   ذلك استحقت
ة  ساعات ولمدة اليوم طول المدرسة  ف    كانت  بالضجر  تحس  كانت  عندما  . كثي 

ي و الرياضيات.  ألغاز  تعمل أو  دراستها  مادة غي  ت
لية.  واجباتها  تهمل لم  نفسه الوقت  ف    إىل  عادت الراحة من عام بعد  المي  

ي   أختها  مع الدراسة وبدأت أرستها  بيت
ي  "الطائرة الجامعة" ب يسىم كان  ما  ف 

  النساء بتعليم تقوم رسية مؤسسة كانت  الت 

ي 
ي  بإمكانهن يكن لم  اللوات 

ا  . ر مق  لها  يكن لم جامعةال الغريب؟ االسم هذا  ا لماذ بالجامعات.  االلتحاق الوقت  ذلك ف 
ً
  خوف

ات أماكن تغيي   تم  ما  غالًبا  السلطات من   كانت  لماري بالنسبة . حتلالم   اقتحامات تجنب عىل  سهل مما  المحاض 

ات ا  باألحرى أو  مقدمة مجرد  الرسية المدرسية المحاض 
ً
ي  للدراسة استعداد

ي   ما  هناك يكن لم  الخارج.  ف 
ي  المال من  يكف 

  ف 

ي  بالدراسة تحلم   برونيا  ماري شقيقة  كانت  ذلك  إىل وباإلضافة بيتها 
  التالية:  الخطة عىل األختان ا اتفق لذلك  باريس.   ف 

  الخارج  إىل تسافر س برونيا 
ا
ي  ماري ستشتغلو  ،أول

ي   الوقت نفس  ف 
سلسو   البلد  ف    من تتمكن  حت    ألختها  فلوسها  ي 

ي  االستقرار 
ي و باريس.   إىل  الحضور  وقتها  ماري عىل  يكون ،هناك وظيفة وتجد  قدميها  عىل تقف أن بمجرد   باريس.  ف 

  ف 

 . أختها  إعالةو  مساعدة برونيا  عىل  يكون  الوقت هذا 
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  استقالت لذلك األجر.  جيدة وظيفة تكن لم  لكنها   التدريس مهنة خالل من المال  ماري كسبت  الخطط هذه  وضع أثناء

.  مربحة وظيفة وبدأت ا منه   ذلك كانأكير
ا
ي  أول
ية جورافسكي  عائلة مع  ثم محام    مع وارسو  ف  ي  الير

  بعد   عىل شتشوكي  قرية ف 

ل  من بالسيارة ساعات بضع .  لألطفال التعليم  ظيمبتن  قامت اليومية واجباتها  إىل باإلضافة . تها عائل  مي   ت المحليي     اشي 

ز   مديرها  وابن هي    ،لألسف هناك الخاص.  مالها  من  ودفاتر  رصاص أقالم  لهم ي  )طالب كازيمي 
ي  وقعوا  وارسو( جامعة ف 

  ف 

ر  . حب
ّ
ي  الشابان يا التق  لذلك   الزواج.  ضد  كانا   لكنهما    الشابة ماري ه والدا قد

    يكونا   لن  ا أنهم عرفا  ا لكنهم مختلفة  مواقف ف 

ز   عائلة  ألن سوًيا   يستمرا  أن عىل قادرين ي  الزفاف.  عىل  توافق لن  كازيمي 
  المحرج للوضع األفضل الحل كان  الحالة هذه  ف 

  األمر  يكن  لم  ذلك ومع وظيفتها.  ترك هو 
ا
ي  يتسبب قد  الدخل فقدان ألن سهل

  الحظ لحسن  . ختها أل  مالية مشاكل ف 

 . المربية منصب من ماري تستقيل أن فتمكنت  ديةاالم ماري مسؤولية توىل ،أفضل وظيفة ها والد وجد  أن بمجرد 

 

 حلم قد  تحقق 

ي   . خططها  تأجيل أخرى مرة   ماري عىل كان  باريس إىل دعتها  أختها  أن من  الرغم عىل
  عمها  ابن دعم وبفضل الوقت ذلك ف 

ي  ا  بعد  فيما  أصبح الذي بوغوسكي  ييجر
ً
ي   أستاذ

ي  مرة.  ألول العالمة حياة  تجربة من تمكنت وارسو  جامعة  ف 
  المختير  ف 

ي  الموجود 
.  العمل أساسيات وتعلمت  الكيمياء درست والزراعة الصناعة متحف  ف   سهلة.  التجربة هذه تكن لم  التحليىلي

ي  لك ذ  أحد  يعلمها  لم
ي   المدارس ف 

ي   ممارسة لديها   يكن  لم  منها.  تخرجت   الت 
  استخدام كيفية  تعرف تكن  ولم   المختير  ف 

  لم  ربما  برسعة.  تعلمت  عمها  ابن دعم وبفضل ذلك  ومع القياسات.  وإجراء  التجارب إجراء عىل قادرة  تكن  ولم  المعدات

ي   المعرفة هذه  اىل ستحتاج أنها  واعية تكن
 .المستقبل ف 

ي  الطريق  باإلضافة إىل المالبس  والطعام 
بعد  حواىلي  عامي    من  العمل تحققت أحالمها  -  تمكنت  من الذهاب إىل باريس.   ف 

ي  البداية عاشت مع أختها   
ت تذكرة من  الدرجة الرابعة وبعد  أربعة أيام وصلت  إىل  باريس.   ف  أخذت فراشها   وكرسيها.  اشي 

ي  حالة سيئة للغاية لكنها  فضلت ذلك   
ي  األ شهر  التالية.  عاشت ف 

ة واستأجرت أرخص غرف ممكنة  ف  لكنها  انتقلت  بعد   في 

عجة  جدا  من الضوضاء    عىل الشقة مع برونيا  ألنها   كانت   تتمتع  بالهدوء  والسكينة مما  سهل عليها  الدراسة.   كانت مي  

ي   كوب يصي    جامدا .   كان عىل  
ي  وعاء أو  الشاي ف 

ي  الشتاء الماء  ف 
ي  غرف  بدون تدفئة -  ف 

ووجود  أشخاص آخرين.  عاشت  ف 

ي   
ي  ذلك الوقت  كانت  وجبتها   العادية تتكون  ف 

ماري أن تغطي  نفسها  بالمالبس   لتبف   عىل قيد  الحياة حت   الصباح.  ف 

اء الفاكهة أو  الشوكوالتة أو  اللحوم.   كان   ي  بعض  األحيان سمحت لنفسها  برسر
الغالب من الشاي والخير    وقليل  من الزبدة.   ف 

ي   
ي   كثي   من  األحيان وشهدت صديقة أختها  مرة مثل هذا  اإلغماء.  ف 

للظروف الصعبة تأثي   عىل صحتها  -  فقد  أغىمي  عليها  ف 

ي  شقة دافئة ومريحة.  وافقت ماري لكنها   بقيت  
هذه الحالة  حاولت  برونيا  وزوجها  إقناع  ماري  بالعيش معهما  مرة  أخرى ف 

 معهم لمدة أسبوع  فقط. 

يائية ثم  الرياضيات بنتيجة  ي  العلوم الفي  
وعىل الرغم  من العديد  من المشاكل حصلت ماري عىل  درجة البكالوريوس  ف 

ي  المدارس الثانوية  للبنات.  حصلت عىل  منحة  
ا  امتحان مهنة التعليم مما  سمح لها   بإعطاء دروس ف 

ً
جيدة واجتازت أيض

ي  المختير  التقت بزوجها  المستقبىلي  -  بيوتر   كوري الذي  كان  
لدراسة الخصائص المغناطيسية  للمعادن.  أثناء عملها  ف 

ي   
ي  ذلك الوقت  تم  نرسر  المنشورات العلمية األوىل الت 

ية الجديدة.   ف  ي  استكشاف أرسار  األساليب المختير
يساعدها  ف 

ي  تأليفها.  عند  البحث عن موضوع  ألطروحة الدكتوراه أصبحت مهتمة باكتشافات عالم بيكريل.   كان  
شاركت ماري ف 

.  اختارت  ماري موضوع  أطروحتها   للدكتوراه  -   يائًيا  فرنسًيا  اكتشف النشاط اإلشعاعي  الطبيعي ي بيكريل  كيميائًيا  وفي  
هي 

ي  العلوم وهذا  األمر   ليس بعجيب.  قد  يكون من المثي   لالهتمام  
ا   لالهتمام ف  ً ا  ومثي 

ً
ا   جديد

ً
إشعاع بيكريل.   كان ذلك شيئ

ي  وقت اختيار  هذا   المسار  
ي   نفس الوقت المواد  غي   الشفافة(.  ف 

ق ف  وصف اإلشعاع المنبعث  من الصخور  )والذي يخي 

ي   بدأت حياة ماري البحثية  تتسارع.
 المهت 

 

 أعظم اإلنجازات

ي 
ة  أصبحت المرحلة هذه  ف  ي بالعمل والمعرفة الخير ي  المخير

ي  تدريبها  أثناء ماري اكتسبتها  الت 
ي  الكيميات 

  مفيدة.  وارسو  ف 

ي  البحث ب  متأثرة
   الموضوع.  هذا  استكشاف قررت الطبيعي  اإلشعاعي  النشاط ف 

ا
ي  الدقيقة غي   القياس أساليب من  وبدل

  الت 

  الذي  هو  الشحنة مكشاف كان  لقد  شقيقه.  مع  كوري  ر وتبي  زوجها  طوره جهازا  استخدمت بحثال صاحب استخدمها 
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  عنًضا  ماري اكتشفت باستخدامه  بدقة.  مشع عنض  عىل يحتوي الذي المستحض   نشاط فحص  الممكن من جعل

ا. 
ً
  تعرف كانت  اإلشعاع.  مصدر  هي  المعروفة العناض  أي تعرف  كانت  العينات فحص خالل   من جديد

ً
  بي    العالقة ا أيض

ي  ما   خطأ  هناك كان  لكن اإلشعاع.  وكمية العنض  كمية
 اإلشعاع.  من المزيد   هناك أن األدوات أظهرت العينات.  بعض ف 

ا  يكن لم مشع  عنض  عىل تحتوي  العينات بعض أن هذا:  من  ماريا  استنتجت
ً
  زوجها  مع واكتشفت قبل.   من معروف

.  التحليل باستخدام  البولونيوم  ي
ة بعد  الكيميات  ة   في  ا  كان  لقد  الراديوم.  وهو  آخر  عنًضا  اكتشفت وجي  

ً
  إنجاز

ا
  ولسوء  هائل

 بالمقابل.   للغاية باهظ  ثمن  دفع من  بد   ال  كان  الحظ

ي   
ت  حت    قبعة جديدة بفلوس الت  .  لم تكن قد  اشي  ي  ظاهرة  النشاط اإلشعاعي

كانت أول امرأة  تفوز  بجائزة  نوبل للبحث  ف 

ي   لشقيقتها  وساعدت صديقاتها   
لها .  قدمت الباف  ي  مي  

حصلت عليها   مع الجائزة.   قامت بتجديد  الحمام ورممت  حيطان ف 

ي   حسابها  البنكي .  أعطاها  البحث المبتكر  شهرتها   ومكانتها  العلمية.  بالنسبة لزوجها  بيوتر  فمن   
و و ضعت بعض الفلوس  ف 

   . ي   جامعة السوربون حيث  كان من المقرر  أن تصبح ماري أستاذة  مساعدة ورئيسة المختير
ياء  ف  أجله تم إنشاء قسم الفي  

ي  ذلك الوقت -  كان اإلشعاع  
ا   ف 
ً
كان للزوجي    ابنتان.   كان يبدو  أن  حياتهما  مثالية.  لسوء الحظ  - وهو  ما   لم  يكن معروف

ي   
ي  من آالم  ف 

ا.  غالًبا  ما   كان بيوتر  الذي أجرى العديد  من التجارب عىل نفسه يعات 
ً
الذي تعاملت  معه ماري وبيوتر   ضاًرا  جد

ي  سقيفة غي   مدفأة أصيبت 
ي  المختير  الذي  كان يقع ف 

العضالت والصداع وضعف عام.  بسبب ظروف العمل السيئة ف 

ي  وقت  الحق.  عالوة عىل ذلك   كانت  
ي  تطور  اللوكيميا   ف 

ماري بمرض السل.  ساهم التعرض المستمر  لإلشعاع  ببطء ف 

.   كانت هناك مخاوف إضافية بسبب الوفاة غي   المتوقعة لزوجها  الذي وقع تحت عربة مرسعة.    تعمل تحت ضغط  كبي 

ي   تولت ر ئاسة ال قسم بعد  زوجها   
ة  بحثها.   كانت  هي  الت  عىل الرغم من  مأساتها  الشخصية لم تنوي ماري إبطاء  وتي 

ي  جامعة السوربون.  لسوء  
ي  فرنسا  أصبحت أستاذة رسمية ف 

ات  وبعد  العامي    التاليي     كأول امرأة  ف  .  ألقت محاض  المتوف 

الحظ  لم تسمح األكاديمية الفرنسية للعلوم  لماري  باالنضمام إىل  صفوفها  ألنها   كانت  مؤسسات من النوع  الذي ال  يقبل  

ياء( و لقب أستاذة وإنجازات علمية ضخمة لم تكن ذات  أهمية   ي  الكيمياء  والفي  
ة.  جائزتا  نوبل )ف  ي  تلك  الفي 

النس اء ف 

 ألعضاء األكاديمية. 

ي  باريس  حيث عملت  حت   وفاتها.  خالل الحرب العالمية األوىل  نظمت سيارات  
قامت ماري ببناء  معهد  الراديوم   ف 

ي  ساحات القتال.  حصلت عىل رخصة قيادة  الشاحنة وقادت سيارتها   بنفسها   
إسعاف يمكنها  أخذ  صور  األشعة السينية ف 

ي   بناء  
.   كما  دعمت تطوير  العلوم البولندية من  خالل االنخراط ف  لزيارة المستشفيات الميدانية وإنقاذ  الجنود  المصابي  

 معهد  وارسو  للراديوم. 

ي   وقت الحق  عىل الرغم  
  تأثرت بالمآسي  العائلية والفقر  والمشاكل الصحية.  ف 

ا
.  أول

ا
لم يكن طريق ماري  إىل النجاح  سهل

من النتائج العلمية الممتازة والدكتوراه الفخرية  قوبلت  بارتياب من قبل المجتمع العلىمي  الذكوري.  بفضل اجتهادها   

ي  التاري    خ  تفو ز   
 
ي  التخرج من  جامعة السوربون حيث  حصلت  عىل درجة األستاذية.   كانت أول امرأة ف

 
حققت أحالمها  ف

ي  الكيمياء  اإلشعاعية.   كانت واحدة  من أعظم 
ي  طورتها   حت   اآلن هي  األكير  أساسية ف 

ي  نوبل.  تعتير  طرق البحث الت 
بجائزت 

ا  بعائلتها  وشؤون بلدها.  ي  العالم ولكن عىل الرغم من شهرتها  ظلت امرأة متواضعة و كانت تهتم  كثي 
 العلماء  ف 
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Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) 

 

She was outstandingly intelligent, hard-working, and modest. When she won the Nobel 

Prize, she didn't even buy a new hat. In the unfavorable towards women in 19th century 

Europe, she achieved things that many other scientists could not achieve. She became a 

professor at Sorbonne University, and she was awarded the Nobel Prize twice. Till the end 

of her life, she was a dedicated person who loved science.  

 

 

Maria was born in Warsaw. She was one of five children of the Skłodowski family. Her family 

was happy and supportive and valued education highly. Maria's grandfather, Józef, was a 

teacher and her mother, Bronisława, worked as a headmistress of a private school for girls. Her 

father, Władysław, studied at the Technical University in Sankt Petersburg and worked at 

school. Unfortunately, her childhood was not always a bed of roses. As a result of the repres-

sions towards the Poles during the partition, her father lost his job. Just a few moments earlier, 

her mother fell ill. Lack of income and the illness that devoured most of the savings led to the 

family's financial instability. To earn some money, the family decided to sub-rent their rooms 

for students. However, these were not the only problems. When Maria was nine years old, her 

oldest sister Zofia died of typhus fever. Three years later, her mom passed away. This was a 

tragic loss for Maria. 

 

When years later, already as a famous woman, Maria recalled her childhood, she said that the 

attraction for knowledge and interest in science was instilled in her by her father. From early 

childhood, Skłodowska was fascinated by his technical interests. She had above-average 

intelligence and an excellent memory. She learned to read very quickly and could repeat from 

memory a poem, which she heard only once. At the age of four, she studied her father's books, 

which she found in his bookcase - these included technical works and various textbooks. She 

also became familiar with the teaching aids that her father used to teach his classes. 

 

Great Plan 

After learning at home and in a nearby school, Maria was enrolled in the Women's Gymnasium 

located at the heart of Warsaw. It was an excellent school and, in fact, the only educational 

opportunity for women at that time. At the age of 16, she graduated with the top grade. She was 

even honored with a gold medal. She wanted to further her education, but it was only possible 

abroad. Her dream was the Sorbonne in Paris. Easy to say, but how to achieve it without money? 

After graduating from middle school, she spent the following year with her extended family in 

the countryside. She could take some well-deserved rest - at school, she often had to study 

several hours a day. When she was tired, she changed the subject or took a break to do some 

mathematical riddles. At the same time, she did not neglect her household duties. After a year's 

rest, she returned home and began studying at the "Flying University" with her sister. It was an 

underground institution educating women who could not attend universities at that time. Why 

such a strange name? The school did not have premises. For fear of the authorities, lecture 

locations were often changed, making it easier to avoid the invaders' control. The lectures at 

the clandestine school were for Maria only an introduction or rather a preparation for studying 

abroad. Money was scarce at home, and in addition, Maria's sister Bronia also dreamed of 
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studying in Paris. So the sisters agreed on the following plan: Bronia would be the first to go 

abroad. In the meantime, Maria would work in the country and send money to support her sister 

living in Paris. As soon as she got on her feet and found a job there, she would take Maria to 

Paris. Then, Bronia would support her sister.  

While fulfilling these plans, Maria earned money by tutoring, but it was not a well-paid job. 

Therefore, she gave it up and started a more profitable job as a governess. In Warsaw, Maria 

worked for a family of a wealthy lawyer. Later, she taught the children of the affluent Żórawski 

family in the village of Szczuki, a few hours' drive from her family home. In addition to 

performing her daily duties, she organized teaching for the local children. She used her earnings 

to buy them pencils, notebooks, and pens.  

Maria's employers valued her work. Yet, when she fell in love with their son Kazimierz, a 

student at Warsaw University, they objected to their marriage. The couple secretly met, but they 

knew that they could not be together because Kazimierz's family would not bless their 

matrimony. To avoid embarrassment, Maria decided to leave her job. However, it was not easy 

because the loss of income would impact Bronia’s financial situation. Fortunately, as soon as 

her father found a better job, he took over Maria's obligation. Maria was finally able to give up 

her position as governess. 

 

A Dream Fulfilled  

Although her sister invited her to Paris, Maria, once again, had to postpone her plans. She 

promised to take care of her two younger siblings. At that time, thanks to the support of her 

cousin Jerzy Boguski, later a professor at Warsaw University, she observed the real life of a 

scientist for the first time in her life. In the Museum of Industry and Agriculture laboratory, she 

studied chemistry and learned the basics of analytical work. It was not an easy experience. In 

the schools she graduated from, no one taught her this. She had no laboratory practice, did not 

know how to use the equipment, could not perform experiments and conduct measurements. 

Yet, thanks to the support of her cousin, she learned quickly. She probably had no idea how 

practical this knowledge would be in the future.  

After about two years of work, her dreams came true - she was able to go to Paris. For the 

journey, she took clothes, food, a mattress, and a stool. She bought a fourth-class ticket, and 

after four days, she arrived at her destination. At first, she stayed with her sister, but soon she 

moved out and rented the cheapest possible rooms. She lived very poorly, but she preferred it 

to living with Bronia. To study, she needed peace. The noise and the presence of other people 

bothered her more than the cold in winter. She lived in rooms without heating - in winter, water 

left in a bowl or tea in a cup would freeze. Maria had to cover herself with clothes to survive 

the night. At that time, her standard meal consisted mainly of tea and barely buttered bread. 

Sometimes she allowed herself to buy fruit, chocolate, or meat. The difficult conditions took a 

toll on her health - she often fainted, and once she did it in front of her sister's friend. Under 

these circumstances, Bronia and her husband tried to persuade Maria to move back in with them 

to a heated and comfortable apartment. Maria agreed, but she only stayed with them for a week.  

Despite many problems, Maria earned a bachelor's degree in physics and in mathematics. She 

passed a teacher's exam that qualified her to teach in women's high schools.  
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Maria received a scholarship that allowed her to study the magnetic properties of metals. While 

working in the laboratory, she met her future husband, Peter Curie. At that time, he helped her 

to explore the secrets of new laboratory methods. It was then that the first scientific publications 

co-authored by Maria were written. While looking for a topic for her doctoral thesis, she became 

interested in Becquerel's discoveries. Henri Becquerel was a French chemist and physicist who 

discovered natural radioactivity. When Maria chose her dissertation topic: Becquerel's 

Radiation, the issue was fresh and fractious in the sciences. No wonder that describing radiation 

that originates in rocks (and simultaneously penetrates opaque materials) can be intriguing. 

Maria chose a new direction in her career, and her scientific life began to accelerate.  

 

Greatest Achievements 

At this point, Maria's experience and familiarity with laboratory work gained during her 

chemistry internship in Warsaw came in handy. Inspired by the study of natural radioactivity, 

she decided to delve deeper into this subject. Instead of the inaccurate methods of measurement 

used by the author, she used an instrument that her husband, Peter Curie, had developed together 

with his brother. An electrometer made it possible to accurately measure the activity of a 

preparation containing a radioactive element. Using it, she discovered a new element. By 

examining the samples, she knew which of the known elements were sources of radiation. She 

also knew the relationship between the amount of an element and the amount of radiation. Yet, 

something didn't add up in some of the samples. The instruments indicated that there was more 

radiation. Maria drew the following conclusion: a previously unknown radioactive element is 

present in some samples. Together with her husband, using chemical analysis, she discovered 

polonium. Shortly after that, she discovered another element, radium. It was a massive 

achievement for which, unfortunately, a very high price had to be paid. 

Maria Skłodowska-Curie was the first woman to win the Nobel Prize for her research on 

radioactivity. Yet, she never ever buy herself a new hat from that money. Instead, she renovated 

the bathroom and put wallpaper in the rooms. The rest of the money she distributed among her 

sister and her friends. Some of it, she put on deposit.  

Innovative research gave her fame and scientific standing. Her husband Peter received a new 

created a Department of Physics at the Sorbonne - Maria was to become an assistant professor 

and head of the laboratory. The couple had two daughters. Everything was going perfectly. 

Unfortunately, what was not yet known was that the radiation that Maria and Peter were dealing 

with was very harmful. Peter, who conducted many experiments on himself, often suffered from 

muscle pains, headaches, and general weakness. The poor working conditions in the laboratory 

set up in an unheated shed caused Maria to develop tuberculosis. Constant radiation exposure 

slowly contributed to the development of leukemia. In addition, she worked under great stress. 

The unexpected death of her husband, who fell under a speeding carriage while deep in thought, 

added to her worries. Despite the personal tragedy, Maria did not intend to slow down the pace 

of her research. She took over as head of the department after her tragically deceased husband. 

She lectured, and after another two years, she became the first woman in France to become a 

full professor at the Sorbonne. Unfortunately, the French Academy of Sciences refused to allow 

Marie to join its ranks. She was a woman, and such institutions were closed to women at the 

time. Two Nobel Prizes (in chemistry and physics), the title of professor, and a substantial 

scientific output were of no importance to the members of the Academy.  
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Maria built the Radium Institute in Paris, where she worked until her death. During World War 

I, she organized ambulances that could take X-rays on battlefields. She obtained a license to 

drive a truck. She got behind the wheel herself to visit field hospitals and rescue wounded 

soldiers. She also supported the development of Polish science, getting involved in the 

construction of the Warsaw Radium Institute. 

Maria Skłodowska-Curie's road to success was not easy. Firstly, she suffered from family 

tragedies, poverty, and health problems. Later, despite excellent scientific results and honorary 

doctorates, the male scientific community did not trust her. Thanks to her hard work, she 

fulfilled her dreams of graduating from the Sorbonne, taking up a professorship. She was the 

first woman in history to win two Nobel Prizes. The research methods she developed are still 

among the basic ones in radiochemistry. She was one of the most eminent scientists in the 

world. Still, despite her fame, she remained a modest woman for whom family and the country 

she came from were of highest importance. 
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Michał Boym (1612 – 1659) 

 ميخاو  بويم )1659-1612( 

 

حصل عل  لقب  ماركو  بولو  البولندي لكنها  بالتأكيد  مقارنة غي   مواتية لميخاو  بويم.   كان يسوعًيا  ورحالة  ورسام 

   لدرجة أنه أرسله  
اطور  الصين  .   لقد  اكتسب ثقة اإلمير قي    األوروبيي   خرائط وعالًما  طبيعًيا  ومن أوائل المستشر

ا  له إىل...  الفاتيكان.  ً ا  وسفي 
ً
 مبعوث

 

    
ا   للملك  ستيفان باتوري وكان والده طبيبا  ف  ً ا  وكان جده عل  األرجح  سكرتير

ً
مة جد كان ميخاو  بويم من عائلة محير

ثم  وعد  هللا أنه إذا  تعاف     قرصملك  زيجمونت الثالث فاسا.  عندما   كان ميخاو  يبلغ  من العمر  14 عاًما  مرض  بشكل خطير

ا   تمكن  
ً
 ير    كاهن

فسوف ينضم  ال الدير.  تعاف    وانضم إل  الرهبنة اليسوعية.  أكمل دراساته الالهوتية والفلسفية  وبعد  أن ع 

.  لم  يكن األمر  بهذه السهولة.  اضطر  الكاهن الشاب إل طلب      بعثات إل الصير 
من الحصول عل إذن البابا   للذهاب ف 

   عام 1641.  غادر  
   رحلة ف 

ا  أقنع  رؤسائه وانطلق  ف  فضت  موافقته تسع مرات.  لكنه  كان عنيدا  وأخير ة طويلة ور  اإلذن لفير

    
تغالية آنذاك.  ف     موزمبيق  الير

( وتوقف  ف  مدينة لشبونة  و طاف حول  إفريقيا  )تم فتح  قناة السويس  بعد  مئات السنير 

ا   بعد  ثالث  سنوات   ً .  أخير    التجارة  مع الصير 
تغاليون عل المياه العظيمة وكان لهم  الحق الحرصي  ف  تلك  األيام  سيطر  الير

    
  ف 
ً
من مغادر ة أوروبا  وصل ميخاو  إل ماكاو  عام 1644.  اليوم  ه    جزء من الصير   ولكنها   كانت مركًزا   تجارًيا   مهًما  ومستقل

ة.   تلك  الفير

 

 الطبيعة والجغرافيا

   المدرسة.   كان عليه أن يتعلم اللغة وأن يتعرف عل عادات المكان الذي يعيش فيه.  ثم  تم   
   ماكاو  بدأ  بويم  العمل  ف 

ف 

    كانت دولة  
ا  حقيقًيا  الستكشاف الصير   التر

ً
.  هناك  اكتشف  أن لديه شغف    جنوب الصير 

    جزيرة  هاينان  ف 
إرساله للعمل  ف 

    
   زارها  رأى أفراس النهر  والتر

   البلدان التر
   أوروبا.   تول  مراقبة ووصف  الطبيعة بشغف مذهل.  ف 

غير  معروفة تماًما  ف 

    
   جزيرة  هاينان وصف النباتات الصينية و رسمها .  أمض   الكثير  من  الوقت ف 

أطلق عليها  اسم  خيول البحر.  أثناء تواجده  ف 

.   هو  الذي وصف خصائص الجينسنغ وهو  الجذر  الذي  يعيد  القوة والحيوية.  نتائج عمله    
استكشاف أرسار  الطب الصيت 

    ألول مرة.  ووصف ثماًرا   
   أوروبا.  أخير  العالم عن  فاكهة الليتش 

ها  أصبحت أول  وصف  كامل للطبيعة الصينية ف      نش 
التر

    كتابه  أن يصف طعم ورائحة  
ا  ولكنها  غير  مكتشفة مثل المانجو  والموز  وكذلك  بذور  الفلفل.  حاول بويم  ف 

ً
معروفة سابق

األناناس والبابايا  والقرفة والزنجبيل.  بالنسبة إل األوروبيير   آنذاك  كان  كتابه بمثابة وصف  ألرض العجائب أو   كوكب آخر.   

    
   أوروبا  ولم  يبلغ  المسافرون الذين عادوا   من هناك عما   يوجد   ف 

ء تقريًبا  عن الصير   ف   
عرف أي  ش     ذلك الوقت  لم  ي 

ف 

   المرحلة  
داخل هذه البالد.  غالًبا  ما   كانوا   يجلبون معلومات متناقضة.  أطلقوا  عل  نفس المستوطنات أسماء مختلفة.  ف 

األول من تطوير  االتصاالت التجارية لم  تكن  هناك حاجة إل معرفة متعمقة بالعادات أو  النباتات  أو  الحيوانات من  مثل  

   أطلق عليها  اسم   
   وصل إليها  ماركو   بولو  برً ا  )والتر

ا   حتر  إذا   كانت الدولة التر
ً
   العالم.  لم يكن  معروف

هذه األ ماكن البعيدة ف 

تغاليون عن طريق البحر.  رتب ميخاو   بويم هذه  المعلومات من خالل تأليف      وصل إليها  الير
كيتاي( ه   نفس  الدولة التر

   الصير   وليس  
.   كانت تتألف  من 18  بطاقة مرسومة  باليد   حددت مواقع الجبال  واألنهار  وأهم  المدن ف  أول أطلس للصير 

   خرائطه عل الرغم من أن  كوريا   كانت  مرسومة  
فقط المدن الساحلية.   كما  أنه حدد  بدقة موقع شبه  جزيرة  كوريا   ف 

.   كما  حدد  موقع  صحراء جوبر    وحتر  سور  الصير   العظيم.  تمت اضافة  رسوم  
كجزيرة  عل خرائط المسافرين األوروبيير 

   .  توضيحية للنباتات والحيوانات ومشاهد  من الحياة  اليومية للسكان األصليير 
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ة   مهمة  خطي 

   الصير   غزا  المانشو  جزيرة  هاينان حيث  كان يقيم بويم.   لقد   
لسوء الحظ  بعد   سنوات قليلة  من بدء  ميخاو  العمل  ف 

   يونغل   إل الفرار  من 
اطور  الصيت  فت الحروب األهلية الصير   لسنوات  واستغل المنشو  فرصتهم فاضطر  اإلمير استي  

اطور  بفكرة  طلب      أزمة ضخمة فلذلك  جاء اإلمير
   حكمت  لمدة  300 عام ف 

عاصمة البالد.  وقعت األرسة  الحاكمة التر

ة       ذلك الفاتيكان.  أصبح ميخاو  بويم رئيس البعثة إل أوروبا.   كانت المهمة خطير
المساعدة من الدول األوروبية بما  ف 

اطور  يونغل     تغاليون  بإبقاء اإلمير للغاية وحساسة.   كانوا  الحكام  األوروبي يون عل خالف مع  بعضه م البعض ولم  يهتم الير

ة      السلطة ألنهم   كانوا  وراء  ظهره  بالفعل متفقير   مع المانشو.  وافق بويم  عل الذهاب إل أوروبا  و واجه صعوباته الكبير
ف 

تغاليون من أن يكون بويم قادًرا  عل  إقناع       الير
.   خش  تغال     الهند.  تم اعتقاله هناك  من قبل نائب الملك الير

األول ف 

.  ومع ذلك  تمكن ميخاو   من الفرار.  لم يستطع الذهاب السفر  بواسطة السفن  الحكام األوروبي يون بمساعدة الصينيير 

تغاليير   مرة أخرى  لذلك ذهب  إل أوروبا   برا  ماشيً ا  عل األقدام.  بهذه  الطريقة سافر  أكي    من      أيدي الير
ألنه  كان سيقع ف 

.   بعد  وصوله  إل البحر  األسود  ركب سفينة.  عندما  وصل البندقية عام 1652 اعتقد  أن األسوأ  قد    ستة آالف  كيلومير

 انتىه ولكن تبير   أن الدبلوماسية  مهمة صعبة للغاية. 

   منح مقابلة  للسفير .  بعد  مرور  بعض الوقت   
ها  ف  اعات لذلك  لم  يرغب أمير    الي  

حاولت البندقية الحفاظ عل الحياد  ف 

كسب ميخاو  تأييد  السفير  الفرنش   لكنه فقد  فرصة التحدث مع البابا  الذي  كان يدعم األحزاب  المعارضة لفرنسا.  نجح  

  من  المساعدة العسكرية المطلوبة تلقر  خطاًبا  من  
ً
   مقابلة البابا  القادم.  انتظر  االجتماع  لمدة  ثالث  سنوات  كاملة  وبدل

ف 

تغال جون الرابع الذي وعد  بمساعدة عسكرية.  اطور  بكلمات التشجيع والدعم.  لهذا  توسط البابا  لدى ملك الير  اإلمير

تغاليون يريدون منعه من      الهند.  ال  زال  الير
   طريق عودته عام 1656 وكما  حصل من  قبل توقف  ف 

انطلق  ميخاو  بويم  ف 

    محافظة  
   عام  1659 ف 

   سنوات.   توف 
ا  من الفرار.  وصل إل الصير   بعد   ثماب 

ً
اكمال طريقه لكنه تمكن هذه  المرة أيض

اطوري.  ا  من  رحلته إل ال قرص  اإلمير
ً
   منهك

 جوانجش 

ا   بعد  عامير  .  ً زم أخير
 
اطور  الذي ه ا  من  هدفه.  لسوء الحظ  لم  يكن ليتمكن من  مساعدة اإلمير

ً
 لقد   كان قريًبا   جد

اطور  األصفر  وهو  أقدم      ذلك  ترجمة  لكتاب  كانون لإلمير
لم تظهر  معظم أعماله مطبوعة  إال  بعد  وفاة ميخاو   بويم  بما  ف 

.   لم  يتم نش   مخطوطاته األ خرى.   
 كتاب طتر   صيت 
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Michał Boym (1612 - 1659) 

He earned the nickname of Polish Marco Polo, but this is definitely an unfavorable 

comparison. Unfavorable for Michał Boym. He was a Jesuit priest, traveler, cartographer, 

naturalist, and one of the first European orientalists. He gained such trust from the 

Chinese emperor that he sent him as his envoy and ambassador to the Vatican.  

 

Michał Boym came from a very respectable family. His grandfather was probably the secretary 

to King Stefan Batory, and his father served as the court physician to Sigismund III Vasa. When 

Michał was 14 years old, he fell seriously ill and promised God that if he recovered, he would 

enter a monastery. When he regained health, he joined the Jesuit order. He completed his studies 

in theology and philosophy. After being ordained a priest, he managed to get permission from 

the Pope to go on a mission trip to China. It was not so easy. The young priest had to apply for 

approval for a long time - it was rejected nine times. However, with his persistence, he 

convinced his superiors, and in 1641 he set off on his journey. He sailed from Lisbon, 

circumnavigated Africa (the Suez Canal was constructed several hundred years later), and 

stopped in Mozambique, which was a Portuguese colony. In those days, the Portuguese 

dominated the great waters, and they had exclusive rights to trade with China. In 1641,  three 

years after sailing from Europe, Michael arrived in Macau. Today it is part of China, but then 

a city that was an important and autonomous trade center.  

 

 Nature and Geography  

In Macau, Michał Boym began working in a school. He had to learn the language and learn the 

customs of the place where he was to live. Later he was sent to work on the island of Hainan in 

southern China. There he discovered a true passion for learning about China, a completely 

unknown country in Europe. He became passionate about observing and describing nature. He 

found an urge to explore already during his trip to China. For example, he saw hippos in the 

countries he visited, which he called sea horses. While on the island of Hainan, he described 

the Chinese flora and depicted it in his drawings. He spent a lot of time exploring the secrets of 

Chinese medicine. He presented the properties of ginseng, a root that restored strength and 

vitality. He told the world about lychee for the first time. He described fruits already known but 

still unexamined, such as mangoes, bananas, and pepper seeds. In his book, Boym tried to 

explain the taste and smell of pineapple, papaya, cinnamon, and ginger. The articles he 

published became the first complete descriptions of Chinese nature in Europe. At that time, 

China was an unknown world of wonders for many Europeans as they knew almost nothing 

about it. Travelers who came back from China did not bring knowledge about the country itself, 

and their pieces of information were often contradictory. Different names were assigned to the 

same settlements. At the initial stage of trade cooperation, in-depth knowledge of customs, plant 

vegetation, animals of such a distant part of the world was not needed. It was not even known 

whether the country which Marco Polo reached from the land side (and which he called Cathay) 

was the same country which the Portuguese had reached by sea. Michał Boym put this 

knowledge in order by creating the first atlas of China. It consisted of 18 hand-painted sheets 

on which mountains, rivers, and the most important cities of China were marked, not only those 

on the coast. He also carefully marked the Korean Peninsula on his maps even though the 
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previous European travelers held Korea to be an island. He also marked the location of the Gobi 

Desert and even the Great Wall of China. Everything was accompanied by illustrations of 

plants, animals, and scenes of the everyday life of the inhabitants.  

 

A dangerous mission 

Unfortunately, just a few years after Michał began his work in China, there was a Manchurian 

invasion of the island of Hainan, where Boym was staying. China had been in the throes of civil 

war for years, and the Manchus had seized their opportunity - the Chinese emperor Yongli had 

to flee the capital. A vast crisis hung over the dynasty, which had been in power for 300 years. 

The emperor came up with an idea to ask for help from European countries, including the 

Vatican. The head of the envoy to Europe was Michał Boym. The mission was hazardous and 

delicate. The European courts were at odds with each other, and the Portuguese did not care at 

all about keeping the Yongli emperor in power because they were already making deals with 

the Manchus behind his back. Boym agreed to move to Europe. He encountered the first great 

difficulties in India. He was arrested there by the Portuguese viceroy. The Portuguese feared 

that Boym would eventually succeed in convincing the European courts to help the Chinese. 

Fortunately, Michał managed to escape. He couldn't board a ship, or he would fall into 

Portuguese hands again, so he set off for Europe by land.... on foot. This way, he walked over 

six thousand kilometers. After reaching the Black Sea, he boarded a ship. When he sailed into 

Venice in 1652, he thought things could not get worse. However, diplomacy proved to be a 

complicated task.  

Venice tried to remain neutral in the conflicts, so the high lord did not want to grant an audience 

to the envoy. After some time, Michał gained the favor of the French ambassador. However, 

that deprived him of the opportunity to meet with the Pope, who supported the parties opposing 

France. Finally, Boym managed to meet with the Pope, but it was already a new head of the 

Catholic Church. He waited for the meeting for three years. Instead of the desired military help, 

he received a letter from the emperor with words of encouragement and support. However, the 

Pope interceded with the Portuguese king John IV, who granted military help.   

Michał Boym set out on his return journey in 1656 and, as before, got stuck in India. The 

Portuguese still wanted to stop him on his way, but also managed to escape again. He died in 

1659 in Kuangsi province, exhausted from his journey to the imperial court. 

He was already very close to his destination. Unfortunately, he would not have been able to 

help the emperor, who was finally defeated. 

It was not until after Michał Boym's death that most of his works appeared in print, including a 

translation of the Canon of the Yellow Emperor, the oldest Chinese medical book. Other 

manuscripts were never published.  

24



25



26



 

 

Paweł Edmund Strzelecki 
(1797 – 1873) 
 

 
ي  بافوييإدموندييستجيليتسك 

(1797-1873) 
 

 
ال   ومؤلف أول دراسة علمية  كاملة تصف  

كان أول بولندي يسافر  حول  العالم بمفرده وهو  مكتشف  الذهب األستر
يطانية فيكتوريا  لقب فارس وسام القديس  ميخائيل والقديس جرجس و    اليا.  لهذا  الكتاب منحته الملكة التر أستر

   منتصف القرن  التاسع عش    
 
   أيرلندا  ف

 
منحته جامعة أكسفورد  درجة  الدكتوراه الفخرية.  عندما  اندلعت المجاعة ف

 بفضل األفكار  المبتكرة  تمكن  من إنقاذ  العديد  من  األطفال  من  المجاعة. 
 
 

 أوروبا   وأمريكا 
 

ييي  
ييالحبييقررييالسفرييإىليالخارج.ييف   

يييكراكوف.ييلسوءييحظهيف   
ييوارسوييثمييف   

ييف 
ا
ولديييبالقربيمنييمدينةيبوزنانيلكنهيدرسيأول

ييرحلةيعلميةييحوليالعالم.يييكانيأوليي  
ييسنيي37يانطلقييمنيليفربولييف   

ا.يييف  البدايةيزارييسويرساييثمييإيطالياييوفرنساييوإنجلتر
يييجميعيأنحاءيأمريكاييي  

بولندييييفعليذلك.ييمعييوصولهيإىلينيويوركييبدأييرحلةياستكشافيةييعلميةيلمدةيعاميونصفييف 
ييعاداتي  

ييف  الشمالية.ييأجرىيبحوثياألرصاديييالجويةيوالجيولوجيةيوالجغرافية.يييكانيمهتًمايييبطرقييزراعةيالنباتاتيوحتر
ييييومنايييهذا.ييمنيأمريكاييي يييكنداييحتر  

ييييتمييتعدينهاييف   
وثقافةيالهنودييالحمر.ييهوييالذيياكتشفيرواسبيالخاماتيالمعدنيةيالتر

وييواإلكوادورييي ييوأوروغوايييوبتر يييوتشيل 
ازيل.ييثمييجاءتيياألرجنتير  ييالمكسيكيوكوباييشقيطريقهيإىليالتر الشماليةيعتر

ييطريقهيي  
اكير يييوسالسليالجبالييوبحثييعنيالرواسبيالطبيعيةيوكانيذلكييغالًباييبنتائجيإيجابية.ييف  والسلفادور.يياستكشفيالتر

تليي
ُ
يييلميييتمياستكشافهاييمنييقبل.يييعليسبيليالمثالي،ييزارييجزيرةيييكياالكيكواييحيثييق  

الياييزارييالعديدييمنيالجزريييالتر إىليأستر
ييجيمسييكوكيقبليي60يعاًماييفقط.ييأعديياألوصافيالعلميةياألوىليللعديديييمنيجزرييي ييالشهتر  

يطان  البّحارييوعالميالفلكييالتر
ييي  
ييالعديدييمنيالجزرييف   

ءييف   
ا.ييفعلينفسيالش 

ً
اكير ييوالرواسبييالمعدنيةييوالطبيعةيأيض ييذلكيأوصافيالتر  

هاواييبماييف 
ييالجزيرةيالجنوبيةييوصفييويحددييي  

ييالتاري    خ.يييف   
ييالجزيرةييالشماليةييلنيوزيلنداييأجرىيأولييمسوحاتييجيولوجيةييف   

أوقيانوسيا.ييف 
مواقعيرواسبييالرصاصيوالحديدييوالنحاس.ييزودتيهذهيياليموارديييالبالديييبالمالييلسنوات.ييومعيذلكييفقديياكتسبيشهرةيي

الياي.ي ييأستر  
ةيمنييخاللييالبحثييف   كبتر

 
 

اليا  أستر
 

ييالخليجيإىليوصل  
ييمسىمالييالنبانر  

ييمدينةيتقعييحيثييباييبوتان   
ييالمدينةيوجدييعندماييتفاجأيييعاًما.يي42ييناهزييعمرييعنيسيدن 

ييكانتييأنهاييسمعييبينماييومسالمةيهادئة ييمحبطةيمستعمرةييأكت   
الياييكانتييالعالم.يييف  ييأوليأجرىيعقابية.ييمستعمرةييأستر

ييجيولوجيةييمسوحات  
اليا.ييمنيشاسعةيمنطقةييف  يييقمةييأعليعليأطلقيالذييهوييأستر  

ييجبلياسمييديفايدينغيغريتيجبالييف 
ييمختلفةييمعدنيةيوخاماتييوالنفطيالفحمييرواسبياكتشفيكو.يتشوشكوس  

ييالموقعيبتصحيحيقامياألماكن.ييمنيالعديدييف 
ي  
ييسنواتييملخصيكانييللسواحل.ييدقيقةيخرائطيييورسميالجبالييورسمياألنهارييخرائطييورسميالخرائطييعليللجزرييالجغراف 
ا.ييالنطاقيوواسعةيللغايةيدقيقةيالخريطةيكانتييلوجية.يجيويييخريطةيرسمييهويييالعديدةيبحثه

ً
يي7ييطولهاييكانييبسطهاييعندييأيض

ءييلكنيأمتار.ي  
ييالش  ييلالهتمامييإثارةياألكت   

اليةيالمغامرةيف  ييالذهبييرواسبليهاكتشافييهويياألستر  
ييطلبيويلز.ييساوثيينيويييف 

الياييحاكم ييالبيضيالسكانيمعظميكانييف.يوالعنيالشغبيأعماليمنيخافييألنهيرسايياالكتشافيإبقاءيالعالميمنيأستر  
ييالقارةيف 

.ييماضيلديهمي الياييإىلييالذهابيبأنياستدليالحاكميإجرام  ييهناكياكتشافهيتميالذهبييأنيتبير ييوإذاييعقابيبمثابةيكانييأستر
يياستمعييمكافأة.ييفسيصبح ييالذهبيرواسبييصفيولميستجيليتسك   

ييفقديييلقديفي،يخطأيييذلكيوكانياكتشفهاييالتر ييمنيالكثتر
ييالعلميةيالنخبةيمنييجعلهيممكنيكانييالذهبيواكتشافيي،المال  

ييللمرةيييالرواسبي"اكتشاف"يتمييسنواتييعدةيبعدييالعالم.ييف 
ييالذهبياكتشافيعنيأعلنيلوييمنها.ييعظيمةيثروةييرب  حويييهافغريفزييإدواردييبواسطةيالثانية  

الياييف  يييالممكنيمنيكانفييأستر ييتغيتر
الياييليسيتاري    خي اييأمريكاييولكنييفقطييأستر

ً
يييالذهبيكتشافاييتميي.يأيض  

الياييف  ييأستر  
يي.ي1839يعاميف   

ياكتشافيتمييكاليفورنيايييف 

27



 

 

ييذهابيمعييتقريًبا.يييسنواتيي10ييبعدييالذهب يي)ومعهمييالعالميأنحاءيجميعييمنييمجتهديناليالناسيوييالمغامرينيمنيجماهتر
ييالذهبيعنيأحديييعرفييلميكاليفورنيايييإىلييوالتجارة(يالتكنولوجياي اىل 

ييافويبييألنياألستر ييللحاكميبوعدهيأوف   
اليا.ييف   أستر

.يييثمييكانتيهناكيسنغافورةيي يييوصليإىليالصير  ييالفلبير يييوإندونيسياييوهونغيييكونغيحتر ييعتر يي،يأبحريييستجيليتسك   
منيسيدن 

اي.ي ييإنجلتر
ً
ا ييوفرنساييوأختر  .والهندييومصييوالجزائرييتحتيياالحتالليالفرنش 

 
 

 مساعدة
 

ييأوليدراسةيي الياييوكانتيه  ييمنييأستر ييوالجنونر   
فر ييدراسةيعلميةيوافيةيعنيالجزءيالرس  ستجيليتسك  بعدييعودتهيإىلييلندنينرس 

اليا.يييكاني علميةيحولييهذهيالقارة.ييهذاييالكتابيجعلهيمشهوراييوكانيلماييييقربيمني50يعاًماييمنيالمصادريياألساسيةيعنيأستر
ييبعدييقراءتها:ي  الكتابييحتوييعليي500يصفحةيوكتبيتشارلزييداروينيإىليستجيليتسك 

 
"أتمب   من   كل قلبر   أن يتمكن  عىل األقل رب  ع  مؤلفينا  اإلنجلت   من التفكت   والكتابة بلغة حيوية  وبسيطة مثلما  فعلته  

 أنت"
  

ييعليدرجةيالدكتوراهيالفخريةيمنييجامعةيأكسفورديييومنحتهيالملكةيي كانيهذاييالكتابيثورةييحقيقية.ييحصليستجيليتسك 
 فيكتوريايييلقبيفارسييمنيوسامييالقديسيميخائيليوالقديسييجرجس.ي

ييقدميتيالمساعدة.ييلقديياندهشيي  
ييبإدارةيالمنظمةيالتر ييأيرلنداييعامي1846يتمييتكليفييستجيليتسك   

عندمايياندلعتيالمجاعةيف 
ييالمدرسةييوإعطاءيالمالبسييلألطفاليوليسيلآلباءييوتثقيفهميحولييي  

الناسيمنيأفكاريهيالرائعةيمثليإطعامياألطفاليالجوىعيف 
يي200000يطفل.ي ييذروتهايياعتنتيمنظميتهيبحواىل   

 النظافة.ييف 
ييالمنشورةييبعدييوفاته.يينفذتيالوصيةيي ييحرقيجميعييمراسالتهيوجميعيالمالحظاتيغتر ييوصيتهيطلبيستجيليتسك   

ف 
ييجميعييأنحاءيالعالم.ي  

يييذلكييأوصافيثقافاتيوعاداتيالشعوبيف   
 واختفتيإىلياألبدييالعديدييمنيالمالحظاتيبماييف 

 
اييي
ً
ييخطياالستواءيي6يمرات.ييتميياستخدامياسمهيليسيفقطييلتسميةيعدةيأنواعيمنييالحيواناتييولكنييأيض زاريي6يقاراتيوعتر

يييمذكراتهيالحياةيي  
ييجزرييأوقيانوسيا.يييوصفيف   

اليايييوجبالنيف  ييأستر  
لتسميةيسلسلةيجبالييوصحراءيومحميةيطبيعيةيونهريييف 

ازيل.يييكرهييي ييالتر  
ييشهدهاييف   

ييأمريكاييالشماليةيوالجنوبية.ييلميييستطعيالتعامليمعيتجارةيالرقيقيالتر  
الصعبةيللهنودييالحمرييف 

ييمعتادييي ييالمناقشاتيمعيالسكانياألصليير ييوهوييأمرييغتر  
اييبعدمياستخدامياألسلحةيالناريةييف 

ً
ييالعنفيوكانيمعروف ستجيليتسك 

الياي.ييمايييقدييي ييأستر  
يطانيوينييحينماييلفتياالنتباهيإىليسوءيمعاملةيالسكانياألصليير ييف  بير ييالمستكشفير ييالبيض.يياستغربيالتر

اييإىليييجملةيأموريييوخاصةيي ً الياييمشتر
ييأستر  

ييرسائلهيومذكراتهيعنيالحاجةيإىليحمايةيالطبيعةيف   
يياليومييكتبيف 

ا
يبدوييمذهل

 خطورةييقطعياألشجار.
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Paul Edmund Strzelecki 

(1797 - 1873) 

 

He was the first Pole to circumnavigate the globe alone. The discoverer of Australian gold and 

author of the first thoroughly scientific study describing Australia. British Queen Victoria 

made him a Knight of the Order of St. Michael and St. George for this book, and Oxford 

University awarded him an honorary doctorate. When famine broke out in Ireland in the mid-

19th century, Strzelecki saved many children from starvation with his innovative ideas.  

 

 

Europe and America  

 

Born near Poznań, he studied first in Warsaw and then in Kraków. Unhappily in love, he decided to 

go abroad. First, he visited Switzerland, then Italy, France, and England. At the age of 37, he set off 

from Liverpool on a scientific journey around the world. He was the first Pole to do so. As he set his 

foot in New York, he began a year-long scientific expedition around North America. He conducted 

meteorological, geological, and geographical research. He was interested in the methods of growing 

crops and even the customs and culture of the Native Americans. It was he who discovered the 

deposits of metal ores, which are still exploited in Canada today. From North America, he got to 

Brazil via Mexico and Cuba. Then there was Argentina, Chile, Uruguay, Peru, Ecuador, and El 

Salvador. He explored volcanoes, mountain ranges, and searched for natural deposits, often with 

positive results. On his way to Australia, he visited many previously unexplored islands. For example, 

he visited the island of Kealakekua, where only 60 years earlier, the famous British sailor and 

astronomer James Cook had been killed. Strzelecki wrote the first scientific descriptions of many 

Hawaiian islands, their volcanoes, mineral deposits, and wildlife. The same was true of many islands 

in Oceania. On the North Island of New Zealand, Strzelecki conducted the first-ever geological 

research. On the South Island, he described and identified deposits of lead, iron, and copper. These 

deposits provided money for the country for years. However, he gained his greatest fame by exploring 

Australia.  

 

 

Australia  

 

He arrived at Botany Bay, or Botany Bay, on which Sydney lies, then he was 42 years old. He was 

surprised to find the city so peaceful and friendly as he had heard it was the most demoralized colony 

globally. Australia was a penal colony. Strzelecki conducted the first geological surveys in the vast 

area of Australia. It was he who gave the highest peak of the Great Dividing Mountains the name of 

Mount Kosciuszko. He discovered coal, oil, and metal ore deposits in many places. He corrected the 

geographical position of islands on maps, plotted rivers, mapped mountains, and drew accurate maps 

of coasts. 

The conclusion of his many years of research was the creation of a geologic map. The map was very 

accurate as it was created on a large scale. When expanded, it was 7 meters long. However, the most 

interesting part of Strzelecki's Australian adventure was his discovery of gold deposits in New South 

Wales. The governor of Australia asked the scientist to keep the discovery a secret because he feared 

riots and violence. Most whites on the continent had a criminal past. The governor argued that going 

to Australia was a punishment, and if it came out that gold had been discovered there, it would be 

treated as a reward. Strzelecki obeyed and did not describe the gold deposits he had discovered. It 

was a wrong choice. He lost a lot of money, and the discovery of gold would have been a ticket to 

the world's scientific elite for him as a geologist. Several years later, the deposits discovered by 

Strzelecki were "discovered" by Edward Hargraves, who made a fortune. By the way, if Strzelecki 

had announced the discovery of gold in Australia, he could have changed the history of Antipodes 

and America. His discovery took place in 1839. In California, on the other hand, gold was discovered 
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almost ten years later. When crowds of entrepreneurial and industrious people from all over the world 

(and technology and commerce) were heading to California, no one knew about Australian gold yet, 

because Strzelecki was keeping his promise to the governor.  

From Sydney, Strzelecki sailed through the Philippines, Indonesia, and Hong Kong until he reached 

China. Then there was Singapore, India, Egypt, Algeria under French occupation, France, and 

England.   

 

 

Help 

 

Upon his return to London, Strzelecki published a scientific monograph on Australia's eastern and 

southern parts. That was the first scientific study of the continent. The book brought him great fame 

and, for almost 50 years, was the primary work focusing on Australia. The book was 500 pages long. 

Charles Darwin wrote to Strzelecki after reading it  

>> "I wish with all my heart that at least a fourth part of our English authors could think and write in 

language at least half so vivid, and yet so simple." << 

This book was a real revolution. Strzelecki received an honorary doctorate from Oxford University. 

Queen Victoria made him a Knight of the Order of St. Michael and St. George. 

 

When famine struck Ireland in 1846, Strzelecki was in charge of the relief organization. He presented 

visionary ideas, such as feeding hungry children at school, distributing clothes to children rather than 

their parents, and educating them about hygiene. At its peak, there were approximately 200,000 

children under the care of the organization that Strzelecki led.  

In his will, Strzelecki requested that all of his correspondence and unpublished notes be burned after 

his death. The executor of the will fulfilled this wish. As a result, many descriptions of cultures and 

customs of peoples from all over the world disappeared forever.  

 

He visited six continents and crossed the equator six times. His name was used in naming several 

species of animals and a mountain range, a desert, a nature reserve and a river in Australia, and two 

mountains on the islands of Oceania. In his diaries, he described the hard life of the Native People of 

North and South America. He could not come to terms with the slave trade he witnessed in Brazil. 

Strzelecki abhorred violence and was known for not using firearms in discussions with the natives, 

which was unusual behavior among white explorers. In Australia, to the surprise of the British, he 

drew attention to the mistreatment of Aborigines. What may seem incredible today, in his letters and 

diaries, he wrote about the need to protect nature in Australia, pointing out, among other things, the 

harmfulness of logging.  
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Marian Rejewski (1905 – 1980) 

ي  (1980-1905) ماريانيرييفسك 

 

كان عالم رياضيات عبقري.  عىل الرغم  من أنه لم  يحمل  السالح إل  أنه أنقذ  ماليي    األشخاص خالل  الحرب.  بفضل  

  معروفا   لول  أن وظيفته  كانت 
ا
عمله استمرت الحرب بضع سنوات أقرص.   كان من الممكن بالتأكيد  أن يكون بطل

 رسية!   كما  أن  هناك لألسف  بعض الناس ينسبون  انجازاته ألنفسهم. 

 

ييمنيالعمل.ييخرقتيألمانياييمعاهدةيفرساييي بي  ييالحربي  ييالعالميتي  يياألوىليوالثانيةييكانيلدىيالمخابراتيالبولنديةيالكثي 

هاييبطريقةيجديدةيلمييتكنيي يينفسييالوقتييتميترمي    
.ييازدادييعددييالطلباتيوالتقاريريياأللمانيةييبرسعةيوف 

ً
بتطويرييجيشهاييرسا

ييالحديثيعىليالرياضياتيالمتقدمة:ييحسابياالحتماالتيوالعملياتيعىليالتبديليت.ييي معروفةيمنيقبل.يياعتمدييعلميالتشفي 

 لمعرفةيمايييكانييحدثيخارجييالحدودييالغربيةييكانتييهناكييحاجةيإىلييكادرييمنيعلماءيالرياضياتيالموهوبي  ي.ي

 

ء  مستحيل  ي
 ل  ش 

ييدورةييي  
ينيييطالًباييمنيمعهدييالرياضياتيبجامعةيبوزنانيف  ييمنيعرسر ييعامي1929يسجليضباطيهيئةياألركانيالعامةيأكي   

ف 

يييعرفونياللغةيي وس  ييالعسكري.ييلماذاييبالضبطيمنيهذهيالجامعة؟ييكانيطلبيالقسميالير ييعلميالتشفي   
تدريبيةيرسيةيف 

ييالمدرسة.يييكانتيالقدرةيعىلياستخداميهذهياللغةيأمًرايييبالغياألهمية.ييمنيبي  ييالطلبيبرزييي  
األلمانيةيألنهييكانيعليهمييتعلمهايييف 

ييالسنةي  
ييمدينةييبيدغوشتشيوكانيطالًباييف   

ييعامي1905يف  .ييولديييرييفيسك  يكييزيغالسك  ييوهي  ييروجيتسك  ييويييجر  ماريانيرييفسك 

ييي  
ييينفسيالوقتييقامواييبالتوفيقيبينهايييوبي  ييواجباتهمييف   

النهائية.يياجتازييجميعهميالثلثةياالختباراتيبشكليجيدييجداييوف 

ييمكتبيالشفراتيالتابعيلهيئةياألركانيالعامةيللجيشيالبولندي.ييبالنسبةيلمنيي  
ييالعمليف  الجامعة.ييبعدييالتخرجييبدأييرييفسك 

لوينيإىلييالطابقييي ييالجامعةيولكنييبمجردييأنييكونيلديهمييوقتييفراغييكانواييييي    
حولهيفيكانيهوييوزملؤهييموظفي  ييعاديي  يييف 

ييأييي  
ييمنيمقرييقيادةيالمدينةيوالمسىمياليمكتبياأليسودي،ييحيثييكانييمكنهمييتركي  ييايلعمليعىليالشيفرياتيالرسيةيف  السفىل 

 وقتيمنيالنهارييأوييالليل.ي

ييي  
ييمكتبيالشييفراتيف   

ييذلكييماريانيللعملييف   
ييالموهوبي  يييبماييف  بعدييذلكيبعامي  ييتوقفيالفريقييعنينشاطهيوتميإرسالييأكي 

يي يييكآلةيتشفي   
.ييتمييتطويرييآلةيإنجمايي)منياليونانية:يياللغز(يللسوقيالمدن  وارسو.ييهنايييكانيعليهميمواجهةييخصمهميياألكير

ييالواقعييكانيهناكيالعديديييمنيهذهيي  
.ييف   

للمراسلتيالتجاريةيولكنيرسعانيماييتمييتكييفهاييوتحسينهاييمنيقبليالجيشياأللمان 

ييرسالةييمنيأخرى.يييالمشغليالذييأرادييي األجهزةييولكنييإذاييعملتييجميعهاييبنفسياإلعداداتيفيمكنيلكلييمنهاييفكيتشفي 

ييي ضيئتيالحروفييلتحليمحليالنصياألصىل 
ُ
ييعىليذلكييأ

ً
ييالرسالةييكانييضغطيعىلييالمفاتيحيمعياألحرفيالمناسبة.ييردا تشفي 

ييعشوائًيايييتماًمايييوبداييمنيي منيخللييمجموعةيمنياألسلكييالكهربائيةيوالدواراتيالميكانيكية.ييللوهلةياألوىليبداييالتشفي 

 المستحيليعىليالمخابراتيالغربيةييكرسه.ي

 

 سباق مع  الزمن 

ييالمبدأييالعاميلتشغيلياآللة.يييكانييعلميأنهاييمصنوعةيمنيمكوناتيميكانيكيةيوتروسييمتعددةيومكوناتيي عرفيرييفسك 

ي.ييي  
كهربائية.يييحتوييالدواريياألوليعىليأحرفييأبجديةيمكتوبةيحوليالقرصيمعيعناصييحديديةييتسمحيبالتدفقييالكهربان 

ييهذهيياللعبةياليييرىييسوىيي  
سيؤدييالضغطيعىليالمفاتيحيإىليقلبييالدواراتيوإبرازييأحرفييمعينة.ييالشيخصيالعادييف 

ييي مصادفة،يلكنيعلماءيالرياضياتيالبولنديونيلميييرونهايييكذلك.يييكمايييلوييأنيهذايييلميييكنييكافًياييقامياأللمانيبتأمي  ييأنفسهميأكي 

يييسيتميي  
ييالصباحييتميإرساليمعلوماتيإىلييجميعياألقساميحولييمواضعيالدواريياألوليةيالت   

.ييف  واييمايييسىميالكوديياليوم  وغي 

ييالشييفرةييجزئًيايييكلييوميي ييأنهيمنيالناحيةيالعمليةيتمييتغيي   
تحديدهايييبحيثييتتحدثيجميعيياألجهزةييبنفسيالصوت.ييهذايييعت 

 وكانيالييبدييمنييكرسهاييمرةيأخرىي!ي
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ييالرسائلي-ييبعضياإلعاداتيأوييبنيةيثابتة.يي  
ءيممي  ييف   

كماييهوييالحالييغالًباييعنديييكرسييالرموزييالجديدةييبدأوايييبالبحثييعنيسر

ييبدايةيالرسالة.ييبمعرفةيذلكيبحثييالبولنديونيعنيي  
اتضحيأنييكليمشغليآلةيإنجمايياضطرييإىليتكرارييثلثةيأحرفيمرتي  ييف 

ييي يياليوميالتاىل   
ييجميعييالرسائليلكنييكانيعليهميياإلرساع.يييف  رابطيبي  ييترمي  يياألحرف.ييمعييالعديدييمنيالرسائليييمكنهمييفكييتشفي 

مجونياأللمانيأنفسهمياختاروايييبدافعيالكسليي ييمعيالزمن.يييكانيمنيالمفيدييأنيالمير  
كانتيرموزيياليومييمختلفة.ييسباقيحقيق 

يييليلةيي  
مجموعاتيمنياألحرفييالمتتاليةيأويياألحرفياألوىلييمنيأسماءيأحبائهم.ييبفضليهذاييتمييكرسيييرمزييآلةيإنجمايييألولييمرةييف 

 رأسيالسنةيعامي1932.ي

مجي  يالييمعاقبةيتمت ايييدركونييكانوايييداتهمياقيألنيالكساىليمير
ً
ييكانييلقدييالرموز.ييلكرسييسهلةيطريقةيكانتيياالختصاراتيأنيجيد

ييالرياضياتيعلماءيقرريياالستخبارات.ييمراكزيليحقيقًيايياختباًراي  
عيحيثيبالجملة"ي"البيعيسياسةيممارسةيوارسويييف  يياخي 

ييفري ييياليوميزيويرميعىلييالعثورييتمييوبفضلهي،الممكنةيالدوارييإعداداتيجميعييعنييبحثيجهازيييوهوييالدوراتيعدادييسك   
ييبضعييف 

يييدقائق  
ييالصباح.ييف 

ً
ييطريقيعنيبالكاملياالتصالينظامييبتحسي  يياأللمانيقامييذلكيعىليردا ييالرسائليصيغةيتغيي  يوالتشفي 

ي يييوتكراريياألوىل  ييفرييقرريييعندهاييالدوار.ييتغي  ييهكذايي.يحقيقيةيقنبلةيليسييلكنيقنبلة.ياليصنعيسك  ييستيمنييمكونينظامييسىم 

ييالتبعياتيعنييبحثيإنجماييآلةينمينسخ  
يويييالمشفرةيالرسائليف  ييعلماءييقاميالصحيحة.ييالمفاتيحيعىلييعي  ييخللييالتشفي 

ةيهذه عواييضخميبعملييالفي  يييواخي   .يالجديدةيالرياضيةيالنظرياتيمنيالعديدييوطورواييالشفراتيفكييطرقيمنييكثي 

 

 موهبة غي   مستخدمة 

ييي  
ييالت  ييمرحلةيماييمنييالقياميبمزيدييمنيالعمل.ييتقررييتسليميطرقيفكيالتشفي   

لسوءيالحظييلمييتتمكنيالمخابراتيالبولنديةيف 

يةيوالفرنسية.ي  الييتقدرييبثمنييوجميعييالوثائقييإىلييالمخابراتياإلنجلي  

ييوأصدقاؤهيإىليفرنساييحيثييعملواييي ييمكتبييالشيفراتيبأكملهيعىلياإلخلءيإىليييرومانيا.ييجاءييرييفسك  جير
ُ
بعديياندالعيالحربيأ

ةيويالهروبيي ييانجماي.ييبعدييالكشفيعنيمقرهمييقرريياألصدقاءياإلينقسامياىليمجموعاتيصغي  عىليفكييرموزييآالتيأخرىييغي 

ييوصلواييإىلييبريطانيايييحيثياستسلموايييألوامرييالجيشيي ييجميعييأنحاءيأوروبايييحت   
ييف  ييوييزيغالسك  منيفرنساي.ييتجولييرييفسك 

ايييكانيالعملييعىليانجماييعىلييقدميي ييإنجلي   
يياضطراباتيالحرب.يييف   

يي-يف  ييرويجيتسيك  ييالصديقييالثالثيي-ييييجر   
البولندي.يييتوف 

ييصامة.ييلمييسمحييللبولنديي  يييبالعمل.ييبعدييالحربياكتسبياإلنجلي  يييكليالمجدييي وساقيلكنهييتمي  ييبمتطلباتيالرسيةياألكي 

ييانتظاره.ييي  
ييوُسمحيلهييبالعودةيإىليالبلدييحيثييكانتيزوجتهيوأطفالهيف  عىلييكرسييالرموزيياأللمانية.ييتميإطلقيرساحيرييفسك 

ييعامي1973يبعديييرفعيالرسيةيعنيحقيقةيأنيي  
.يييفقطيف  يييحليلغزييالحربياألكير  

عملييكعامليبناءيولميييعرفيأحدييدورهييف 

يييكتابةيالمقاالتيوالمذكراتيحوليهذاييالموضوع.ي  
 البولنديي  يييقديييكرسواييرمزييانجماييتمكنيمنيالبدءييف 
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Marian Rejewski (1905 - 1980) 

He was a brilliant mathematician. Although he did not use a weapon, he saved millions of 

people during the war. Thanks to his work, World War II lasted a few years shorter. He 

certainly could have been a hero had it not been for the fact that... his occupation was 

secret! It also didn't help that others took credit for his work.  

 

Between World War I and World War II, Polish intelligence had a lot of work to do. Germany, 

breaking the Treaty of Versailles, secretly expanded its army. The number of German orders 

and reports grew exponentially. At the same time, Germans started to encode them in a new, 

previously unknown way. Modern cryptology was based on advanced mathematics: calculus of 

probability and operations on permutations. A team of talented mathematicians was needed to 

find out what was going on behind the western border.    

 

The Impossible Does Not Exist 

In 1929, the General Staff of the Polish Army officers admitted over twenty students of the 

Institute of Mathematics of the Poznań University to a secret military cryptology course. Why 

exactly from this particular university? The students coming from Prussian partitioned Poland 

knew the German language, as they had to learn it at school. The ability to speak was crucial. 

Marian Rejewski, Jerzy Różycki, and Henryk Zygalski stood out among the students. Rejewski, 

born in 1905 in Bydgoszcz, was a senior student. All three excelled in passing the tests while 

fulfilling their duties at the university. After graduation, Rejewski started working at the Cipher 

Bureau of the General Staff of the Polish Army. Everyone treated him and his colleagues as 

ordinary university employees. Little they knew that they went to the basement of the City 

Headquarters to the so-called "black office," where they could work on ciphers at any time of 

day or night.  

This unit ceased its activity two years later, and the most talented ones, including Marian, were 

sent to work in the Warsaw Cipher Bureau. Here they had to face their greatest adversary. The 

Enigma (Greek: riddle) was manufactured for the civilian market to encrypt business corre-

spondence. However, it was quickly adapted and improved by the German army. There were 

many of these machines. If all of them used the same settings, each one could decode a message 

from another. An operator who wanted to encrypt a message would press the keys with the 

appropriate letters one by one. Through a combination of electrical wiring and mechanical ro-

tors, the letters replacing the original ones were illuminated. At first glance, the cipher looked 

utterly random and breaking it seemed impossible to Western intelligence.  

 

Race Against Time 

Rejewski understood the general mechanics of the machine. He knew that it consisted of me-

chanical elements, many gears, and electric elements. The first rotor had the alphabet letters 

written around the dial face with metal elements allowing electricity to flow. Pressing keys 

caused the rotors to turn and illuminate specific letters. An average person would see only co-

incidence in this game; Polish mathematicians thought differently. As if that was not enough, 
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the Germans protected themselves even more, and every day they changed the so-called daily 

code. In the morning, all the units received information about the rotors' initial positions. As a 

result, all machines spoke the same language. In practice, it meant that the code was partially 

changed every day and had to be broken anew!  

 

When breaking new ciphers, they started looking for something characteristic in the messages 

- some repetitions or a stable structure. It turned out that each Enigma operator had to repeat 

any three letters twice at the beginning of a message. Knowing this, the Poles looked for a 

connection between the encoding of the characters. Having many messages, they could decode 

all the letters, but they had to hurry. The next day the daily codes were different. An actual race 

against time. Helpful were... the ciphers themselves who, out of laziness, chose combinations 

of consecutive letters or the initials or names of their beloved ones. Thanks to that, the Enigma's 

cipher was broken for the first time on New Year's Eve 1932. 

Lazy ciphers were punished as their superiors knew well that taking shortcuts was a simple way 

to break ciphers. It was a real test of strength in remote intelligence centers. Mathematicians in 

Warsaw decided to act "lavishly." Rejewski invented the cyclometer, a device that searched all 

possible rotors' settings of rotors. As a result, in the morning, the daily code was deciphered in 

less than 20 minutes. In response, the Germans improved the entire communication system by 

changing the message format, the initial coding, and the frequency of rotor changes. It was then 

that Rejewski decided to construct a bomb. Yet, not the one with explosive material! The bomb 

was a system of six copies of Enigma looking for dependencies in encrypted messages and 

finding the correct keys. Cryptologists in this period did titanic work, invented many methods 

of breaking ciphers, and developed several new mathematical theories. 

 

Unused Talent 

Unfortunately, at some point, the Polish intelligence service could not afford further work. The 

invaluable decryption methods and the complete documentation were to be handed to the Eng-

lish and French intelligence.  

After World War II broke out, the whole Cipher Bureau had to evacuate to Romania. Rejewski 

and his friends made their way to France, where they worked on the decryption of cipher ma-

chines other than Enigma. After their station was compromised, the friends decided to evacuate 

in groups of several people. Rejewski and Zygalski wandered all over Europe until they reached 

Great Britain, where they surrendered under the orders of the Polish army. The third of their 

friends, Jerzy Różycki, died in the turmoil of war. In England, the work on Enigma was going 

on at best, but it had the strictest secrecy clause. Poles were not allowed to work on it. After the 

war, the English took all the credit for breaking German ciphers. Rejewski was released from 

service and could return to the country where his wife and children were waiting for him. He 

worked as a physical worker, and nobody knew about his role in solving the greatest secret of 

World War II. In 1973, the British declassified the information of breaking the Enigma code by 

Poles. Only then could Rejewski start writing articles and memoirs on this subject.  
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Józef Hofmann  
 
(1876 – 1957) 
 

 جوزيف هوفمان 
 

(1876-1957) 
 
 

ا   
ً
ا  للغاية.  لكنه  كان  أيض

ً
ا  موهوب

ً
    كانت آنذاك تنتم   إىل النمسا-المجر.   كان  عازف بيانو  وملحن

    كراكوف، الت 
 
ولد  ف

ا  يتمتع بإمكانيات ال  تصدق.  غالًبا   ما  التق    كل  من  شغفيه - الموسيق    واالبتكار.   كان جوزيف عىل األغلب  و   
ً
ع مخت 

ات عىل تصميم   بشكل خاص يطور  مركبات النقل واألدوات الموسيقية.  قام بصنع سيارة بنفسه وأدخل تغيتر
 البيانو . 

 
ى  موسيق 

 
 

ىىىوارسو.ىىلماىىى  
ىىقاعاتىالحفالتىىالموسيقيةىف   

ىىف  ىىىسنوات،ىأقامىحفالتىالبيانوىىأمامىىجمهورىىىكبي   
عندماىىىكانىىيبلغىىمنىالعمرىىثمان 

ىىسنىالحاديةىى  
ء.ىىف   

ىىىقبلىىكلىىش  ىىجميعىأنحاءىأوروبا.ىىلقدىىأحبىالموسيق   
بلغىمنىالعمرىىى10ىىسنوات،ىىكانىيقيمىالحفالتىف 

ىىى ىىهول،ىإحدىىىأرف  ىىقاعةىىكارنيج    
ىىالوالياتىالمتحدةىاألمريكية.ىىبعدىىإحدىىالحفالتىالموسيقيةىف   

ىىجولةىف   
ة،ىانطلقىىف  عش 

ىىعاديىى ىىىتقولىفيه:ىى"لمىيىكنىعزفىغي  تىصحيفةىنيويوركىتايمزىىمقالىىتحليل 
ىىالعالم،ىنش   

قاعاتىالحفالتىالموسيقيةىف 
ىىوى...ىانتهىىاألمرىى

ا
ىىالوالياتىالمتحدةىىهائل  

ىىعاديىبالنسبةىلإلنسانى".ىىىكانىىاالهتمامىبهوفمانىىف  لطفلى،ىبلىىكانىعزفىغي 
ىىتناضلىمنىأجلىحقوىقىاألطفالىأنىالطفلىىالمتجولىجوزيفىالبالغىىى  

بتوقيفىالجولة.ىىقررتىإحدىىالجمعياتىاألمريكيةىالت 
ىىجوزيفىىبنفسهىهذهىاالتهاماتىوطلبىىمواصلةىالجولة،ىولكنىبدونىى منىالعمرىى11ىسنةىتمىاستغاللهىمنىقبلىالكبار.ىىنق 

جدوى.ىىىكانتىىستحصلىفضيحةىىىفكانىىعلىىالمحكمةىأنىىتتعاملىىمعىالقضية.ىىوقضتىالمحكمةىىبأنىىىالجولةىالموسيقيةىىكانتىىى
ىىى ةىىبدراسةىالموسيق  ىىسنىالثانيةىىعش   

ىىمنىالجهدىىوأنهىالبدىىمنىإيقافهاى،ىلذلكىعادىىهوفمانىإىلىأوروباىىوبدأىىف  متطلبةىللغايةىىكثي 
ىىالبيانوىىمنىىالشباب.ى  

ىىحصلىعلىىمنحةىدراسيةىمرموقةىلعازف  ىىسنىالثامنةىعش   
.ىىف  ىىبرلي    

 ف 
ىىى اىىبالصناعة.ىىفمنىيستطيعىأنىىيقولىأنىالموسيق 

ً
ى،ىىكانىجوزيفىهوفمانىشغوف ىىالعالم   

بالتوازيىمعىمىشوارهىالموسيق 
ىىاتجاهىىعكسىاآلخرى؟ىإذاىىىكانىىهناكىى  

ىىىكلىمنهماىىيوجدىىف   
ىىوالعقلىاإلنسان  واالبتكارىىهماىىحكايتانىىمختلفتان،ىوأنىالعقلىالعلم 

ىى  
ىىقادرةىإماىىعلىىالرياضياتىأوىىإماىىعلىىىالفن.ىىف 

ا
منىيعتقدىىىذلك،ىفهوىىليسىعلىىحق.ىىالىىيوجدىىبحثىيقولىأنىلديناىىىعقول

ءى،ىوغالًباىىىماىىيكونىالبالغونىهمىمنىىيضيقونىىخيالىىالطفل.ىىبالنسبةىلوالداىىى  
ىىىكلىش   

الواقع،ىىكلىواحدىىيولدىىبقدرةىىعبقريةىف 
اى،ىىبالتأكيدىىلمىيضيقاىىخياله.ى  جوزيفىهوفمان:ىىأمهىمغنيةىوأبوهىقائدىىاوركسي 

ةىىمنىى ىىالحاديةىعش   
فىيسجلىألحانهىعلىىوسيط.ىىعندماىىىكانىىف  ىىمحي   

كانىجوزيفىهوفمانىىأولىعازفىىبيانوىىوأولىىموسيق 
اعىىتوماسىإديسونىللفونوغراف.ىىربماىىىكانىأولىىىجهازىىيسمحىىبتسجيلىالصوتىوتشغيلهىمنىىوسيطىىى عمرهى،ىقرأىىعنىاخي 

ىىينحتىىخطاىى،ىيعتمدىىى محمول.ىىىكانىىهذاىىالوسيطىىعبارةىىىعنىأسطواناتىمغطاةىىبوىرقىالزنك.ىىفيهىقلمىخاصىىذوىىرأسىماش 
ىىى  
عمقهىوعرضهىعلىىالصوتىالذيىيتمىتسجيله.ىىىكانىمبدأىىتشغيلىالجهازىىمشابًهاىىلمبدأىىتشغيلىىأسطوانةىالجراموفونىالت 

ىىىذلكىى  
اعىلدرجةىأنهىىكتبىرسالةىإىلىإديسون.ىىىكانىتوماسىإديسونىىف  اىىبهذاىىاالخي 

ً
ىاىىجد

ً
ىىماىىبعدى.ىىىكانىجوزيفىىمندهش  

ظهرىتىف 
ًعاىىمشهوًراىىعالمًياى،ىوكانىجوزيىفىهوفمانىىيبلغىمنىالعمرىى11ىسنةىفقط.ىىاتضحىأنىهذاىىىليسىبمشكلىىبالنسبةىى الوقتىمخي 

ىىسجلتىعليهاىىألحانىهوفمان.ىىأوىىربماىىى  
إلىديسونىوحدثىالتسجيلىبالفعل.ىىلسوءىالحظىضاعتىأسطواناتىالفونوغرافىالت 

دمرهمىبنفسه؟ىماىىعداىىهذهىالتجربةىلمىيسمحىجوزيفىلنفسهىىبالتسجيلىبعدىىتلكىاللحظةىألنهىىكانىىيعتقدىىأنىالتسجيالتىى
ىىبالشكلىالذيىىهوىىى ىىنهايةىأيامه،ىىعملىعلىىابتكارىىىتقنيةىتسجىيلىالموسيق  ىىوىتركيبهاى.ىىحت  الميكانيكيةىالىىتعكسىجمالىىالموسيق 

ى.ى  
وعىهوىىهوسهىالحقيق   أقربىللواقع.ىىىكانىهذاىىالمش 

 
 اختراعات 
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جوزيف هوفمان هو صاحب أكثر من 70 براءة اختراع. والعديد من اختراعاته لم يطلب براءة اختراعها. باختصار كان 

يصنعها  من أجل صنعها فقط. على سبيل المثال ، قام بتغيير البيانو  الخاص به ألنه  ولكونه رجل قصير القامة، كان يعزف 

بشكل أفضل على مفاتيح أضيق. إن هوفمان هو من اخترع مقعد يمكن ضبط ارتفاعه. خالل إحدى  التدريبات حدق الشاب 

هوفمان في رقاص اإليقاع - جهاز يقيس إيقاع األغنية. ألهمته هذه الحركة المتأرجحة  لتصميم وألول مرة في العالم  

 "مساحات الزجاج األمامي للسيارات". باع براءة اختراعها لهينري فورد. 
كانت السيارات والموسيقى من أعظم اهتمامات هوفمان. عندما كان يبلغ من العمر 25 سنة، صنع سيارة بنفسه وسافر بها  

في جميع أنحاء أوروبا.  بعد بضع  سنوات، في سن 32، صنع نموذج أولي لنظام تحديد موقع السيارات. تم تسجيل هذا  

االختراع في مكتب براءات االختراع بالواليات المتحدة تحت رقم  909789. كانت الفكرة هي صنع أقراص خاصة مغلفة  

بورق عليه خريطة واعتمادًا على  سرعة السيارة كانت  تتحرك الخريطة بسرعات مختلفة. باإلضافة إلى ذلك، مع دخول  

 السيارة للمدينة أصبحت الخريطة  أكثر تفصيالً   مع تغير مقياسها. 
كانت "ممتصات الصدمات" اختراًعا آخر  للسيارات أتى من الموسيقى. جاء هوفمان بفكرة صنعها  من خالل إعادة تشكيل 

البيانو الخاص به. كانت الفكرة هي جعل نظام نقل القوة بين المفتاح والمطرقة التي تضرب األوتار دقيقة قدر اإلمكان،  

ولكي تضرب المطرقة الوتر بالضبط كما يضرب عازف البيانو  المفتاح بأصبعه. تم اختبار نظام  "التعليق للسيارات" أو 

باألحرى نظام "ممتص الصدمات"  ألول مرة على سيارات شرطة نيويورك، وعندما ثبت نجاحه، استحوذ عليه  صناع 

 السيارات.
ساعة كهربائية، سخان مياه حلزوني، العديد من براءات االختراع  ال تزال مستخدمة إلى اليوم في الطائرات، أفران النفط 

الخام أو تقنية تجديد األقطاب الكهربائية في البطاريات - كثيرة هي  اختراعات جوزيف هوفمان. كان هو الذي  صنع أول  

زورق آلي سياحي. "أتمنى لو كان لدي قارب ال يستمع للرياح وال  لألمواج. الذي يبحر حيث أريد.  ال أريد أن أجبره على  

 تغيير االتجاه  بالمجاديف. سأقوده  أنا." هكذا كتب في مذكراته. 
كان هوفمان يعتبر أعظم عازف  بيانو في عصره. هذا ما قالوه عنه، ومن هؤالءعازف البيانو الشهير آرثر روبنشتاين أو 

الملحن الروسي الشهير سيرجي رحمانينوف. لكن هوفمان عازف  البيانو كان يعرف أيضا أعظم الشخصيات في تلك 

الحقبة. كتب في كتا به ، مخاطبًا الشباب: "اعملوا دائًما بإصرار ،  وحاولوا بذل كل ما في وسعكم. ابحث عن مدرس موثوق  

واعتمد على مشورته فيما يتعلق بحياتك المهنية. ال تنجذب إلى االعتقاد المغري بأن النجاح يعتمد على الصدفة. العوامل  

 األكثر أهمية هي تعبك وعملك وإدارتك الرشيدة". كالم حكيم.
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Josef Hofmann 

(1876 - 1957) 

 

Josef Hofmann was born in Krakow, which was then part of the Austro-Hungarian Em-

pire. He was an extremely talented pianist and composer, but he was also an inventor with 

incredible potential. Both of his passions - music and innovation - often intersected. Józef 

constantly improved vehicles and instruments. He single-handedly built a car and made 

changes to the design of the piano.  

 

 

Music  

 

As an 8-year-old, he gave piano concerts in front of large audiences in concert halls in Warsaw. 

At the age of 10, he was giving concerts all over Europe. He loved music more than anything. 

At the age of 11, he went on a tour of the USA. After one of the concerts at Carnegie Hall, one 

of the most prestigious concert halls in the world, The New York Times newspaper published a 

review that included the words: "his playing was not extraordinary for a child, it was extraor-

dinary for a man." Interest in Hofmann in the United States was enormous. Yet, the tour was 

canceled. One of the American associations fighting for children's rights stated that the adults 

were using the 11-year-old Joseph, who was giving concerts. The boy denied it and asked for 

the possibility of continuing the tour, but it was to no avail. The scandal was hanging by a 

thread, and the matter had to be pursued by the court. The court ruled that the tour was too 

demanding and had to be canceled. The young Hofmann returned to Europe and, at the age of 

12, began his musical studies in Berlin. He completed them at the age of 18, winning a prestig-

ious scholarship for young pianists.  

Parallel to his world music career, Josef Hofmann was passionately constructing. Who can ar-

gue that music and innovation are two different tales and that the scientific and humanistic 

minds lie at opposite poles? If anyone thinks so, they are wrong. No research supports the fact 

that we have minds capable of either math or art. Everyone is born a potential genius at every-

thing. More often than not, adults narrow down a child's imagination. Well, Josef Hofmann's 

parents: his mom a singer and dad a conductor, most likely did not narrow it down.  

Josef Hofmann was the first pianist and professional musician to record his works on a medium. 

When he was 11 years old, he read about Thomas Edison's invention of the phonograph. Per-

haps it was the first device that allowed sound to be recorded and played back from a portable 

medium. Rollers covered with zinc foil carried the sound. A special diamond-tipped stylus 

carved a groove on it, the depth and width of which depended on the recorded sound. The 

principle of the device's operation was analogous to that of the later gramophone record. This 

invention from across the ocean intrigued Josef so much that he wrote a letter to Edison. 

Thomas Edison was already a world-famous inventor, and little Josef Hofmann was only 11 

years old. It turned out that it did not matter. Josef managed to persuade Edison, and they rec-

orded the first music piece.  Unfortunately, the phonograph rollers were lost. Or maybe Hof-

mann destroyed them himself? He let himself be recorded only that one time because he be-

lieved that mechanical recordings do not convey the beauty and complexity of the music. Until 

the end of his days, he worked on inventing a technology that would record music as he heard 

it. That was his true obsession. 

 

Inventions 

 

Josef Hofmann is the author of over 70 patents. Yet, he did not patent many inventions; he 

simply created them. For example, Hofmann redesigned his piano. As a man of small stature, 

39



 

 

he found it better to play on narrower keys. It is to Hofmann that pianists owe their height-

adjustable stools. During one rehearsal, the young Hofmann gazed at the metronome - a device 

that measures the tempo of a piece of music. This pendulum movement inspired him to develop 

the world's first windshield wipers. He sold the patent to Ford. 

Cars and music were two of Hofmann's greatest passions. As a 25-year-old, he built a car him-

self, which he drove around Europe. A few years later, at the age of 32, he constructed a proto-

type of a car location system. He registered the invention in the US Patent Office under the 

number 909 798. The idea was to place a map on a film wrapped around special disks. Depend-

ing on the speed of driving, the discs would scroll at different rates. Additionally, the map and 

its scale would become more detailed as the car entered the city.  

Another music-car invention was shock absorbers. Hofmann came up with the idea while mod-

ifying his piano. The idea was to make the power transmission system between the key and the 

striking hammer as precise as possible. The hammer strikes the string just as a pianist strikes 

the key with his finger. The suspension, or rather cushioning system, was first tested in New 

York police cars. When it proved its worth, the car industry took it over.  

 

An electric clock, a spiral water heater, several patents still used in aircrafts today, an oil fur-

nace, and technology for regenerating electrodes in batteries - it would take a long time to list 

Josef Hofmann's inventions. It was he who constructed the first tourist motorboat. "I would like 

to have a boat that does not listen to the wind and waves. It goes where I want it to go. I don't 

want to force it with oars to change direction. I will steer it," he wrote in his diary.  

Hofmann was considered the best pianist of his time. Famous pianist Artur Rubinstein and a 

famous Russian composer Sergei Rachmaninoff said that about him. Hofmann, the pianist, was 

also an acquaintance of the most significant people of his era. Addressing young people, he 

wrote: "Work always with perseverance, striving to give all that lies within your strength. Find 

a reliable teacher and rely on his advice as to your career. Do not give in to the temptation of 

the deceptive belief that success depends on fate. The most important factor is your toil, your 

work, and the wise guidance over you." Wise words. 
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Stanisław Ulam  
(1909 - 1984) 
 

 ستانيسواف أوالم 
(1909-1984) 

 
 

   اإلطالق عل  مبالغة أي  هناك ليس
 التطور  جعل ،عبقري بولندي رياضيات عالم الم،أو  ستانيسواف عمل إن القول ف 

ا.  اليوم نالحظه  الذي التكنولوج   
ً
   ولكن ممكن

   اسمه ذكر  يتم األحيان أغلب ف 
ض من كان  سالح سياق ف    ينه   أن المفتر

اعات جميع    العقول أعظم بي    من  كان  أوالم ستانيسواف ألن األبد.  إىل العسكرية الت  
ين القرن ف    برنامج  دعموا   الذين العشر

 . األمريك   النووية األسلحة
 
 

 المناقشات   بدال   من   االمتحانات 
 

   قضاها   مع  
   الخامسة من عمره، اندلعت  الحرب العالمية األوىل، والتر

   عائلة  يهودية.  عندما   كان ف 
نشأ  ستانيسو اف ف 

   المدرسة.  بعض الصدف جعلته مهتًما  بالرياضيات.  وجد  ذات  
   فيينا.  بعد  العودة  إىل  مدينة لفيف، بدأ  الدراسة ف 

والديه ف 
   مكتبة بيتهم، فلفت انتباهه اىل عالمات ورموز  غت    مألوفة.  لقد  حاول فهمها  بقوة، 

مرة  كتاب  عناص   ال جت   للمؤلف أويلر  ف 
ة  ، بدأ       سن الخامسة عشر

   ذلك  الوقت.   ف 
   ُوصفت عل  نطاق واسع  ف 

كما  فعل  مع  نظرية   النسبية   الخاصة  ألينشتاين، والتر
   سنة 1927  

بينسك   حول حساب التفاضل ونظرية المجموعة ونظرية األعداد.  ف     قراءة  كتب  للمؤلف فاتسواف  تشت 
ف 

 التحق   بجامعة لفيف  بوليتكنيك  ، وأراد  أن يصبح مهندًسا  أو  ميكانيكًيا . 
ورسعان ما  لوحظت موهبته وُدع   إىل  نخبة علماء الرياضيات الذين ابتكروا  ما  يسىم مدرسة لفيف للرياضيات.  لقد   كانت  
   عرصه.  أمض    

منبعا  حقيقيا  للمواهب.  أتيحت  الفرصة ألوالم لمناقشة وتبادل األفكار   مع علماء الرياضيات األكت    ذكاء   ف 
ز   كوراتوفسك        المقه  االسكتلندي الشهت    يتحدث إىل ستيفان  باناخ  وستانيسالف مازور  وكازيمت 

ساعات طويلة ف 
احات لألكل، إىل 17 ساعة!   وهو جون شتاينهاوس.  امتدت إحدى هذه  المناقاشات ، مع  استر

   وقت قياس   قدره ست ساعات!  بعد  عام ، حصل عل  درجة 
  مؤلفاته العلمية ف 

ً
كتب أطروحة الماجستت   مستخدما

   جامعات  نمساوية وفرنسية  
ات وألقر  بعضها  بنفسه ف     عدة  أنحاء   من أوروبا  واستمع  إىل  محاص 

الدكتوراه ثم سافر  ف 
ية.   وإنجلت  

   السلطة إىل هتلر  صول و  بعد 
   يهودي  أصل من األشخاص وضع أصبح ، 1933  عام  ف 

  قبل لذلك للغاية.  صعًبا  أوروبا  ف 
   برينستون  ىلإ  الدعوة أوالم

  ثانيةال العالمية الحرب اندالع قبل هارفارد.  جامعة إىل  انتقل عام وبعد  ،المتحدة الواليات ف 
   عائلته زيارة من افو ستانيس  تمكن ،بقليل

  بعد  . األخوين حياة أنقذ  رحيل الخارج.  إىل المراهق  شقيقه معه أخذ و  بولندا  ف 
ة  . تقريًبا  عائلته أفراد  جميع  حيتهض وقع الذي وارسو  بقصف  ستانيسواف علم ،المتحدة الواليات إىل  وصوله من ةقصت   فتر

 
 

اح       غامض   اقتر
 
 
   القتال ضد  ألمانيا  النازية.  حتر  أنه تطوع للجيش، لكن لم يتم قبوله  

بسبب  مأساته األ رس ية، أراد  ستانيسواف المشاركة ف 
   هزيمة  المعتدي.  ثم  تلقر  رسالة  

    سؤال زمالئه العلماء  كيف يمكنه المساعدة ف 
بسبب ضعف  برصه.  لم يستسلم  واستمر  ف 

وع علىم   غامض ومهم للغاية له عالقة  بالجزء الداخل   من     مشر
   المشاركة ف 

من زميل قديم يسأله عما  إذا   كان  يرغب ف 
   صحراء نيو   

  ، ف 
ة بالقرب من سانتا  ف  النجوم.  تلقر   ستانيسالو  تعليمات  عن الذهاب بالقطار  إىل محطة  الم   الصغت 

.   كانت أرًضا       لوس  أالموس -  مركز  برنامج  القنبلة النووية  األمريك 
   مختت   رسي  ف 

مكسيكو.  هكذا   وجد  نفسه وعائلته ف 
ات من الحائزين عل       ذلك  العشر

ياء ، بما  ف  خصبة حقيقية للعلماء.  جلب األمريكيون إىل هنا  أذك  علماء الرياضيات والفت  
جائزة نوبل، وقاموا   بحل المشكالت النظرية والعملية المتعلقة بصنع القنبلة لتحديد  نتيجة الحرب الدموية.  بالنسبة  

ياء حتر  اآلن،  كانت  تجربة  جديدة ولكنها  رائعة.  هناك  دخل أوالم إىل النخبة الراقية   لستانيسواف، الذي لم يتعامل مع الفت  
   ال مجاالت العلمية  

   إقامة اتصاالت قيمة مع العلماء ف 
   عالم العلوم.  ورسعان ما   تم تقدير   موهبته العظيمة ف 

جدا  ف 
   المقه  االسكتلندي  

    ف 
   الماض 

األخرى.  اتضح أنه من خالل المناقشات الحيوية والنهج الغت   التقليدي للموضوع -  كما  ف 
وشيما  وناغازاك   اليابانيتي         هت 

   لفيف -  كان قادًرا  عل  حل المشكالت معهم.  عندما  سقطت  شحنتان  نوويتان عل  مدينتر
ف 
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   عام  1945 ، ركعت اليابان  عل  ركبتيها  ووقعت عل  االستسالم.  ومع  ذلك، لم يستطع العديد   من العلماء أن  يسامحوا   
ف 

    مأساة اآلالف من الناس.  وقال  آخرون إنه إذا  استمرت الحرب لكان هناك  المزيد  من الضحايا . 
   المساهمة ف 

 أنفسهم ف 
 

 
 مفكر   أبدي 

 
 

ب عد الحرب  أصبح أوالم أحد مؤسسي برنامج أوريون، أي  تطوير تكنولوجيا الدفع النووي للصواريخ الفضائية. كان أيًضا  شخصية   
رئيسية في  الفريق  الذي  كان يصنع  سالحا أقوى  حتى من القوة  النووية  - القنبلة الهيدروجينية.  الصدمة  في تفجيراتها التجريبية كانت  

 حتى في  وسط  الجيش.  كانت  فداحة  الدمار شديدة لدرجة أنه تم التخلي  عنها على نطاق  واسع. 
اكتسب مشواره المهن ي بعض الزخم  -  أصبح أستاذًا  في  جامعة  هارفارد ، وكان مستشاًرا  للرئيس  جون  كينيدي ومستشاًرا  في لجان  

مختلفة مثل  وكالة  ناسا  والشركات مثل آي  بي إم. على  الرغم من ن جاحه  الكبير في الواليات  المتحدة،  فقد  شعر بارتباط كبير ببولندا، 
 وحاول نشر  معلومات  حول  علماء الرياضيات البولنديين العظماء  ستيفان باناخ وستانيسواف  مازور. 

في  13 ماي و  1984 ، فور  عودته  من رحلة أخرى،  أغمي عليه  فجأة  وتوفي بنوبة  قلبية.  حتى آخر يوم  من  حياته، سافر إلى  مراكز  

 األبحاث  في كل من  أمريكا وأوروبا ، إللقاء محاضرات وعقد  ندوات  ومؤتمرات.  تم دفنه  في باريس . 
 

ذات مرة  ُسئلت كالرا  أوالم  -  ابنة  ستانيسواف  - البالغة  من العمر  آنذاك بضع سنوات عما إذا  كان  والدها  يلعب كرة القدم  معها.  ردت   
دون تفكير، "ال ،  والد ي يفكر  ويفكر ويفكر  فقط  ، ال  شيء  سوى  يفكر." تعتبر مساهمة أوالم  في  تطوير  العلم فريدة من  نوعها وتغطي   

العديد من المجاالت.  خالل  عمله،  كتب أكثر من  150 منشوًرا  حول نظرية االحتماالت  ونظرية  المجموعة  ونظرية  المجموعات  

ونظرية  األعداد الحقيقية والفي زياء الرياضية.  من ناحية، كان ناجًحا  في  لفيف في  قضايا تجريدية  للغاية، ومن ناحية أخرى،  كان مؤلفًا  
لعدد ال يحصى من  المفاهيم واألفكار لحل المشكالت  التقنية. كان أحد أولئك الذين أدخلوا  حوسبة  الكمبيوتر إلى البح وث. اخترع من  

بين أمور أخر ى  طريقة  تسمى مونت كارلو والتي ال تزال تستخدم  حتى اليوم  في العديد من  مجاالت العلوم. ليس  هناك أي  مبالغة  
على اإلطالق  في القول  إن عمل ستانيسواف أوالم، عالم  رياضيات بولندي عبقري،  جعل  التطور التكنولوجي الذي  نالحظه  اآلن  

 ممكنًا.
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Stanislaw Ulam  

(1909 - 1984) 

 

It is no exaggeration to say that the work of Stanislaw Ulam, a brilliant Polish 

mathematician, made the technological developments we now see possible. But most often, 

his name is mentioned in the context of weapons, which were expected to end all military 

conflicts forever. For it was Stanislaw Ulam, one of the greatest minds of the 20th century, 

who supported the American nuclear weapons program.  

 

 

Discussions Instead of Exams 

 

Stanislaw's family was of Jewish descent. When he was five years old, the First World War 

broke out. He survived it with his parents in Vienna. Upon his return to Lviv, he started school. 

Several coincidences caused him to become interested in mathematics. In his home library, he 

found the book Elements of Algebra by Eurler. He was intrigued by the unfamiliar signs and 

symbols. He tried hard to understand them just as he tried to understand  Einstein's Special 

Theory of Relativity, then widely described. At the age of fifteen, he began reading books by 

Waclaw Sierpinski on differential calculus, group theory, and number theory. In 1927, he 

enrolled at the Lviv Technical University, wanting to become an engineer or mechanic.  

His talent was quickly recognized. He was invited to join the elite group of mathematicians 

forming the so-called Lviv School of Mathematics. It was a breeding ground for talent. Ulam 

had the opportunity to discuss and exchange ideas with the most brilliant mathematicians of his 

time. He spent many hours in the famous Scottish Cafe talking to Stefan Banach, Stanislaw 

Mazur, Kazimierz Kuratowski, and Hugo Steinhaus. One of these discussions, with snack 

breaks, extended to 17 hours!  

He wrote his master's thesis, using his scientific papers, in just six hours! A year later, he had 

already defended his doctoral degree. He then traveled throughout Europe, listening to lectures 

and giving them himself at Austrian, French, and English universities.  

After Hitler came to power in 1933, the situation for Jewish people in Europe became 

complicated. Ulam, therefore, accepted an invitation to Princeton in the USA, and after a year, 

he moved to Harvard. Just before the beginning of the Second World War, Stanisław managed 

to visit his family in Poland and take his teenage brother overseas with him. The trip saved the 

brothers' lives. Shortly after arriving in the United States, Stanisław learned about the bombing 

of Warsaw. Almost all of his family members were killed.   

 

 

Mysterious Offer 

 

Due to a family tragedy, Stanisław desperately wanted to get involved in the fight against Nazi 

Germany. He even volunteered for the army but was not accepted due to his poor eyesight. He 

did not give up and kept asking his fellow scientists how he could help to defeat the aggressor. 

He received a letter from his older colleague asking if he would like to get involved in a 

mysterious strategic scientific project that had something to do with the interior of stars. 

Stanislaw was instructed to come by train to the small station of Lamy, near Santa Fe, in the 

desert in the state of New Mexico. That's how he and his family found themselves in the secret 

laboratory at Los Alamos - the center of the American nuclear bomb program. It was a veritable 

hotbed of scientists. The Americans brought here the most brilliant mathematicians and 

physicists, including a dozen Nobel Prize winners. They solved the theoretical and practical 

problems related to the bomb's construction, which was to determine the outcome of the bloody 
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war. For Stanislaw, who had not been involved in physics until then, it was a new but fascinating 

experience. It was there that Ulam entered the top elite of world science. His great talent for 

making valuable acquaintances with scientists in other fields of knowledge was quickly 

recognized. It turned out that through lively discussions and unconventional approaches to 

subjects - as he once did in the Lviv Scottish café - the entire team would come up with a 

solution to a problem. In 1945 two nuclear bombs fell on Japanese cities: Hiroshima and 

Nagasaki. Japan was brought to its knees and signed the surrender. Nevertheless, many 

scientists could not forgive themselves for having played a part in the tragedy of thousands of 

people. Others said that had the war continued, the number of casualties would be dramatically 

higher.  

 

 

Eternal Thinker 

 

After the war, he was one of the founders of the Orion Program, the development of nuclear 

propulsion technology for space rockets. He was also a key figure in the team building an even 

more powerful bomb than the nuclear - the hydrogen bomb. Its test explosions caused shock 

even among the military. The enormity of the destruction was so great that large-scale 

deployment was abandoned.  

Ulam's career gained momentum. He became a professor at Harvard, was an advisor to 

President John Kennedy and served as a consultant to various committees and corporations, 

such as NASA and IBM. Despite his great success in the United States, he felt a great 

attachment to Poland. He tried to popularize the knowledge of the great Polish mathematicians 

Stefan Banach and Stanislaw Mazur.  

On May 13, 1984, he suddenly fainted and died of a heart attack just after returning from 

another trip. Until the last day of his life, he traveled around scientific centers in America and 

Europe, giving lectures, seminars, and colloquia. He was buried in Paris.  

 

Once Klara Ulam, Stanislaw's daughter, who was a few years old at that time, was asked if her 

father played football with her. She answered without hesitation that he did not and that her 

daddy would only think, think, and nothing but think. Ulam's contributions to science are unique 

and span many fields. He wrote more than 150 publications in probability theory, group theory, 

multiplicity theory, real number theory, and mathematical physics during his career. On the one 

hand, he was successful in Lviv in extremely abstract problems. On the other hand, he was the 

author of countless ideas and concepts that solved technical issues. He was one of those who 

introduced computer calculations into research. Among other things, he created the Monte 

Carlo method, which is still used today in many fields of science. There is absolutely no 

exaggeration in saying that the work of Stanislaw Ulam, a brilliant Polish mathematician, made 

the technological development that we see now possible. 
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Jan Czochralski (1885 – 1953) 
 

 يان تشوخرالسك   )1953-1885(
 

 
نت   ولما   كان   فيسبوك   وكل   ما   نستفيد   منه   بالكامل.   من   المستحيل   تخي ل   العالم   بدون    لوله   لما   كان   كمبيوتر   ول   إنتر

    يكون   قلبها   ال معالج   ال حاسوب   ،   لن   تكون   هناك   وسائ ل   إ عالم .   لن   تكون   هناك   سيارات   
ونيات.   اليوم ،   بدون   األجهزة   التر إلكتر

أو   طائرات.   ل   يمكن   للمدينة   الحديثة   أن   تعمل ،   ألن   المعالجات   الدقيقة   )الميكروبروسيسورات(   ت ست    اشارات   المرور   أو   
 اإلمداد   بالكهرباء   والماء.   لن   تكون   هناك   مستشفيات   أو   بنوك . 

 
 

 مهال، مهال.   كيف ل   تكون المستشفيات أو  السيارات أو  الطائرات؟  كل هذه األ شياء  كانت  موجودة  قبل ظهور  أجهزة 
الكمبيوتر.  هذا  صحيح، لكن تقنية صنعها   كانت  مختلفة تماًما  عن  اليوم.   كانت السيارات  تتحرك بشكل أبطأ  وكان  عددهم  
   المستشفيات.  الطائرات لم تنقل ماليي    الركاب.  

أقل بكثت   من اليوم.  لم تكن هناك أبحاث  معقدة وأجهزة منقذة للحياة ف 
ء مع البنوك.   هل يمكنك أن  ت تخيل بنك  بدون   أجهزة  كمبيوتر؟  بنك يتم فيه تسجيل جميع المعامالت    

وكذلك نفس الش 
    سجالت ورقية؟ 

 والفوائد  والقروض والودائع ف 
ونيات.  عل  الرغم من أنه أكت   العلماء      تطوير  اإللكتر

   والمهندس  البولندي  البارز ،  ف 
ساعد  يان تشوخرالسك  ، الكيمياب 

   نفس الوقت  - مع األخذ  بعي    العتبار  إنجازاته  
   بولندا.  وف 

   العالم، إل  أنه تقريًبا  غت   معروف ف 
البولنديي    الستشهاد   بهم ف 

ه يحمل اسمه.  ويجب أن  تحمل مسابر  الفضاء إسمه.  لو   كان يان         كل مدينة شارع أو  منتر 
- يجب  أن  يكون له ف 

   بجوجل أو  فيسبوك أو   
 
  شبيهة

 
كة قوية تشوخرالسك   اليوم عل  قيد  الحياة وكان لديه مدير  أعمال  فعال ،   لكان قد  أسس ش 

 أبل. 
 
 

 عالم   مدرك 
 
 
وس   آنذاك.   كان واحدا  من        كانت  تحت التقسيم الت 

   23 أكتوبر  1885 بالقرب من بيدغوشتش التر
ُولد  يان تشوخرالسك   ف 

ثمانية أطفال ولدوا  لعائلة حرفتها  النجارة.  منذ  الطفولة،  كان يان مهتًما  بالكيمياء.  ومع ذلك  – إن  صح التعبت  -   لم يحب  
ة،  "أقنعوه"  بالنتقال إىل       كان يجري  ها.  لهذا  السبب، بمجرد  بلوغه سن السادسة عش 

والديه التجارب غت   اآلمنة تماًما  التر
   مركز   

ة  من عمره،  ذهب إىل برلي    وبدأ  العمل ف     التاسعة عش 
   صيدلية.  عندما   كان ف 

.  هناك  بدأ  ي ان العمل ف  كروتوستشي  
ين،  كان ت تهتم  ب إنتاج المعدات الكهربائية،      مطلع القرني    التاسع عش   و العش 

   ف 
كة ألمانية  و التر أبحاث )كما  يقال اليوم(  لش 

   العمل بس بب  نقص التعليم المناسب.  ومع   
    ذلك المصابيح  الكهربائية.  لم يكن لدى تشوخرالسك   مكانة  عالية ف 

بما  ف 
   الكلية  

ا  ويحب التعلم.  بعد   6 سنوات فقط من  وصوله إىل برلي   ،  دافع  عن أطروحته الهندسية ف 
ً
ذلك،  كان  مجتهد

   حياته.  أو  باأل صح اكتشاف  
   سن 31، حدث أهم اكتشاف ف 

   عام  1916، أي ف 
الكيميائية للفنون التطبيقية المحلية.  ف 

   بوتقة من القصدير   
ة، قام بغمس ه ف     المحت 

  من غمس القلم الريشة  ف 
 
ود  الذهن، بدل القرن.  تقول الحكاية أنه بسبب   ش 

   نعرفها  اليوم،  كان  لبد   
   تلك األيام، لم يكن الناس  يستعملون أثناء  الكتابة األقالم التر

المنصهر  أثناء تدوين المالحظات.  ف 
   إناء من الحت   بي    الحي    واآلخر.  فلذلك لما  غمس يان الريشة صارت عل   شكل معدن مصهور.   

من نقع القلم الريشة ف 
   رفيع.   نعم هكذا   كان! 

 حينما  أدرك ذلك  أخرج الريشة ومعها  خيط معدب 
   هذا  الخطأ  ، والبعض اآلخر  م مكن  

   مثل هذا  الخطأ  يزعل.  والبعض ممكن  يضحك بسبب وقوعه ف 
بالطبع الكثت   لما  يقع  ف 

يخت   عنه أصدقائه ويظهر   كيف  كانت  نتيجة خطإه.  لكن بالنسبة ل تشوخرالسك   فقد   كان مشوًرا   بما  أنجزه.  تتمثل عبقرية  
   أنهم بدأوا  يفكرون فيما   قد  يتجاهله اآلخرون.  قبل تشوخرالسك  ، ربما  لحظ  الكثت   من الناس أنه من  

بعض المستكشفي    ف 
د  حرارته.  ما  المثت        المعدن  المنصهر  ثم إخراجه، أنهم  كانوا  يسحبون "خيًطا"  من معدن  بدأت تت 

خالل غمس جسم ف 
ته العلمية.  بفضل هذا  الكتشاف أصبح  اليوم       مست 

    ذلك؟ بالنسبة لتشوخرالسك  ،  كانت هذه  نقطة تحول ف 
لالهتمام ف 

   العالم. 
 أكت   العلماء البولنديي    الستشهاد  بهم ف 

كيف يتجمد  المعدن  بهذه الطريقة الغريبة؟ هل هذا  ينطبق  عل   جميع المع ادن؟  من هذا  الخطأ  الذي ل   ُينش،  بدأ   
   قياس  معدل  تصلب )تبلور( المعادن وسبائكها.  تبي    أن طريقة تكوين  بلورات معدنية عن طريق  السحب  

تشوخرالسك   ف 
   تشكلت  بهذه الطريقة لها  هيكل منظم للغاية.  الذرات  

ة للغاية.  البلورة التر ( مثت  )تماًما   كما  فعلها  تشوخرالسك   بدون تفكت 
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   البداية مجرد  فضول  كان  
   تتكون  منها  مرتبة بطريقة محددة  بدقة.  ليست  محددة فقط  ولكن منتظمة أيًضا.  ما   كان ف 

التر
ونيات.  يتطلب فيه طبقات   يهتم به علماء  المعادن اتضح  بعد  سنوات أنه أساس مجال جديد  تماًما  –  أل  و هو  علم اإللكتر

   هذه المادة مرتبة للغاية.  ل  توجد  طريقة أفضل من تلك   
رقيقة من السيليكون البلوري  و يجب أن  تكون  الذرات الموجودة  ف 

   القصدير   
   طورها  تشوخرالسك   إلنشاء بلورات سيليكون مثالية.  يان  نفسه لم يكن يعرف ذلك  عندما  غمس قلمه ف 

التر
ة لالهتمام،  ولكنها  ليست عملية لآلخر .  حصل     الواقع، اعتت   أعماله المتعلقة ببلورة المعادن مثت 

.  ف     من الحت 
 
المنصهر  بدل

   أمور  أخرى. 
 عل  أموال حقيقية ف 

 
 

 العودة   إىل   بولندا 
 

 
ين( مدهشة للغاية  بالنسبة لشخص      مطلع  القرني     التاسع عش   والعش 

ة علمية  )ف     اكتسب  فيها   يان خت 
كانت  األوقات التر

   تلك  
   التسارع،  ومعها ، بدأ  الطلب عل  النقل الشي    ع والموثوق.  ف 

كان  يحب العلم والتكنولوجيا.  بدأت الثورة الصناعية ف 
    كانت  

األيام،  كان  من األفضل استخدام   القطارات ولكن  كانت امكانياتها  محدودة بسبب  رداءة الجودة وأسعار  المعادن التر
   صنع السكك الحديدية والعجالت والعناص  الهيكلية للقطارات. 

 تستخدم ف 
   السابق ،  كان  يتم استخدام  سبيكة  

   سن األربعي   ،  طور   يان  سبيكة  كانت  مثالية لصناعة خطوط السكك الحديدية.  ف 
ف 

تتآكل بشعة، باإلضافة إىل  أنها  تحتوي عل  القصدير.  و هو   معدن  باهظ الثمن.   كانت  سبيكة تشوخرالسك   أكت   متانة  
   
اع  عل  الفور ، ألنها  بفضلها  تمكنت   من زيادة الشعة التر كات السكك  الحديدية األلمانية براءة الختر ت ش  وأرخص.  اشتر
تتحرك  بها  القطارات.  أصبح يان  تشوخرالسك   بفضل ما  يسىم ب "باهنميتل"، أي معدن  السكك  الحديدية، رجل ثر ي 

ي فورد ، صاحب ماركة سي ارات فورد       الخارج.  بناء عل   دعوة شخصية من هت 
   ألمانيا ، ولكن حتر  ف 

م.  وليس فقط ف  ومحتر
   تنتىم   إىل   

المشهورة عالمًيا  أبحر  تشوخرالسك   إىل الوليات المتحدة.  هناك   ُعرض عليه منصب مدير  المصانع المعدنية التر
اح  آخر  يتعلق  بعودته إىل بولندا .    من ذلك، وافق  عل  اقتر

 
 صانع السيارات العمالق.  رفض تشوخرالسك   هذا  العرض وبدل

   عام  1918 استعادت بولندا  استقاللها.  بعد  بضع سنوات، وبفضل مبادرة الرئيس إغناس   موشيتسك   )الذي  كان  هو   
ف 

ون حول العالم بالعودة  إىل  بولندا.  عاد  يان تشوخرالسك    ًما(،  بدأ  العلماء  والمهندسون المنتش  ا  ومحتر
ً
نفسه  كيميائًيا  معروف

 ، توىل منصب أستاذ   متعاقد ، ثم حصل عل  لقب أستاذ  رسىم  .   كما   
 
إىل وارسو   وخصوصا  إىل جامعة  وارسو  للتكنولوجيا.  أول

    
ا  يقع ف  ى أيًضا  قصً ا  صغت     عاصمة الدولة الجديدة  فحسب،  بل اشتر

تخل  يان  عن جنسيته األلمانية.  لم يتأقلم العالم ف 
   وارسو ، والذي  أصبح نقطة مهمة عل  الخريطة الثقافية والجتماعية للعاصمة البولندية.  دعا  تشوخرالسك   

شارع نابيالكا  ف 
.   قام       بولندا   ما  بي    الحربي  

   بداية مشوارهم العلىم  .  زارته النخبة بأكملها  ف 
اىل بيته العلماء المعروفي    والعلماء الموهوبي    ف 

   جيالزوفا  فول  ، وحتر  قام  بتمويل  
ل فريدريك شوبان  ف  ميم مت   ع بالمال  لتر بتمويل المنح الدراسية للشباب الموهوبي    وتت 

.  لسوء الحظ، اندلعت الحرب عام  1939.     بيسكوبي  
 األعمال األثرية ف 

 
 نهاية   مأ ساوية 

 
 
   برلي   ، أنقذ  حياة العديد  من العلماء.  عرف تشوخرالسك   أهم العلماء األلمان  بعد ما  عمل لسنوات عديدة  

بفضل عالقاته ف 
    
   وارسو  استعمل عالقاته التر

اعه.  خالل الحرب، عندما   كان ف     ألمانيا  وهناك  اكتسب شهرة عالمية بفضل براءات اختر
ف 

   جامعة وارسو  للتكنولوجيا.  اهتم األلمان بذلك،  ألن  
   ف 
   شبابه.  عل  الرغم من العدوان الحرب    استمر  ع مله البحت 

كونها  ف 
   إجراء العمليات العسكرية، ولذلك تمكن يان  من توظيف العديد  من  

ا  ف 
ً
البحث الذي أجراه تشوخرالسك    كان مفيد

   المنف   وكذلك السلطات الشية، علمت أن   
األشخاص وبالتاىل   أنقذ  حياتهم.  األهم من ذلك أن السلطات البولندية ف 

تشوخرالسك   أنقذ  حياة الناس  وسمحت له بالعمل طوال  الوقت.  لم تنقذ  أموال  و عالقات عائلة تشوخرالسك   العلماء  
   مساعدة   

فحسب،   بل أنقذت أيًضا  الفناني    واألشخاص غت   المرتبطي    بالعلم أو  الثقافة.  شاركت عائلة العالم بأكملها  ف 
   السنوات األوىل لجمهورية  

ة ما  بعد  الحرب.  هؤلء ، ف     فتر
.  ومع  ذلك  لم يكن هذا  مهًما  للسلطات الشيو عية ف  المكبوتي  

بولندا  الشعبية، اتهموا  هذا  األستاذ  المتمت     بالتعاون مع المحتل.  بعد  الحرب، دخل تشوخرالسك   السجن بتهمة الخيانة.  
ومما  جعل وضعه  يزداد   سوءا  هو  اتهامه بأن إجراءات التنازل عن الجنسية األلمانية لم تكتمل بسبب عدم إتمام  بعض  
الوثائق  المطلوبة منه  آنذاك.  بالنسبة للشيوعيي   ،  كان تشوخرالسك   عميال  أللمانيا.  عل  الرغم من  أن المحققي    طلبوا   

   إعطائها .   كان يخاف من أنهم س يعاقبو هم  أيًضا.  دافع  
أسماء األشخاص الذين أ نقذهم، إل  أن العالم لم يرغب ف 

.  عل  الرغم من إطالق شاحه من السجن )بسبب      ،  ثم ضد  الشيوعيي  
  ضد  المحتل األلماب 

 
تشوخرالسك   عن الناس أول
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عدم  وجود  أي  دليل عل  تعاونه  مع ألمانيا(، فقد  ُحرم من  وظيفته وألقابه األكاديمية.  قاطعته ادارة  جامعة وارسو   
ات و اجراء البحو ثات.  عل  الرغم من أنه نجا  من الحرب، إل  أنه   للتكنولوجيا ، طردته من منصبه،  و منعته من  إلقاء المحاص 

اضطر  إىل مغادرة  وارسو  ألنه لم يتمكن من  العثور  عل  وظيفة فيها .  عاد  إىل  مسقط  رأسه -  قرية  كت سينيا  بالقرب من  
ات التجميل لتصفيف   ة تسىم "بيون".   كان  ينتج  تلميع  األحذية ومستحص  كة  عائلية صغت  بيدغوشتش وأسس هناك ش 

ا.  حذفت السلطات الشيوعية تشوخرالسك    
ً
   النهاية  كان   كيميائًيا   موهوًبا  جد

    تجهت    اللحوم.  ف 
الشعر  والملح المستخدم ف 

   نفس الوقت أظهر  يان موهبة ليس  
ف جامعة وارسو  للتكنولوجيا  أنه  كان  يعمل  فيها.  ف  من جميع الموسوعات، ولم تعتر

ا.  لم يستطع أعداء تشوخرالسك   
ً
كته بقوة  وحققت أرباًحا  جيدة جد    مجال األعمال.   نمت ش 

   العلوم  ولكن أيًضا  ف 
فقط ف 

كته ومبانيها ، تعرض هذا  العالم المشهور  عالمًيا  ألزمة      عام  1953، أثناء تفتيش  شديد  الوحشية لش 
تركها  دون ردة  فعل.  ف 

   22 أبريل 1953. 
   بعد  ذلك  بوقت قصت   ف 

 قلبية.  توف 
 

   زراعة البلورات المفردة.  يكاد  يكون من المؤكد  أنه بعد  بضع  
عندما   كان تشوخرالسك   يحتص    بدأ  العالم يقدر  طريقته ف 

ونيات أشباه الموصالت،  كان  سيصبح تشوخرالسك   حائًزا   عل  جائزة نوبل.  ترك أكت     سنوات عندما  تحقق  من إمكانات إلكتر
   بولندا  الشعبية، ظهر ت 

   األعمال العلمية.  بينما  ف 
من 120 منشوًرا  بفضلها  أصبح أكت   العلماء البولنديي    يستشهد  بهم ف 

   عام 1970 أي  بعد  17 عاًما  من وفاته!  قام مجلس الشيوخ  بجامعة  
   الموسوعة  كان  فقط ف 

أول ذكر  لتشوخرالسك   ف 
   عام  2011 -  بعد  66 عاًما   من سحب  ألقابه منه وطرده من  

وارسو  للتكنولوجيا  بمنحه درجة بروفيسور  حتر  فقط ف 
 وظيفته بشكل مخزي! 
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Jan Czochralski (1885 - 1953) 

 

There would be no computers or the Internet without him. There would be no Facebook 

and everything that we love to use. It is impossible to imagine a world without electronics. 

Today, there would be no media without devices equipped with a processor. There would 

be no cars or airplanes. A modern city would not function because microprocessors 

control the changing of lights and supply of electricity and water. There would be no 

hospitals or banks.  

 

Wait a minute. What do you mean there would be no hospitals, cars, or airplanes? After all, all 

of those things worked before there were computers. That is true, but the technology used to 

build them was very different than today. Cars moved slower, and there were far fewer of them. 

Hospitals didn't have complex research and life-saving equipment; airplanes did not carry 

millions of passengers. The same applies to banks. Can you imagine a bank without computers? 

A bank where all transactions, interest, loans, and deposits are recorded in paper books?  

Jan Czochralski, a brilliant Polish chemist and engineer, made the development of electronics 

possible. Even though he is the most quoted Polish scientist globally, he is almost unknown in 

Poland. Meanwhile, considering his achievements, he should have a street or a park named after 

him in every city. Also, space probes should carry his name. If Jan Czochralski had lived in 

today's times and had an efficient manager, he would have built a giant similar to Google, 

Facebook, or Apple 

 

 

 

Perceptive scientist  

 

Jan Czochralski was born on 23 October 1885 near Bydgoszcz. At that time, this part of Poland 

was ruled by Prussia. He was one of eight children born to a family of carpenters. Jan showed 

interest in chemistry since childhood. Mildly speaking, his parents did not like his experiments, 

which were not entirely safe. For this reason, as soon as he was 16 years old, they "convinced" 

him to move to Krotoszyn. Jan began working in a pharmacy. When he was 19 years old, he 

went to Berlin and started working in the German concern AEG's research center (as we would 

call this today). At the turn of the 19th and 20th centuries, the company produced electrical 

equipment, including light bulbs. Czochralski did not have a high position at work due to a lack 

of proper education. However, he was hardworking and liked to learn. Only six years after 

arriving in Berlin, Jan defended his engineering thesis at the chemical faculty of the local 

polytechnic. 

In 1916, at the age of 31, he made the most profound discovery of his life. Or rather, the 

discovery of the century. An anecdote says he was so absent-minded that he dipped this fountain 

pen nib in a crucible with melted tin instead of an ink bottle while taking notes. In those days, 

people did not write with pens we know today. The fountain pens had to be dipped in an ink 

bottle now and then. However, the bottle in which Jan inserted his nib contained molten metal. 

As soon as he realized this, he took out the nib along with a thin metal rod clinging onto it. That 

was it! 

 

 

Probably many people would curse quietly under their breath after such a mistake; others would 

have laughed, told, or shown their friends the result of their error. However, Czochralski was 

delighted with what he saw. The genius of some discoverers is that they begin to think about 

what others would ignore. Probably Czochralski was not the first to notice that by dipping an 

50



 

 

object in molten metal and then taking it out, they were pulling a "thread" of cooling metal 

behind it. What is interesting about this? For Czochralski, it was a crucial moment in his 

scientific career. Thanks to this discovery, he is probably the most quoted Polish scientist in the 

world today.  

How does it happen that metal solidifies in such a strange way? Does it concern all metals? 

Since that memorable mistake, Czochralski began to measure the solidification (crystallization) 

rate of metals and their alloys. The method involving the formation of metal crystals by pulling 

(which is how Czochralski did it by absentmindedness) was fascinating. The crystal formed in 

this way had a very ordered structure - the atoms were arranged in a strictly defined manner. 

Not only was this manner determined, but it was also regular. What at the beginning was only 

a curiosity, which metallurgists were interested in, turned out to be the foundation of an entirely 

new field, which became electronics. Thin layers of crystalline silicon are essential in 

electronics. However, the atoms in this material must be very ordered. There is no better method 

to create perfect crystals of silicon than the one developed by Czochralski. Jan himself could 

not have known when he dipped his nib in molten tin instead of ink. In fact, he considered his 

work on the crystallization of metals interesting but not very practical. He made his real money 

from something else.  

 

Return to Poland 

 

The times when Jan Czochralski was gaining his scientific experience (the turn of the 19th and 

20th centuries) were impressive for someone in love with science and technology. The 

industrial revolution was beginning to accelerate, and the need for fast and reliable transport 

was growing. In those days, the best way to get around was by rail. However, it had some 

drawbacks that stemmed from the poor quality and price of the metals used to build the trains' 

rails, wheels, and structural components. 

At less than 40 years of age, Jan developed an alloy that was ideal for constructing railroad 

sliding bearings. Previously, an alloy used wore out quickly and contained tin, which was very 

expensive. Czochralski's alloy was more durable and cheaper. German railroads immediately 

bought the patent because it allowed them to increase the trains' speed. Jan Czochralski became 

a wealthy and respected man thanks to the so-called bahnmetal, or railroad metal (as his alloy 

was commonly called). He was respected not only in Germany but even overseas. At the 

personal invitation of Henry Ford, the owner of the world-famous automotive brand Ford, 

Czochralski sailed to the USA. There, he was offered the position of director of a metallurgical 

plant, which belonged to the magnate and car manufacturer. Czochralski, however, declined. 

Instead, he accepted another offer, which was related to his return to Poland.   

In 1918, Poland regained its independence. A few years later, thanks to the initiative and 

authority of President Ignacy Moscicki (who was himself a well-known and respected chemist), 

the scientists and engineers scattered all over the world by the winds of history began to return 

to Poland. Jan Czochralski also returned to Warsaw, precisely to the Warsaw University of 

Technology. First, he took the position of a contract professor, and later, he accepted the title 

of full-time professor. Czochralski also renounced his German citizenship. The scientist found 

himself in the capital of the new country. He bought a palace located in Warsaw's Nabielaka 

Street, which became an essential point on the cultural and social map of the capital. 

Czochralski invited both recognized figures and promising scientists. The entire elite of 

interwar Poland visited him. He financed scholarships for talented young people, donated 

money for the restoration of Chopin's manor in Żelazowa Wola, and even funded archaeological 

work in Biskupin. Unfortunately, in 1939 the war broke out. 

 

 

51



 

 

A tragic end  

 

Thanks to his contacts in Berlin, he saved the lives of many scientists. Czochralski knew the 

most important German scientists. After all, he worked in Germany for many years, and it was 

there that he gained world recognition for his patents. He stayed in Warsaw during the war and 

benefited from friendships established in his youth. Despite the warfare, he continued the 

research at the Warsaw University of Technology. The Germans were interested in it because 

Czochralski's works were helpful in the war effort. 

On the other hand, precisely because the research was so valuable to the German army, 

Czochralski managed to employ many people (thus saving their lives). Importantly, the Polish 

authorities in exile and the underground authorities knew that Czochralski was saving people's 

lives and allowed him to continue his scientific work. The Czochralskis' money and contacts 

saved scientists, artists, and people outside the world of science or culture. The whole family 

of the scientist was involved in helping the repressed. However, this did not matter to the post-

war communist authorities. In the first years of the People's Republic of Poland, the newly 

formed government accused the distinguished professor of collaboration with the occupying 

forces. After the war, Czochralski found himself in prison suspected of treason. His situation 

was even worse as the procedure of renouncing German citizenship was not completed due to 

formalities. For the communists, Czochralski was a German agent. Although the investigators 

asked for the names of the rescued, the scientist did not want to give them. He was afraid that 

they would also be punished. Czochralski defended people first against the German occupants 

and then against the communists. Although finally released from prison (there was no evidence 

of cooperation with the Germans), he was deprived of his job and academic titles. The Warsaw 

University of Technology authorities cut him off, stripped him of his position, and banned him 

from lecturing and conducting scientific research. Although he survived the war, he had to leave 

Warsaw because he could not find a job there. He returned to his hometown Kcynia, near 

Bydgoszcz, and founded a small family company Bion. He produced shoe polish, hairdressing 

cosmetics, and salt used for curing meat. After all, he was a very gifted chemist. The communist 

authorities removed Czochralski's name from all encyclopedias, and the Warsaw University of 

Technology did not acknowledge its professor. 

Meanwhile, Czochralski showed not only his scientific talent but also his business flair. His 

company grew in strength and earned very well. Czochralski's enemies could not leave this 

without reaction. In 1953, during a fierce search of his home and company premises, the owner 

and world-famous scientist suffered a heart attack. Shortly after, he died on April 22, 1953.  

 

As Czochralski was dying, the world was beginning to appreciate his method of growing 

monocrystals. It is almost certain that a few years later, when the potential of semiconductor 

electronics was recognized, Czochralski would be awarded the Nobel Prize. He left behind over 

120 publications, making him the most cited Polish scientist in scientific papers. Meanwhile, 

in the People's Republic of Poland, the first encyclopedic reference to Czochralski did not 

appear until 1970, 17 years after his death! The Senate of the Warsaw University of Technology 

rehabilitated Czochralski only in 2011 -  66 years after they deprived him of his degrees and 

disgracefully dismissed him! 
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Mieczysław Bekker  
(1905 – 1989) 
 

 ميتشيسواف بيكر 
(1905 – 1989) 

 
 
ا.  
ً
ا. ومن المؤكد أن استكشاف القمر كان سيكون مختلف

ً
وفيسور بيكر لكان عالم السيارات مختلف لوال أشخاص مثل البر

ي عملت بشكل رائع عىل سطح 
القمر. وعىل الرغم من أنه  ألن المهندس البولندي هو الذي صنع المركبات الجوالة الت 

ي علية البيت
ًعا عالمًيا للسيارات للطرق الوعرة إال أن اهتمامه بالعلوم بدأ  من كتاب وجده ف 

ّ
 .كان ُمصن

 
>>>> 

 
ا لسيارات الطرق الوعرة. سىع جيش كندا و جيش الواليات المتحدة للتعاون معه. ومع ذلك، فقد  

ً
لقد كان صانًعا بارز
. غرس   اشتهر بيكر بما فعله الستكشاف القمر. ولد بالقرب من هروبيشوف، لكنه ربط حياته المدرسية بمدينة كوني  

ي القمر واالستماع إىل والدهما  
فيه والده حب التكنولوجيا والفضاء. ميتشيسواف وشقيقه األصغر كانا يحبان التأمل ف 

ي الواقع مرصد فلكي  بب   -األب وابناه  - يتحدث عن النجوم والكواكب. قام رجال بيكر الثالثة 
ناء منصة عىل شجرة، وهي ف 

وفيسور بيكر إن مشاهدة  . بعد سنوات، قال البر ا ببناء تلسكوب بسيط بمساعدة العدسات ثنائية العي  
ً
. قاموا أيض صغب 

ي صنعها ستنقل 
ي ذلك الوقت، ربما لم يحلم بأن المركبات الت 

وجه القمر جعلته يشعر وكأنه يستطيع لمسه بيده. ف 
س عىل سطح القمرالنا . 

ي أحد الصيف قاموا  
لم يكن التلسكوب والمرصد هما التصميمان الوحيدان اللذان قام بصناعتهما األخوان بيكر. فف 

ي كان هيكلها مغىط بجرائد ملصقة ألن  
بصنع نسخة من طائرة لينتهال ثنائية السطح. لم يتم أبدا اختبار هذه الطائرة الت 

عة لركوب  ها. ربما كان هذا أفضل لهمااألخوين لم يكن لديهما الشجا . 
ياء والرياضيات  ع هي    -التكنولوجيا والفب   كانت هذه المواد سهلة جدا بالنسبة لبيكر. وكانت إحدى وسائل التسلية للمخب 

ل بيكر كانت مغطاة بصي ي لمب  
غ  تحويل الصيغ وحل األلغاز الرياضية. يقال أن البوابة الخشبية المؤدية إىل الفناء الخلف 

 .رياضية
 
 

 حرب 
 

 
ي علية المدرسة. كان أحدها كتاًبا  

ا به كتب قديمة ف 
ً
ي المدرسة اإلعدادية، صدفة وجد صندوق

عندما كان بيكر ال يزال ف 
شر عام 

ُ
ي  1880عن أساسيات علم الفلك ن

. كما يتذكر هو نفسه، منذ ذلك الحي   لم يستطع التوقف عن التفكب  ف 

 .الكواكب واألقمار والنجوم
ي جامعة وارسو للتكنولوجيا. اختار تخصص السيارات ودافع عن شهادته مع    غادر 

 ف 
ً
ي وارسو، وتحديدا

كوني   للدراسة ف 
ي صنع سيارات للطرق الوعرة للجيش البو 

ة. بعد التخرج، بدأ ف  لندي.  مصممي طائرات آر دبليو دي البولندية الشهب 
، ألن الحرب اندلعت.  عبر رومانيا، وصل إىل فرنسا، حيث عمل عىل الفور  لسوء الحظ، لم ينجز من هذا الكثب 

ي باريس. عندما استسلمت فرنسا، قام الكنديون بإخالئه  
ي قسم الدبابات بوزارة القوات المسلحة ف 

كمتخصص ف 
ي أوتاوا

ي مكتب أبحاث المدرعات ف 
 .وتوظيفه عىل الفور ف 

ا العمل عىل دراسة تصميم  السيارات للطرق الوعرة.  ً درس أنواًعا مختلفة من المحركات وأنظمة التعليق   هناك بدأ أخب 
، أقنعه الجيش األمريكي بتغيب  أرباب عمله. عندما عاد مدنًيا،   ي

ي منتصف الخمسينيات من القرن الماض 
وأنظمة القيادة. ف 

ي العديد منها 
إال أنه   عرضت عليه أفضل الجامعات والمعاهد الفنية األمريكية العمل معها. عىل الرغم من أنه حاض  ف 

ي صنع المركبة  
ال موتورز. هناك بدأ ف  ، جب  ي الصناعة. أصبح مدير معهد األبحاث لعمالق السيارات العالمي

 ف 
ً
وجد عمال

القمرية. كان التحدي صعًبا للغاية. كيف تصنع مركبة قادرة عىل نقل األحمال الثقيلة ومريحة وآمنة لألشخاص الذين  
ي تربة القمر ، وتكون  يرتدون بدالت فضاء تجعل حركتهم صعب

ي نفس الوقت تكون هذه المر كبة خفيفة وال تغرق ف 
ة  وف 

ي عدم القدرة عىل استخدام محرك  
ا بحيث يمكن نقلها بسهولة؟ كانت الصعوبة اإلضافية تتمثل ف 

ً
قابلة للىطي أيض

وري لحر  ، ألنه ال يوجد غالف جوي عىل القمر، وبالتاىلي ال يوجد أكسجي   ض  اق الداخىلي
ي المحرك. إذا  االحب 

ين ف  ق البب  
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لم يكن ذلك كافًيا، فلن تكون عجالت السيارة مصنوعة من المطاط، ألن هذه المادة لن تكون قادرة عىل تحمل التقلبات  
ي تسود عىل سطح القمر )من +

ي درجات الحرارة الت 
ة ف  درجة مئوية 80-إىل   110الكبب  ). 
ي أعلنت عنها وك 85شاركت  

ي المسابقة الت 
كة ف  الة ناسا. فاز تصميم بروفسور بيكر، ومن المثب  لالهتمام، أنه كان  شر

ي الفرق األخرى المنافسة
ا بعض البولنديي   ف 

ً
 .هناك أيض

 
 
 

 القمر 
 

 
. رغم أن وزنها   1.8مب  وعرضها   3.5كان طول مركبة بيكر القمرية حواىلي  كيلوجرام فقط فكان يمكنها حمل   200مب 

ي السيارات الكهربائية وكذلك عىل سبيل المثال  كيلوجرام إىل القمر.   500
ي ما بعد ف 

 غالًبا ما استخدم ف 
ً
استخدم بيكر حال

ا لدرجة أنه تم  
ً
ي كل عجلة. كان أداء السيارة جيد

ي القطارات فائقة الشعة. كان يركب محركات كهربائية منفصلة ف 
ف 

ي ثالث مهمات متتالية من أبولو دون إدخال أي تحسينات
ي مهمة أبولو  استخدامها ف 

  15جديدة عليها. طارت إىل القمر ف 
 . 17و  16و 

ا للغاية، ألنه مع  
ً
بة القمرية. كان األمر معقد ي الب 

قال بيكر بنفسه أن التحدي األكبر كان صناعة عجالت ال تدفن نفسها ف 
ي األرض. إىل جانب ذلك،

غالًبا ما   وجود جاذبية أقل، يترصف السطح الفضفاض بشكل مختلف عن ما هو عليه ف 
اكتشف مصممو مركبات المري    خ الجوالة ذلك، حيث اشتغلت هذه المركبات هناك عىل الكوكب األحمر بشكل مختلف  
عما توقعه صانعوها. لم تتعطل سيارة بيكر ولو مرة واحدة، فقد صعدت بسهولة عىل المنحدرات، وذكر رواد الفضاء  

توفر الكثب  من المرح. قام بيكر بصنع عجالت المركبة الجوالة من أوتار  أنفسهم مراًرا وتكراًرا أن قيادتها كانت مريحة و 
 البيانو الملتوية مثل الينابيع معززة بألواح من التيتانيوم. 

ي ورشته عندما تقاعد( علق نسخة من كتاب عن الفضاء كان قد  
ي شغلها بيكر طوال هذه السنوات )وف 

ي المكاتب الت 
ف 

ي المدرسة اإلعدادية. تو
ي الواليات المتحدة عامقرأه ف 

ي بيكر ف 
ف   1989. 

ي الواليات المتحدة فُيكتب اسمه مع مشاهب  استكشاف الفضاء، وكان معظم رواد  
ي بولندا، أما ف 

إنه غب  معروف ف 
عها بيكر.  الفضاء من برنامج أبولو من أصدقائه. كل سيارة للطرق الوعرة ذات الدفع الرباعي لها حلول تكنولوجية اخب 

رية الحركة األرضية مطلوب للقراءة ألي صانع سيارات. وسمي عىل اسمه الوحدة المستخدمة لتحديد رخاوة  كتابه نظ
ي تنمية شغفه. 

ي كل مرة أكد عىل الدور المهم الذي لعبه أبويه والمعلمون ف 
بة. بعد الحرب زار بولندا عدة مرات. ف   الب 
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Mieczysław Bekker  

(1905 - 1989) 

 

Without people like Professor Bekker, world motorization would look different. And the 

conquest of the Moon would look different for sure. It was a Polish engineer who built 

rovers, which were very successful on the Silver Globe. And although he was a world-

class designer of off-road vehicles, his interest in science began with a book he found in 

the attic.  

 

He was an outstanding designer of off-road vehicles. The armies of Canada and the USA wanted 

to cooperate with him. However, Mieczysław Bekker is best known for what he did to conquer 

the Moon. He was born near Hrubieszów, but his school was located in Konin. Love for 

technology and space was instilled in him by his dad. Together with his younger brother, 

Mieczysław loved admiring the disk of the Moon and listening to their dad talking about the 

stars and planets. Three Bekkers - a father and his two sons - built a platform, actually a small 

observatory, in a tree. Using binocular lenses, they also constructed a simple telescope. Many 

years later, Professor Bekker said that while observing the disk of the Moon, he felt as if he 

could touch it with his hand. At that time, he probably did not even dream that the vehicles he 

built would drive people around the Moon's surface.  

The telescope and observatory were not the only structures the Bekker brothers built. One 

summer, they created a replica of Lilienthal's biplane glider. The design, covered with glued 

newspapers, was never tested because the brothers lacked the courage to get into it. Maybe that 

was a good thing. 

Technology, physics, and mathematics - these were subjects that Mieczyslaw did not have to 

learn. The knowledge smoothly slid into his brain. One of the hobbies of the future inventor 

was transforming formulas and solving mathematical problems. He is said to have covered the 

wooden gate leading to the backyard of the Bekker house with mathematical patterns.  

 

 

War 

 

When Mieczysław Bekker was still in middle school, by some coincidence, he found a box with 

old books in the attic of his school. One of them was a book with the basics of astronomy 

published in 1880. As he recalled, he could not stop thinking about planets, moons, and stars 

from that time on.  

From Konin, he went to Warsaw to study, specifically at the Warsaw University of Technology. 

He chose the specialization in automobiles. He defended his diploma with the constructors of 

the famous Polish RWD airplanes. After graduation, he started to design off-road vehicles for 

the Polish army. Unfortunately, not much came out of it because the war broke out. He escaped 

to France via Romania, where the Ministry of Armament in Paris immediately employed him 

as a specialist in the Tanks Department. When France capitulated, the Canadians evacuated him 

and immediately hired him at Ottawa's Armoured Weapons Research Office. 

It was there that he eventually began to conduct work on off-road vehicles. He researched 

various types of drives, suspensions, and steering systems. In the mid-1950s, the US Army 

persuaded him to accept their job offer. When he retired to civilian life, the best American 

universities and technical colleges offered him jobs. Although he lectured at many of them, he 

was an industry employee. He became the director of the research institute of the global 

automotive giant, General Motors. It was there that he took up the task of building a lunar rover. 

The challenge was extremely difficult. He had to build a vehicle capable of transporting heavy 

loads, comfortable and safe for people dressed in restrictive suits, lightweight, that would not 
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bury in the lunar soil, and foldable so that it could be conveniently transported. An additional 

difficulty was the inability to use an internal combustion engine because there is no atmosphere 

on the Moon and no oxygen necessary for burning gasoline in the engine. If that wasn't enough, 

the wheels of the car couldn't be made of rubber because this material would not withstand the 

large temperature fluctuations that occur on the surface of the Moon (from +110 to -80 degrees 

Celsius).  

Eighty-five companies entered the competition announced by NASA with their designs. 

Professor Mieczysław Bekker's design won. What is interesting, there were also several Poles 

in other teams.  

 

 

Moon 

 

Bekker's lunar vehicle was nearly 3.5 meters long and 1.8 meters wide. Weighing only 200 kg, 

it could take a 500 kg payload to the Moon. Bekker applied a solution that was later applied not 

only in electric cars but also in super-fast trains. It consisted in installing separate electric 

motors in each wheel. The vehicle worked so well that it was used in three subsequent Apollo 

missions without any improvements. It flew to the Moon with the Apollo 15, 16, and 17 

missions.  

Bekker himself said that the biggest challenge was to design wheels that would not bury 

themselves in the lunar soil. It was pretty complicated because, without gravity, the loose 

surface behaves differently than on Earth. The constructors of Mars rovers learned about it as 

soon as their designs worked on the Red Planet differently than predicted. Bekker's vehicle did 

not bury itself even once and quickly climbed slopes. The astronauts themselves repeatedly 

mentioned that driving was comfortable and provided great fun. Bekker constructed the rover's 

wheels from piano strings twisted like springs and reinforced with titanium plates.  

A replica of a book about space that he had read as a middle school student hung on the wall of 

Bekker's office for all these years. Bekker died in the USA in 1989.  

In Poland, he is unknown. In the USA, his name is inscribed in the alley of merit for conquering 

space. Most of Apollo's astronauts were his friends. Every four-wheel drive off-road vehicle 

has a technological solution invented by the Pole. His book The Theory of Terrestrial 

Locomotion is a must-read for any car builder. The unit used to determine the looseness of the 

ground is named after him. After the war, he visited Poland several times. Each time he 

emphasized how important a role his parents and teachers played in developing his passion.  

56



57



58



 

 

Stefan Drzewiecki 
(1844 – 1938) 

 
ي  ستيفانييدجيفيتسك 

(1844-1938) 
 
ونيييألفيييفرسخيييتحتيييالماءي"يي،يلميييتوقعيبالتأكيدييأنييبدأييي ييعاميي1870يروايةيي"يعشر  

نيف  ييجولييفير ييالفرنس   
عندمايييكتبيالروائ 

يي-يصانعييوعالميي الكابت  ييينيموييالبولنديييبعدييبضعييسنواتيرحلتهياألوىلييتحتيالماء.يييكانيهذاييالرجليستيفانييدجيفيتسك 
عيورجليلمييفهمييكلمةي"مستحيل."  ومخي 

 
 

 عدادييالمسافاتي
 

 
يييمعيمعلميه.ييوعلييالرغميمنيأنهياجتازييامتحانيالثانويةيي لقديييكانيطفليييحبيالمزحيويقالييإنهييكانيييمزحيويضعييمقالبيحت 
اي،يإلييأنهيلمييحصليعلييشهادة.ييويهذاييلألسفيأغلقييطريقهيإىليالجامعات.ييلكنيهذاييلميييثبطيعزيمةييستيفان.ييي

ً
العامةيجيد

جيإيفل.يي ياييمشهوًراييلير
ً
اييمهندًساييومشيد

ً
ييالفصليهوييغوستافيإيفليالذييأصبحيلحق  

التحقييبمدرسةيفنيةيمرموقة.يييكانييزميلهيف 
ييإىلييالبلديييكيمحبيي ييبولندا،يأئ   

ةيمضطربةيللغاية.ييعندمايياندلعتيانتفاضةيينايرييف  ةييكانيستيفانيييعيشيفي  خلليهذهيالفي 
لوطنهيللنضماميإىليالقتال.ييوصليمتأخراي،ييولمييستطعيإلييأنيييرىييالنهايةيالمأساويةيللنتفاضة.ييبعدييعودتهيإىلييفرنساي،يي

يييكانيقدييبدأييفيهاييمايييسىميي  
يي"كومونةيباريس"ي-النتفاضةيالثوريةيلسكانييباريس.ييبعديييهزيمتهاييانتقليإىليفيينايي–ييالت   

شاركيف 
ي"يحيثيتمييفيهييتقديمياإلنجازاتيالعلميةيوالتقنية.ي  "المعرضيالعالىم 

ييعاميي1867ي،يأييعنيعمريييناهزيي23يي  
اعهياألوليف  ييذلكيالوقتييكانييقدييأنجزييالعديدييمنياإلنشاءات.ييحصليعلييبراءةياخي   

ف 
اعهييكانيييمكنيلسائقييسيارةيياألجرةيأنيييفرضيعلييالراكبيأييي اعيهوييعدادييالمسافات.ييقبليظهوريياخي  سنة.يييكانيهذايياإلخي 

اعاتهيي اتيالمقطوعة.يياليومييكلييسيارةييأجرةيلديهاييمثليهذاييالجهاز.يييكانتياخي  ييعداًدايييوضحيالكيلومي  عيدجيفيتسك  سعري.يياخي 
التاليةيتتعلقييبالسككييالحديدية.ييقامييبصنعيجهازييلقياسييرسعةيالقاطرةيالبخاريةيويكذلكيآلةيأوتوماتيكيةيلربطيالعربات.ييتميي

ييمعرضيفييناي.ي  
اعاتيف   منحهيجوائزييعلييهذهييالخي 

 
 

 هديةينبتوني
 

 
ييذلكيالوقتييي  

ي.ييلمييكنيأحدييف  ءيالوحيدييالذييأثاريياهتمامييدجيفيتسك   
علييأييحال،يلمييكنيخطيالسكةيالحديديةيهوييالسر

ييالحلم.ييتحديدييموقعيالسفينةيومسارهاييعلييالخريطةييكانييدوًيايييويبواسطةيالرجليالضابطيي  
ييف  يياسيحت  ييئر  يتصوريينظاميجر 

ييبصنعييي ا.يييقاميدجيفيتسك 
ً
المراقبيللسفينة.ييتطلبييهذايياألمرييلمهارةيمناسبةيوتركير ييعال،يلذلكييكانتيياألخطاءيشائعةيجد

 جهازيييرسميمسارييالسفينةيتلقائًياي،يباستخدامييبوصلة،يأطلقييعليهاييياسمي"دروموغراف".ي
اييي
ً
اييجد

ً
ييسعيد .يييكانياألمير ييالمعرضيالعالىم   

،ييقيصييروسياي،ييتقديمييستيفانييف   
،ييشقيقيياإلسكندرييالثائ   

ييقسطنت  لفتيانتباهياألمير
بعمليالمهندسيالشابيوأبدىييإعجابهيلدرجةيأنهيقدمييلهيمنحةيدراسيةيبراتبيجيدي.ييويرسعانييماييبدأيييجهازهي"دروموغراف"يي

ييالحربيمعييتركياي.ي  
 بعدييتحسينه،يخدمتهيعلييالسفنيالحربيةيالمشاركةيف 

ييغواصةيعسكرية.ييصحيحيأنهاييي ييالملحةيتحتيالماءي.يييكانيأولييمنيبت   
ءييكرائدييف   

يياشتهرييقبلييكليشر ومعييذلكيفإنييدجيفيتسك 
ءيلهيبدايةيما.يييكانتيالغواصةيلديهاييمكانيلرجليواحديييديرييي  

كانتييبعيدةييعنيالتصميماتيالموجودةياليومي،ييلكنييكليشر
يييمكنياستخدامهاييلربطياأللغامييي  

الدواسةيلتحريكييالمروحة.يييكانتييتحتويييكذلكيعلييقفازاتيمطاطيةيخارجيالهيكليوالت 
ييويمكنيياستخدامهاييمنييقبليأربعةيأشخاص.ييواستخدمييفيهاييأيًضاييي ييماييبعدييأكير  

تحتيسفنيالعدو.يييكانتياألصنافيالصادرةيف 
ييمنيقبليعالميالفلكييانيهيويليوسي)يمكنكييأنييتقرأييعنهيعلييي ييالقرنيالسابعييعشر  

يسكوبيف  آلةيبريسكوب.ييتميإنشاءيالير
اعهي يياخي  ييالملحةيتحتيالماء.يييقدمييدجيفيتسك   

ييهوييمنيابتكرييفكرةيياستخدامهيف  (،يلكنيدجيفيتسك   
وئ  موقعنايياإللكي 

ةييبالقربيمنيجاتشينا.ييشاهدييالقيصييالكسندرييالثالثيوزوجتهيي ييعامي1881يعليييمياهييبحير  
المحسنيوالمعدلييشخصًياييف 

ييإىلييالمنصةيوسلميلزوجةيالقيصييباقةيي المناورات.ييعلييمايييقالييأنهيبعدييأنيصعدييقاربهيعلييسطحيالماءي،ياتجهيدجيفيتسك 
 منيزهوريياألوركيدييالمفضلةيلديهايييقائل:يي"هذهييهديةيينبتونيلجللتك"
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ييي  
يي50يغواصة،يوهوييدليليعلييقوتهاييف  عندماييانتقليإىليفرنساييعاميي1892،ييكانيلدىيروسياييبالفعليأسطولييكامليمنيحواىل 

ييمسابقةيوزارةيالبحريةيالفرنسية،يحصليعلييي  
ييمجاليالغواصات.ييف   

اييف  ً ذلكيالوقت.يييبالتأكيديييكانييممكنايياعتبارييستيفانيخبير
جائزةيلتصميمييغواصةيمعييأنابيبييطوربيديييمدمجةييتعملييبالهواءيالمضغوط.يييكانتييهذهيالغواصةيالحربيةيتعمليبالطاقةيي
ييغواصةيصممهاييي .ييأكير  

الهجينةي-يعندماييتكونيعلييالسطح،يتعملييبالبخاري،يوتحتيالماءييكانتيتستخدميالدفعيالكهربائ 
اي.ي
ً
يييكانتييقابليةييالعوميلديهاييل350يطن  وصنعهاييدجيفيتسك 

 
 

ييويي...ييطيور  مراوحيومسامير
 
 
يانيمثليالطيور.ييعلييعكسيماييينتخيلهيفإنييمنيالناحيةيي ييالسباحةيمثليالسمكة،يقررييأنيييتعلميالطير  

بمجردييأنييحققييحلمهيف 
انيي انيودرسييتحليقييالطيورييوطوريينظريةيالطير ييمهتًماييبالطير ا.ييأصبحيدجيفيتسك 

ً
الفزيائية،يهذهيالمسائلييمتشابهةييجد

ييوصفيي  
ييبعضياألعماليالشيقةيالت  يييكانييهذاييموضوًعاييشائًعاييللغاية.يينشر ييينهايةيالقرنيالتاسعييعشر  

.ييلييعجبيأنهيف  اع  الشر
حيقدرتهاييعلييالتحليقييعكسياتجاهيالري    ح.يياستنتجيبشكليصحيحيويعلييعكسيبعضيي فيهاييالطيورييبأنهاييطائراتيحيةيورسر
ييالماءيي  

ييممكنة.ييركزيييبحثهيعلييتشغيليالمراوحييف  اعيآلتيباألجنحةيالمتلوحةيغير العلماءيوياألفكارييالشائعةيآنذاكييحولياخي 
ييصنعيالطائريةيي  

يياستخدموهاييمنيبتر ييأمورييأخرىياألخوانييرايتيف   
وتوربيناتيالهواء.ييلقدييوضعيأسسينظريةيالمروحةيالت 

ييتعليماتيلحسابيالشكليوالحجمياألمثليللمراوحيلسفينةيمعينةيبشكليصحيح.ييي األوىل.ييعلوةيعلييذلك،يأعدييدجيفيتسك 
ييهذاييي  

يييجميعيأنحاءيالعالم،يويالذينييستخدمونهايييبالطبعييبارتياح.يييكانيملخصيجميعيأبحاثهيف   
إنهاييهديةيحقيقيةيللمهندستر ييف 

ييعامي1920ي،ييوحصليمنيخللهيعلييجائزةيأكاديميةييالعلوم.ي شر
ُ
 المجالييكتاًباييعنينظريةيمحركاتييالمروحةين

لمييقتصييعملهيعلييالكتابةيفقطي،يبليقاميبنفسهيببناءيهيكليطائرةييسىمي"كانارد"،يأوييبطةييباللغةيالفرنسية،يمعيابتكارييي
اعهي ييمركزييثقلياآللةيبواسطةياستهلكيالوقود.يييكانياخي  ان.ييتعامليمنيخلليهذاييمعيمشكلةيتغيير ييأثناءيالطير  

استقرارييتلقائ 
كيبييراديوييعليييمت  ييالطائرةيونقليمنيي اييخلليالحرب.ييساعدتيالمولداتيالكهربائيةيالمركبةييعلييالطائراتيبي 

ً
ييمفيد التاىل 

 خللهيمواقعيالعدوييإىليالوحداتيالمدفعية.ي
اني،يويكانيمهتًماييأيًضاييي ييمجاليالطير  

يينهايةيحياته،يابتكرييأفكارييجديدةييف  ييعندييهذهيياإلينجازات.ييبليحت  لمييقفيدجيفيتسك 
ييبحثايييعنيطواحتر ييالتوربيناتيي ييسنيالتسعتر ي،ينشر  

يييتقنًيا.ييف 
ً
ييمني150يحل اعاتيالجديدةييوالبتكاراتيالتقنية.ييطورييأكي  بالخي 

يييتنفيذييأفكارهم.يييكمايييدعميي  
المائية.ييعاشييأربعةيوتسعتر ييسنة.ييساعدييبكليرسورييالشبابيالمتحمستر ييللتكنولوجياييوالعلوميف 

ييينهايةيحياتهيتركيييجميعيأعمالهيوكتبهيواستوديوهاتهيتحتيتصفيالدولةيي  
بسخاءيالمهندستر ييالمستقبليتر ييالبولنديتر ي،ييوف 

 البولندية.ي
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Stefan Drzewiecki 

(1844 - 1938) 

 

When in 1870 Juliusz Verne wrote Twenty Thousand Leagues Under the Sea, he didn't 

expect that Polish Captain Nemo would start his first underwater voyage just a few years 

later. That man was Stefan Drzewiecki, constructor and scientist, inventor, and a man 

who did not understand the notion of "impossible."  

 

Taximeter 

 

He was quite a rascal. Rumor has it that he loved to play tricks on his teachers. And although 

he passed his high school exams very well, he did not receive his diploma. That, unfortunately, 

closed his path to university. But Stefan was not discouraged. He began studying at a prestigious 

technical school. His schoolmate was Gustave Eiffel, later the famous engineer and constructor 

of the Eiffel Tower. It was during this period that Stefan experienced a very turbulent episode. 

When the January Uprising broke out in Poland, as a patriot, he came to the country to join the 

fight. He arrived too late and could only see the tragic end of the uprising. Upon returning to 

France, he took part in the Paris Commune, a revolutionary uprising by the people of Paris. 

After its defeat, he moved to Vienna. The Universal Exhibition was coming up, and it would 

host scientific and technical achievements. 

By this time, he had already made several constructions. He patented his first invention in 1867 

when he was 23 years old. It was a taximeter. Until he invented it, a carriage driver could 

demand any payment from a passenger. Drzewiecki invented a counter showing kilometers 

traveled. Today, every cab is equipped with such a device. The following inventions were 

related to railroads. He developed an instrument to measure the speed of a steam locomotive 

and a machine for connecting wagons. These inventions were awarded at the Vienna Exhibition.  

 

 

Neptune's Gift 

 

The railroad was not the only thing that interested Drzewiecki. Back then, nobody dreamt about 

GPS. The ship's position and its route on the map had to be marked manually by the officer on 

watch. It required skill and attention, so mistakes were quite common. Drzewiecki constructed 

a device that automatically drew the ship's route using a compass, which he called a 

dromograph. 

When Stefan was presenting his invention at the world exhibition, Prince Constantine, brother 

of Alexander II, Tsar of Russia, noticed it. The prince was so impressed with the work of the 

young engineer that he offered him a well-paid scholarship. The improved dromographs were 

soon used on warships participating in the war with Turkey.  

Drzewiecki's greatest fame was as a pioneer of submarine navigation. He was the first to build 

a war submarine. It was far from today's submarines, but you had to start somewhere. The ship 

had room for one crewman, who pedaled the propeller. Practicality was added by a pair of 

rubber gloves sticking out of the hull, which could be used to mount mines under enemy ships. 

Subsequent versions were more extensive and could already serve four people. They also used 

a periscope. Periscope was constructed in the 17th century by an astronomer called Jan Hevelius 

(you can read about him in this book). It was Drzewiecki who came up with the idea of using 

it in submarine navigation. Drzewiecki personally demonstrated his improved design in 1881 

on a lake near Gatchina. Tsar Alexander III and his wife watched the maneuvers. It is said that 

after launching his boat, Drzewiecki went out and presented a bouquet of Tsarina's favorite 

orchids, saying: "here is a gift from Neptune for Your Highness." 
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When he moved to France in 1892, Russia already had an entire submarine fleet of about 50 

vessels, which testified to its power in those days. Indeed, the Pole could already be considered 

an expert in submarines. In a competition of the French Ministry of the Navy, he received an 

award for designing a submarine with built-in torpedo launchers powered by compressed air. 

The ship had a hybrid propulsion system - when afloat, it operated on steam propulsion, while 

underwater, it used electric propulsion. The largest submarine designed and built by Drzewiecki 

had a displacement of 350 tons. 

 

 

Propellers, Screws and... Birds 

 

Once he realized his dream of swimming like a fish, he decided to learn to fly like a bird. 

Despite appearances, these are very similar subjects from the perspective of physics. 

Drzewiecki became interested in aviation, studying bird flight and developing a theory of 

gliding flight. No wonder, at the end of the 19th century, it was a very catchy topic, literally 

and figuratively. He published several interesting papers in which he described birds as living 

aircraft and explained their ability to glide against the wind. Unlike some scholars, he came to 

the correct conclusion that the ideas prevalent at the time about flapping winged machines were 

not valid. His research focused on the operation of propellers in water and turbines in the air. 

He created the basis for the propeller theory, which was used by the Wright brothers, among 

others, when constructing the first airplanes. 

Moreover, Drzewiecki prepared a manual on correctly calculating the optimal shape and size 

of propellers for a particular craft. It was an immense gift for engineers from all over the world, 

which they gladly used. All his research in this field was summarized in a book on the theory 

of propeller propulsion published in 1920, for which he received an award from the Academy 

of Sciences.  

However, he did not limit himself to paperwork. He built an airframe called Canard, which 

means duck in French, with an innovative automatic stabilization during flight. In this way, he 

solved the problem of changing the machine's center of gravity by fuel consumption. Another 

of his inventions came in handy during the war. Aircraft-mounted generators made it possible 

to mount radio stations on board and transmit enemy positions to artillery units. 

Drzewiecki never rested on his laurels. Until the end of his life, he worked on new aviation 

ideas. Still, he was also interested in new inventions and technical innovations. He developed 

over 150 technical solutions. At the age of 90, he published a trowel on water turbine mills. He 

lived to be ninety-four years old. He was eager to help young enthusiasts of technology and 

science in implementing their ideas. He generously supported future Polish engineers. At the 

end of his life, he bequeathed all his works, books, and laboratory to the Polish state. 
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Kazimierz Prószyński 

(1875 - 1945) 

 كازيمير  بروشينسكي 

 )1945-1875( 

 

   المقدمة.  الرجل الذي 
   مجاله تستحق   بالتأكيد  جوائز  األوسكار.  ومع  ذلك، بعد  سنوات، ظهرت نجوم أخرى  ف 

اعاته ف  اختر

   
 ، وبفضل عمله قام  بتصميم األجهزة التر

ا
   منذ  أن  كان طفل

   التصو ير  الفوتوغراف 
اعات ف  كان عل  اتصال  بأحدث االختر

   أبطأ  بكثت  . 
 استخدمها  عالم السينما  بأكمله.  لوال  هو  لكان  تطور  التصوير  السينمائ 

 

ا،   إبدأ !   األضواء،   الكامت 

  .    وارسو ، حيث أجرى حفيده  تجارب  مختلفة بفضول طفول 
   ف 
كان لجد   كازيمت    بروشينسك   استوديو  للتصوير  الفوتوغراف 

   التقطها  لعائلته، بل وقدم خدع  ا   سحرية باستخدام المصابيح  والمرايا.  ذات يوم، عندما   كان  
كان  ينظم عروض الصور  التر

   مكان  مظلم، 
   الشارع.  مقابل مبلغ قدره  20  كوبي ك، تم عرض  24 صورة ف 

ا  بتصوير   ح   ف 
 
 ، الحظ بروشينسك   إعالن

ا
طفل

  
تبدو  بسيطة لحصان  يقفز  عت   حواجز    موضوعة عل  عجلة دوارة،  مما   خلق  عند  دورانها  وهم بالحركة.  هذه الصورة التر

 .  
   التصوير  السينمائ 

   ذهن  كازيمت    و ألهمته ليبدأ  ف 
 رسمت ف 

   عام  1894 إرساله إل دراسة  
   المدرسة اإلعدادية ، بدأت تظهر  مهاراته الفنية الرائعة، لذلك قرر  والديه ف 

أثناء  دراسته ف 

   السنة األول  
ة األول لعمله  -  فبالفعل ف    حتر   يريا  النتائج  الممت  

ا
   بلجيكا.  لم يكن عليهما  أن  ينتظر ا  طويل

الفنون التطبيقية ف 

   مساعدة   
   الوقت  نفسه، فكر  ف 

من الدراسة، قام ب صنع  "مرسل  عام" ،  و هو  جهاز  لط   المجالت وتغليفها  و عنونتها .  ف 

   تم تسهيلها  بشكل  كبت    من خالل هذا   
كيها  والتر والده بإرسال نسخ  من مجلتيه "جازيتا  شفيونتيتشنا" و"بروميك"  إل مشتر

 الجهاز . 

   السوق آنذاك  و الخاصة بإسقاط الصور   
ات  الموجودة ف  ها .  الكامت  ز  مهتما  باألفال م أكت   من غت  ومع  كل هذا    كان  كازيمت 

ة  نة.   كان من الصعب  مشاهدة اإلسقاطات لصورة مهتر  المتحركة،  كان بها  عيب  كبت  .  الصورة الناتجة لم تكن مستمرة  و متر 

!  وهكذا  صنع  جهاز  "بليوجراف"      األ جهز ة.   كان البد  من  التغيت 
ا  ما  تتعطل اإلسقاطات بسبب  أعطال  ف  ومقطعة، وغالب 

   تم استخدامها  من قبل.  لكن ذلك  كان  
الذي يحتوي  عل  جهاز  عرض خال من العيوب، بل  كان  هو  أفضل من تلك  التر

   طويل باستخدام  جهازه بعد   ما   طرأت عليه  
اعات بروشينسك  .  قدم  أول  فيلم روائ  مجرد  بداية لسلسلة طويلة من اختر

يطي   ، أثناء العرض يتم      استخدام  عدستي    وشر
بعض التحسينات  ويسىم "بيوبليوجراف".  تتمثل هذه التحسينات ف 

بانت"   وهو  عن مغامرات   يط.   كان فيلم  "عودة   بت     تسببها  حركة الشر
عرض الصورة بالتناوب إلزالة االنقطاعات خالل ه  و التر

ب فيها   كثت   من الخمر ، أو  فيلم " مغامرة   سائق   عربة   أجرة   يجرها   حصان "  يحك   عن   ل بعد  حفلة شر شاب يعود  إل المت  

    مطلع القرني    التاسع  
ا  ف 
 
    كانت  تعتت   جود تها  عالية جد

السائق  الذي تم إطالق خيوله أثناء قيلولته  - انها  أول  األفالم التر

ز .  اعات  كازيمت  ين.  وكل هذا  بفضل اختر  عشر  والعشر

 

 

    باريس 
 كولومبوس   ف 

اعاته وانتقل      اختر
    وقت سابق ،  كان  قد   توقف  عن العمل ف 

   بلجيكا.  ف 
   عام  1908، تخرج  بروشينسك   من البوليتكنيك  ف 

ف 

   عل  قدم وساق، ألن  باريس -  كمدينة مليئة بالمسارح  والماله    
إل باريس.  هناك،  كان العمل عل  تطوير  التصوير  السينمائ 

ز  العمل عل  حل أكت   مشكلتي     كانتا  تزعجاه،  وهما    الليلية والفناني    -   كانت  تطمح ألن تصبح "مدينة الفيلم".  واصل  كازيمت 

الضوء الوامض وارتعاش  الصورة  أثناء عروض  الفيلم.  فوجد  حل جديد  أال  وهو  استخدام قطعة تسىم "اوبتوراتور" أي  
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الحجاب الحاجز  بثالث فتحات بحيث يكون  التومض الناتج غت   محسوس.  تم القضاء عل  المشكلة الثانية من خالل  

يط  الفيلم.   كان من الصعب  التوصل لهذه اآللية ولكن صنعها   كان سهل جدا ، لذلك استقبل صانع     تحسي    جهاز  يحرك  شر

  إدخاله إل  دور   
 
ة  عل  الفور ، وبدأ  تدريجيا .  بدأ  إنتاجه بكميات  كبت  وشينسك   بحماس   كبت  األفالم "بليوجراف " المحّسن لت 

   صناعة السينما  بأكملها .  حتر  ذلك الحي   ،  كانت  مشاهدة األفالم  تسبب  إجهاد  للعيني    ،  
السينما.  لقد  أحدث ثورة هامة   ف 

اع من  الممكن  تمديد  حكاية الفيلم لعدة   ة  دقيقة أو  نحو  ذلك،  فأصبح  اآلن بعد  هذا  اإلختر    عشر
فكان طولها  ال  يتعدى اثنتر

ا  من قبل لويس لوميت   الذي     ، وقد  تم تقديره أيض 
ساعات.  تمت تسمية  بروشينسك   باسم  كولومبوس للتصوير  السينمائ 

اعات بروشينسك     ة أنجزت اختر    تلك  الفتر
اعة التقنية.  قد  يبدو   من الصعب  فهمها  اليوم، ولكن ف     الت 

منحه المرتبة األول  ف 

 ثورة حقيقية وكانت  القوة الدافعة لصناعة السينما  النامية. 

 

"   عل   العالم    " عي  

   القوائم، 
ا  محمولة بدون حامل ثالئ     من خالل إنشاء "ايروسكوب"، أي أول  كامت 

   التصوير  السينمائ 
   ف 
حقق  إنجازه الثائ 

اعهه وهو  ...  عل  الشج.  وب  هذه الطريقة  ز  اختر ا .  عرض   كازيمت     هذه  الكامت 
وسكوب ف  بحيث  ثّبت  الصورة باستخدام  جت 

ا   
 
ة  جد    ما  قبل  كبت 

ات ف  أراد  أن  يظهر  أنه من الممكن الحصول عل  صورة  مرضية حتر  أثناء ركوب الخيل.   كانت الكامت 

.  بفضل بروشينسك  ، أصبح من   وثقيلة وحساسة للصدمات.  و هذا  قلل بشدة إمكانيات المنتجي    ومخيلة المخرجي  

ا  عن      لندن  تقرير 
ع بنفسه ف     عام  1911، سجل المختر

ا.   ف 
 
، واكتسب عمل المراسل معت   جديد الممكن التصوير  المباشر

   الطبيعة، معجبا   ب جهاز  "ايروسكوب" بعد   
ي والباحث ف  تون،  الرحالة اإلنجلت   ي  كت  تتوي    ج الملك جورج الخامس.   كان شت 

    
ات المراسلي    ف     الغابة اإلفريقية.  خالل الحرب العالمية األول، ساعدت الكامت 

أن صور   به العديد  من أفالم الطبيعة ف 

ز ،  وهو  جهاز   يجمع  بي    السينماتوغراف و الفونوغراف، أي يجمع  بي      ا  لكازيمت  ا  رائع 
اع  توثيق  الحرب.   كان "كينوفون" اختر

اعه لم     تصميمه تفوق حتر  عل  توماس اديسون  الذي  كان ي شتغل عل  نفس الجهاز.  منذ  وقت إختر
الصورة والصوت.  ف 

 تعد  األفالم صامتة. 

   السنوات  
   وارسو.  ف 

  ، وأنجب منها  طفالن.  استقرت العائلة ف 
ية، دوروئ     عام  1914 ،  تزوج بروشينسك   من امرأة إنجلت  

ف 

اعات أخرى،  "، وكذلك عل  إختر    عام  1939، عمل  بروشينسك   عل  تحسي    بنية "العي  
 ا  بعد  اندالع الحرب  ف 

التالية، أيض 

    بولندا.   
ات والمصابيح  الجديدة.   كان  يتمتع  بروشينسك   بشهرة عالمية، لكنه  كان  يحلم بالعمل ف  وأجهزة العرض، والكامت 

   بالدنا.  أدى نقص رأس  المال  والوضع  االقتصادي  والسياس   إل استحالة تنفيذه لهذه الخطط،  
تمت   نمو  صناعة السينما  ف 

قل إل 
ُ
ولم تتح له الفرصة قط لتنفيذها  مرة أخرى.  لسوء الحظ،  كان هو  الوحيد  من عائلته الذي لم ينج  من الحرب ون

ا    حيل الكامت  ا   كرس نفسه للعمل، أخذ  معه أثناء  التر
 
ا   شغوف ع  ا.   بصفته مختر

 
مخيم ماوتهاوزن-جوسي    و الذي   لم يعد  منه أبد

ء .   
" ورسومات تخطيطية ألحدث تصميماته.  لألسف فقد   كل  سر  "العي  
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Kazimierz Prószyński  

(1875 - 1945) 

His inventions certainly deserved Oscars in their category. Nevertheless, years later, other 

stars came to the fore. A child who knew about the latest innovations from the realm of 

photography became a man who designed devices used by the entire film world. The 

development of cinematography would have been much slower without him.  

 

Lights, camera, action! 

Kazimierz Prószyński's grandfather had a photography workshop in Warsaw, where his 

grandson performed various experiments with childish curiosity. He used to show his family 

the pictures he had taken and even demonstrated magic tricks using lamps and mirrors. One 

day, as a child, Prószyński noticed an advertisement for live photography on the street. For a 

fee of 20 kopecks, a darkened room showed 24 images placed on a spinning wheel, creating the 

illusion of movement. This seemingly simple image of a horse jumping over an obstacle sank 

into his memory and inspired him to take up cinematography.   

During his secondary school education, he began to show excellent technical skills, so in 1894 

his parents decided to send him to study at the polytechnic in Belgium. They did not have to 

wait for the first results of his work. In the first year of his studies, he constructed a universal 

expeditor, a device for folding magazines, applying bands, and addressing. He thought of his 

father's needs and made it much easier for him to send subscribers the copies of "Gazeta 

Świąteczna" and "Promyk" he published.  

However, Kazimierz was most fascinated by film. The existing cameras for projecting moving 

images had a fundamental flaw. The resulting image was not continuous and even. It was 

difficult to watch the projections of the jittery and flickering image. The screenings were often 

interrupted by equipment malfunctions. That had to be changed! He created a pleograph that 

did not have a faulty projector and was better than those used before. But this was only the 

beginning of a long series of Prószyński's inventions. Prószyński presented the first feature film 

with directed action using his improved device, the biopleograph. This improvement involved 

using two lenses and two tapes. The image was projected alternately during projection to 

eliminate gaps in the display caused by a moving tape. The first films that were watched in very 

high quality for the turn of the 19th and 20th century were: the Return of the Birbant - a movie 

about the adventures of a young man returning home after a drunken party, and The Adventure 

of the Horse-Drawn Carriage Driver, whose horses were buckled during a nap. And all these 

thanks to Kazimierz's inventions.  

 

Columbus in Paris 

In 1908, Prószyński graduated from a polytechnic in Belgium. He had previously interrupted 

his studies to work on his inventions and moved to Paris. There, work on developing 

cinematography was in full swing because Paris - as a city full of theaters, cabarets, and artists 

- aspired to be "the city of film." Kazimierz continued to work on eliminating two of the most 

significant problems that still bothered him, namely, the flickering of light and image vibration 
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during film projections. His new solution involved using an obturator, i.e., an aperture with 

three slits so that the resultant flicker would be imperceptible. 

The second problem was eliminated by improving the device that moved the film stock. The 

mechanism was difficult to invent but very simple to construct. Prószyński's improved 

pleograph was received with great enthusiasm by the film community. Its mass production 

began immediately, and it was gradually introduced to cinemas. This was a breakthrough for 

the entire cinematographic industry. Previously films had lasted no more than a dozen or so 

minutes due to eye strain. It was now possible to start developing plots into movies that could 

last up to several hours. Prószyński was called the Columbus of cinematography, and his work 

was recognized by Louis Lumiere, who gave him a priority in technical mastery. Today it may 

seem difficult to understand, but Prószyński's inventions caused a real revolution and were the 

driving force behind the nascent film industry.  

 

"Eye" on the World 

Prószyński made the second breakthrough in cinematography by constructing an aeroscope, 

which is the first portable camera without a tripod, which stabilized the image with the help of 

a gyroscope placed in it. Kazimierz demonstrated his solution sitting in a saddle. He wanted to 

show that it was possible to get a satisfactory image even while riding a horse. Earlier cameras 

were huge and heavy and sensitive to shocks. This severely limited the producers' possibilities 

and directors' imagination. Thanks to Prószynski, live filming became possible, and the 

reporter's work took on a new meaning. The inventor himself recorded a report on the 

coronation of King George V in London in 1911. Cherry Kearton, an English traveler and 

wildlife explorer, became a huge advocate of the aeroscope after making many nature films in 

the African jungle. During World War I, the camera helped reporters document the war effort. 

Kazimierz's breakthrough invention was the cinephone, which couples the cinematograph with 

the phonograph, i.e., combines picture and soundtrack. Prószyński was ahead of even Thomas 

Alva Edison, who was working on the same device. Since his construction, films no longer had 

to be silent.  

In 1914 Prószyński married Dorothy from England, with whom he had two children. The family 

settled in Warsaw. Over the following years, even after the war began in 1939, Prószyński 

worked on improving the design of "Oko" and other inventions, projectors, new cameras, and 

lamps. Prószyński enjoyed worldwide recognition and fame as an inventor, but his dream was 

to work for Poland. He wanted the cinematographic industry to flourish in our country. Lack of 

capital and the economic and political situation made it impossible to put these plans into 

practice. He never had a chance to realize them. Unfortunately, he was the only member of his 

family who did not survive the war and was sent to the Mauthausen-Gusen camp, from which 

he never returned. As an avid inventor dedicated to his work, he took the "Oko" camera and 

sketches of his latest designs when deported. Unfortunately, it is all gone. 
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Stefan Banach (1892 – 1945) 

 

  ستيفان باناخ

(1892-1945) 

 

ا ،   
ً
لم   ي تخرج   من   الجامعة،   ودافع   عن   أطروحة   الدكتوراه   بالصدفة ،   ومع   ذلك   أصبح   بروفيسورا.   ربما   لم   نكن   سنسمع   به   أبد

    حدائق   كراكوف.   يبدو   أن   حياته   كلها   كانت   عبارة   عن   سلسلة   من   الصدف   المذهلة.   اليوم   سميت   
لول   حدث   عارض   وقع   ف 

 شوارع   وساحات   وقاعات   الجامعات   باسمه.   ُيدع   أب   المدرسة   البولندية   للرياضيات . 

 

   أرسة حاضنة.  لم يتعرف إل  عل   
    30 مارس  1892  ونشأ  ف 

    كراكوف ف 
كانت  بداية ستيفان  باناخ صعبة  للغاية، فقد  ولد  ف 

   المدرسة قدرات رياضية ولغوية استثنائية.   كان  يعط   دروس   
  بالنسبة له، لكنه أظهر  ف 

ا
والده.  بالتأكيد  لم يكن األمر  سهل

   مكتبة، لكنه  كرس  كل  لحظة فارغة عنده  
   ال متحانات عمل ف 

خاصة قبل اجتياز  امتحاناته التوجيهية.  بعدما  نجح  ف 

    مدنية لفيف، لكنه  درس  
   مدرسة الهندسة )  البوليت كنيك( -  كلية الهندسة المدنية ف 

لدراسة الرياضيات.   كما  بدأ   دراسته ف 

   احدى األيام  من  
فيها   لمدة  سنتي    فقط.  ربما  لم نكن سنسمع  عن شخص مثل ستيفان باناخ  لول   ذلك الحدث العارض.  ف 

   حدائق   كراكوف عبارة "تكامل ليبيسغ"  أثناء محادثة  بي     
سنة 1916 العالم الشاب هوغو   شتاينهاوس،  سمع  أثناء تجوله ف 

ب شتاينهاوس من هؤلء      الرياضيات.  اقتر
ا ، ول  يعرفه إل  المتخصصون ف 

ً
.  لقد  فوج   ، ألن المصطلح  كان حديث رجلي  

الشباب.  اتضح أن  أحدهم  كان  ستيفان باناخ، واآلخر  أوتون  نيكود يم، خري    ج رياضيات و مدرس.  أوضحا  السيدان  

   الرياضيات من أجل المتعة. 
ا  ما   يجتمعان مع طالب  آخر  إسمه ويتولد  ويلكو ش  لمناقشة مسائل ف  ً  لشتاينهاوس أنهما   كثت 

 

 دكتوراه مفاجئة 

   األماكن العامة يناقشون  أخباًرا  من عالم الرياضيات.  شتاينهاوس الذي   كان  مهتما  بهذه  الصحبة  
نادرا   ما  ترى  شباًبا  ف 

  جاهًزا   من  
ا
   ذلك الوقت.  اندهش  عندما   تلقر  حل

ة لالهتمام  كان يعمل عليها  ف  الجديدة أخت   الطالب عن مشكلة علمية مثت 

ة  أكاديمية  كراكوف.   كان  هذا  الحدث العارض بداية عالقة     نشر
ك ف  ه  كعمل مشتر باناخ بعد  أيام  قليلة!  رسعان  ما  قاموا   بنشر

   الحياة  كان اكتشاف...  باناخ! 
 علمية طويلة ومثمرة.  قال  شتاينهاوس بعد   سنوات عديدة  أن أعظم اكتشاف له ف 

ة التأهل لألستاذية )الهابلتيشن(  تخص شتاينهاوس.  بعد  ثالث      عام  1917، ذهب باناخ إل  لفيف ليحض    محاض 
ف 

   لفيف بوليتكنيك.  خولفت  لوائح الجامعة  بحدة  ..  
   ومنيتسك   لمنصب  مساعد  ف 

سنوات تم  تعيينه من قبل األستاذ  أنتون 

   قضاء  
ط الوحيد  أن يقدم  ستيفان أطروحة الدكتوراه قبل نهاية العام.  لم يفكر  باناخ  ف  باناخ لم يكمل دراسته بعد!   كان  الشر

اهي          كتابة األطروحة.  حفز  أصدقاء باناخ أساتذته المساعدين لمتابعته خطوة بخطوة  وكتابة  جميع الت 
الوقت ف 

ة عنها ، لكن المؤلف رفض بشكل  قاطع       غضون ستة أشهر  تم إصدار  مطبوعة  كبت 
   وصل إليها .  ف 

والتضيحات واألفكار  التر

 المثول أمام اللجنة.  فكان ل   بد  من حيلة. 

    
   ببعض السادة  من وارسو  لديهم مسألة ف 

   ذات يوم، طلب أحد  الموظفي    من ستيفان أن يأت إل  السكرتارية لك   يلتقر
فق 

    هذه المناقشة الشيقة، وافق  باناخ فورا  عل  التحدث إل  
ة  لالهتمام لغرض  حلها.  و بعد  إغراءه بالمشاركة ف  الرياضيات مثت 

هؤلء الوافدين الذين  كانوا  مهتمي    للغاية ببحثه الجديد .  تخيلوا   دهشته عندما  أعلن السادة  بعد   هذه المقابلة ...  أنه نال   

 شهادة الدكتوراه ب نتيجة إيجابية! 

   عام  1922، دافع  ستيفان  باناخ عن أطروحته للتأهل لدرجة األستاذية )الهابلتيشن(.   كان  عمره  حينها  30 سنة!  بعد   
ف 

ا  لمثل هذا  العالم الشاب.  لم يكن هذا   
ً
    مثت   لل عجاب حق

  جامعيا  )بروفيسور(.  هذا   تطور  مهت 
ً
سنوات قليلة أصبح أستاذا

    
.  أصبح أحد  مؤسس   مجال رياض   

ة  بالعمل العلم   والبحت  ات  قام  باناخ  و بشعة  كبت  مفاجئا.  باإلضافة إل إلقاء المحاض 
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جديد  يسم التحليل الدال  .  اجتمع الشباب الموهوبون بالرياضيات حول شتاينهاوس  وباناخ  إلنشاء مدرسة لفيف  

    
ينات ما  بي     الحربي    العالميتي    التر ة العشر ا  عالمًيا.  من العجيب  أن خالل فتر

ً
اف للرياضيات.  آنذاك اكتسب البولنديون  اعتر

   الرياضيات ولو  أنه من  قبل لم تكن هذه  طبيعته. .   كتب  باناخ  ما   
كانت  صعبة للغاية لبولندا  أصبح  وطن باناخ  قوة عظم ف 

ة، لكنه ألف أيًضا  العديد  من الكتب  والمناهج  الدراسية.  واحدة من أشهرها  ه     يقرب من 60 بحثا  علمًيا  خالل تلك الفتر

   ابتكرها  ، مثل  
   عالم الرياضيات.  المفاهيم التر

ا  ف 
ً
ا  جد

ً
   بفضلها  أصبح البولندي  معروف

"نظرية التحويالت الخطية" ، والتر

   العالم اليوم. 
 "فضاء باناخ"  ، معروفة لكل عالم رياضيات ف 

 

  مغذي القمل

، تم    
   جامعة لفيف.  خالل الحتالل األلمان 

ياء ف  ا  لكلية الرياضيات والفت  
ً
عندما  اندلعت  الحرب  كان ستيفان باناخ  عميد

حيل إل المعسكرات   إغالق الجامعات، وتعرض األكاديميون  المنتمون  إل النخبة المثقفة البولندية لخطر  العتقال والتر

    
   ...(  كان يعمل عل  أول لقاح للتيفوس ف 

ون  وحتر  لخطر  الموت.  رودولف فيجل )يمكنك  أن تقرأ  عنه عل  الموقع اإللكتر

    ذلك  بي    الجنود  األلمان.   
   العمل بسبب ارتفاع الطلب عل  اللقاح بما  ف 

   التضف ف 
العالم.  منحه األلمان حرية أكت    ف 

لذلك  كان  يمكن لأل ستاذ  فيجل توظيف عمال  ك  ...  مغذيي    للقمل.  واحد  منهم  كان األ ستاذ   باناخ.  لم يأخذ  منه هذا  العمل  

   معهد  فيجل  
   المجال  العلم  .   كان العمل ف 

الكثت   من وقته )ووقت  اآلخرين(  و لذلك تمكن ستيفان  باناخ من  أن يعمل ف 

 غطاءا  جزئًيا  لألنشطة التآمرية  وإجراء دورات علمية  رسية. 

    
   مقه  اسكتلندي، والتر

عل  الرغم من الحرب، حاول علماء الرياضيات البقاء عل  طبيعتهم.  أصبحت اجتماعاتهم ف 

ة   عل  الطاولت أو  عل       أغلب األحيان  كانوا   يكتبون  حلول  المسائل  بقلم الرصاص ومبارسر
ناقشوا  فيها  قضايا  مختلفة، وف 

ت زوجة باناخ – ووتسيا   -  دفتر    المناديل  الورقية.  و بعد  هذا   و بسب أنه لعدة مرات حصل أن  فقدوا  مالحظاتهم، اشتر

   أي  وقت  
   اإل مكا ن للزوار  ف 

   المقه  و صار  ف 
مالحظات خاص بالمسائل  واأللغاز  الجديدة.  تم الحتفاظ  بهذا  السجل ف 

تدوين الحلول  للمسائل وممكن أن يفوزا  أحيانا  بجائزة مثل الفوز  بأوزة حية.  ل  تزال بعض المسائل  بدون حل حتر  يومنا   

 هذا  ول   يزال  من الممكن محاولة  حلها . 

    
قد  يبدو  غريًبا  أن  ضوضاء المقه  و صوت الموسيقر  القوي لم تزعج باناخ  عل  الطالق .   كان قادًرا   عل  تركت    أفكاره  ف 

جميع الظروف.   كان يحب  رفقة الناس والمناقشات الحيوية.  وعل  أي حال  فكانت العديد  من  أعماله ه   نتيجة جدالت 

ة      محاض 
   الحفال ت الخاصة .  غالبا  ما   رأى  الطالب باناخ يلقر

ا  مرحًبا  به ف 
ً
اف بأنه  كان ضيف مع الطالب.  يجب أيًضا  العتر

    ذلك اليوم  لكن رسعان  
   أنه  كان لديه لقاءات مهمة ف 

   البداية اشتبهوا  ف 
مرتديا  معطفا  مذيال  عل  الساعة  الثامنة صباًحا.  ف 

   حفلة من الحفالت .  عاش ستيفان باناخ  حتر  نهاية  
ة  من آخر  رقصة ف  ما  اكتشفوا  أن طريق  باناخ إل العمل  كان  مبارسر

   عام  1945 بشطان الرئة. 
   ف 
 الحرب، لكنه أصيب بمرض خطت   وتوف 
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Stefan Banach (1892 - 1945) 

He did not finish his studies, received his Ph.D. by accident, but became a professor. We 

would probably never have heard about him if it had not been for an accident in the Planty 

park in Krakow. His whole life seems to be a tangle of amazing coincidences. Today 

streets, squares, and university halls bear his name. He is called the father of the Polish 

school of mathematics.  

Stefan Banach had a tough start. He was born in Krakow on March 30, 1892, and raised in a 

foster family. He only met his father. Life was certainly not easy for him, but he showed 

exceptional mathematical and linguistic abilities at school. Even before passing his 

matriculation exam, he was giving private lessons. After passing the exam, he worked in a 

bookshop, but he devoted every free moment to mathematics. He also started to study at the 

Lwow Polytechnic, at the Faculty of Civil Engineering. He continued his education there for 

two years only. Probably we would never have heard about Stefan Banach if it was not for a 

coincidence. One day in 1916, a young scientist Hugo Steinhaus was walking in the park in 

Krakow when he heard two men saying, "Lebesgue's integral." He was stunned by this fact 

because this term was a novelty, known only to specialists. Steinhaus approached the young 

men. One of them was Stefan Banach, and the other was Otto Nikodym, a graduate student in 

mathematics and a teacher. The men explained to Steinhaus that they often met together with 

another student, Witold Wilkosz, to discuss mathematics for pleasure.  

 

Surprise Doctorate 

It is not often in public places that you find young people discussing news from the world of 

mathematics. Steinhaus, curious about his new acquaintances, told the students about an 

interesting scientific problem he was working on at the time. How surprised he was when, after 

a few days, he received a ready solution from Banach! They soon published it as a joint paper 

in the Bulletin of the Cracow Academy. This unanticipated event became the beginning of a 

long and fruitful scientific relationship. Many years later, Steinhaus said that his most 

significant discovery in life was... the discovery of Banach! 

In 1917, Banach traveled to Lviv to attend Steinhaus' habilitation lecture. Three years later, he 

was appointed an assistant at the Lviv Polytechnic by Professor Antoni Łomnicki. The 

university regulations were very strictly bent, as Banach had not finished his studies! The 

condition was that Stefan submitted his doctoral thesis within a year. However, he did not want 

to spend any time preparing the dissertation. His friends encouraged Banach's assistants to 

follow him step by step and write down all his thoughts, theories, and ideas. It took them six 

months to collect material for a substantial publication. Still, the author steadfastly refused to 

appear before the committee. They had to use a stratagem. 

 

One day one of the employees asked Stefan to come to the secretary's office. There were a 

couple of gentlemen from Warsaw waiting there who had an interesting problem to solve. 

Attracted by the prospect of an exciting discussion, Banach eagerly agreed to talk to the 

newcomers, who were very curious about his current work. Imagine his surprise when the 

gentlemen announced a positive result of his doctoral defense after the conversation!  
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In 1922 Stefan Banach defended his habilitation thesis. He was 30 years old then! After another 

few years, he became a professor. That is an awe-inspiring career for such a young scientist. 

There was nothing strange about it. Banach, in addition to giving lectures, very quickly took up 

scientific and research work. He became one of the founders of a new mathematical field called 

functional analysis. Young, talented mathematicians gathered around Steinhaus and Banach, 

who created the Lviv School of Mathematics. The Poles gained worldwide recognition at that 

time. It is a phenomenon that during the interwar period, in a challenging time for Poland, 

Banach's homeland grew to become a mathematical power; although, it did not have such 

traditions before. Banach created almost 60 scientific papers in that period, but he also wrote 

many books and textbooks. One of the most famous is The Theory of Linear Operations. The 

Pole became very recognizable in the world of mathematicians. His concepts, such as "Banach 

space, " are known today to every mathematician in the world.  

 

The Lice Feeder 

When the war broke out, Stefan Banach found himself at the University of Lviv as dean of the 

Faculty of Mathematics and Physics. Under the German occupation, the universities were 

closed. The academic staff, who comprised Polish intelligentsia, was exposed to the danger of 

arrest, deportation to camps, or even death. Professor  Rudolf Weigl (you can read about him 

in this book) came to help his colleagues. At that time, he was working on the world's first 

vaccine against spotted fever. The Germans gave him more freedom of action because of the 

high demand for the vaccine, also among German soldiers. Weigl could therefore employ 

workers as... lice feeders. Banach was one of them. The activity itself was not time-consuming, 

so Stefan Banach could conduct scientific work. The work at the Weigl Institute was partly a 

cover for his underground activities and secret scientific courses.  

Despite the war, the mathematicians tried to maintain normality. Their meetings in the Scottish 

café became famous. They would discuss various issues, often writing the solutions in pencil 

directly on the tables or napkins. After they lost their notes several times, Banach's wife, Łucja, 

bought a special notebook in which they noted riddles or solutions. The book was in the café, 

and visitors could write down answers at any time. Sometimes they received a reward, for 

example, as a live goose. Specific issues remain unsolved today and are waiting to deciphered. 

Strange as it may seem, Banach was utterly undisturbed by the café noise and loud music. He 

was able to concentrate his thoughts in any circumstances. Moreover, Banach enjoyed the 

company of people and lively discussions - many of his works resulted from disputes with 

students. He was also a frequent guest at private balls. Sometimes students saw Banach giving 

a lecture in a tailcoat at eight in the morning. At first, they suspected that he had some important 

lectures that day, but they soon realized that Banach's way to work led straight from the last 

dance at the balls. Stefan Banach lived to see the end of the war, but he became very ill and 

died of lung cancer in 1945.  

72



 

 

Rudolf Weigle (1883 – 1957) 
 

 رودولف  ويجل )1883- 1957( 
 
 
ة  هذا  الرجل يمكن  تصوير  فيلم إثارة يعرض فيه  كل من   الحرب، و العواطف، و إنقاذ  ماليي    األرواح، وكذلك    بناء   عىل سي 
   عام 

 
   آخر   هذا  الفيلم.   طور  رودولف ويجل ف

 
الخيانة، وفضيحة دولية، و  ...   لألسف، لن تكون  هناك نهاية  سعيدة ف

.   لكن التاري    خ عامله      العالم الطب  
 
ا  ف

ً
  معروف

 
 ، فقد   كان رجل

 
ا  مهنًيا  مذهل

ً
ا  ضد   التيفو س.  لقد  حقق نجاح

ً
1920 لقاح

 بقسوة. 
 
 
   جمهورية التشيك.   كانت والدته تشيكية وكان والده  نمساوًيا.  لقد  

   تقع  اليوم  ف 
   بريروف الت 

ولد  رودولف ويجل عام  1883  ف 
 ، وتزوجت والدته  مرة ثانية من  بولندي.  نشأ   

ا
تعلم اللغة البولندية لما  صار   من  عمره بضع  سنوات.  فقد  والده عندما   كان طفل
   التقاليد  البولندية وت أقلم معها  لدرجة أنه ردد  مراًرا  وتكراًرا  أنه بولندي. 

 رودولف ف 
 
 

 النجاح
 
 

   علم الحي وان  
   سن الثالثي     دافع  عن أطروحته للتأهل لدرجة األستاذية )الهابلتيشن( ف 

   لفيف،  وف 
در س العلوم الطبيعية ف 

ي    ح.  عندما  اندلعت  الحرب العالمية األوىل، تم استدعاء ويجل للجيش النمساوي  المجري وبدأ   بحثه العلم   حول   وعلم التشر
   ساحات القتال بسبب  األ مر اض بأكث   من جروح المعارك.  تسبب  

   تلك األيام  كان الجنود  يموتون  ف 
مرض التيفوس هناك.  ف 

    
   النظافة و  نقص ف 

   يكون فيها  نقص ف 
   األماكن الت 

ا    وبالخصوص ف  ً    األرواح، ألنه  كان خطث 
   خسائر  فادحة ف 

التيفوس ف 
   الخنادق  كانوا  يموتون من  التيفوس.   كانت  الظروف مروعة، وقتل هذا  المرض 3 ماليي     

الطعام الجيد.  أرسى الحرب والجنود  ف 
   صفوف الجيش النمساوي   

   إحداث فوض   ف 
   عام  1915 ف 

شخصا  خالل الحرب العالمية األوىل.  تسبب وباء التيفوس  ف 
   بعض المناطق  تم  ايقاف العمليات العسكرية امتدت لعدة أشهر . 

 المجري لدرجة أنه لم يكن هناك  من يقاتل، وف 
بعد  الحرب العالمية األوىل،  أسس رودولف ويجل ، وبعدما  أصبح بروفسورا ، معهد  األبحاث حول التيفوس المرقط   

   بولندا  المستقلة.  بعد  عامي    من العمل المكثف،  أصبح لديه أول لقاح جاهز  ضد   
    كانت  تقع ف 

   لفيف الت 
وسات ف  والفث 

ات تتغذى عل   دم      صندوق به  قمل.  و القمل حشر
   العالم!  لتطويره، استخدم القمل الذي أطعمه بدمه.  أدخل يده ف 

التيفوس ف 
يا .       تنقل التيفوس المرقط عل  هذه  القمل فصارت حاملة لهذه البكث 

يا  الت  اإلنسان.  و بعد  مرور   بعض الوقت ، تم إدخال البكث 
   عام  1933، تم  فقس حواىل    

ات.   كانت العملية  متعبة للغاية.  تشث   البيانات إىل  أنه  ف  تم تحضث   اللقاح من  مادة بيولوجية للحشر
   أقفاص  وإطعامها  بدماء الناس.   كل يوم  يتم إدخال العدوى عل   

   معهد  ويجل.  و تم وضعها  ف 
خمسة آالف قملة  كل يوم  ف 

   سي صنع  منها   
خمسة آالف متجددة  كل  يوم   من هذه القمل ، وبعد  ذلك  تحت  المجهر  يتم أخذ  من  كل واحدة المواد  الت 

 اللقاح.  فكان لتحضث   جرعة واحدة  من  اللقاح يلزم  120 قملة. 
ه عل  مدار       وقت مبكر  من  عام  1920، ولكن للتأ كد  تماًما  من  مفعوله بشكل صحيح، اختثر

طور  رودولف ويجل لقاًحا  ف 
   من فقر   

، وكذلك السياسيون، يضغطون  لنشر  نتائج  البحث.   كانت بولندا  تعان  السنوات العشر  التالية.   كان المجتمع  العلم 
فظيع بعد  الحرب العالمية األوىل ، ولم يقتص  و باء التيفوس عل   قتل المرض   فحسب،  بل قتل األطباء أيًضا.  لو  نشر  ويجل  

    
   وقت  مبكر  لكان بالتأكيد  حائًزا  عل  جائز ة نوبل.  عل  مدى السنوات التالية، منحت  لجنة نوبل جوائز  لعلماء  ف 

آنذاك  بحثه ف 
ا.  لم يشك أحد  أن  

ً
اض  من هذه اللجنة أن  رودولف ويجل يمكن أن يحصل  عل  هذه   الجائزة الحق مجاالت أخرى، ربما  عل  افث 

   دمرتها  الحرب العالمية األوىل، أنقذ  لقاح ويجل  مئات  
   أوروبا ، الت 

   عالم العلم.  ف 
مبتكر  لقاح التيفوس  يستحق  أعل  جائزة ف 

 اآلالف من األشخاص. 
 
 
 

73



 

 

 الحرب 
 
 

   عام  1939 اندلعت  الحرب العالمية الثانية.  عندما   دخل األلمان لفيف، حيث  كان  يجر ي رودولف ويجل  بحثه،  
 لألسف، ف 

   تلك   
.  ومع  ذلك، رفض ألنه اعتثر  نفسه  بولندًيا.  عل  الرغم من أن األلمان ف      برلي  

عرضوا  عل  العالم التفوق ومعهد  خاص به ف 
وفسور ،  من بي         الجبهة.  حصل الثر

األيام قتلو ا  األساتذة البولنديي    وعائالتهم، إال  أنهم لم يؤذوا  ويجل  -  كان لقاحه مطلوًبا  ف 
   تعيي    الموظفي    لمعهده.  وب  هذه الطريقة، أنقذ  حياة عدة آالف من الناس، بمن فيهم الشاعر   

أمور  أخرى، عل  الحرية الكاملة  ف 
   لفيف، من أهل الثقافة ، والعلم ، والقيادة   

زبيغنيو  هربرت وعالم الرياضيات  العبقري ستيفان  باناخ.  لقد  مر   كل المثقفي    ف 
   لفيف من خالل معهد  ويجل.  جميعهم  كانوا   كما  يسم مغذي ي    القمل.   كل و احد  منهم ربط عل  

الكاملة تقريًبا  لجيش الوطن ف 
جسده علبة محتوية عل  قمل  تتغذى  من دمه.  من بي    هؤالء المغذي ي    للقمل  كان  ويجل نفسه وزوجته.   كان منصب   مغذي  
ع   إىل م عسكر     

   احتلتها  ألمانيا.  تم  نقل لقاحات ويجل بشكل غث   رسر
   لفيف الت 

القمل يضمن الحصانة واألمن لصاحبها  ف 
   لفيف  ووارسو ، وإىل الفرق المقاومة. 

كيناو  و إىل األحياء )الغيتو( اليهودية ف   أوشفيث    بث 
   -  عل  

ح نيكيتا  خروتشوف  نفسه -  زعيم االتحاد  السوفيت     عل  لفيف أثناء الحرب، اقث 
عندما  استوىل الجيش األحمر  السوفيت 

   موسكو.  لكن ويجل رفض  مرة أخرى، ألنه ...   كان يشعر   أنه  بولندي.  بعد  الحرب، لم تعد   
رودولف ويجل إنشاء معهد   مستقل ف 

    
، انتقل إىل  كراكوف، حيث   كان يمكنه إجراء أبحاثه ف 

ا
لفيف تنتم   إىل بولندا  وكان عل   رودولف وعائلته مغادرة  المدينة.  أوال

جامعة ياغيلونيا .  لكن  كان  يشتبه  فيه طوال الوقت  عل  أنه  تعاون   مع األلمان  خالل الحرب.  حار بته  السلطات الشيوعية، عل   
    كان  يتمتع بها .  المجتمع  العلم   أيًضا  همشه.  عندما  رشحت األكاديمية السويدية للعلوم  عام 1948  

رغم شهرته العالمية الت 
شيح  من قبل السلطات الشيوعية بالتصدي  له.  لقد   كان رودولف ويجل قريبا  من   وفسور  ويجل لجائزة  نوبل  قوبل هذا  الث  الثر

   العمل معهم، ومرة ثانية  
   نيل الجائزة  بسبب أنه لم يرغب ف 

   عالم العلوم.  فمرة  وقف  األلمان ضده   ف 
الفوز  مرتي     بأكثر  جائزة  ف 

وفسور  بشعة من  كراكوف المعادية له إىل بوزنان.   من قبل البولنديي   ، ألنهم ...  اعتقدوا  أنه  يعمل لصالح األلمان.  انتقل الثر
   فجأة عام  1957. 

 توف 
 

   الواليات المتحدة  األمريكية، بالتأكيد   كان سيتم تصوير ها   
وفسور  رودولف ويجل وقعت  عل  سبيل المثال، ف  لو   كانت  قصة الثر

ا.   حياته تذكرنا  إىل حد  بعيد   
ً
ا  للغاية وذكًيا  ومدرك

ً
   الكتب.   كان رودولف مجتهد

من خالل  عدة أفالم  وتطبع  كقصة مشومة ف 
.  بكونه أنقذ  اليهود  خالل الحرب، ُمنح رودولف ويجل  بعد   وفاته ميدالية   بحياة عالم بولندي آخر ،  يان  تش و خر السك 

   الستينيات. 
   أوروبا ، تم تسجيل  آخر  حالة من حاالت التيفوس ف 

 "الصالحون بي    األمم".  ف 
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Rudolf Weigl (1883 - 1957) 

 

This man's life story could make for a thriller. It would show war, emotions, millions of lives 

saved, betrayal, international scandal, and, unfortunately, no happy ending. Rudolf Weigl 

developed a vaccine against spotted fever in 1920. He achieved spectacular professional 

success and was a man known in the whole medical world. But history dealt with him cruelly.  

 

Rudolf Weigl was born in 1883 in Prerov, which is now in the Czech Republic. His mother was 

Czech, and his father was Austrian. He did not learn Polish until he was a few years old. He lost 

his father as a child, and his mother remarried to a Pole. Rudolf was raised in the Polish tradition 

and identified with it so much that he publicly claimed to be Polish.  

 

 

Success  

 

He studied natural sciences in Lviv. At the age of 30, he received his habilitation in zoology and 

anatomy. When World War I broke out, Weigl was drafted into the Austro-Hungarian army. He 

began research on spotted fever. In those days, more soldiers died on battlefields from diseases 

than from battle wounds. Typhus was particularly deadly. It spread in places where hygiene and 

good nutrition were almost non-existent, so it took its toll among the prisoners of war and soldiers 

in the trenches. The disease killed three million people during World War I. The typhus epidemic 

of 1915 wreaked havoc on the ranks of the Austro-Hungarian army.  In some areas, there were no 

soldiers who would fight, so the hostilities were halted for several months. 

After World War I, Rudolf Weigl, already a professor, founded the Institute of Typhus and Virus 

Research in Lviv. It was a city that lay within the territory of independent Poland. After two years 

of intensive research, his vaccine against typhus was ready. It was the first in the world! To develop 

it, he used lice, which he fed with... his blood. Lice are insects that feed on human blood. To provide 

them with food, Weigl attached a box full of lice to his forearm. After some time, he infected them 

with bacteria carrying typhus. Then, he would use a microscope to derive the biological material 

from each louse and use it to make a vaccine. The process was very tedious. Records show that in 

1933  approximately five thousand lice were hatched each day at the Weigl Institute, and another 

five thousand were infected with typhus. One needed 120 lice to produce one vaccine. 

Rudolf Weigl developed the vaccine as early as 1920. Still, to be sure that it works properly, he 

tested it for the next ten years. He was pressured to publish the research results by the scientific 

community and by politicians. In Poland, reborn after World War I, the poverty was devastating, 

and typhus epidemics killed both the sick and doctors. If Weigl had published the results of his 

research earlier, he would undoubtedly have been awarded the Nobel Prize. The Nobel Committee 

rewarded scientists from other fields for the next few years, perhaps assuming that Rudolf Weigl 

could be recognized later. There was no doubt that the creator of a typhus vaccine deserved the 

highest award in the world of science. In ruined by World War I Europe, il's vaccine had already 

saved hundreds of thousands of people.  
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War 

 

Unfortunately, in 1939 the Second World War broke out. When the Germans entered Lviv, where 

Rudolf Weigl conducted his research, they offered him honors and a new institute in Berlin. He 

refused because he considered himself a Pole. Although the Germans killed Polish professors and 

their families in those days, they did not harm Weigl - they needed his vaccine at the front. Among 

other things, the professor fought for total freedom in hiring personnel for his institute. As a result, 

he saved the lives of several thousand people, including the poet Zbigniew Herbert and the brilliant 

mathematician Stefan Banach. The entire intelligentsia of Lviv, people of culture, science, and 

almost the whole command of the Lviv Home Army passed through Weigl's institute. They were 

all so-called "lice feeders." They attached boxes of lice to their bodies and fed them with their 

blood. Weigl himself and his wife were among the lice feeders, as well. The position of lice feeder 

guaranteed inviolability and safety in German-occupied Lviv. Weigl's vaccines were also illegally 

smuggled to the Auschwitz-Birkenau camp, the ghettos of Lviv, Warsaw, and distributed among 

the underground army. 

When the Soviet Red Army captured Lviv, Nikita Khrushchev, the leader of the Soviet Union, 

offered Rudolf Weigl an independent Institute in Moscow. Weigl refused again because he felt 

Polish. After the war, however, Lviv no longer belonged to the Polish state, and Rudolf and his 

family had to leave the city. First, he settled in Cracow, where he could conduct his research at the 

Jagiellonian University. However, he was suspected of collaborating with the Germans during the 

war. The communist authorities, despite his international fame, fought him. The scientific 

community also isolated him. When in 1948 the Swedish Academy of Sciences nominated 

Professor Weigl for the Nobel Prize, the Communist authorities blocked his nomination. Rudolf 

Weigl was twice close to receiving the most excellent award in the world of science. Once Germans 

stopped it because he did not want to work for them, and once by Poles because they believed he 

worked for Germans. The professor quickly moved from the hostile Cracow to Poznań. He died 

suddenly in 1957.  

 

If the story of Professor Rudolf Weigl had happened, for example, in the USA, it would 

undoubtedly have been filmed many times and presented in a comic book. Rudolf was very hard-

working, intelligent, and wise. His life is very similar to the life of another Polish scientist, Jan 

Czochralski. Rudolf Weigl was posthumously awarded the Righteous Among the Nations medal 

for saving Jews during the war. In Europe, the last case of spotted fever was reported in the 1960s. 
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JAN SZCZEPANIK (1872 – 1926) 
 

 يان  شتشيبانيك  )1926-1872( 
  

 
   من   

دع  ليوناردو  دافنش 
ُ
عي    مثل إديسون  وحت   ي ا  بأعظم  المخت 

ً
كان مصمما  باهرا  ومتعدد   ال مهارات.  يقارن أحيان

ع وصنع  أجهزة  لم يقدرها  العالم إل  بعد  سنوات عديدة.   ومن  المثت    لالهتمام أن يان شتشيبانيك  و لو    غاليسيا.  اخت 
ا   
ً
كة.   كلها   كانت  ملونة.   كان هذا  الرجل  مفتون اعاته لديها   صفة مشت  لم يركز  عىل  مجال واحد ، إل  أنه كانت جميع  اخت 

 باأللوان. 
 
 
 ،
ً
   أوكرانيا.  عندما   كان طفال

    كانت  تنتم   آنذاك إىل القسم النمساوي، وه    تقع اآلن ف 
   قرية رودنيك   الت 

ولد  سنة  1872 ف 
دد  عل  ورشة   اغناتس    ووكاشيفيتش-  مستكشف  بولندي   عبقري آخر  -  يمكنك  أن  تقرأ   عنه عل  الصفحة ...  لقد    كان  يت 

   العديد  من المصادر ،  توجد  معلومات  تفيد  بأن دروسه  كانت  
اهتم بالتكنولوجيا  والعلوم لدرجة أنه قرر   أن يصبح  مدرًسا.  ف 

   ذلك  الوقت  
   وقتنا  هذا  تفوق العادية ، أما  ف 

   تعتت   حت   ف 
غت   تقليدية للغاية.  لقد   كان يجرى العديد   من التجارب، والت 

اع مهم له، أو  باألحرى  كانت  نادرة  بالمرة.  عل  ما   يبدو    كان معه دائًما  دفت   مالحظات لتدوين أفكار ه  العديدة.   كان  أول اخت 
عه     العديد  من البيوت الريفية لطالبه، لكن ما  اخت 

.   كمدرس،  رأى  المنسج ف  قام  بتطويره ،  هو  نظام النسيج األوتوماتيك 
وصنعه دفع صناعة النسيج إىل مستوى  آخر .  قام شتشيبانيك  بتطوير  آلة المنسج  بفضل بطاقات  مثقبة لدرجة أنه  كان من  
ا   
ً
   غضون ساعات قليلة.  قبل اكتشاف أي  آلية  كان  يستغرق ذلك عدة  أيام، وأحيان

الممكن نسج  نسيج عليه  شكل ملون ف 
 عدة أسابيع.   

 
 
 

 البدايات
 
 

اطور  النمساوي   جلبت آلة النسيج  شهرة لشتشيبانيك  والكثت   من  المال.   كانت هذه  التكنولوجيا  جيدة لدرجة أن اإلمت 
 المجري نفسه أعجب بمنسوجاته، وأعف   يان  من الخدمة العسكرية  كمكافأة  عل  إنجازاته. 

اع لجهاز      الواليات المتحدة، عل  براءة اخت 
   بريطانيا  ثم ف 

  ف 
ً
ين، حصل يان  شتشيبانيك  أول    سن الخامسة والعشر

ف 
    
ا  عن بعد .  ف 

ً
   األساس النموذج  األوىل   للتلفزيون  الملون.  ينقل هذا  الجهاز  صورة  ملونة وصوت

وسكوب، والذي  كان ف  تيليكت 
    نهاية القرن التاسع عشر ، لم يكن  أحد  بعد   يتخيل جهاز  التلفزيون.  عندما  تم  تقديم إمكانيات  

ذلك الوقت  وف 
   أوروبا ،  

   جميع أنحاء العالم ، وجعل من ي ان شخصية مشهورة ليس فقط ف 
ة ف      فيينا ، أحدث ضجة  كبت 

وسكوب ف  تيليكت 
بل حت   وراء المحيط.  عندما  أت    الكاتب األمريك   المعروف آنذاك   مارك  توين، مؤلف  كتاب مغامرات "توم  سوير"،  ذهب  

   بي ان  شتشيبانيك. 
 إىل فيينا  ليلتف 

ء ما ،  كان  تحفة فنية.  من  خالل مزي    ج من المرايا    
   األبعاد  لسر

فوتوسكولبتور  -  جهاز  للنحت، أو  باألحرى نسخ نموذج ثالت 
   أن يكون  لديك  نموذج  ونمط لعمل نسخة  

    كان  الفنان  يعمل عليها .  فكان يكف 
ء األصل   عل  المادة الت   

عرضت مالمح السر
 ثالثية األبعاد   منه بسهولة. 

ة   ات واقية  من الرصاص، ومع ذلك  فكانت  الست     مصانع النسيج شتشيبانيك  تم  ابتكار  المواد  المستخدمة لصنع  أول ست 
ف 

   الصحفة...(.  تشاجر ا  السيدان  ولو   أن  
اعها  من قبل ومن قبل   البولندي  كازيمت   جيغلي    )يمكنك  أن تقرأ  عنه ف  يرجع إخت 

   أوروبا   
   الواليات المتحدة،  لكن ف 

عت وبكل  تأكيد  من قبل جيغلي   ، الذي  كان  يقطن ف  ة الواقية من الرصاص اخت  الست 
   -  ألنها   كانت مغطاة بمواد  مضادة   

عها .  بعد  أن أنقذت جدران عربة  الملك اإلسبات  ادىع  شتشيبانيك  أنه هو  من  اخت 
ة الواقية من الرصاص   اع الست  للرصاص- حياة الملك  أثناء محاولة اغتياله بقنبلة، حصل يان  عل  ميدالية ملكية.  وعل  اخت 
ع رفض قبول  األمر  ألسباب سياسية.   كان جزء من بولندا    أراد  القيص  الروس   أيًضا  أن  يكاف    شتشيبانيك  بوسام لكن المخت 
آنذاك  تحت  الحكم الروس   واعتت   شتشيبانيك  أن  قبول  الوسام القيصي أمر  غت   الئق .  فأرسل له القيص  ساعة ذهبية مع   

 ظرف مملوء بالماس. 
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 الهوس
 

    
   ف 
  لصناعة ...  أول مدفع رشاش  كهربات 

ً
ات" تتطور  بشكل جيد ، وبفضل  ذلك  كسب  شتشيبانيك أموال كانت  "تجارة  الست 

.  خالل هذا  الوقت، تمكن فقط بعض األشخاص من   العالم.  لكن المفاجأة الحقيقية جاءت بعد  عام  - التلغراف الالسلك 
  ،  
وع اإليطاىل   ماركوت 

    ما  بعد  أن أ فضلهم إدارة للمشر
صنع جهاز  يستخدم الموجات الكهرومغناطيسية لالتصال.  لكن تبي    ف 
ياء لتطوير ه التلغراف الالسلك  .     الفت  

 الذي حصل عل  جائزة نوبل ف 
   الملون  باإلضافة إىل  األفالم بالصوت والصورة باأللوان.   

   مجال  التصوير  الفوتوغراف 
كانت  أعظم إنجازات  شتشيبانيك  ف 

ات لتصوير  األفالم وأجهزة اال سقاط للصور  الملونة ، باإلضافة إىل  آلة تصوير    ومسالط   قام  بصنع ثالثة نماذج من  كامت 
   ما   

يط الفيلم.  صحيح أن الموسيقيي    الذين  كانوا  ف  للصور  الفوتوغرافية الملونة.   كما   وجد  طريقة لتسجيل الصوت عل  شر
ة  أثناء العرض  فقدوا  وظائفهم، لكن من ناحية أخرى، أتيحت للمشاهدين انطباعات جديدة  تماًما  عندما    قبل يعزفون مباشر

   سنة  
ا   كانت صدمة.  بالضبط ف 

ً
يتحدث إليهم بطل الفيلم و يسمعوا  صوته.  تجاربه السينمائية  تركت أثرا  عميقا  وأحيان

ا ، وجعل عرض  األلوان الدقيق  الصورة واقعية للغاية  
ً
1925، أنتج  شتشيبانيك فيلًما  عن عملية جراحية.  لقد   كان فيلًما   ملون

   بعض األحيان،  كان الناس ي ندهش ون  بمشاهدة   فيلم تم تصويره عل   
لدرجة أن البعض من الجمهور  قد  أغم   عليهم.  ف 

   هذه األفالم  كانت واقعية لدرجة أن مشاهدتها   كانت  تجربة  مذهلة بكل  
ممرات جبال  األلب.   كتبت الصحافة أن األلوان ف 

 بساطة. 
 

ات     هذا  الصدد.  لكن   كانت األفالم الملونة والكامت 
كل ما  فعله  كان يجب أن  يكون  متقنا  للغاية .  ولم يقبل أي  تنازالت ف 

الخاصة معقدة للغاية وبالتاىل    باهظة الثمن.  لقد  خشوا  المنافسة أمام  ما  وصل من وراء المحيط  لنظام األلوان –  
  وأعىط  

ً
تكنيكولور.   من المعروف اليوم أن نظام  تجسيد  األلوان أو  إعادة  إنتاجها  الذي ابتكره  شتشيبانيك  كان أكت    كمال

اعات األخرى مجرد  ممتعة ولكن  لم تنجح ألنها   كانت   .  ومع  ذلك،  كان تكنيكولور  أرخص.   كانت  االخت  نتائج أفضل  بكثت 
اع شتشيبانيك للفيلم الملون مقاس  35  مم      "أجفا" و"كوداك"  من  أسلوب اخت 

كت  ا  عل   وقتها.  استفادت شر
ً
متقدمة جد

اع.       نهاية حياته، لم يكن لديه المال لالحتفاظ  بحقوق براءات االخت 
اعه.  شتشيبانيك، خاصة ف  بعد  30 سنة من اخت 

   بريطانيا  العظم وفرنسا  والواليات المتحدة األمريكية.  باالجمال  حصل  
ا  تماًما  ف 

ً
اعاته مجان نتيجة لذلك، تم استخدام اخت 

   تم العثور  عليها  بعد  وفاته إىل أنه  كان  
   عام 1926،  وتشت   مذكراته الت 

   ف 
   5 دو ل  حول العالم.  توف 

اع ف  عل  92 براءة اخت 
مهتًما  أيًضا  بالغواصات والسفن الهوائية والطائرات ذات األجنحة المتحركة.  لسوء الحظ، دمر  األلمان جميع األجهزة  

ق خالل انتفاضة وارسو .   والعديد  من  مذكراته الفنية أثناء االحتالل.  ما  تم حفظه احت 
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Jan Szczepanik (1872 - 1926) 

 

He was a brilliant and versatile constructor. He is sometimes compared to the most 

eminent inventors, such as Edison, and even called Leonardo da Vinci from Galicia. He 

invented and built devices that the world did not appreciate until many years later. 

Interestingly, he did not focus on one field. However, all of Szczepanik's inventions had 

one thing in common. They were colorful. This man was fascinated by colors.  

 

He was born in 1872 in the village of Rudniki, which belonged to the Austrian partition, now 

part of Ukraine. As a child, he visited the workshop of Ignacy Łukasiewicz, another brilliant 

Polish discoverer, about whom you can read on our website. Technology and science fascinated 

him so much that he decided to become a teacher. Many sources claim that his lessons were 

very unconventional. He did a lot of experiments, which even today is not standard, but in those 

days, it was a real rarity. He always carried a notebook to write down his ideas. And he had a 

lot of them. His first significant invention, actually an improvement, was an automatic weaving 

system. As a teacher, he had seen looms in many rural homes of his students, but what he 

invented and constructed took weaving to another level. Szczepanik improved the weaving 

machine so much that, thanks to perforated cards, it was possible to weave a tapestry with a 

colored pattern in just a few hours. Before the invention of the system, it took several days and 

sometimes even several weeks.  

 

 

Beginnings 

 

The automatic weaving machine brought Szczepanik fame and big money. The technology was 

so good that the Emperor of Austria-Hungary himself admired his tapestries. He released Jan 

from military service as a reward for his achievements.  

At the age of 25, Jan Szczepanik, first in Great Britain and then in the USA, patented 

the telectroscope, the prototype of the color television. This device transmitted color images 

and sound over a distance. At that time, at the very end of the 19th century, no one had yet 

thought of television. When the telectroscope's possibilities were presented in Vienna, they 

caused a worldwide sensation. It turned Jan into a celebrity not only in Europe but also overseas. 

When the famous American writer Mark Twain, author of The Adventures of Tom Sawyer, 

came to Europe, he went to Vienna to meet Jan Szczepanik. 
 

The Fotosculptor, a device for sculpting or copying a three-dimensional model of some object, 

was a masterpiece. A combination of mirrors projected the contours of the original object onto 

the material on which the artist worked. As a result, it was enough to have a model and pattern 

to make its three-dimensional copy.  

Szczepanik's weaving workshop produced the material used to make the first bulletproof vests, 

although it was Kazimierz Żegleń (you can read about him in this book) who invented the vest 

itself. The men had a dispute about it. Although it was Żegleń living in the USA who invented 

the bulletproof vest, it was Szczepanik who claimed its authorship in Europe. Jan received a 

royal medal after the walls of a Spanish king's carriage covered with bulletproof material saved 

the monarch's life during a bombing. The Tsar of Russia wanted to award Szczepanik his medal 

for the same invention - a bulletproof vest. Yet, the inventor refused to accept it for political 

reasons. At that time, part of Poland was under Russian annexation. Szczepanik considered the 

Tsar's recognition a blunder. Therefore, the Tsar sent him a gold watch with a diamond-studded 

case. 
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Obsession 

 

"Vest business" developed quite well. Thanks to this, Szczepanik earned money to create the 

world's first electric machine gun. However, the real revelation came the following year - the 

wireless telegraph. At that time, at least several people built a device that used electromagnetic 

waves for communication. Among the most entrepreneurial ones was Marconi, who received 

the Nobel Prize in Physics for developing wireless telegraphy.  

Szczepanik's most significant achievements were in the field of color photography and sound 

and color film. He constructed three models of film cameras and projectors for color 

photography and a camera and a projector for color photography. He also found a way to record 

sound on film. On the one hand, tapers lost their jobs. On the one hand, viewers were able to 

experience a whole new sensation when a character in the movie spoke to them, and they heard 

his voice. His cinematic experiments caused a sensation and sometimes even shock. Literally. 

In 1925, Szczepanik made a film of a surgical operation. It was a color film, and the accurate 

rendering of the colors made the image so realistic that some in the audience reportedly fainted. 

At other times, they delighted in watching a film shot on alpine passes. The press said that the 

colors in these films were so realistic that the viewing experience was incredible.  

 

Everything he did had to be perfect. He did not compromise in this regard. However, color films 

and special cameras were quite complicated and therefore expensive. They lost the race with 

the color system entering the ocean - Technicolor. Today, we know that Szczepanik's rendering 

or reproducing colors systems were more accurate and gave much better results. However, 

Technicolor was cheaper. Other inventions remained mere curiosities and were not successful 

because they were too far ahead of their time. Kodak and Agfa used the method of small-image 

color film invented by Szczepanik only 30 years after its invention. Szczepanik, especially 

towards the end of his life, did not have the money to register patent rights. As a result, his 

inventions were used in Great Britain, France, or the USA utterly free of charge. In total, he 

registered as many as 92 patents in 5 countries of the world. He died in 1926. The notes found 

after his death indicated that he was also interested in submarines, airships, and airplanes with 

movable wings. Unfortunately, the Germans destroyed all the equipment and many of his 

technical notes during the occupation. What remained burnt during the Warsaw Uprising.  
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Napoleon Cybulski (1854 – 1919) 

 

 نابليون  سيبولسك   )1854- 1919(

 

 

    
ية.   وهذا   ل   ينطبق   فقط   عل   المسافرين   أو   مستكشف  البعض   ل   يحب   السب    عل   الدروب   المعبدة .   البعض   يحب   البر

ياء        مجال    الفب  
ا   عل   العلما ء.   كان   أحدهم   نابليون   سيبولسك  .   كان   يعتقد   أن   مكانه   موجود   ف 

ً
    الجديدة،   ولكن   أيض

األراض 
    تسل س ل   معي     ثم     

    تجعل   القلب   ينقبض   ف 
    للدماغ ،   والنبضات   الت 

والطب.   رسعة   تدفق   الدم ،   والنشا ط   الكهربائ 
 الهرمونات . 

 

 
 
    كان  يصنعها ،  كان يرميها   

   العمل زعموا  أنه لو  تعطلت األجهزة الت 
  للغاية  و مجتهدا .  لكن زمالئه ف 

ً
  متواضعا

ا
يبدو  أنه  كان  رجل

ا  وودوًدا  تجاه  الناس.  من أجل التعاون  
ً
عل  األرض.  عل  الرغم من ذلك  فغضبه  كان مركزا  فقط عل  األشياء ، ألنه  كان  متعاون

  علمًيا   كانت  العديد  منها  رائد ة.  لقد  تعامل  
ً
ا  لما  يقرب من 80  كتابا

ً
مع أفضل الناس و أوجب أيضا  الكثب   عل   نفسه.   كان مؤلف

    
ياء والميكانيكا  لدراسة الكائنات الحية، بما  ف  يائيون.  استخدم  علمه الواسع  بالفب   مع مواضيع ل  يهتم بها  األطباء  ول  الفب  
ايي   ، استغرب البعض ظنا  منهم بأنها      الشر

.  عندما  صنع عل  سبيل المثال أجهزة لقياس رسعة  تدفق  الدم ف  ذلك البشر
وري.  ألنه  كيف ت ساعد  الناس وكيف  تعالجهم إذا   كنت  ل  تفهم   قليلة الفائدة.  اليوم  و بالمنظور  الحال     نعلم  بأنه أمر   ض 

 كيف يعمل جسم البشر  -  الدماغ أو  جهاز  الغدد  الصماء؟ 
    بيالروسيا.  تم تسميته نابليون تقديرا  لنابليون   

   منطقة فيلنيوس وه   اآلن  تقع ف 
    قرية  كشفونوس   ف 

ولد  سنة 1854 ف 
مائيات.  وكطفل  كان يأخذها  إل البيت ما   كان      طفولته  كان مهتًما   بالزواحف والبر

بونابرت، الذي  كان والده  يعشقه.  ف 
    
   األكاديمية العسكرية والطبية ف 

ة بي    أفراد  األرسة.  بعد  تخرجه من المدرسة الثانوية، بدأ  الدراسة ف     ضوضاء  كبب 
يتسبب ف 

يولوجر   الروس   البارز، إيفان بافلوف، الحائز  عل       التف   بها  هناك العالم الفب  
غ.  ومن بي    الشخصيات الت  سانت  بطرسبر

ين  من عمره حول       الرابعة والعشر
".   كتب أول  كتاب علم   له وهو  ف  ط 

جائزة نوبل  و صاحب نظرية "المنعكس الشر
   
   الحيوانات.  اليوم  نعرف أن  ما  يسم ب "موجة النبض" الناتجة عن القلب ف 

موضوع الضغط ورسعة تدفق  الدم ف 
ا   كيفية قياس هذه الشعة.  فصمم و صنع  

ً
   الساعة.  آنذاك لم يكن معروف

   تتحرك  بش عة  تتجاوز  50  كم ف 
يان السبائ  الشر

   األوعية الدموية. 
" يقيس رسعة تدفق  الدم ف   سيبولسك   جهاز  "فوتوهيموتاخومب 

 
 
 

 المخ 

   القسم الروس  ، و بعد  سقوط  انتفاضة يناير ،  لم يستطع الحصول  عل  وظيفة جيدة وإمكا نية  
بصفته بولندًيا  و كان  يعيش ف 

   جامعة ياغيلونيا .   
.  لذلك و بعد  أن دافع عن أطروحة الدكتوراه ، انتقل إل  كراكوف وبدأ  العمل  ف  استمرار  شغفه العلم 

ة علمية  باللغة البولندية.   كان  نابليون  سيبولسك   هو  من أسس قسم علم  
   حياته سمع هناك محاض 

ويقال إنه ألول  مرة ف 
   حالة سيئة  

    كراكوف.  وبحسب ما  ورد   كان المبت   الذي  كان  يعمل فيه ف 
وظائف األعضاء  وعلم األنسجة  وعلم األجنة ف 

   شارع مجاور ،  ترتجف  األرضية حت   أصبح من المستحيل إجراء بح و ث باستخدام المجهر.   
لدرجة أنه عندما  تمر  سيارة ف 

   الشارع أخف.   كل هذه العوائق  لم تردعه.   كان سيبولسك    
  عندما  تكون  الحركة ف 

ا
لذلك  كان  يجري جزًءا  من بحثه ليل

   العلوم الشعبية مدفوعة األجر . 
ات ف   يكسب المال  إلجراء البحوث وإلصالحات المبت   من خالل تنظيم  محاض 

ة من  طالبه ، وسمح  لزمالئه بأن  يكونوا  مستقلي    للغاية.   كان حريًصا    كان رجال  اجتماعيا  ومحبوبا  جدا.  لقد  اكتسب ثقة  كبب 
  و آخر   كان  يرم   معدات البحث  

عل  التعاون مع علماء آخرين وشاركهم بأفكاره العلمية.   كان ودوًدا  ومنفتًحا.  فقط بي    حي  
 عل  األرض ولكن فقط لو  حدث لديه خطأ  ما . 

83



تيب  المثال  .   كما       "، و حاول  أن  يفهم  كيف يعمل  القلب.   كيف تتقلص عضالته بهذا  الب 
اهتم ب "تخطيط القلب الكهربائ 

  بهذا  الموضوع بشغف.   كان  
ً
.  آنذاك  كان  عالم العلم والثقافة مهتما    األسس الفسيولوجية للتنويم المغناطيس 

ا  ف 
ً
بدأ  بحث

   . المنومون  المغناطيسيون شائعي    للغاية، وكان  ُيعتقد  أن العديد  من األمراض يمكن عالجها  عن طريق  التنويم المغناطيس 
ا   
ً
لكن نابليون  سيبولسك   تعامل مع األمر   بطريقة علمية.  بعد  سن وات قليلة من انتقاله إل  كراكوف،  و مع أحد  طالبه، بدأ  بحث
   سنة  1890،  

.  ف  ة الدماغية والحبل  الشوك 
   القشر

  حول الظو اهر  الكهربائية ف 
ً
   للدماغ، وتحديدا

ا  حول النشاط الكهربائ 
ً
رائد

   العالم.  من خالل قياس التيارات، حدد  سيبولسك    بمشاركة زمالئه، المناطق   
   للدماغ ف 

كان أول  من قاس النشاط الكهربائ 
ة الدماغية.     القشر

 الحسية ف 

 

 ال توتر 

    ما  هية أسباب حقيقة أننا  نشعر  بها .  ثم درس وقاس  كمية  
اهتم سيبولسك   أ يًضا   بحاسة التذوق و عل  وجه التحديد  ف 

.  للقيام بذلك،  كان عليه إنشاء جهاز  خاص  -  ميكروكالوريمب  .  ألول مرة،  تم      تنتجها  عضالت الهيكل العظم 
الحرارة الت 

   
ً
ا  لما  يقرب من 80  كتابا

ً
ة.  عل  الرغم من أنه  كان مؤلف    روما  وأثار  ضجة  كبب 

   المؤتمر  الدول   لألطباء ف 
تقديم هذا  الجهاز  ف 

 علمًيا  و كان ت العديد  منها  رائد ة، إل  أن أعظم إنجازاته العلمية  كان  اكتشاف هرمون  التوتر  –  األدرينالي   . 

  فوق الكل.  لقد  أظهر  بشكل تجريتر   أن استئصال  هذه  
خالل أحد  الفحوصات الروتينية، لحظ سيبولسك   وجود   تكتلي  

   الدم،  تحت  
الكتل يؤثر  عل  عمل  الجسم بأكمله.  أظهر  أن الغدد  الكظرية –  وهو  اسم أطلقه عل  هذه الكتل   -  تفرز  مادة  ف 

.  أطلق  عل  هذه المادة  اسم سوبرار يني    ومنها  ينتج  األدرينالي   ، وهو  هرمون   ها  يتغب    عمل الجهاز  العصتر   والعضل  تأثب 
   . بات القلب وزيادة  ضغط الدم  وتوسيع  حدقة العي      الدم إل تشي    ع ض 

   آلية التوتر .   يؤدي  انتشاره ف 
يلعب  دوًرا  رئيسًيا  ف 

   الدم، باختصار  - إنه يهت    الجسم للمصارعة أو  للهروب بشعة.  بفضل اكتشافه  
ينظم األدرينالي    أيًضا  مستويات السكر  ف 

تم ترشيح  سيبولسك  ، وهو   بروفسور   ورئيس جامعة ياغيلونيا  آنذاك، لجائزة نوبل ثالث مرات.  ومن المثب   لالهتمام، عندما   
   منحتها  أكاديمية المهارات.  

استعادت بولندا  استقاللها ، حصل سيبولسك   عل  جائزة تسم "جائزة نوبل البولندية" والت 
   العتبار   سعر   اليوم  فهذا  يساوي  أكب   من  

وكانت القيمة المادية لهذه الجائزة تعادل  12  كيلوغراًما  من الذهب.  مع األخذ  ف 
  ، أو  حوال   نصف قيمة جائزة نوبل.  ه   ثروة  عل  أي  حال. 

   زلوئ 
 مليوئ 

  اجتماعيا .  اليوم  يقال إنه  كان  يناضل لتحسي    مستوى التعليم والوع    
ً
لم يكن سيبولسك   عاِلًما  فحسب ، بل  كان  أيًضا   ناشطا

ز       التعليم.  افتتح  مع صديقه عالم الجراثيم  كازيمب 
  نشيًطا  بدنًيا  للغاية.  ناضل من  أجل حق  المرأة ف 

ا
.   كان رجل الصح 

   مكتبه بالجامعة، بسكتة  
   نابليون سيبولسك    سنة 1919،  ف 

    كراكوف.  توف 
بو يفيد، أول صالة لأللعاب الرياضية النسائية ف 

 دماغية. 
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Napoleon Cybulski (1854 - 1919) 

Some people don't like to follow the beaten path. Some people love to wander. And this 

does not only apply to travelers or explorers of new lands but also scientists. One of them 

was Napoleon Cybulski. He believed that his place was somewhere between physics and 

medicine. He was fascinated by the speed of blood flow, the brain's electrical activity, the 

impulses that make the heart contract in the proper sequence, and hormones.  

 

He was said to be an extremely humble and hard-working man. His co-workers claimed that he 

would throw on the floor the devices he built which did not work. He vented his anger on 

objects, yet he was helpful and friendly towards people. To cooperate with the best, he also 

demanded a lot from himself. He was the author of nearly 80 scientific papers, many of them 

ground-breaking. The topics he researched were interesting neither for physicians nor for 

physicists. He used his vast knowledge of physics and mechanics to study living organisms, 

including man. For example, when Cybulski built devices to measure the speed of blood 

flowing in the arteries, people were surprised because they thought it was of little use. From 

today's perspective, we would definitely consider it essential. How can you help people and 

cure them if you don't understand how human bodies work - the brain and the endocrine system? 

He was born in 1854 in the village of Krzywonosy in the Vilnius region, now the territory of 

Belarus. He received the name Napoleon in honor of Napoleon Bonaparte, whom his father 

adored. In childhood, he was interested in reptiles and amphibians. He is said to have brought 

them home, which caused quite a commotion among his family members. After graduating 

from high school, he began studying at the Military and Medical Academy in St. Petersburg. 

He met an outstanding Russian physiologist, Ivan Pavlov, a Nobel Prize winner responsible for 

"Pavlov's reflex." He wrote his first scientific paper at the age of 24. It addressed the issue of 

blood pressure and velocity in animals. Today, we know that the so-called pulse wave produced 

by the heart can move in the carotid artery at speeds exceeding 50 km/h. At that time, however, 

it was not known how to measure such quantities. Cybulski designed and built a 

photochemotachometer, a device measuring the speed of blood flow in blood vessels. 

 

 

Brain 

As a Pole living in the Russian partition, after the fall of the January Uprising, he could not 

count on a good job and the possibility to continue his scientific passions. Therefore, after 

defending his doctoral dissertation, he moved to Cracow and took up a job at the Jagiellonian 

University. It is said that it was there that he heard a scientific lecture in Polish for the first time 

in his life. Napoleon Cybulski created the Department of Physiology, Histology, and 

Embryology in Kraków. The building where he worked was reportedly in such poor condition 

that when a car drove along the nearby street, the floor trembled so much that researching with 

a microscope became impossible. Therefore, the scientist conducted part of his research at 

night, when the traffic stopped. All these inconveniences did not discourage Cybulski. He 

earned money for his research and renovations by organizing, among other things, paid popular 

science lectures. 

Cybulski was a very sociable, open, and friendly person. He trusted his students and allowed 

his co-workers a great deal of independence. He willingly cooperated with other scientists and 

shared his scientific ideas with them. Well, he only occasionally threw research equipment on 

the floor, but only when something didn't work out for him. 
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 Cybulski was doing electrocardiography to understand how the heart works and how its 

muscles contract in such perfect order. He also initiated research into the physiological basis of 

hypnotism. These were the times when the world of science and culture was fascinated by this 

subject. Hypnotists were very popular, and people believed that hypnosis could cure many 

diseases. Napoleon Cybulski, however, took a scientific approach to the matter. A few years 

after moving to Krakow, he and one of his students began groundbreaking research on the 

brain's electrical activity, specifically on electrical phenomena in the cerebral cortex and spinal 

cord. In 1890, he became the first person in the world to measure the brain's electrical activity. 

With the help of his colleagues, Cybulski located the sensory areas of the cerebral cortex by 

measuring the currents. 

 

Stress 

Cybulski was also interested in taste - specifically, why we experience certain sensations. He 

then studied or measured the amount of heat produced by skeletal muscles. To do this, he had 

to construct a unique device, a microcalorimeter. This device was first presented at an 

international congress of physicians in Rome and created a sensation. Although he authored 

nearly 80 scientific papers, many of which were ground-breaking, his most significant scientific 

achievement was the discovery of the stress hormone - or adrenaline. 

During one routine examination, Cybulski noticed two lumps located above the kidneys. 

Experimentally, he showed that cutting out these lumps affected the function of the entire body. 

He proved that the adrenal glands - as he called these lumps - secrete into the blood a substance 

that alters the action of the nervous and muscular systems. He called this substance suprarenin. 

It produces adrenaline, a hormone that plays a vital role in the mechanism of stress. Its release 

into the blood causes faster heartbeat, higher blood pressure, and dilated pupils. Adrenaline also 

regulates blood sugar levels; in short, it prepares the body to fight or flee quickly. For its 

discovery, Cybulski, already then a professor and rector of the Jagiellonian University, was 

nominated three times for the Nobel Prize. Interestingly, when Poland regained its 

independence, Professor Cybulski was awarded the Academy of Arts and Sciences prize called 

the "Polish Nobel." The material value of this award was equivalent to 12 kilograms of gold. 

Considering today's exchange rate, it would be more than 2 million PLN or about half the value 

of the Nobel Prize. Either way, a fortune.  

Cybulski was not only a scientist but also a social activist. Today we would say that he lobbied 

for the improvement of education and health awareness. He fought for women to be able to 

study. Together with his friend, bacteriologist Kazimierz Bujwid, he opened the first female 

gymnasium in Kraków. Napoleon Cybulski died in 1919, in his office at the university, as a 

result of a stroke. 
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Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) 

 

 اغناسي ووكاشيفيتش )1882-1822( 

ا  و مجتهدا .  ربما  بفضل   
ً
ا  لكنه  أيضا   كان  عنيد ً .  يقال أنه  كان ل  يتكلم  كثير ي  النفط  و ناشط اجتماعي

 
ي  ف

صيدلي  وأخصائ 

  ذا  قلب  
ا
ي  نفس الوقت ،  كان رجل

 
ي  تشتعل.  ف

 
هذا  لم  ينهار  عندما   لم تس  األعمال  كما   كان  ير يد  وال مزيد  من  المصاف

(.  أصبح حماسه  للعمل قوة دافعة  لكثير    كبير ، ألوفا  للغاية، فنال تقدير  البابا  نفسه و الذي  منحه لقب أمير   )تشابرلير 

ي  صناعة النفط و كان يدع  "األب ووكاشيفيتش"، من قبل الناس الممتنون له. 
 
 من الناس.   كان رائدا  ف

 

 

    
.  عاشت األرسة ف     محافظة بودكارباتسك 

   تقع اآلن ف 
   زادوشنيك  ، الت 

ة ف     عائلة نبيلة فقير
ولد  اغناس   ووكاشيفيتش ف 

   جو  ودي. 
.  عل  الرغم من هذه المعانات المؤسفة، فطفولة اغناس   مرت ف   قص  صغير  حيث اندلع فيه الحريق  مرتير 

عندما   كان اغناس   يبلغ من العمر  8 سنوات، انتقلت  عائلة  ووكاشيفيتش إىل جيشوف.  جاء هذا  القرار  بسبب مرض  والده  

   المكان الجديد ، اجتاز  الشاب امتحان المدرسة االبتدائية وتم تسجيله هو  و شقيقه 
ة ز ياراته للطبيب.  ف  ورة  كير وض 

   مؤسسة "األباء البيارييون" ، ولكن نظًرا  للمشاكل  
   جيشوف.   كان  يدبر  أموره جيدا  ف 

   المدرسة اإلعدادية  ف 
فرانسيسك ف 

   الجامعة.  فكان  مقررا  حت   قبل وفاة والده، أن  
   أرس ته، لم ُيسمح  إال  لواحد  من األ خو ين بمواصلة الدراس ة ف 

المالية ف 

   المدرسة،  كرس نفسه لتعلم  
   أن  اغناس  ، بعد   4  سنوات ف 

    دراسته.  هذا  هو  السبب ف 
فرنسيسك هو  الذي  سيستمر  ف 

ت هذه المهنة بالتحديد؟ هذا  ليس معروفا .  ربما  بسبب التقاليد  العائلية ، أو  ربما  بسبب  اهتمام   .  لماذا  اختير مهنة الصيدىل 

 الغالم بهذا  المجال. 

 

ي   مؤامرة   
 
 المساعد  الصيدلي  ف

.  من قبل و من أجل التأهل   بعد  أرب  ع  سنوات من التدريب العمل  ، اجتاز  االمتحان،  وبعد  ذلك   أصبح اغناس   مساعد  صيدىل 

للدخول لإلمتحان،  كان  عليه أن  يتعلم ليس فقط قراءة الروشتات  والوصفات بل و كذلك الكيمياء الصيدالنية وتحليل  

   السنوات  
ا  له ف 

ً
ات مفيدا  جد المركبات الكيميائية البسيطة.   كان هذا  العلم - واألهم من ذلك   كله - اإللمام  بمعدات المختير

   الصيدلية، بدأ  الشاب اغناس   يحلم بالدراسة.  بدون التخرج، لن ي ستطع أن يصبح صيدلًيا   
التالية من حياته.  أثناء العمل ف 

ويدير  صيدليته الخاصة.   كان يمكن أن يكون  فقط مساعدا  صيدليا .  الناس الذين عملوا  مع  الشاب ووكاشيفيتش يذكر ونه 

عل  أنه  كان قليل الكالم وكتوما ،  ولكنه أيًضا   كان مجتهدا  للغاية.  ُيذكر  أيًضا  أنه  كان  شخصا   يتمتع  بقلب طيب، ومستعدا   

 لمساعدة  اآلخرين، ومرتبًطا  بالعائلة واألصدقاء . 

   السياسة.  بولندا   كانت  آنذاك مقسمة، والشاب  
بالفعل و عندما   كان  يعمل  كمساع دا  صيدليا ، انخرط اغناس   ف 

   المقاومة الرسية.   كانت الصيدلية  
ه،  كان يريد   تغيير  هذا  الوضع.  لذلك بدأ  اغناس   العمل ف  ووكاشيفيتش، مثل الكثير  من غير

المكان المثاىل   لذلك.  الكثير  فيها  من األدراج واألرفف  واألركان والزوايا  المظلمة  كانت تحتوي عل   كتب محظور ة،  و الغرفة  

   بعيدة   عن أعير   الفضوليير  ،  
   الطابق  األرض 

ة ف  الجانبية لم تكن مكانا  مخصصا  للراحة فقط.   كانت هذه  الغرفة الصغير

    
ة تم القبض عليه ف  ة طويلة، ألنه بعد  في  وكانت  نقطة اتصال  رائعة للمتآمرين.  لم يتمكن من إخفاء نشاطه اال نقالبر   لفي 

   إدارتها ، ألنه  كان  يريد  أن  يخفف عن ناشط  تم  
   الواقع، لقد  ساعد  ف 

    منطقة جيشوف.  ف 
    تنظيمه ال نتفاضة ف 

االشتباه ف 

    
   سجن ف 

   البداية ف 
إطالق رساحه من السجن والذي اضطر  لبعض الوقت إىل  تجنب   لفت انتباه المحتل.   كان اغناس    ف 

طة.   كان عليه الحضور  عند   كل قل إىل  لفيف.  وبعد  عامير   أطلق  رساحه لكنه عاش تحت  مراقبة الرسر
ُ
 جيشوف، ثم ن

استدعاء  من المحكمة.  عندها  قرر  تغيير  مكان إقامته  وانتقل إىل  لفيف حيث  كان  يعيش  شقيقه فرانسيسك.  هناك  وجد   

   جميع  أنحاء المدينة اسمها  "تحت  النجمة الذهبية".  عندما  بدا  أنه قد   
    صيدلية معروفة ف 

وظيفة عند  بيوتر   ميكوالسخ ف 

   حياته. 
 استقر  بعد  تجربته مع المقاومة الرسية واالعتقال والسجن...  بدأت أعظم مغامرة ف 
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 الدراسة والمصنع في الخلفية

ت عن اغناس   نظرة  تقول  بأنه   .  انترسر
ً
قبل حدوث ذلك،  بدأ  ووكاشيفيتش دراسته.  لم يكن االلتحاق  بالجامعة سهال

   النهاية، وبفضل مساعدة   
   السماح  للمتمردين بتعليمهم، ولكن ف 

   البداية ، لم ترغب السلطات ف 
مشاغب  ومر  بالسجن.  ف 

   جامعة  ياغيلونيا .   
    كراكوف ف 

، لفيف، ثم سنتان  من الدراسة ف 
ً
ا.  أوال ً     كان  يعمل  فيها ، نجح األمر  أخير

صاحب الصيدلية الت 

ياء العامة وعلم الصخور  –   لم تشمل دراسة الصيدلة مقررات بيولوجية وكيميائية فحسب،  بل شملت أيًضا  الفير 

   الصيدلة. 
ولوجر  .  خالل هذه الفصول، سمع  اغناس   ووكاشيفيتش ألول  مرة عن استخدام النفط الخام  ف   البي 

   السنة األوىل أكمل جميع المواد.  عل  الر غم من  
   أحسن حال.   كان  من أفضل الطالب.  ف 

   جامعة  كراكوف  ف 
مرت دراسته ف 

يراته لمشاكله      طلبه تير
استيفاء المتطلبات الرسمية، إال  أنه لم يستطع الدخول  إلختبار  الماجستير  المبكر .   كما  أنه لم ينفعه  ف 

   الفصل الدراس   األخير ، 
   العثور  عل  عمل .  ف 

   انهك بها .  أنقذه أحد  األساتذة  من موقفه الصعب بمساعدته ف 
المالية الت 

   امتحاناته، عاد   ووكاشيفيتش إىل  لفيف، إىل  
انتقل اغناس   إىل  جامعة فيينا  وكتب أطروحة الماجستير  هناك.   بعد  أن نجح  ف 

ى مدير ه بضعة براميل  من النفط الخام و كلف   الصيدلية حيث  كان  يعمل –  كانت تنتظره هناك  مهمة بالغة األهمية.  اشي 

    
   الصيدلة.  عل  عكس ما   يعتقد ،  كان المختير  ف 

ا  ومبتدئا  بالتحقق   كيف يمكن استخدام النفط الخام ف 
ً
صيدلًيا  معتمد

ا  مناسبا  لمثل هذه  التحاليل.  الصيادلة  كان لديهم العلم الالزم، والغرفة نفسها   كانت مهيأة إلجراء التحليالت 
ً
الصيدلية مكان

 الكيميائية. 

اي    من خالل تصفية النفط حصل ووكاشيفيتس عل  مادة صفراء فاتحة تشبه مادة  باهظة الثمن من الخارج –"أوليوم  بي 

ألبوم"، والذي  كان يستخدم بشكل أساس   لألمراض الجلدية.  عل  أمل  كسب  الكثير   من المال، فتح  اغناس   وأصدقائه  

   بسعر  أقل للعديد  من  
ة من النفط، ثم تم تصفيت ها.  تم تقديم المنتج النها ب  كة  كميات  كبير ت الرسر كة.  اشي  الثالثة رسر

   الخارج.  و لكن لم يكن هناك اهتمام  باألرخص وكانت المحاولة التجارية األوىل   ال غناس    
    بولندا  أو  ف 

الصيدليات، سواء ف 

 ووكاشيفيتش غير  ناجحة. 

 

 بداية صناعة النفط 

   الغاليات عند   
ا  وقرر  استخدام  النفط ألغراض غير  طبية.  واصل تجاربه بتسخير   المادة ف 

ً
ومع  ذلك،  كان  ووكاشيفيتش عنيد

درجة حرارة 200  درجة مئوية، دون دخول الهواء.  بعد  بضع  تفاعالت إضافية، تمكن من  فصل النفط، و الذي أبهرته  

    نفس الوقت أنه لم يخرج منه دخان أسود   الذع.  باإلضافة 
ق بلهب ساطع،  لكن األهم من ذلك  وف  ا.  لقد  احي  ً خصائصه  كثير

   ا إلضاءة.  ومع ذلك  كانت  هنالك  مشاكل.   كان  ليس ممكنا   
ا  ف 
ً
إىل ذلك،  كان أرخص من الز يت  أو  الكامفير   المستخدم  سابق

يائية       كانت  متاحة.   كانت  تنفجر  عند  استخدام هذا  السائل الجديد  ب سبب خصائصه الفير 
   المصابيح الت 

استخدام  النفط ف 

   ، و نورت نسخه األوىل  
-الكيميائية المختلفة.  هذا  هو  السبب الذي  جعل ووكاشيفيتش أن يبتكر  أول مصباح  نفط   أسطواب 

 داخل الصيدلية حيث  كان  يعمل. 

   ذلك المساء أب   ممرض  يدىع برونيش إىل   
ض أن يكون  تاري    خ 31  يوليو   1853 بداية صناعة النفط العالمية.  ف  ُيفي 

الصيدلية.  لقد  جاء يجري من المستشف   الرئيس  ، و الذي   كانت  تجرى فيه عملية جراحية عاجلة.   كانت  حالة المريض  

    تلك األيام، لم تكن غرف الجراحة تحتوي عل  إضاءة  
ة للغاية وربما  لم يكن لينجو  للصباح.   كانت المشكلة أنه ف  خطير

    
اع  ووكاشيفيتش، ومن هنا  جاءت فكرة اجراء العملية - ألول  مرة ف     لفيف،  كان  الجميع  عل  علم باخي 

صناعية.  و لكن ف 

ت  التاري    خ - باستخدام مص ابيح  النفط.   كانت العملية الليلية ناجحة.  اقتنعت  إدارة المستشف   بالجودة  العالية للمنتج، و غير

ت 500  كيلو  من النفط.  لقد  ادخر  المستشف   الكثير  من المال  -كانت المادة الجديدة   اإلضاءة إىل مصابيح النفط واشي 

 اقتصادية للغاية.  لم يتمكن أي  شخص آخر  غير  ووكاشيفيتش من  تقديم مثل هذا  السعر  المنخفض  لهذا  اإلنتاج. 

   الجزء 
   النفط الخام، انتقل ووكاشيفيتش إىل المكان  الذي توجد  فيه حقولها ، أي إىل غورليتسا.  هناك  ف 

واعيا  باإلمكانات ف 

ا.   كادت إحدى التجارب أن  
ً
ا  من تجارب التقطير  لكنها  لم تكن األكير  أمان

ً
   استأجرها ، أجرى مزيد

   من الصيدلية الت 
الخلف 

تنته   بمأساة.  اندلع  حريق  والتهم الغرفة بأكملها  تقريًبا.  لذلك  كانت هناك حاجة إىل معمل  تقطير  - غرفة منفصلة لتصفية  

ا  لدرجة أن مرافق  الصيدلية لم تعد   كافية.  ً  النفط و بالذات أن الطلب عل  النفط  كان  كبير
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.  نمت  شهرته وكذلك ثروته.    
   استخراج النفط.  بت   اآل بار  والمزيد  من المصاف 

األموال المكتسبة استثمرها  ووكاشيفيتش ف 

   فيينا . 
ة من النفط إلضاءة محطة القطار  بأكملها  ف  اء  كميات  كبير    طلبات  مرموقة، عل  سبيل المثال  رسر

 وقد  تجل  ذلك  ف 

 

 رجل طيب القلب 

   والمناجم أماكن لالستفادة من  
الحرائق  والحوادث، ولكن أيًضا  التطور  الرسي    ع لصناعة جديدة  تماًما.  لم تكن المصاف 

استخراج النفط ومعالجته فحسب، بل  كانت أيًضا  مساحة للتعلم  العمل   للمتخصصير   البولنديير    الجدد.  أصبح 

   استخرج  منها  ليس فقط مواد  لإلضاءة، 
   مجال  معالجة النفط الخام، والت 

ف  بها  دوليا  ف  ووكاشيفيتش نفسه  قدوة  معي 

وع النفط لم  يكن غرضه تحصيل    ولكن أيًضا  مواد  تشحيم لحماية الخشب من التعفن أو  أسفلت  لألرضيات.  تسيير  مرسر

الرب  ح فقط  كان ووكاشيفيتش لديه روح ناشط إجتماىع  .   كان معروفا  بهذا  حت   أثناء دراسته وذلك عندما   كان ي ساعد   بال   

   الشؤون  السياسية، وقام  أيًضا  بمبادرات من  تلقاء  
   التعلم صعوبة.  نشط ووكاشيفيتش ف 

مقابل أولئك الذين  كانوا  يجدون  ف 

نفسه ممكن  أن تسهل حياة الناس من حوله.  مثال  أدخل نظام  تأمير   حديث للعمال، حيث   كان  يتلف    كل عامل العالج  

   حالة المرض.  منح قروًضا  منخفضة الفائدة،  كما  دعم  شباب الريف الذين  كانوا   يطمحو ن  
دفع  ف 

ُ
ا ،  مع  عالوة ت

ً
واألدوية مجان

   القسم النمساوي.  
   بناء الطرق، ويبدو  أن   جودتها   كانت أفضل  من بقية الطرق ف 

   الدراسة.  لقد  استخدم أمواله الخاصة ف 
ف 

   مدن  
   ذلك غرس أشجار  الفاكهة عل  جوانب الشوارع.  بت   العديد  من المدارس ف 

كما  قا م  بتمويل زراعة البساتير   بما  ف 

   إنشاء مؤسسة  ت جهز  عمال  المناجم المستقبليير    للعمل.   كان بيته مفتوًحا  لكثير  من  الزوار  - فقد  أسكن معه  
مختلفة وبدأ  ف 

   انتفاضة يناير.   كما   كان  تسكن معه   والدة وشقيقة زوجته هونوراتا  و فالنتينا   - ابنة  مدرس  اغناس    
مهاجرين ومشاركير   ف 

   اعتنت  بها  عائلة  ووكاشيفيتش بعد  وفاة ابنتهم. 
 وهو  شابا  والت 

   يطةبس بتجربة  ووكاشيفيتش مغامرة بدأت
   الجزء ف 

 اجتهاده بفضل . النفط فصل من تمكن   حيث ،الصيدلية من الخلف 

    األوىل النفط مناجم بت   لقد  الحد.  هذا  عند  يتوقف  لم ،وإضاره
   ما  كل  بإعطاء العالم ف 

   أنشأ  . وسعه ف 
كة وأسس مصاف    رسر

كات شكل عل     لصناعة أبا   أصبح ،المشاكل من  العديد  رغم الالحقة.  النفط رسر
  مصابيح  بتوفير   هذا  بدأ  . جديد  مجال  ف 

    االقتصادات من  العديد  من مهًما  جزًءا  لتصبح تتطور  ثم  جديدة
   األساسية المادة هو   الخام  النفط الحديث.  العص  ف 

  ف 

ين إنتاج  خالل من . ووكاشيفيتشل  الوحيد  نجاز اال  ليس حقبةال هذه  بداية إن االصطناعية.  المواد  من والعديد  والزيوت  البي  

طلق  ،اآلخرين تجاه موقفه بفضل . معاضيه من العديد   أيًضا  ساعد   ،االجتماعية أنشطته
ُ
  "ووكاشيفيتش األب" لقب عليه أ

ف اتبمر  عل  حصوله أثناء خجولو  دائما   ومتواضع لطيف لرج–  .الرسر
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Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) 

Łukasiewicz was a pharmacist, oil specialist, and social activist. He was not talkative, but 

he was stubborn and hard-working. Maybe that is why he did not break down when the 

business did not go his way and refineries burnt down. At the same time, he was a man of 

great heart, who was very family-oriented. His virtues were recognized by the Pope 

himself, who bestowed upon him the dignity of chamberlain. His zeal for action became a 

driving force for many people. He was a pioneer of the oil industry and "Father 

Łukasiewicz," as grateful people grateful would call him. 

 

Ignacy Łukasiewicz was born into an impoverished noble family in Zaduszniki, currently in the 

Podkarpackie province. The family lived in a palace that was destroyed by fire twice. Despite 

these unpleasant experiences, Ignacy's childhood passed in a cordial atmosphere.  

When he was eight, the Łukasiewicz family moved to Rzeszów. This decision was taken as a 

result of his father's illness and the need to see a doctor frequently. In the new place, young 

Łukasiewicz passed his primary school examinations, and together with his brother Franciszek 

he attended the high school in Rzeszów. He did very well at the Piarist Fathers' institution. 

However, only one of his brothers could continue his studies due to the family's financial 

problems. Even before his father's death, it was decided that it would be Franciszek. Therefore, 

after four years at school, Ignacy was to dedicate himself to learning the pharmacist profession. 

Why was this profession chosen for him? It is not entirely known. Why? Perhaps because of 

family traditions, or perhaps because of the boy's interests. 

 

Pharmacist's Assistant in the Underground 

After four years of practice, Ignacy passed the exam, after which he became an assistant 

pharmacist. To take it, he had to learn how to read prescriptions and formulas. He also had to 

master pharmaceutical chemistry and the analysis of simple chemical compounds. This 

knowledge and experience with laboratory equipment came in very handy in the following 

years of his life. It was while working in a pharmacy that young Ignacy began to dream about 

university. Without a degree, he could not become a pharmacist and run his own business. He 

could only be an assistant pharmacist. People who worked with young Łukasiewicz 

remembered him as reticent and secretive but also very hard-working. He was also remembered 

as someone with a good heart, willing to help others, and dedicated to his family and friends.  

Already when he was working as a pharmacist's assistant, Ignacy began to get involved in 

politics. Poland was then under the partition and young Łukasiewicz, like many others, wanted 

to change this state of affairs. Ignacy, therefore, began to act in the conspiracy. A pharmacy 

was an ideal place for this. Many drawers, shelves, nooks, and crannies could accommodate 

illegal content, and the out-of-the-way room did not have to serve merely as a resting place. 

This small room on the first floor, away from the eyes of onlookers, was a great contact point 

for the conspirators. He did not manage to hide his subversive activities for long because he 

was arrested on a charge of organizing an uprising in the region of Rzeszów. He helped to lead 

it, relieving a recently released activist, who for some time had to avoid attracting the attention 

of the invaders. Ignacy was firstly imprisoned in Rzeszów and then transferred to Lviv. After 

two years, he was released but lived under police supervision. He had to report for every court 
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summons. It was then that Ignacy decided to change his residence and moved to Lviv, where 

his brother Franciszek lived. He found a job with Piotr Mikolasch at a pharmacy known 

throughout the city as "Under the Gold Star." When it seemed that Ignacy Łukasiewicz, after 

the experience of conspiracy, arrest, and imprisonment, had settled down... the most incredible 

adventure of his life began.  

 

Studies with a Factory in the Background 

Before this could happen, however, Łukasiewicz began his studies. It was not easy to enroll at 

the university. Ignacy had a reputation of a troublemaker who used to be in prison. At first, the 

authorities did not want to permit the rebellious student to study, but eventually, with the help 

of the pharmacy owner where he worked, they agreed. After Lviv, Łukasiewicz spent two years 

in Krakow at the Jagiellonian University. The pharmacy course included biology, chemistry, 

general physics, and the study of rocks - petrology. It was during these classes that Ignacy 

Łukasiewicz first heard about the use of crude oil in pharmacy. 

His studies at the Cracow university went very well. Ignacy was one of the best students, and 

he passed all the subjects in his freshman year. Despite fulfilling the formal requirements, he 

did not manage to take the master's exam earlier. It did not help either that Ignacy argued his 

request with financial problems, which indeed bothered him. One of his professors saved him 

from the difficult situation by helping him find a job. For his final semester, Ignacy transferred 

to the University of Vienna and wrote his master's thesis there. Having passed his exams, 

Łukasiewicz returned to Lviv, to the pharmacy where he used to work - an important task was 

waiting for him there. His boss bought several barrels of crude oil and assigned the newly 

graduated pharmacist a mission to check whether and how to use it in pharmacy. Despite 

appearances, the pharmacy laboratory was an excellent place for such an analysis. The 

pharmacists were knowledgeable, and the room itself was suitable for chemical analysis.  

Refining oil, Łukasiewicz obtained a light yellow substance that resembled some expensive 

foreign substance - Oleum petrae album, which was used mainly for skin diseases. Hoping to 

earn a lot of money, Ignacy founded a three-person company with his friends. The company 

bought quite a large amount of oil, which was then purified. The finished product was offered 

at a lower price to many pharmacies, both at home and abroad. However, there was little interest 

in the cheaper substitute, and Ignacy Łukasiewicz's first business initiative failed. 

 

The Beginning of the Oil Industry 

However, Łukasiewicz was stubborn and decided to use oil for purposes other than medicine. 

He continued his experiments by heating the raw material in boilers at 200°C, without air. After 

several different reactions, he managed to separate kerosene, the properties of which astonished 

him. It burned with a bright flame, but what was equally important produced no pungent or 

black smoke. Besides, it was cheaper than the oil or camphine previously used for lighting. It 

was not without its problems, however. Kerosene could not be used in available lamps. They 

exploded in contact with a new liquid with different physical and chemical properties. 

Therefore, Łukasiewicz created the first cylindrical kerosene lamp, and the first examples of it 

lit up the pharmacy's interior, where he worked.  
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The beginning of the world oil industry is considered to be July 31, 1853. That evening, a nurse 

named Bronisz rushed into the pharmacy. He came from the General Hospital, where an urgent 

surgical operation had to take place. The patient's condition was very grave, and he probably 

would not live to see the morning. The problem was that in those days, surgical rooms had no 

artificial lighting. However, everyone in Lviv knew about Lukasiewicz's invention, hence the 

idea to operate by kerosene lamps for the first time in history. The night operation went well. 

The management of the hospital, convinced of the excellent quality of the product, replacted 

the lighting with kerosene lamps and ordered a supply of 500 kg of kerosene. It saved a lot of 

money. After all, the new substance was very economical. Nobody else but Łukasiewicz was 

able to offer such a low price for his product. 

Seeing the potential in oil, Łukasiewicz moved to the place where its deposits were located, i.e. 

Gorlice. There, in the backroom of a pharmacy that he leased, he conducted further distillation 

experiments. They were not the safest. One of the experiments almost ended in tragedy. A fire 

broke out and consumed nearly the entire room. There was a need for a distillery, a separate 

room for purifying oil. The demand for kerosene was so high that the backroom of the pharmacy 

was no longer sufficient.  

Łukasiewicz invested the money he earned in oil extraction. He built wells and other refineries. 

His fame, as well as his fortune, grew. He received prestigious orders, i.e. to provide large 

quantities of kerosene to light the entire Vienna railway station.  

 

A man with a good heart 

Łukasiewicz experienced fires and accidents, but also the rapid development of an entirely new 

industry. Refineries and mines brought profit from oil exploitation and processing. They were 

also a place of practical learning for new Polish specialists. Łukasiewicz himself became an 

internationally recognized authority in the field of crude oil processing. He obtained substances 

for lighting and lubricants to protect wood against decay and asphalts for floors, among others. 

However, running an oil business was not only about profit. Łukasiewicz had a social spirit. It 

was already visible during his studies when he selflessly helped those who did not learn quickly. 

Łukasiewicz was involved in political matters and undertook independent initiatives to make 

the lives of those around him easier. He introduced a modern system of workers' insurance. 

Everyone received free treatment and medicines, and even an allowance paid out in case of 

illness. He gave out low-interest loans and supported rural youth who wanted to study. He used 

his own money to build roads, the quality of which - as it seems - was better than that of other 

roads in the Austrian partition. He also financed the establishment of orchards. He also planted 

roadsides with fruit trees. He built many schools in various towns and initiated the 

establishment of an institution preparing future miners for work. His house was open to many 

guests - he received emigrants and participants of the January Uprising. His wife Honorata's 

mother and sister lived there, and Valentina - Ignacy's teacher's daughter from his youth whom 

the Łukasiewiczs took care of after their own daughter's death.  

Łukasiewicz's adventure began with a simple experiment in the backroom of a pharmacy, where 

he managed to isolate kerosene. Thanks to his perseverance and persistence, he did not stop 

there. With outstanding commitment, he built the world's first oil mines. He created refineries 

and founded a company in the shape of later oil companies. Despite many problems, he became 

the father of a new industry. At first, its aim was to power new lighthouses. It grew to become 
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a significant part of many economies in modern times. Oil is the primary raw material in the 

creation of gasoline, oils, and many synthetic substances. Launching an era is not the only 

contribution of Łukasiewicz. He also helped many of his contemporaries through his social 

activities. Thanks to his attitude towards others, he was called "father Łukasiewicz" - always a 

good-natured, modest man who always felt humbled when receiving an award or a distinction. 
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Henryk Arctowski (1871 - 1958) 

 هنريك أرستوسكي )1958-1871(

 

   علم  المناخ.  ستجد  اسمه ليس  
   أرسار   القارة القطبية الجنوبية الغي   معروفة أنذاك،  ورائد   ف 

مستكشف قطب     بحث  ف 
   عدة أماكن عىل خريطة العالم.  عالوة عىل ذلك، كان رجل عص  النهضة -   

ا  ف 
ً
   البحوث العلمية،  ولكن   أيض

فقط ف 
ء ،  كان مجتهدا  للغاية ومبدعا .  الرجل الذي حي       

ا   ل  يصدق.  وفوق  كل ش 
ً
   العديد  من المجالت، ي  ظهر   ثبات

متخصص ف 
 رأى بعض العوائق  أمامه لم  يبط   من رسعته بل بدأ  يركض حب   يقفز  من فوقها . 

 

 

غ    ،  كان لقبه أرتزت، ألن أجداده انتقلوا  إىل  بولندا  من فورتمبير
ا
   وارسو   سنة 1871.  عندما   كان طفل

يك أر ستوفسك   ف 
ولد  هي 

   البيت، حيث أتقن اللغتير    
   البداية ف 

قبل قرنير   من  ذلك الوقت.   درس  الذي سيكون  مستكشفا  للقطب الجنوب    ف 

   إينوفروسواف.   كانت  هذه  
   المدرسة اإلعدادية ف 

ة من عمره، سجله والديه ف     العاشر
األلمانية والفرنسية.  عندما   كان  ف 

   تعلمها.  
يك الصغير  استخدام اللغة األجنبية األوىل  الت     ذلك الوقت، لذلك  كان  بإمكان هي 

وس   ف     القسم الي 
المدينة تقع  ف 

    
يك.  لألسف، لم يحب المدرسون ف     هي 

   أيقظت شغف السفر  ف 
ربما   كانت المغادرة من وارسو  إىل   إينوفروسواف ه   الت 

   تعرض   
   هذه المدرسة، أل نه بسبب  المضايقات الت 

يك  الوطنية.  أمض   ثالث سنوات فقط ف  المدرسة اإلعدادية  آراء هي 

   بلجيكا . 
 لها ، نقله والديه إىل المدرسة ف 

    
    بلجيكا  وبدأ  أول دراسة ف 

   هذه اآلونة  كان ل  يزال  ُيدىع أرتزت( من المدرسة الثانوية ف 
يك أركتوفسك   )رغم أنه  ف 

تخرج هي 

   بلجيكا ، لكن أقاربه ألحوا  عليه بتغيير  التخصص.  
الجامعة هناك.  ثم  سافر  إىل  فرنسا  من أجل الدراسة.  درس  علم الفلك ف 

وغرافيا ، وعلم المعادن.   كما        دراسة الكيمياء مع الجيوكيمياء،  والبي 
ي ك ف  وا  علم الفلك غير  عمل  ، لذلك بدأ  هي  لقد  اعتي 

   باريس ومتحف التاري    خ الطبيع   و كوليج دو  فرانس  
   جامعة السوربون   ف 

درس الجيولوجيا.  درس  كل هذه  التخصصات ف 

 ومدرسة التعدين. 

 

 رجل قوي وذكي 

ا   )وهذا  لم يتغير  إىل  يومنا    ً ا   كبير
ً
   تلك األيا م  كان  ذلك  إنجاز

   الجامعة هناك.  ف 
   سن  22، عمل ف 

عاد  إىل  لييج من  فرنسا،  وف 

   غضون عامير    
   صدد  توقيع مؤلفات علمية "باللغة البولندية".  ف 

هذا(.  عندها  بدأ  يستخدم  لقب أرستوسك  ، ألنه  كان ف 

   الجامعة،  إل  أنه استقال  من وظيفته المريحة.  تم إقناعه بالمشاركة  
  حواىل   20 منها ، وعل  الرغم من نتائجه الممتازة ف 

نشر

    نفس الوقت المدير  العلم   لها.  أقنعه بالنضمام إىل  
    كان ف 

ة ألنتاركتيكا ، والت     الرحلة الستكشافية البلجيكية الشهير
ف 

   البحرية.  قبل  أن ينطلق  إىل المجهول، زار  أر س توفسك   متخصصير    
لش - وهو  ضابط  ف  البعثة منظمها  -  أدريان  دي جير

   
ا  وبلجيكا  وسويشا.  استكمل  علمه بالجيولوجيا  وعلم المحيطات واألرصاد  الجوية وعلم الجليد.  غت     إنجلي 

بارزين ف 

ا  مع  طاقمه - و بمعت   أدق- إىل  المجهول.   كانت  تلك المناطق  من العالم غير    ً بالمعلومات والمهارات الجديدة،  أبحر  أخير

    بوليسالف  
مستكشفة.  من بير   العديد   من العلماء الذين  كانوا   عل  مي    السفينة  كان هناك أيًضا  بولندي  آخر  -  أنتوب 

.   كانت  مهمته المتعبة مراقبة األرصاد  الجوية للسحب وبلورات الثلج.   دوبرو ف ولسك 

ة ومستخدمة من  قبل وذلك  بسبب   اعية صغير    أبحروا  عل  متنها   كانت تسم "بلجيكا".   كانت  سفينة  شر
السفينة الت 

ة للعمل  و مكان للراحة.  عل   كل ، فهم قد   انية.  رغم ذلك،  فقد  احتوت عل   كل ما  هو  مطلوب:  مساحة  كبير محدودية المير 

   العالم.  وهكذا  فقد  قّسم أفراد   
أبحروا  إىل  هناك ليس ألغراض السياحية، ولكن لستكشاف أكي    منطقة غير  مستكشفة ف 

 الطاقم المهام فيما  بينهم.   كان  أرستوسك   عل  مي    السفينة عالم أرصاد  جوية وعالم جليد  وعالم محيطات. 

لم تكن الرحلة بتلك السهولة.  قبل أن يصلوا  إىل وجهتهم، مات أحد  أفراد  الطاقم، ونجوا  أيًضا  من عاصفة وصادفتهم  

صخور  تحت  الماء.  لألسف  األسوأ   كان ما  زال  ينتظرهم -  قبالة سواحل القارة الجليدية  كانت  السفينة محارصة من  قبل  

    
   النهاية.  هذا  ل  يعت 

 ، حاول أعضاء  البعثة التخلص  من هذا  المأزق، لكنهم استسلموا  ف 
ا
حقل جليدي لمدة 13 شهًرا!  أول
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   الفريق  أثناء   
   عضو   آخر  ف 

أنهم لم يتحركوا  –  بل إن  السفينة مع طوف جليدي، انجرفت وقطعت مسافة طويلة.  توف 

    
السبات الشتوي، لكن البحث العلم   والمراقبة لم ينقطع ولو  للحظة.  لقد   كان هذا  جهدا  عظيما.  عمل طاقم السفينة ف 

د       الخارج،  كان الي 
   خطر   كبير  عل  صحتهم بسبب اإلسقربوط.  ف 

ظر وف من الظالم الدامس أثناء الليل القطت    و كذلك ف 

   جليد  أنتاركتيكا.  مع ارتفاع  
القارس يصل اىل  -45 درجة مئوية.  قبل "بلجيكا"، لم تكن أي  سفينة قد  قضت فصل الشتاء ف 

درجة الحرارة مع بداية اليوم  القطت   ،  كانت هناك  فرصة إلخراج السفينة من الجليد.  لمدة 5 أسابيع  كاملة، باإلضافة إىل   

   الجليد   لتخرج  من خاللها  السفينة إىل ما  وراء حقل الجليد.   كانت الحملة 
إجراء البحوث، عمل الطاقم جسدًيا  لقطع قناة ف 

ء ، تم جمع  العديد  من النتائج  وتم إجراء    
   حدثت  هناك.  قبل  كل سر

بالطبع  رائدة،  ولكن ليس فقط بسبب القصص الت 

    كانت مقدمة لمزيد  من الدراسات. 
 المراقبات الت 

 

 ماذا ندين له؟

   مدينة  
   المرصد  الملك   لألرصاد  الجوية ف 

.  صار  موظفا  ف  بعد  عودته  من الرحلة، تخل  أرستوسك   عن البحث  الجيولوج  

يك  كان  يتمتع  بظروف جيدة هناك لتجميع  عدد   كبير  من      الحقيقة  كمساعد  فهذا   كان منصًبا  متواضًعا ، لكن هي 
أوكل.  ف 

   10 مجلدات تحت  نفس العنوان "اكسبيديسيون   
النتائج، خاصة فيما  يتعلق  بظواهر  الطقس.  تم نشر  نتائج البحث   ف 

كتيك  بيلج".   اني 

   البحث العلم   حول مناخ  الكوكب حت   أنه أصبح مديًرا  لمرصد   
آنذاك  بالفعل،  كرس الباحث البولندي معظم وقته ف 

ا  للمغامرات العلمية، خطط لرحلة استكشافية أخرى إىل مناطق  القطب  
ً
   يهتم يالمناخ حت   نهاية حياته.  متعطش

جوي.  بق 

.  بعد  عودته انتقل إىل أمريكا.  عمل   غن ولوفوتير     رحلة أقص  إىل  سبيتسبير
  .  لذلك أبحر  ف 

الشماىل  ، لكنه لم يجد  المال  الكاف 

    
ز  ف     ما   بعد  إىل  بولندا ، إىل  جامعة  ي ان  كازيمير

   مكتبة نيويورك العامة، حيث  كان مديًرا  لقسم العلوم  الطبيعية.   عاد  ف 
ف 

    
   أغسطس 1939، سافر  هو   وزوجته لحضور  مؤتمر  ف 

لفيف.   كان يعتقد  أنه عاد  اىل  بولندا  الحرة ليستقر  فيها .  إل  أنه ف 

   أرغمت أشة ارستوفسك    
   أوروبا ، والت 

الوليات المتحدة.  أثناء وجوده وراء المحيط ، اندلعت الحرب العالمية الثانية ف 

   رحلة  
   بولندا.   كان   عليهم أن يبدأوا  حياة جديدة  مع   ما  أخذوه معهم ف 

ء ف   
   أمريكا  لبقية حياتهم.  لقد  تركوا   كل سر

المكوث ف 

   مؤسسة سميثسونيان، حيث عمل فيها  حت    تقاعده.  و حت   هناك  
م عالميا ، تم توظيفه ف  يك، العالم المحي  ة.  هي  قصير

 حقق  شغفه وكان نشيًطا  علمًيا . 

   قام  بها  خالل 
يك أر ستوسك   علمًيا ، فإنه قد  اشتهر   بالكتشافات الت 

   عمل فيها  هي 
عل  الرغم من صعوبة عد  المجالت الت 

ة  مجلدات من الكتاب     من سنتير  .  ثالثة من عشر
   استمرت أكي 

   القطب الجنوب    الت 
الرحلة الستكشافية البلجيكية ف 

شر  بعد  البعثة احتوت بشكل أساس   عل  اكتشافات ارستوفسك  .  احتوت المجلدات السبعة المتبقية عل   
ُ
العظيم الذي ن

    كتبها، من بينها  مراقبات األرصاد  الجوية عل  مدار   
.  تشمل المجلدات الت  دراسات ومالحظات ألعضاء الطاقم المتبقير 

    كان  يراقبها   كل ساعة.  وصف  كذلك استنتاجاته حول  درجة حرارة القارة القطبية 
    ذلك رصدات السحب الت 

العام، بما  ف 

ض مسبقا .  تعرف أر ستوفسك   أيًضا  عن  سبب  عمق  جزء من القارة، و الذي غمرته  
الجنوبية.  وذكر  أنها  أقل مما   كان  ُيفي 

   ضغط  كميات  هائلة من الجليد.  
المياه الضحلة، عل  عمق  400  مي   أكي   مما   كان  متوقًعا.  فوجد  أن  السبب  هو   ف 

   يوجد  فيها  اإل عصار  –  فتارة  
باإلضافة إىل  ذلك، وصف  نظرية  تنقل األعاصير .  وهذا  يعتمد  عل   أي نصف  الكرة األرضية الت 

   اتجاه  عقارب الساعة  وتارة عكس اتجاه  عقارب الساعة.   كما  رسم خريطة توضح  عمق  بعض بحار  أنتاركتيكا. 
 تتحرك ف 

يك      العالم.  عندما   كان  يجري  ها  هي 
    كل جامعة تقريًبا  ف 

   مئات المعاهد  البحثية وف 
جرى أبحاث حول المناخ  ف 

ُ
اليوم، ت

    كل منطقة من مناطق   
أر ستوفسك    كان  قليل  من الناس  يهتمون ب المناخ.  آنذاك قام  فريقه  بدراسة  تحليلية لتغير  المناخ ف 

   إيجاد   نوع من المعضالت المركبة تجمعها  حقائق  ذات صلة.   كان يعلم أن هناك  
   العالم تقريًبا.  نجح ارستوفسك   ف 

ية ف  الي 

   الكرة األرضية.  عالوة عل  ذلك،  كان من األوائل الذين رأوا  تأثير   
    كل  من  نصق 

   تحدث ف 
عالقة بير   الظواهر  المناخية الت 

ياء  الشمس.  وشملت هذه  الدراسات     جيوفير 
ما  يحدث عل  الشمس عل   تغير   الطقس والمناخ.   كما   كتب عدًدا   من الكتب ف 

ات الملحوظة عل  الزراعة.       تربط  بير    موقع البقع الشمسية والعو اصف المغناطيسية.   كان  مهتًما  أيًضا  بتأثير  التغيير
الت 

   النهاية رئيًسا  لها . 
   اللجنة الدولية لتغير  المناخ،  وأصبح ف 

    تطوير  التنبؤ   بالطقس.  شغل مناصب  مهمة ف 
 ساهم بحثه أيًضا  ف 
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.   يحتوي    
   بولندا  ، أعد  مجموعة من المقالت حول مواضيع  تتعلق  بتغير  المناخ.  تناولها  من الجانب التاريخ 

أثناء عمله ف 

    
   تلت فلقد  اشتغل عليها  ف 

   لفيف  عل  4150 مقال، تم  فرزها  حسب األ صناف.  اما  األجزاء الت 
المجلد  األول المنشور  ف 

 الوليات المتحدة. 

 

 عالم ووطني

ا ، فقد   كان  قادًرا  عل  تخطيط وتنفيذ   برامج  بحثية  
ً
  فحسب، بل  ك ان أيًضا  مديًرا  ومنظًما  ممتاز

ً
   كبير ا

ً
لم يكن أرستوفسك   عالما

   واشنطن وبروكسل.  و هناك،  
   مؤتمرات ف 

  وخطًطا  مبتكرة،  ثم  كان  يقدمها  ف 
ا
ة ، و عل  نطاق  دوىل   أيًضا.   كان ينفذ  حلول كبير

قدم أول بحث دوىل   عن القارة القطبية الجنوبية.  باإلضافة إىل  ذلك، قام برسم خطة لرحلة عي   القطب الجنوب   ، بل  

غن.      سبيتسبير
ح  بناء  محطة أبحاث بولندية ف      كان يمكن  بناؤها  هناك.   كان هو  أول من اقي 

 ووضع خطة لمراصد  جوية الت 

   لجنة 
    قلبه.   خالل الحرب العالمية األوىل،  تطوع للعمل ف 

   الخارج،  لكن الشؤون البولندية  كانت  دائًما  ف 
كان  يعيش ف 

   لجنة الشؤون  البولندية.  شارك  فيها   بكتابة تقرير  يحتوي  عل  2500  
   هيكليتها   كان  ينشط  ف 

   تم إنشاؤها .  ف 
السالم، الت 

    
صفحة حول الديموغرافيا  والجيولوجيا  والموارد  الطبيعية لبولندا.  تم اإلستعانة بهذه  الوثيقة لتحديد  حدود  بلدنا .   كعضو  ف 

   1919-1920.  هناك تعاون  بقوة  مع الوفد  البولندي لمناقشة  
اللجنة، تمت دعوته إىل مؤتمر  فرساي للسالم، الذي  عقد  ف 

    
يك أر ستوفسك   اختار  العمل ف 

مصير  أوروبا .  عندما  عاد  إىل  بولندا  المستقلة، ُعرض عليه منصب   وزير  التعليم، لكن هي 

ياء واألرصاد   الجوية.  عندما  فوج         لفيف.  شعان ما   تحول القسم الذي استلمه إىل معهد  الجيوفير 
ز  ف  جامعة يان  كازيمير

ية لمساعدة  بولندا.    ة أريان جير    آدي  بحمالت خير    الوليات المتحدة، قام  هو  وزوجته المغنية  الشهير
بالحرب وكان وقتها  ف 

    كانوا   يحتاجونها . 
اء المؤلفات الت     الدراسة وشر

 بعد  نهاية الحرب، ساعد  الباحثير   من البلد  ف 

 

  ل نجازاته،  
ً
.  أدى  العديد  منها  إىل ظهور  مجالت علمية جديدة.  تقديرا يك أرستوفسك   أكي   من  400  مقال علم 

نشر  هي 

   أنتاركتيكا ، باسمه.  تم  
   جزيرة الملك جورج  ف 

الية ف  سميت  محطة القطب الجنوب    البولندية، الواقعة عل  خليج األمير

إفتتاح  المحطة عام  1977 وه    مفتوحة طوال العام وتتكون من  عدة مبان.  من جانب  آخر  فقد  أطلق  لقب  أرستوفسك    

   القارة القطبية الجنوبية،  يمكننا  أن نجد  شبه  
    كان قد  قام  بدراستها .  ف 

   المناطق  القطبية، والت 
عل  العديد  من األماكن ف 

   
جزيرة أو  قمة جبل أو   نتوء صخري جليدي )نوناتاك(  باسم أرستوفسك  .  عل  الجانب اآلخر   من الكرة األرضية، ف 

غن، لدينا  جبل  ونهر  جليدي لهذا  المستكشف.   يمكن القول أن أسماء  كل هذه األماكن  كانت حلم تحقق  لهذا   سبيتسبير

   عالم العلوم. 
ة ف     أن  تكون  بولندا  حارص 

 المستكشف القطت    الذي، من خالل تغيير  لقبه،  كان يأمل ف 
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Henryk Arctowski (1871 - 1958) 

Henryk Artcowski was a polar explorer who studied the mysteries of unexplored 

Antarctica. He was also a pioneer of climatology. His name can be found in scientific 

works and in several places on the world map. In addition, he was a Renaissance man, an 

expert in many fields, who showed incredible fortitude. Above all, he was an extremely 

hardworking and resourceful person. When he saw some obstacles in front of him, he did 

not slow down but started to run to jump over them.  

Henryk Arctowski was born in Warsaw in 1871. As a child, he was called Artzt because his 

ancestors had moved to Poland from Württemberg two centuries earlier. The future Antarctic 

explorer was initially educated at home, where he mastered the German and French languages. 

When he was ten years old, his parents enrolled him in the gymnasium in Inowrocław. The 

town where the school was situated was then under Prussian rule, so young Henryk could speak 

the first of the foreign languages he had learned. Perhaps the trip from Warsaw to Inowrocław 

awakened the passion for travel. Unfortunately, his teachers in the junior high school in 

Inowrocław did not like Henryk's patriotic views. He spent only three years in school because 

due to the harassment he was subjected to, his parents transferred him to a school in Belgium.  

Henryk Arctowski (although his surname was still Artzt) graduated from high school in 

Belgium and began his first studies. For his following studies, he went to France. In Belgium, 

he studied astronomy, but his relatives urged him to change the field. They thought that 

astronomy was impractical. Henryk began to study chemistry with geochemistry, petrography, 

and mineralogy. He also studied geology. He explored all these subjects at the Sorbonne in 

Paris, the Natural History Museum, the College de France, and the School of Mines. 

 

A Smart Tough Guy 

From France, he returned to Liège and was hired at the university at the age of 22. In those 

days, it was an outstanding achievement (which has not changed to this day). He began to use 

the name Arctowski because he wanted to sign his scientific papers "in Polish." Within two 

years, he published about 20 of them. Despite excellent results at the university, he resigned 

from his stable job. He was persuaded to take part in the famous Belgian Antarctic Expedition, 

of which he also became the scientific director. Adrien de Gerlache de Gomery, a naval officer, 

convinced him to join the expedition. Before Arctowski set off into the unknown, he visited 

outstanding specialists in England, Belgium, and Switzerland. He expanded his knowledge of 

geology, oceanology, meteorology, and glaciology. Rich in new knowledge and skills, he 

finally set sail with his crew - literally - into the unknown. Those parts of the world were 

practically unexplored. Among several scientists on board, there was also another Pole - Antoni 

Bolesław Dobrowolski. His task was to deal with precise meteorological observations of clouds 

and snow crystals. 

The ship they sailed on was called "Belgica." It was a small sailing ship and, due to limited 

funds, had already been used before. Despite this inconvenience, it had everything they needed: 

plenty of space to work and a little place to rest. After all, they sailed there not as tourists but 

to explore the most extensive unexplored area of the world. The crew members shared the 

workload. Arctowski became the ship's meteorologist, glaciologist, and oceanographer.  
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The journey was not an easy one. By the time they reached their destination, one crew member 

had died. They had also survived a storm and encountered underwater rocks. Unfortunately, the 

worst was still ahead of them - the ship was trapped in a field of ice for a long 13 months! At 

first, the expedition members tried to free themselves but eventually gave up. This does not 

mean that they did not move - the ship, along with the krill, drifted and traveled quite a distance. 

Another member of the team died, but scientific research and observations were not interrupted 

even for a moment. It was a tremendous effort. The ship's crew functioned in conditions of 

perpetual darkness during the polar night and at significant risk to their health from scurvy. 

Outside, the temperature was -45°C. Before the Belgica, no ship had ever wintered in the 

Antarctic ice. As the temperature rose, there was a chance to get the ship out of the ice. For the 

entire five weeks, in addition to conducting scientific research, the crew worked physically to 

carve a channel in the ice for the ship to get out of the field of ice wheels. The expedition was 

groundbreaking, but not just because of the stories that happened there. Most importantly, the 

crew made many observations and collected data that served as a prelude to further research.  

 

What We Owe Him 

After returning from the expedition, Arctowski gave up geological research. He got a position 

at the Royal Meteorological Observatory in Uccle. Although it was a modest post of assistant, 

Henryk had good conditions there to examine the results of the expedition, especially 

concerning weather phenomena. The findings were published in 10 volumes under the common 

title Expedition Antarctique Belge.  

Even then, the Polish researcher devoted most of his time to studying the climate of the planet. 

He even became the head of the meteorological station. The climate was his great interest until 

the end of his life. Eager for scientific adventures, he planned another expedition to the Arctic 

regions but could not find the money for it. He sailed on a shorter trip to Spitsbergen and 

Lofoten. After returning, he moved to America. He worked in the New York Public Library, 

where he served as the natural history department director. Later, he returned to Poland to work 

at the Jan Kazimierz University in Lviv. He thought that he had returned to free Poland 

permanently. However, in August 1939, he and his wife left for a congress in the United States. 

While he was overseas, World War II broke out in Europe, which kept the Arctowskis in 

America for the rest of their lives. They left everything in Poland. They had to start a new life 

with what they took with them on their short trip. Henryk, an internationally respected scientist, 

took a job at the Smithsonian Institution, where he worked until his retirement. Even then, he 

pursued his passion and was scientifically active. 

Although it is difficult to count the fields in which Henryk Arctowski was scientifically 

engaged, he is best known for his discoveries of the Belgian Antarctic Expedition, which lasted 

more than two years. Three out of ten volumes of the great work published after the expedition 

mainly presented our compatriot's discoveries. The remaining seven volumes presented the 

research and observations of other crew members. The volumes written by Arctowski included 

year-round meteorological observations, including hourly cloud observations. He also 

described his conclusions about the temperature of Antarctica. He found that it was lower than 

previously thought. Arctowski also found out why the part of the continent flooded by shallow 

waters lay about 400 m deeper than assumed. He saw the reason in the pressure of vast amounts 

of ice. In addition, he described the theory of the movement of cyclones. These, depending on 

the hemisphere, move clockwise or counterclockwise. He also made a map that showed the 

depth of selected Antarctic seas.  

Today, climate research is conducted in hundreds of scientific institutes and at almost every 

university in the world. When Henry Arctowski conducted it, the climate was studied by few. 
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Yet his team analyzed climate change for nearly every area in the world. Arctowski was able 

to create a kind of jigsaw puzzle of interconnected facts. He knew that there was a connection 

between climatic phenomena happening in both hemispheres. In addition, he was one of the 

first to see the effect of what was happening on the Sun on weather and climate change. He also 

wrote several papers on the geophysics of the Sun. These included studies linking the location 

of sunspots to magnetic storms. He was also interested in the effects of observed changes on 

agriculture. His research also contributed to the development of weather forecasting. He held 

important positions in the International Commission on Climate Change, eventually becoming 

its chairman. 

While working in Poland, he compiled a collection of articles on climate change. He put them 

in a historical aspect. The first volume published in Lviv had 4150 items. He worked on 

subsequent volumes in the United States. 

 

Scientist and Patriot 

Arctowski was a great scientist and an excellent manager and organizer, able to plan and carry 

out extensive research programs, also international. He introduced innovative solutions and 

plans and presented them at congresses in Washington or Brussels. That is where he suggested 

the first international exploration of Antarctica. Moreover, he sketched a plan of an expedition 

across the South Pole. He even developed a plan of meteorological stations which could be built 

there. He was the first to propose the construction of a Polish research station on Spitsbergen.  

He lived abroad, but Polish affairs were always on his mind. During the First World War, he 

volunteered to work in the Commission for Peace, which was just established. 

Within its structures, he was active in the Commission for Polish Affairs. There he co-wrote a 

2,500-page report on such things as demography, geology, and Poland's natural resources. This 

document was used when establishing the borders of our country. As a member of the 

commission, he was invited to the Versailles Peace Conference in 1919-1920, where he 

cooperated actively with the Polish delegation debating the fate of Europe. When he returned 

to independent Poland, he was offered the post of the Minister of Education. Still, Henryk 

Arctowski chose scientific work at the Jan Kazimierz University in Lviv. The department was 

quickly transformed into the Institute of Geophysics and Meteorology. When the war surprised 

him in the United States, together with his wife, a well-known singer Arian Jeany Addy, ran 

charitable campaigns to help Poland. After the war ended, he helped domestic explorers educate 

themselves and buy necessary literature. 

Henryk Arctowski published over 400 scientific papers. Many of them gave rise to new fields 

of science. In recognition of his contributions, the Polish Antarctic Station, which is located on 

Admiralty Bay on King George Island in Antarctica, was named after him. The station was 

commissioned in 1977, is year-round, and consists of several buildings. In addition, many 

places in the polar regions that he tamed for world science hold Arctowski's name. In 

Antarctica, we can find Arctowski's peninsula, peak, or nunataks. On the other side of the globe, 

in Spitsbergen, we have the mountain and glacier dedicated to our discoverer. It can be said that 

the names of all these places are the fulfillment of the dream of our polar explorer, who, by 

changing his name, hoped that Poland would be present in world science. 
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Kazimierz Siemienowicz  (ok. 1600 - po 1651) 

 كازيمي   شيمينوفيتش  )حوال    1600 –  بعد  1651(  

   القرن السابع عش   أوجد  مواطننا   كازيمي    شيمينوفيتش األسس لمهمات الصواري    خ إل القمر.   كيف  كان  هذا  ممكنا  إذا   كان  
ف 

آنذاك  السفر  بالنسبة للمواطن األوروب    العادي خارج  القارة شبه  خيال  ؟ ربما  ألنه لم يكن  كازيمي    شيمينوفيتش بسيطا  عل   

 اإلطالق. 

 

   جيش الملك  
.  شغل منصب جندي  المدفعية ف  ل  ُيعرف  سوى القليل عن شبابه،  وُيعتقد  أنه ولد  عام 1600  كنبي ل فقي 

فواديسواف الرابع  فاسا .  دفعه اهتمامه  بالمتفجرات إل  إجراء تجاربه الخاصة لتحسي    تصميم المدافع والبنادق.  وحت    

ياء والكيمياء.   كانت  هذه   يستوعب علم المدفعي ات بشكل  كامل، درس  العديد  من المجالت بمفرده، مثل الرياضيات والفي  

    يقاتل للحفاظ عل  الحدود  مع األتراك  والتتار   
ة مضطربة ومليئة بالحروب،   كان  آنذاك الكومنولث  البولندي   الليتواب  الفي 

.  أراد  الملك إنشاء وحدات متخصصة مسلحة بنوع جديد  من األسلحة.  لهذا  السبب  أرسل   والروس وحت   السويديي  

    كتابة  كتابه  
   الجيش الملك   وبدأ  ف 

   هولندا.  بعد  عودته، حصل عل  منصب   مهندس المدفعيات ف 
شيمينوفيتس للدراسة ف 

ي  بارس  بريما"  ، أي "فن المدفعيات العظيم – الجزء األول" والذي  كتبه بالالتينية.   العظيم "ماغناي  أرتيلي 

 

 

    
الكتاب قدم  كل المعلومات حول  المدفعيات بطريقة علمية وليست حرفية.  القواعد  النظرية، و مراجع لما  يقرب من مائت 

ياء والكيمياء -  لقد   كان بحثا  علميً ا  حقيقًيا!  باإلضافة إل النظري، أدرج  شيمينوفيتش      مجالت الرياضيات والفي  
دراسة ف 

  يوضح  أرسار  علم  
ا
فيه نتائج  سنوا ته العديدة من  التجارب، وهذا  هو  السبب الذي  جعل من  كتابه  كذلك  منهجا  دراسيا   كامل

    
ء .  تم تخصيص فصل  كامل إلنتاج  المواد  المستخدمة ف   

.   يوجد  فيه وبمعت   الكلمةكل ش  المدفعيات لألشخاص العاديي  

    
وتكنيك( عل   شكل صواري    خ ورصاص وألعاب نارية، باإلضافة إل نصائح  لبناء  مستودعات البارود.  وف  التقانة النارية )بي 

حالة إذا  حرق شخص نفسه خالل التجارب التفجي  ية، فكان  يمكنه من خالل هذا  الكتاب الستفادة من طرق عالج  

ها  المؤلف نفسه(.     اختي 
 الحروق )الت 

 

ا  من  
ً
ا  مكون

ً
    كتابه ه    فكرة صاروخ ثالث مراحل.  اخي  ع صاروخ

   عرضها  شيمينوفيتش ف 
كانت  الفكرة األكي   ثورية و الت 

ثالثة أجزاء ،  يحر ق  كل جزء المادة النارية الخاصة به، ويشعل الجزء التال    ثم يسقط.  بفضل هذا  التصميم، طارت  

الصواري    خ بشكل أرسع وأبعد   بكثي   من الصواري    خ التقليدية.  هل هذه الفكرة تعتي   معروفة؟ بطبي عة الحال نعم  - صواري    خ 

   مهمات  أبولو  المأهولة إل القمر، يتم  صنعها  بنفس الطريقة!  ما  
   ذلك  "ساتورن فايف" المستخدمة ف 

الفضاء اليوم، بما  ف 

ز  ومن أجل تثبيت تحليق  الصواري    خ،  كانوا  يقومون    الذي تم أيًضا  تحسينه ؟  كان  جنود  المدفعية والذين عارصوا   كازيمي 

ع شيمينوفيتش      احتفال ت رأس السنة.  اخي 
   تطلق  ف 

   بعض األلعاب النارية  الت 
بي  كيب أعمدة عليها ، تماًما   كما  هو  الحال ف 

ر(  دلتا  عل   شكل أجنحة مثلثة.  و لزالت تستخدم هذه المثبت ات حت   اليوم.   مثبتات )ستابيلي  

ة طويلة.   كان  آخر  أثر  تركه هو    أصبح  كتاب شيمينوفيتش من أكي   الكتب  مبيًعا.  ربما  لم يستمتع المؤلف نفسه بعمله لفي 

ت بسنة واحدة من  اصدار   كتابه.  ماذا  حدث      نش 
جمة الفرنسية لكتابه و الت     الي 

   سنة 1651 وكانت  مدونة ف 
كلمة إهداء ف 

 له فيما  بعد؟ هذا  ل  نعلمه. 
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Kazimierz Siemienowicz  

Kazimir Semenovich (ca. 1600 - after 1651) 

Already in the 17th century, our compatriot laid the foundations for rocket missions to 

the Moon. How is this possible when a trip outside the continent was already a cosmos for 

the average European inhabitant? Maybe because Kazimierz Siemienowicz was not 

average at all.  

 

We do not know much bout his youth. It is assumed that he was born in 1600 as a poor 

nobleman. He held a position as an artilleryman in the army of King Wladyslaw IV Vasa. His 

interest in explosives pushed him to conduct experiments to improve the design of cannons and 

guns. To fully understand artillery knowledge, he independently undertook to study many fields 

such as mathematics, physics, and chemistry. Times were troubled and full of wars. The Polish-

Lithuanian Commonwealth had to fight to maintain its borders with Turks, Tatars, Russians, 

and even Swedes. The king wanted to create specialized troops armed with a new kind of 

weapon. Therefore, he sent Siemienowicz to study in the Netherlands, which is today's Holland. 

After his return, he was given the position of the crown artillery engineer and started creating 

his great work Artis Magnae Artilleriae pars prima, or The Great Art of Artillery Part One, 

which he wrote in Latin.  

 

The book presented all artillery knowledge in a scientific, not a craft, manner. Theoretical basis 

references to almost two hundred researches in mathematics, physics, and chemistry - it was 

real scientific work! In addition to theory, Siemienowicz included the results of his experiments. 

His work became a complete textbook opening the way to the secrets of artillery for the layman. 

Literally, everything was there - a whole chapter on the production of materials used in 

pyrotechnics in the form of rockets, bullets, fireworks, as well as tips for the construction of 

powder depots. If someone was burned due to explosive experiments, he could use ways to treat 

burns (tested on his skin by the Author).  

The most revolutionary idea that Siemienowicz presented in his book was the idea of a three-

stage rocket. He invented a rocket made of three parts. Each part would burn its pyrotechnic 

material and cause the next piece to ignite and fall off. With this design, rockets flew faster and 

much farther than conventional rockets. Doesn't this idea sound familiar? Of course, it does - 

today, space rockets, including the Saturn V, used in the Apollo manned moon missions, are 

built the same way! What else has been improved? Kazimierz's contemporaries used to attach 

long poles to rockets to stabilize their flight -  just like the ones used in New Year's Eve 

fireworks. Siemienowicz invented delta stabilizers in the shape of triangular wings. Such 

stabilizers are in use today.  

Siemienowicz's work became, as we would say today, a bestseller. The Author himself probably 

did not enjoy his work long. The last trace of his existence is an inscription in a French 

translation of his book of 1651.  

What happened to him later? We do not know.  
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Kazimierz Żegleń (1869 – 1910)  

 (1910-1869) كازيمير جيغلير  

 

ته كانت مضادة للرصاص، كان   اعاته . من أجل إقناع الناس بأن سير ي اخير
ليس كل شخص مثله لديه هذه الثقة العالية ف 

ايةيأمر باطالق النار عىل نفسه. كانت عروضه مذهلة للغ . 

ي القسم النمساوي، لكن ال ي  
ة  ولد ف  ي سن الثامنة عشر

عرف سوى القليل عن شبابه. المعلومة األوىل األكيدة هي أنه ف 

ي أمريكا  21انضم اىل دير الرهبان. عندما كان عمره  
سنة، تم إرساله إىل شيكاغو للعمل مع الجالية البولندية ف  . 

ا، أال وهو محاولة ا
ً
ه أيض غتيال رئيس بلدية المدينة،  الحدث الذي لم يصدمه فحسب، بل، من زاوية ما، شكل تفكير

ز صنع لباس يحمي الناس من الرصاص. لقد عمل عليه  تل رئيس البلدية وقرر كازيمير
 
. ق ز جيغلير  ي شهدها كازيمير

والتر

ي النهاية. لم يكن جيغلير  أول من حاول ذلك، فمنافسيه استخدموا ألواح فوالذية لحماية  
لعدة سنوات، لكنه نجح ف 

ة واقية من الرصاص تتكون  أجسادهم ولكنها كانت ثق يلة وغير مريحة، بينما كانت فكرة مواطننا مختلفة تماًما. ابتكر سير

ي ذلك الوقت. عىل عكس ما يبدو،كانت تمتص  
ة طبقات من الحرير، وهي أكير األقمشة متانة ف  من عدة أو أكير من عشر

ة، تم نقع األ قمشة  الطبقات الممتدة من األقمشة طاقة الرصاصة بشكل أفضل، وتوزعها عىل سط ح أوسع. لتمتير  السير

اته يدوًيا، ويخيط األقمشة مًعا طبقة تلو  ي مادة خاصة لم يكشف جيغلير  مكوناتها ألي شخص. كان يصنع سير
ف 

األخرى. كانت هذه بجد مشكلة، ألنه بسبب الصناعة اليدوية آنذاك، لم تكن جميع المنتجات بنفس المتانة. كان  

قها الرصاص. فقط النسيج اآلىلي هو الذي كان يضمن متانة سائر  يحدث أنه تكون بعض أ جزاء القماش ضعيفة يخير

ز منتج  القماش. رغم البحث فلم يجد كازيمير ي  ً
ي الواليات المتحدة. ومع ذلك، لم يستسلم وانطلق إىل أوروبا. ف 

ا مناسًبا ف 

ًعا من الطراز  التقر ببولندي آخر، يان شتشيبانيك )يمكنك أن تقرأ عن 1898بداية عام  ه عىل صفحة...( ، الذي كان مخير

ات   ا بأجهزته الثورية للنسيج. توصال السيدان إىل اتفاق، وقام شتشيبانيك بتعديل أجهزته لنسج السير
ً
، معروف العالمي

. كانت النتيجة أكير من مرضية، حيث قاوم النسيج طلقات رصاص البندقية والمسدس.   ا لفكرة جيغلير 
ً
بالجملة وفق

ة،  شار  ي أوروبا. إلثبات خصائص السير
ي أمريكا و شتشيبانيك ف 

ي الدعاية لهذا المنتوج، جيغلير  ف 
ك كال السيدان بشغف ف 

اعه بنفسه ويأمر بإطالق النار عليه ي نظمها.  أثناء هذه   .اعتاد جيغلير  أن يرتدي اخير
ا تقارير عن العروض التر

ً
هناك أيض

ق قطعة ات  العروض،  كان يطلق الرصاص وال يخير خيط منه السير
 
   –ما كان يجعل الجمهور سعيدا    –القماش الذي كان ت

 .وكان الرصاص يسقط عىل األرض

 

ات   ي بيع السير
كة وبدأ بجدية ف  قام كازيمير جيغلير  بتحسير  تصميمه عدة مرات. انفصل عن شتشيبانيك، وأنشأ شر

ي إنتاج إطارات السيارات والصفائح  تمام أنه استخدم نسيجه المضاالواقية من الرصاص. ومن المثير لاله
د للرصاص ف 

ي النهاية، تجاوز تطوير األسلحة تقنية  
ات الواقية من الرصاص. لكن ف  ي السير

المدرعة، وكان استخدامها ناجحا أكير  مما ف 

استخدامها إىل  الدروع الخاصة، ولهذا السبب خالل الحربير  العالميتير  األوىل والثانية، تم إرجاع فكرة األلواح الفوالذية و 

ي  
ى اندالع الحرب ومن المحتمل أنه توف  ز لير اع ألياف تركيبية مرنة للغاية، وأهمها كيفالر. لم يعش كازيمير حير  تم اخير

ي شيكاغو حتر نهاية حياته 1910سنة 
، وعاش وعمل ف  . 
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Kazimierz Żegleń (1869 – 1910)  

Not everyone has as much confidence in their inventions as he did. To convince people 

that his vest stops bullets, he had people shoot at him. His demonstrations were 

impressive.  

He was born in the Austrian partition, but little we know about his youth. The first certain 

information is that at the age of 18, he entered an order. However, when he was 21, he was sent 

to Chicago to work with the American Polonia.  

The event that shocked him and shaped him was an assassination attempt on the mayor of the 

city, which Kazimierz Żegleń witnessed. The mayor died, and Kazimierz decided to construct 

a garment that would protect people from bullets. He worked on it for several years but finally 

succeeded. Żegleń was not the first to try, but his competitors used steel plates to protect their 

bodies. These were heavy and uncomfortable, while our compatriot's idea was completely 

different. He created a bulletproof vest consisting of several or more layers of silk, the most 

durable fiber at the time. 

Contrary to appearances, the successively stretched layers of material better absorbed the bullet 

energy, distributing it over a large area. To further strengthen the effect of the vest, the fibers 

were soaked in a special substance, the composition of which Żegleń did not reveal to anyone. 

He made his vests by hand, sewing the material together layer by layer. This was a serious 

problem because not all of the pieces were equally strong due to the hand-made work. There 

were weaker pieces of fabric that let bullets through. Only machine weaving could ensure equal 

durability. However, despite his search, Kazimierz could not find a suitable manufacturer in the 

United States. However, he did not give up and set out for Europe. At the beginning of 1898, 

he met with another Pole. Jan Szczepanik (you can read about him in this book) was already a 

world-class inventor known for his revolutionary weaving devices. The gentlemen came to an 

agreement, and Szczepanik adapted his machines to serial vest weaving following Żegleń's 

idea. The effect was more than satisfactory. The fabric stopped rifle and pistol bullets. Both 

men were eager to advertise the product, Żegleń in America and Szczepanik in Europe. To 

demonstrate the properties of the vest, Żegleń would put his invention on himself and give 

people the order to shoot him. There are many accounts of demonstrations that he held. To the 

delight of the audience, the bullets did not pierce the vest but fell to the ground.  

Kazimierz Żegleń improved his design several more times. He parted ways with Szczepanik, 

set up his own company, and began selling vests in earnest. Interestingly, he used his 

bulletproof fabric to produce car tires and armor plates, which were much better received than 

the vests. Eventually, however, weapons development outpaced body armor technology. 

During World Wars I and II, the steel plate idea was reintroduced. The plates were used until 

the Kevlar’s invention of highly flexible synthetic fibers. Kazimierz did not live to see the 

outbreak of war and probably died in 1910, living and working in Chicago for the rest of his 

life. 
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Magdalena Bendzisławska (XVII wiek – XVIII wiek) 

 ماجدالينا بينجيسوافسكا (ما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر) 

 

كانت فريدة من نوعها على مستوى العالم. عاشت في القرن السابع عشر وأصبحت طبيبة جراحة تعمل في منجم الملح 

في فييليتشكا. في ال فترة التي كانت هذه المهنة مخصصة للرجال  فقط ، أثبتت ماجدالينا بينجيسوافسكا ليس مؤهالتها  

 فقط، بل شجاعتها وثقتها بنفسها  أيًضا.

 

   ما  يخص المستوى العلم  ، ولكن أيًضا  و عل  وجه  
ا  عما  هو  عليه اآلن، ليس فقط ف 

ً
   القرن السابع عش    مختلف

كان الطب ف 

    من يمكن  أن  يزاول مهنة الطبيب ، و الجراح الذي  كان  يسم "الحالق".  زوج ماجدالينا  –  
الخصوص بسبب  تغي   النظر ة ف 

   فييليتشكا .  ماجدالينا   كانت  مساعدته،  كما  اتضح  فيما   بعد ،  كانت   
   بجرىح عمال  المناجم ف 

   –  كانا  جراحا  و كان  يعتن 
فالنن 

   ذلك  الوقت. 
   هذه المهنة.  بعد  وفاة زوجها، تولت مهامه، وهذا  لم  يتناسب  تماًما  مع النمط  التقليدي ف 

ة ف   جد  خبي 

 

    دوائرها  فقط الرجال.  ثانًيا ،  
 ، ألن نقابات الجراحي    "الحالقي   "  كانت  تضم ف 

ا
كان الوضع  غي   عادي  ألسباب عديدة.  أول

    كانت  تتمتع  بها  )هذه النقابات(، فقد   كانت  موجهة بقواني     داخلية وأعراف  
و نظًرا    لرصامة التنظيم و ب ثقة الملك نفسه الن 

لها  حلول لمختلف القضايا  الطارئة.   كان احداها  "تدبي  "  مصي   األرامل.  هؤلء ، حن   ل  يظلن  بدون  دخل،  كان يمكنهن أن  

ط، أل  و هو  العثور  عل  الشخص المناسب  الذي سيتول   هذا  العمل.  نظًرا  لعدم   .  و كان  ذلك بش  يتولوا  أعمال الزوج المتوف 

   بالغ األهمية، ألن الحكام  الذين  
التسامح م ع األخطاء الفادحة، تول أحد  المتدربي    الماهرين منصب األستاذ .   كان األمر  ف 

   حققوها  من 
كانوا  يمتلكون المناجم  كانوا   يهتمون بالعمال.   بالطبع  ليس من طيبة قلوب  هم، ولكن بسبب األرباح  الهائلة الن 

    فييليتشكا،  
يك الرابع  بروب و س،  تم إنشاء  حمام ف     سنة  1289،  بناءا  عل  أوامر   من األمي    هي 

إستخراج الملح.  بالفعل ف 

   سنة  1363،  أسس  كازيمي   الكبي   دار   
حيث  كان  يمكن لعمال المناجم الستفادة منه و من عالجات الجراح "الحالق".  ف 

.  لم يقم الرهبان العاملون هناك  بعالج المرض    فحسب، بل  قاموا  أيًضا  برعاية المعوقي    وكبار  السن من    أيتام و مستشف 

عمال المناجم.   كل هذا  تم  تمويله  من أموال  المنجم.  لذا  لو  لم تكن تستطع  بينجيسوافسكا  استخدام  األدوات الموروثة من  

 زوجها  بكفاءة، فإنه بالتأكيد  لن يخاطر  أحد  بمثل هذه "التجربة". 

 

   عل  األرجح، إل جانب  معلومات  
"  من سنة   1834، والن     صحيفة "تيغودنيك  كراكوفسك 

ظهرت الطبعة الثانية لوثيقة ف 

   سنة 1850.   بقيت فيها  مالحظة بسيطة بعنوان  "امرأة   
قت أثناء حريق   كراكوف الكبي   ف  أخرى حو ل بينجيسوافسكا ، احي 

   فييليتشكا .   
   قامت بها  اللجنة الملكية ف 

جراحة" .   باللغة البولندية مع  العديد  من المصطلحات الالتينية ذكر  فيها  الزيارة  الن 

  الوثائق  المناسبة )الي  قية  الملكية 
ا
   قدمت  أول

   ، الن 
احتوت الوثائق  عل  معلومات حول أرملة الجراح"الحالق"– فالنن 

    
، ثم وثيقة مماثلة، منحت لها  من قبل أغسطس الثان  لممارسة المهنة(، الممنوحة لزوجها  من قبل يان  الثالث سوبيسك 

 القوي.  وأكدت الوثيقة العلم والمهارات المكتسبة لدى  ماجدالينا  بيندزيسالوسكا . 

    كانت عل  أول إمرأة جراحة؟ ربما   كانت  تقوم  بعمل أطباء األسنان اليوم   )بالتأكيد  مقترصة عل  إزالة  
ما  ه   الواجبات الن 

األسنان وليس معالجتها(.  بكل تأكيد ، غالًبا  ما   كانت  تتعامل  مع   جراحة الرضوض، بدءً ا  من الجروح العادية أو  السحجات،  

   ذلك   
    كان من السهل أن تصيب  من يعمل  تحت األرض.  من المعروف أن ظروف العمل ف 

إل الكسور  واإلصابات الن 

ة  كانت       تلك الفي 
الوقت، بدًءا   من اإلضاءة إل السالمة، يصعب حن   مقارنتها  مع   ظروف اليوم.  ومن الجدير  بالذكر  أنه ف 

 العمليات تتم بدون تخدير ،  ومن  ثم فإن  الثقة بالنفس  كانت  يجب  أن تكون  مصحوبة ب"أعصاب  من الفولذ". 
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Magdalena Bendzislawska (17th century - 18th century) 

She was a phenomenon on a world scale. She became a surgeon working in the salt mine 

in Wieliczka in the 17th century. In the profession reserved exclusively for men, 

Magdalena Bendzisławska proved her competence, courage, and self-confidence. 

Medicine in the 17th century was different from today - not only because of the state of 

knowledge. There was a strict belief that certain men could practice medicine and become a 

surgeon, called a barber at that time. A surgeon was Magdalena Bendzislawska's husband, 

Walenty, who took care of injured miners in Wieliczka. Magdalena was his assistant, as it 

turned out, a very competent one. After her husband's death, she took over his duties. Her 

decision did not quite fit into the traditional scheme of those times. 

The situation was unusual for many reasons. Firstly, the guilds associating barbers accepted 

only men. Secondly, because of the seriousness of the organization and the trust of the king 

himself, they were governed by internal laws and customs that had proven solutions for various 

contingencies. One of these was the "management" of the fate of widows. They could take over 

the business after their deceased husbands so that they would not become impoverished. The 

condition was that they find a suitable person who would take over the practice and the medical 

responsibilities. The guild did not accept random barbers, so it must have been a skilled 

professional who would take over the master's duties. The matter was important because the 

rulers to whom the mines belonged cared about the workers. Probably not out of the good heart, 

but because of the enormous profits they made from salt-mining.  

Already in 1289, Duke Henry IV Probus ordered the establishment of a bathhouse in Wieliczka, 

where miners could use the services of a barber. In 1363, Casimir the Great founded a hospital 

and a hospice. The monks working there treated the sick and took care of the disabled and old 

miners. It was financed with money from the mine. If Bendzisławska was not skilled enough to 

make good use of the tools inherited from her husband, no one would risk employing her. 

The 1834 issue of Krakow Weekly featured a document about Bendzisławska. Unfortunately, 

the original burnt during the great fire of Krakow in 1850. It contained a note entitled Woman 

Surgeon. It described, in both Polish and Latin, a visit of a royal commission to Wieliczka. The 

documents contained information about a widow of a barber Walenty. She presented a royal 

privilege to practice the profession of a barber issued by Jan III Sobieski to her husband. She 

also showed a similar one issued by Augustus the Strong granting this privilege to her. The 

document confirmed Magdalena Bendzisławska's appropriate knowledge and skills.  

What were the duties of the first female surgeon? She probably performed the responsibilities 

of today's dentists (although certainly limited to removing teeth, not treating them). She 

certainly had the most frequent contact with trauma surgery, ranging from everyday injuries or 

abrasions to fractures and injuries, which were not difficult to come by working underground. 

It is well-known that the working conditions those days were poor - from proper lighting to 

safety measures. All the medical procedures were performed without anesthesia, so the 

surgeon's confidence had to be accompanied by nerves of steel. 
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Wilhelmina Iwanowska (1905 - 1999) 

 فيلهلمينا  إيفانو فسكا )1999-1905( 

تها  العلمية،  كافحت ليس فقط  من أجل تنميتها  الذاتية، ولكن أيًضا  من أجل تنمية   طوال حياتها، وخاصة خالل مسير

.   كيف فعلت ه ذا ؟ من خالل دراسة   ن    تمكنت  من أن  توسع الكون  مرتير
زمالئها  وطالبها.  إنها  فيلهلمينا  إيوانوفسكا  الت 

 نجومها  المحبوبة. 

   جامعة  ستيفان  باتوري.  لقد   كان من  
   فيلنيوس.  درست الرياضيات فن

   الحقا  أصبحت بروفي سور ة  فن
ولدت السيدة الت 

   السنة الثالثة  من الدراسة الجامعية،  بعد  إحدى الدروس، استوقفها  
الصدفة أن تهتم فقط  بعلم الفلك.  عندما   كانت فن

ن  من زمالئها  منصب مساعد  جامع  .    ح عليها  ه   واثنير .  اقي     مادة علم الفلك، ال ستاذ   فواديسواف جيفولسك 
المحاضن  فن

 لقد   كان ذلك  تكريًما  عظيًما . 

   حقل الجاذبية وحركات النجوم  
   مرصد  فيلنيوس   بدراسة  ميكانيكا  السماء أي حركة الجرام الفلكية فن

قام الباحثون فن

وتحديد  مسافاتها  وسطوعها.  لألسف، بحثها  العلم   أوقفته الحرب.  احتل الجيش الحمر  منطقة  فيلنيوس وتم إغالق 

    
   الحياء اليهودية  )غيتو( أو  فن

ن  خالل اإلضطرابات الحربية عل  الجبهة أو  فن ن  الكاديميير الجامعة.  مات العديد   من الباحثير

.   كان ما  تبق   من أعضاء الطاقم يقومون بدراسة رسية.  بعد   نهاية الحرب، بدأت العودة إىل الوطن - فيلهلمينا  ذهبت   ن كاتير

   تم تأسيسها  هناك  اسم  نيكوالس  كوبرنيكوس، لذلك  كان  طموح  علماء الفلك الثالث الذين 
إىل تورون.  أخذت الجامعة الت 

   مسقط رأس  كوبرنيكوس.   لم تكن هذه مهمة  
ياء الفلكية - هو   بناء  مركز  علم   قوي فن ن أسسوا  قسم  - علم الفلك والفير

ن  سوى علمهم الخاص.  لم يكن لديهم  كتب  وأدوات ومعدات، ثم عالوة عل  ذلك،   ن  الجامعيير سهلة.  لم يكن لدى الموظفير

اتهم.   و طوال خمس سنوات من الحرب، لم يتمكنوا  من  الوصو ل إىل  المؤلفات العلمية.  ورغم ذلك، رسعان ما   بدأوا  محاضن

بدأت إيفانوفسكا  التعاون مع علماء من مدن أخرى و تبادلت  معهم  الكتب والمنشورات.  والنتيجة  كانت عل  سبيل المثال،  

   تورون.  حصلت عل  جهاز   
ع بها  علماء من  بوزنان.  بفضلها ، تم إنشاء  أول تلسكوب للمرصد  الالحق  فن استالم عدسة تير

   السويد . 
وغراف –  وهذا   كان بفضل عالقاتها  فن ن  آخر  -  أسي   ثمير

   ستة  
   منحة  دراسية، وعملت خاللها  فن

   سنة 1948، ذهبت إىل الواليات المتحدة  فن
تم تقدير  عمل عالمة الفلك برسعة.  فن

مراصد  رائدة.  هناك  التقت بالعديد  من الشخصيات البارزة وتلقت  العديد   من عروض عمل.  عل  الرغم من ذلك، قررت أن   

   دول الغرب الغنية. 
   الوطن ، وليس فن

   التجارب  هو   العيش فن
 تعود  إىل  بولندا.   كانت تؤمن  دائًما  أن الكي   إفادة  وغتن  فن

.  فيه      بيفنيتس 
   مرصد  حديث البناء ومجهز  بشكل  متواضع فن

بعد  عودتها  إىل بولندا،  و مع  عمال شباب ، بدأت البحو ث فن

    
    تتناقص  بشكل  دوري فن

قامت  بدراسة أنواًعا  مختلفة من  النجوم.   كانت  مهتمة بشكل خاص بـ"تسيفييد"، أي النجوم الت 

.  قامت   ن    اتضح أنها   كانت أصغر  بمقدار  الضعفير
الحجم والسطوع.  اعتمدت مالحظاتهم عل  مقياس مسافة المجرات والت 

    بحثها  بتقدير  علماء الفلك من البلدان  الخرى و كانوا   يدعون  
   نفس الوقت  مع  عالم آخر ، والي   باد.  حظن

بتصحيحها  فن

بحرارة ويلهيلمينا  لحضور  اجتماعات دولية.  لم تسمح لها  السلطات الشيوعية بالسفر  لسنوات عديدة.   تحسن الوضع   

وفيسورة  بكل سعادة  إىل  مراكز  أجنبية، لنها  بفضل ذلك   ين.  سافرت الير    الستينيات من القرن العرسر
بشكل طفيف فقط فن

   لم 
   مجال علم الفلك و كذلك الدوات العلمية الت 

    كانت  معزولة آنذاك  -  آخر  الخبار  فن
تمكنت من  نقل إىل  بولندا   - الت 

 تستطع  تحمل تكاليفها  الجامعة. 

   اليوم  التاىل  ، استغلت  الدعوة  للسفر  إىل  القوقاز  إللقاء عدة  
ة  وفن ة حياتها.  مبارسر عندما  أخذت التقاعد ، لم تتباطأ   وتير

 محاضن ات هناك.  توفيت عام  1999.  لم تكون عائلة.  لقد   كرست حياتها   كلها  للعمل. 
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Wilhelmina Iwanowska (1905 - 1999) 

Throughout her life, and especially during her scientific career, she fought not only for 

her own development but also for the development of her colleagues and students. It was 

Wilhelmina Iwanowska who succeeded in making the universe twice as large. How did 

she do it? By studying her beloved stars. 

The future professor was born in Vilnius. She studied mathematics at Stefan Batory University. 

The fact that she devoted herself exclusively to astronomy was a coincidence. When she was 

in her third year of studies, the lecturer of astronomy, Professor Władysław Dziewulski, stopped 

her after one of the classes. He suggested that she, together with two colleagues, take up an 

assistantship. It was a great ennoblement.  

The employees of Vilnius Observatory studied celestial mechanics, i.e., the movement of 

celestial bodies in the gravitational field, the study of the movements of stars and the 

determination of their distances, and the study of stars' brightness. Unfortunately, her scientific 

work was interrupted by the war. The Red Army occupied Vilnius, and the university was 

closed. Many scientists died during the turmoil of war at the front, in ghettos, or the Katyń 

massacre. The remaining staff members conducted secret teaching in Vilnius. After the war 

ended, repatriation began - Wilhelmina ended up in Toruń. The university in Toruń took the 

name of Nicolaus Copernicus. The ambition of the three astronomers who founded the 

astronomy and astrophysics department was to build a solid scientific research group in his 

hometown. The task was not easy. The scientists possessed nothing but their knowledge - they 

had no books, no tools, no equipment. 

Moreover, because of war, they had no access to scientific literature. Nevertheless, they quickly 

began lecturing. Iwanowska began to cooperate with scientists from other cities, with whom 

she exchanged books and publications. As a result, for example, she received a lens donated by 

scientists from Poznań. It allowed the first telescope for the future observatory in Toruń to be 

created. Another valuable piece of equipment, an astrograph, was obtained thanks to her 

acquaintances in Sweden.  

Iwanowska's findings of the astronomer were quickly recognized. In 1948, the astronomer was 

awarded a fellowship in the USA. She worked at a total of six leading observatories. She met 

many eminent personalities and received several job offers. Nevertheless, Iwanowska decided 

to return to Poland. She always believed that life in her home country was more exciting and 

richer in experiences than in wealthy Western countries.  

After returning to Poland, Iwanowska and her young colleagues started research in a newly 

built and modestly equipped observatory in Piwnice. She studied various types of stars, but was 

particularly interested in cepheids, i.e., stars that periodically decrease their size and brightness 

at the same time. The scale of distances between galaxies, which turned out to be twice too 

small, was based on her observations. She corrected it simultaneously with another scientist, 

Walter Baad. Astronomers respected her accomplishments, and they willingly invited 

Wilhelmina to international meetings. Unfortunately, the communist authorities did not allow 

her to leave for many years. The situation improved somewhat only in the 1960s. Iwanowska 

was eager to travel to foreign research centers. These visits allowed her to learn about the latest 

research results in astronomy and work on modern scientific instruments, which the university 

could not afford to buy.  
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When she retired, she did not slow down her pace of life. The next day she accepted the 

invitation and traveled to the Caucasus to give several lectures there. She died in 1999.  She 

devoted her entire life to her work. 
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Hanna Hirszfeldowa (1884 – 1964) 

زفيلدو فا  )1964-1884(   هانا  هير

زفيلد  ذات ليلة عىل انفجار  قوي،  ظنوا  أن القنبلة سقطت عىل  المستشف   الذي  كانوا   عندما  استيقظت أرسة  هير

 يديرونه.  بدل   من أن  تهرب هانا  سارعت إىل حفظ  دفي   المالحظات لنتائج بحثها. 

    سن 16،  كانت  قد  حصلت  عل   شهادة الثانوية العامة.  
ولدت هانا   كاسمان بالقرب من وارسو.   كإنسانة موهوبة للغاية  وف 

   علم الجراثيم.   
زفيلد ، الذي  كان  أيًضا  طبيًبا   وعالًما  ف  .  تزوجت من  لودفيك هير    برلير 

   فرنسا  ثم  ف 
 ، درست الطب ف 

ا
أول

   سن  مبكر ، وكانا  رفيقير   ل   
.  هانا  ولودويك  تزوجا  ف     بحثهما  العلم 

   فحوصات الدم  ف 
عالوة عل  ذلك، شارك  كالهما  ف 

   البحث العلم  . 
يكير    ف   ينفصالن،  كما   كانا  أيًضا  شر

    
    كانت دولة محايدة  ولم تشارك  ف 

   سويرسا ، الت 
زفيلد   تعيش ف  عندما  اندلعت  الحرب العالمية األوىل،  كانت أشة  هير

   عالج  وباء التيفوس.  لم تستطع  
   الجيش الرصب    ف 

الحرب .  ومع ذلك،  قرر  لودفيك استخدام  علمه الطت    وتطوع للعمل ف 

    
   فالييفو  ف 

كير   عل  عملها  الهادئ وه   تعلم  أن الناس بحاجة إىل المساعدة.   بعد   بضعة أشهر ، وجدت نفسها  ف  هانا  الي 

زفيلد  هما    رصبيا ، حيث حاربت الوباء  بتفان    كبير   كطبيبة عسكرية.  عندما  تم  كرس  الجبهة و تم إخالء البعثات األجنبية، هير

    
   اليونان.  هناك  تناول  عالج األمراض  المعدية، وخاصة حم التيفود  والدو سنتاريا  والمالريا.  ف 

اإلثنير   رحال  إىل سالونيك ف 

ا  عن فئات الدم.  لقد   كان تصنيف  فئات  
ً
.  وأجرت مع زوجها  بحث ذلك الوقت،  كانت  هانا  مسؤولة عن أحد  أقسام المستشف 

 الدم هو  أهم إنجاز  لها . 

 

   البداية  كان  وضعهما  صعًبا.  فقد  فقدت  
زفيلد  إىل  بولندا  المستقلة، ولكن ف  بعد  الحرب العالمية األوىل،  عاد  الزوجير   هير

   قسم األوبئة، و هانا   
   ف 
   سويرسا  قيمتها  بسبب  التضخم القتصادي.  بدأ  لودفيك  عمله البحت 

   اكتساباها  ف 
الفلوس الت 

    
   عيادة طب األطفال  بالجامعة.  بعد  مرور  بعض الوقت، أصبحت مديرتها .  وبالتاىل   أصبحت متخصصة ف 

كمتطوعة ف 

ة ما  بير   الحربير   العالميتير  ،  كتبت حواىل   40 ورقة علمية حول  هذا  الموضوع، باإلضافة  
    في 

أمراض األطفال.  وبالتحديد  وف 

جم أبحاث زوجها .  جمته إىل   الفرنسية بنفسها.   كانت  كذلك ت ي   إىل  كتاب.   كما   قامت  بي 

   الدفاع عن وارسو.   كان عل  ها نا   
زفيلد   تماًما   مع بداية الحرب العالمية الثانية.   كأطباء ،  كالهما   ساعدا  ف  ت حياة أشة  هير تغير

   العيادة، وقدمت الرعاية الطبية  
الجمع بير   العديد  من الوظائف:   كانت  مسؤولة عن مركز  الرصف الصح   واإلنقاذ  ف 

    ساسكا   كيمبا   
   مبت   المدرسة ف 

   الوصول إىل المدينة، فتحت مستشف   ف 
للحضانة، و من جهة أخرى و عندما  بدأ  الجرىح ف 

   وقت من  األوقات،  
    كل يوم ، و لك   تصل إىل المستشف  ،  كانت تعرض  حياتها  للخطر.  حت   أنه ف 

   غضون  يوم  و احد.  وف 
ف 

   الجو   كانت  تسمع طلقات الرصاص والقذائف المدفعية. 
زفيلد ، وف   كانت  الجبهة توجد  عل  بعد  مائة مي   من  بيت  هير

   هذا   
    سنة 1941، تم  نقلهما  إىل الح   اليهودي  )غيتو(.  حت   هناك  كانا  مهتمير   ب الدراسة والعمل.  ف 

بعد  استسالم وارسو  ف 

   فول.  عل  الرغم من أنه  كان  بامكانها  الفرار  مع ابنتها، إل  أنها  لم توافق   
   مستشف   ف 

الوقت،  كانت ها نا  رئيسة جناح الرضع ف 

 عل  الرحيل بدون زوجها . 

زفيلد  أشة تاستقر  ،الحرب بعد     هير
   الطاقة ومع فروتسواف.  ف 

   نا ها بدأت لديها، كانت   الت 
 ،الطبية الرعاية تنظيم ف 

   وشاركت
   ،األطفال طب عيادة وتسيير  تأسيسب  قامت أنها  ما ك  الطبية(.  الجامعة )اليوم الطبية األكاديمية تأسيس ف 

  سنة  وف 

  البولنديير   لألطفال الطعام  من أطنان  عدة عل  الحصول من  تمكنت  حيث ،المتحدة الوليات إىل سافرت 1946

 .    عملت  المحتاجير 
 . 1964  سنة وفاتها  حت   فروتسواف ف 
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Hanna Hirszfeldowa (1884 – 1964) 

One night, when a powerful explosion woke up the Hirszfeld family, they thought a bomb 

had fallen on the hospital they ran. Instead of running for her life, Hanna rushed to save 

a notebook with the research results.  

Hanna Kasman was born near Warsaw. As a very talented person, she passed her high school 

diploma exam at the age of 16. First, she studied medicine in France and then in Berlin. She 

married Ludwik Hirszfeld, who was also a doctor and bacteriologist. Both of them focused on 

blood research in their scientific work. Hanna and Ludwik married young and were inseparable, 

also in scientific work.  

When World War I broke out, the Hirszfelds lived in Switzerland, which established neutrality 

and did not participate in the war. Ludwik, however, decided to serve with his medical expertise 

and volunteered to work in the Serbian army to treat an epidemic of spotted fever. Hanna could 

not focus on her quiet work, knowing that people needed help. A few months later, she found 

herself in Valjevo, Serbia, where she fought the epidemic with great sacrifice as an army doctor. 

When the front was broken and the foreign missions evacuated, the Hirszfelds went to 

Thessaloniki, Greece. They treated infectious diseases, especially typhoid fever, dysentery, and 

malaria. Hanna headed one of the hospital's wards at the time. Together with her husband, she 

researched blood groups. It was the determination of blood groups that proved to be their most 

important achievement. 

After World War I, the Hirszfelds returned to independent Poland, but initially, their situation 

was complicated. The money they had earned in Switzerland lost its value due to inflation. 

Ludwik began working as a researcher at an epidemiological institute and Hanna as a volunteer 

at a university pediatrics clinic. After some time, she became its head. Children's diseases 

became her specialty. In the interwar period, she wrote about 40 scientific papers and a book 

on this subject which she translated into French herself. She also translated her husband's works.  

The Hirszfelds' lives changed entirely at the beginning of World War II. As doctors, they both 

helped to defend Warsaw. Hanna had to combine many functions: she managed the sanitary 

and rescue center at the clinic, she took care of the nursery, and when the wounded started 

arriving in the city, she needed only one day to open a hospital in a school building in Saska 

Kępa district.  She risked her life every day to get to the hospital. At one point, the front was a 

hundred meters from the Hirszfelds' house, and bullets and artillery shells whistled through the 

air.  

After the capitulation of Warsaw in 1941, the couple was resettled in the ghetto. Even there, 

they continued to study and work. At the time, Hanna was the head of the infant ward in the 

Wola hospital. Even though she and her daughter could have escaped, she refused to leave 

without her husband.  

After the war, the Hirszfelds settled in Wrocław. Hanna started to organize medical care with 

her usual energy and co-founded the Medical Academy (today, the Medical University). She 

also headed the establishment of the Pediatric Clinic. In 1946, Hanna traveled to the United 

States, where she encouraged people to donate several tons of food for needy Polish children. 

She worked in Wroclaw until she died in 1964.  
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Hilary Koprowski (1916 – 2013)  

 هيالري  كوبروفسك   )2013-1916( 
 

من المثير لالهتمام أنه على الرغم من أن الصورة النمطية التي  تقول أن العلماء مملون ويقضون  كل حياتهم  تقري بًا في  

المختبر، فإن  حياتهم في الواقع  مليئة باأللوان ومليئة بالتقلبات المفاجئة. وخي ر مثال على ذلك هيالري كوبروفسكي، الرجل  

 الذي ابتكر اللقاح ضد بوليو، الفيروس المسبب لمرض شلل األطفال )هاينه-ميدين(. 
 

 
وسات  والمناعة العالم  ،  كان  مسؤول       مجلة  رولين غ   ستون  يدع   أن هيالري  كوبروفسك  ، عالم الفير

   سنة 1992، ظهر  مقال ف 
ف 

وس العوز  المناع        إفريقيا.   كان يقال  أنه  تم استخدام المواد  البيولوجية من الشمبانزي المصابة بفير
عن تطور  وباء اإليدز  ف 

وس   وس بوليو .  و من خالل إعطاء هذا  اللقاح لإلنسان، أدى  )كما   يظن البعض( إىل أن  فير    إنتاج لقاحات ضد  فير
ي ف  البشر

الحيوانات ي دخل إىل جسم اإلنس ان.  رولينج ستون ليست  مجلة علمية، ولكنها  مجلة تهتم بالموسيق  ، ومع  ذلك  فالمعلومة  
   بعنوان   

   فرنسا ، ظهر  فيلم وثائق 
ا .  ف    تم إثبات زيف التهم، لكن ذلك لم يكن له اهتماما   كبير

 
   العالم.  رسيعا

ت ف  رسعان ما  انتشر
   مجلة  نايتشر   أند   

ا   آنذاك أن  لقاح  كوبروفسك   ل  عالقة له باإليدز.  ف 
 
هل جن   جنون   العالم؟   من   أين   أت    اإليدز.   كان  معروف

ت  ثالث فرق من العلماء عل  انفراد  بحوثا  تؤكد   ذلك.  رغم  كل هذا ، فال  يزال  من الممكن اليوم وجود  إ دعاءات بأن   ساينس ، نشر
  اإليدز   كان  سببه اللقاحات. 

 
 

 اللقاح 
 
 

   وارسو.  وعل  الرغم من تخرجه من جامعة وارسو  الطبية، فقد  ربط خطط حياته  
ولد  هيالري  كوبروفسك   سنة  1916 ف 

ة سافر  من أجل مواصلة الدراسة الموسيقية اىل    ة وجير     وارسو ،  وقبل الحرب بفي 
   ف 

ا  من المعهد  الموسيق  .  تخرج أيض  بالموسيق 
ت      الحفالت وإعطاء دروس العزف عل  البيانو.   تغير

ازيل ، حيث  كان  يكسب  قوته من العزف ف  روما.  أبحر  من إيطاليا  إىل الير
   بولندا.  أقنعه ذلك  الصديق  ب أن  يهتم  

و  مع صديق  درس الطب معه ف  حياته من خالل لقاء بالصدفة عل  شاط   ريو  دي جانير
    
.  ف     المختير

ة انتقل  كوبروفسك   إىل الوليات المتحدة وبدأ  العمل  ف 
ة وجير  بالعلم.  يبدو  أنه  كانت لديه حججا  قوية، ألن بعد  في 

وس  بوليو ، لم تظهر  عليها  أعراض مرض شلل األطفال.    ان.  هذه الحيوانات، عل  الرغم من إصابتها  بفير البداية  كان  يفحص الفي 
ان أخرى.   كرر  هذا       في 

أخذ   كوبروفسك   أجزاء  ا  من أنسجة المخ من الحيوانات المصابة، ثم و بعد  معالجة مناسبة ، حقنها   ف 
   النهاية. 

وس  شلل األطفال األكي   ضعفا  ف   اإلجراء عدة مرات لهدف عزل فير
   الكونغو.  تم  

   عام  1950، وتم التطعيم األول عل  نطاق واسع  بعد  بضع سنوات ف 
تم ظهور  لقاح فعال ضد   شلل األطفال ف 

   الوقت الذي 
  ألنه تم إعطائه عن طريق  الفم.  ف 

ا
   غضون  أسابيع  قليلة.   كان اللقاح سهل

تطعيم أكي   من 200000 طفل  هناك ف 
  ، أصيب  

   بولندا.  منذ  ب داية الخمسينيات من القرن الماض 
   الكونغو ،  تفشر  الوباء لنفس المرض  ف 

كان  يتم التطعيم الجماع   ف 
  ،  كان  معدل اإلصابة  

   نهاية الخمسينيات  من القرن الماض 
المزيد  والمزيد  من األطفال بمرض شلل األطفال )هاينه-ميدين( .  ف 

وسات والمناعة، حصل عل  تسعة ماليير   جرعة     عالم علم الفير
السنوي يصل إىل  6000.   كوبروفسك   الذي قد   كان  معروفا  ف 

   السنة األوىل  بعد  التطعيم، انخفض عدد  حالت شلل األطفال الجديدة  
 ا.  ف 
 
كة المنتجة للقاح وأرسلها  إىل  بولندا  مجان من الشر

   نفس الوقت، انخفض عدد  وفيات األطفال من عدة   
ات من الحالت.  ف  من 6000 إىل  1000، وبعد   ذلك  بعامير   إىل عدة عشر

 مئات إىل  حواىل   اثنير   فقط. 
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 المرض
 
.  تم وصف المرض و كل واحد  عل  حدة من قبل اثنير   من   وس  بوليو  التهاب ما  يسم القرون األمامية للنخاع الشوك  يسبب  فير

وس الجسم من خالل     أغلب األحيان  يدخل الفير
الباحثير  ، ياكوب هاينه وكارل ميدين.  ومن هنا  جاء اسم مرض هاينه-ميدين.  ف 

ة أو  مسبح.  توجد  مستقبالت       بحير
ب الطفل الماء الملوث، عل  سبيل المثال  أثناء السباحة ف  .  عادة عندما  يشر الجهاز  الهضم 

وس حريص بشكل خاص عل  مهاجمة خاليا  الجهاز  العصبر  ، وخاصة خاليا       العديد   من الخاليا  المختلفة، لكن الفير
و س ف  الفير

وس يتحركون عل  عكازين   .  هذا  يؤدي  إىل  شلل األعصاب و ار تخاء العضالت.   كان األشخاص  الذين أصابهم الفير النخاع الشوك 
ا  مهاجمة      أغلب األحيان إىل  وفاة الطفل.  لكنه يمكنه أيض 

   الدماغ، يؤدي  ف 
وس ف  أو  عل   كرس   متحرك.  عندما  ينتشر  الفير

.   كان الشخص المصاب يختنق  ألنه يصعب عليه التقاط  األ نفاس.  يتوقف صدره عن العمل وبالتاىل     عضالت الجهاز  التنفش 
    
   الواقع،  كانت الطريقة الوحيدة لمنع  حدوث ذلك  ه   ما  يسم  ب "رئة حديدية" )الحجرة الب 

تتوقفا  الرئتير   معه  عن العمل.  ف 
ا  بحيث يظهر  من خارجها  فقط رأسه(.  عندما  ينخفض الضغط  داخل الحجر ة المغلقة، يتم امتصاص  

 
كان الطفل فيها  مغلق

   الرئة  الحديدية، ولكن  كانت   
   الطفل عدة أسابيع ف 

.  عادة،كان   يقض  الهواء إىل الرئتير   عن طريق  فم وأنف المريض  الصغير
 هناك حالت شلل  دائم. 

    
   البلدان الغنية، بدأ  إدخال  التطعيم ف 

اع اللقاح، أصيب مئات  اآللف من األطفال  كل سنة بمرض هاينه-م يدين.  ف  قبل اخي 
   
   الحالت المسجلة.  ف 

ا ، بحيث لوحظ انخفاض رسي    ع ف  ، وظهرت آثاره عل  الفور   تقريب   
أواخر  الخمسينيات من القرن الماض 

   الواقع، شهدت الثمانينيات وأوائل  
البلدان األفريقية واآلسيوية، لم تبدأ  التطعيمات المنتظمة حب   أوائل الثمانينيات.  ف 

ة، لم يتم استخدام لقاح  كوبروفسك  ، ولكن لقاح      اإلصابات.  إل  أنه  بالنسبة لهذه اللقاحات األخير
ا  ف  ا  رسيع  التسعينيات انخفاض 

   الوليات  
    بياو يستوك و كان  يعمل -  مثل  كوبروفسك   -  ف 

ا  بولندي  ولد  ف 
ت سابير  ، وهو  أيض  أدخلت عليه  تحسينات أللير

 المتحدة األمريكية. 
 
 

 االنسان
 
ا ، أصبحت أوروبا  خالية  من شلل األطفال منذ   سنة      جميع أنحاء العالم.  رسمي 

اليوم، يتم تسجيل حالت منفردة من المرض ف 
    
   لم يحدث فيها  ف 

   أوروبا  الب 
2001.  أصبحت بولندا ،  بفضل اللقاح الذي أرسله هيالري  كوبروفسك  ، واحدة من أوائل الدول ف 

 ما  بعد   مرض هاينه-ميدين. 
وسات العصبية      المتقدم  ومركز  علم الفير

هيالري  كوبروفسك   وقبل  وفاته  كان مديرا  لمعهد  التكنولوجيا  الحيوية والطب الجزيب 
   فيالدلفيا   كما  أسس مؤسسة غير  ربحية غرضها  مساعدة  العلماء  البولنديير   الشباب.  قام بكتابة  

بجامعة  توماس جيفرسون  ف 
ا  عن الشطانات والتصلب   

 
   تطوير  لقاح ضد   داء الكلب  والحم الصفراء .   كان يجر ي بحو ث

أكي   من 850 ورقة علمية، وساهم ف 
    مؤلفا  للموسيق   حب    شيخوخته.  لقد   كان عازفا  رائعا  للبيانو  ،  

المتعدد  وتأثير  األ غذية المعدلة وراثيا  عل  الكائنات الحية.  بق 
  وهو   

 
   مهنيا

 
اته من  كان  يجيد  العزف عل  آلة موسيقية من العلماء.  عندما   كان ل  يزال  نشيطا    مختير

ويقال أنه  كان  يحب  توظيف  ف 
   تطيل الحياة، ، فأجاب أن  أهم األمور  ه   السباحة وتناول الطعام  

   التسعينيات من عمره، ُسئل  عن ماه   الوصفة الب 
ف 

   الوليات المتحدة األمريكية. 
  هيالري  كوبروفسك   سنة 2013 ف 

 باعتدال.  توف 
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Hilary Koprowski (1916 - 2013)  

 

 

It's interesting that according to the stereotype, scientists are dull and spend their lives almost 

entirely in the laboratory. In reality, their life stories are complex and full of surprising twists 

and turns. A prime example is Hilary Koprowski, the man who created a vaccine against 

polio, which causes polio disease.  

 

 

In 1992, Roling Stone magazine published an article whose author claimed that Hilary Koprowski, 

a world-class virologist and immunologist, was responsible for the development of the AIDS 

epidemic in Africa. The production of vaccines against the poliovirus was supposedly based on the 

biological material of chimpanzees that carried HIV. By administering the vaccine to humans, the 

virus was supposed to enter the human body. The Rolling Stone is not a science magazine but a 

music magazine. Yet, the information quickly spread around the world. It was quickly proven to 

be false, but it didn't matter much. There was even a documentary film made in France called Has 

the world gone mad? Where did AIDS come from? By then, it was clear that Koprowski's vaccine 

had nothing to do with AIDS. In Nature and Science, three independent teams of scientists 

published papers that confirmed this. Nevertheless, to this day, you can still find claims that 

vaccines caused AIDS.  

 

 

Vaccine 

 

Hilary Koprowski was born in 1916 in Warsaw. Although he graduated from the Warsaw Medical 

University, he wanted to dedicate himself to music. He also graduated from the music conservatory, 

and just before the war, he went to Rome for further music studies. Next, he sailed to Brazil, where 

he made a living by giving piano lessons and concerts. His life changed after a conicidental meeting 

on a beach in Rio De Janeiro. He saw a friend with whom he had studied medicine in Poland. He 

convinced him to take up science. His arguments must have been strong because soon, Koprowski 

moved to the USA and started working in a laboratory. At first, he researched rats. These animals 

infected with the poliovirus did not show any symptoms of poliomyelitis. Koprowski took sections 

of brain tissue from infected animals and then, after appropriate processing, injected them into 

other rats. He repeated this procedure many times to finally isolate a relatively weakened 

poliovirus.  

An effective vaccine against the poliovirus was developed in 1950. The first large-scale vaccination 

occurred a few years later in the Congo. More than 200,000 children were vaccinated within a few 

weeks. The vaccine was convenient because it was administered orally. When mass vaccinations 

were taking place in Congo, an epidemic of this disease broke out in Poland. Since the beginning 

of the 1950s, more and more children had fallen ill with polio. At the end of the 1950s, the scale 

of annual infections amounted to six thousand cases. Koprowski, already a big name in the virology 

and immunology world, obtained nine million doses of the vaccine from the company producing it 

and sent them to Poland for free. In the first year after the vaccine was administered, the number 

of new polio cases dropped from 6,000 to 1,000, and two years later to a few dozen cases. At the 

same time, child fatalities dropped from several hundred cases to just two.  
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Disease  

 

The poliovirus causes inflammation of the so-called anterior horns of the spinal cord. The disease 

was described independently by two researchers, Jakob Heine and Karl Medin. Hence the name 

Heine-Medin disease. The virus usually enters the body through food. Usually when a child drinks 

dirty water, for example, while swimming in a lake or pool. Receptors for the virus are present in 

many different cells. Still, the virus is particularly keen to attack cells in the nervous system, 

specifically cells in the spinal cord. That causes nerve paralysis and muscle flaccidity. People struck 

by the virus moved around on crutches or in wheelchairs. When the virus attacked the brain, it 

usually ended in the child's death. But it could also attack the respiratory muscles. The person in 

whom this occurred would suffocate because of the impossibility to catch a breath. The chest would 

stop working and the lungs would follow. In fact, the only way to prevent this from happening was 

to use the so-called "iron lungs" (chambers in which a child would stay and only the head would 

stuck out). When the pressure inside the sealed chamber decreased, the air was sucked into the 

lungs through the minor patient's mouth and nose. Usually, the child spent several weeks in the 

iron lungs, but the cases of permanent paralysis still happened.  

Before the invention of the vaccine, several hundred thousand children contracted polio each year. 

In rich countries, vaccinations began to be introduced in the late 1950s. Their effects, i.e., a rapid 

decrease in reported cases, appeared almost immediately. In African and Asian countries, regular 

vaccination began only in the early 1980s. The entire 1980s and early 1990s saw a rapid decline in 

the number of infections. However, it was not Koprowski's vaccine that was used, but an improved 

vaccine by Albert Sabin, a Pole born in Białystok and, like Koprowski, working in the USA.  

 

 

Human  

 

Today, individual cases of the disease are recorded worldwide. Officially, Europe has been free of 

poliovirus since 2001. Thanks to the vaccine sent by Hilary Koprowski, Poland was one of the first 

countries in Europe where polio was not present.  

Hilary Koprowski directed the Institute of Biotechnology and Advanced Molecular Medicine and 

the Center for Neurovirology at Thomas Jefferson University in Philadelphia almost until his death. 

He also established a foundation that helped young Polish scientists. Koprowski authored more 

than 850 scientific papers and contributed to the development of vaccines for rabies and fever. He 

conducted research on cancer, multiple sclerosis, and the impact of GMOs on living organisms. He 

continued to compose until his old age. He was an excellent pianist and reportedly more likely to 

employ scientists who could play some instruments. When he was asked about the recipe for long 

life in his nineties, he replied that the key things were swimming and moderation in eating. Hilary 

Koprowski died in 2013 in the USA.  
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Ernest Malinowski (1818 – 1899) 

 إرنست مالينوفسك   )1899-1818( 

   القرن  
إن بناء خط سكة حديد ية عل  ارتفاع خمسة آالف مت   ليس بالمهمة السهلة اليوم، فكيف  يمكن  أن يكون هذا  ف 

   العالم.   كان صانعها  إرنست مالينوفسك   البولندي. 
   ذلك الوقت  كان هذا  أعظم إنجاز  هندس   ف 

 التاسع عش   ...  ف 

ا ، لذلك التحق  بمدارس مرموقة.  لكن عندما  اندلعت انتفاضة  جديدة ضد  المحتل،  
ً
   عائلة نبيلة، و كان  موهوًبا   جد

ولد  ف 

   انتفاضة نوفمت    يتعر ضون  للقمع، لذلك  بعد   فشل  
ترك المدرسة وذهب  للقتال.  غالًبا  ما   كان  األشخاص الذين  شاركوا   ف 

 االنتفاضة، اضطر  إرنست وجزء من عائلته الفرار  إىل باريس. 

 

   الفيلق  الفرنس   لمهندس   
ة، حصل  عل  وظيفة ف  ة  وجت      باريس، تلق   مالينوفسك   وشقيقه تعليمً ا  دقيقا  للغاية.  بعد  فت 

ف 

   احتلتها  فرنسا  من وقت قصت  .   كانت  نظرة إرنست إىل أمر  إرساله 
   البداية، تم إرسالهما  إىل الجزائر ،  الت 

الطرق والجسور.  ف 

.  عندما   تمكن من العودة إىل فرنسا  بعد  بضعة      مهاجر  سياس 
   إفريقيا  وكأنه عدم  ثقة ف 

   مستعمرة فرنسية  ف 
لبناء الطرق ف 

   والد  إرنست، وكان   
ة قوية.  بعد  بضع سنوات،  توف     بناء القنوات - و عندها  بالضبط اكتسب منها  خت 

أشهر ، صار  يعمل ف 

    كانت   
و  - و الت     البت 

   الجزائر.  قرر   مالينوفسك   اغتنام  الفرصة موافقا  عل  عقد  عمل مدته عدة  سنوات ف 
شقيقه ال  يزال ف 

ا    ً     كانت  من أجل االستقلل هذا  البلد  الذي  كان  فقت 
   أمريكا  الجنوبية.  دمر ت المعارك ضد  إسبانيا  والت 

آنذاك  دولة جديدة ف 

ام  كبت     وري إعادة البناء وإنشاء  بنية تحتية جديدة.   كان مالينوفسك   يحظ   باحت 
ا  حت   قبل الحرب.   كان من الض 

ً
ومتخلف

ها  من أعمال      هذه البيئة ، ولهذا  السبب تم  تكليفه بوضع طرق جديدة،  وبناء الجسور ،  ورسم الخرائط وغت 
عند  الكثت   ف 

 البناء . 

 

 مهندس   -   مدافع 

 

وات مثل الملح الصخري   و   يغري  بالتر ة طويلة.   كان الساحل الغرب    للبت 
لألسف، لم تتمتع الدولة الجديدة بالحرية لفت 

    من بي     أيديهم ، فبعد  أن  انهزموا  عل  اليابسة، قرروا  الهجوم من  
ات البوتاسيوم(.  لم يرض اإلسبان  أن  يهرب هذا  الكت  )نت 

و ، بدا  أن  القضية تميل إىل الخشان لصالح اإلسبان.       كاياو ، الميناء الرئيس   للبت 
المحيط.  عندما  هبطت  السفن اإلسبانية ف 

   أجنت     كبت   المهندسي     
   سهولة الوصول إىل عاصمة البلد   - ليما.  ومما  زاد  الطي    بلة، تم  تعيي  

كان فتح هذه  المدينة يعت 

.  لم يثق  معظم السكان  بـ"غرينغو" )هذا  اللقب ُيطلق  عل    للدفاع  عن الميناء.  لم يكن هذا  األجنت    سوى...  مالينوفسك 

    
   أمريكا  الوسظ(.  الكثت    كان  يعتقد  أن ليس من الممكن أن  يكون هناك  شخص ما  لديه الشجاعة والتفاب 

الوافدين الجدد  ف 

للمخاطرة بحياته من أجل بلد  غريب.  ومع  ذلك،  تذكر  جيدا  مالينوفسك   وطنه األصل   والقتال من أجل االستقلل ، لذلك 

كان من السهل عليه أن يحس  بهؤالء األشخاص  الذين يدافعون عن الحرية المستعادة عن  قريب.  استخدم  إرنست  الفكرة  

    وضع المدافع عل  منصات متحركة، وبفضل  ذلك  كان من الممكن الحصول  عل  مدى للقصف أوسع  
المبتكرة المتمثلة ف 

    
اتيجية.  بعد  7 أيام من حصار  المدينة  بدأ  اإلسبان ف  ان  العدو  الرئيسية نحو  نقاط  دفاع أقل است  بكثت   ، وكذلك لتوجيه نت 

   األرواح  
إطلق النار ، وقف المهندس  بنفسه وبيده السلح عل  الحصون  الدفاعية.  عل  الرغم من الخسائر  العديدة ف 

ا  عن  شواط    أمريكا  الجنوبية. 
ً
   بعيد

ار  الجسيمة، قاوم الميناء لألخت   وأبحر  الجيش اإلسباب   واألض 

 

ام  كبت    بي    الناس.   كان    و.  اكتسب  شعبية واحت     البت 
  وحصل عل  لقب المواطن الفخري ف 

ً
  قوميا

ا
أصبح مالينوفسك   بطل

  مفتوًحا  اشتهر  بمأكوالته  اللذيذة.  استقبل العديد  من الضيوف من مختلف الطوائف  العلمية والسياسية.   كان  
ً
يدير  بيتا

و  سياسًيا ،  ولكن بغض النظر  عمن حكم البلد ،  كان  مالينوفسك    دائًما  يقدم   القرن التاسع عش   مضطرًبا  للغاية بالنسبة للبت 

   مستقبل البلد ،  كان يدعو  الحكام إىل  
ه ف  ، لذلك، عند   تفكت   

و   كوطنه الثاب  المشورة والمساعدة.  لقد  أحب  جمهورية البت 

ورة توسيع البنية التحتية.   ض 
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 البناء   عل   حافة   الهاوية 

ن  من تنمية البلدان،  بل  كان  هذا   بفضل السكك الحديدية.   
ّ
، لم يكن  بناء الطرق الشيعة هو  الذي مك    القرن التاسع عش 

ف 

ة  والتضاريس الصعبة، رسعان  ما  قسمت  إىل  مر ا كز  رئيسية،     حالة البلدان ذات المساحة الكبت 
قلة إمكانيات النقل، خاصة ف 

    
، ألن جبال  األنديز ، إحدى أعل  سلسل الجبال ف  و  ، فمشكلتها   كانت أكت     حالة البت 

   من البلد ".  ف 
أي العواصم، و  "الباف 

   نظر  العديد   
ق البلد.  هل من الممكن بناء  سكة حديدية فوق هذه الجبال  العالية؟ ف  العالم،  كانت تقع  بي    الساحل ورس 

من المهندسي     كان  هذا   مستحيل  تماًما.  لكن إرنست  مالينوفسك    كان لديه  رأي مختلف.  قبل إنشاء  التصميم ، قطع   

المهندس المسافة بأكملها  إلجراء  القياسات اللزمة.  استغرق  كل هذا   ثمانية أشهر ، ألن  مالينوفسك    كان عليه أن يتسلق   

   
.  لم تكن هناك  طرق ف     يتعذر  الوصول إليها ، عل  ارتفاع يزيد  عن أربعة آالف مت 

جبال األنديز  حامل  معدات القياس و الت 

   حقائب   الظهر . 
 جبال األنديز ، لذلك  تم حمل المؤن والخيام  واألجهزة عل  ظهور  البغال أو  حملها  الناس ف 

حها  مبتكرة      اقت 
وع الذي أنشأه مالينوفسك   انه جريء ، بل  وخياىل  .   كانت  الحلول التقنية والهندسية الت  كان  يقال عل  المش 

.  قررت الحكومة تنفيذه، لكنها   كانت  بحاجة إىل   مبالغ ضخمة  من المال.  تبي    أن الحل المنقذ   كان ...   عل  نطاق عالم 

    
.  لقد   كانت إحدى  الجزر  ف     القرن التاسع عش 

فضلت الطيور.  أو  باألحرى، ذرق الطائر  )غوانو(  ، الذي  كان سماًدا  شائًعا  ف 

    تنفيذ  المشاريــــع الحكومية. 
و  لديها  مخزون ضخم من غوانو ، ومن خلل بيعه قويت خزينة الدولة وساعد  ف   البت 

   عام  1870.   كان  إرنست مالينوفسك   يبلغ  آنذاك  من العمر  52 سنة.  تم  
بدأ  بناء خط السكك  الحديدية العابر  لألنديز  ف 

   
   األماكن الت 

   بعض األماكن ، وضعت األرصفة عل  رفوف صخرية.  ف 
اق هذه الجبال  العالية.  ف  حفر  أكتر  من 60 نفقا  الخت 

   أماكن أخرى،  
كان فيها  بناء األرصفة عل  انحراف صعب، فقد  تم وضعها  عل   شكل تعرجات وعل  منحدرات  شديدة.  ف 

ات الجسور.  عندما  اتضح أن  العمال المحليي    ال  يستطيعون الع مل عل   حبال معلقة فوق   فوق األودية، تم  بناء عش 

   الصواري المتأرجحة مشكلة  بالنسبة لهم.   كان أعل   
المنحدرات، تم التعاقد  مع البحارة لبناء الجسور ، ولم يكن العمل ف 

ل  إىل  كل واد  وفجوة  بنفسه، و عندما    ا  وطوله حواىل   200 مت  ،  كان مالينوفسك   يت  
ً وغاس يبلغ ارتفاعه 77 مت     فت 

الجسور  ف 

ء شخصًيا .   
،  كان  يتم إنزاله بحبل.   كان عليه التحقق  من  كل س 

ا
 كان  ذلك مستحيًل

ا  أن 
ً
ع مالينوفسك    بأمواله الخاصة لبناء خط السكك الحديدية.  لقد  أراد  حق و  ،  تت     البت 

عندما  اندلعت  األزمة االقتصادية ف 

    
    سنة 1890.  أعل  نقطة ف 

ين عاًما  من بدايته، ف  تكون  السكك  الحديدية هدية لوطنه الجديد.  اكتمل البناء  بعد  عش 

ا  فوق مستوى  سطح البحر.  وحت   سنة 2005   ً السكك الحديدية العابرة لألنديز   تقع عل  ممر  تيكليو  عل  ارتفاع 4818 مت 

   العالم. 
 كان هذا  أعل  خط سكة حديد  تم تأسيسه ف 
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Ernest Malinowski (1818 - 1899) 

Building a railroad at an altitude of almost five thousand meters is not an easy task today, 

let alone in the 19th century. Back then, it was the most outstanding engineering 

achievement in the world. Its author was a Polish engineer, Ernest Malinowski.  

He was born in a noble family. Since he was very talented, he attended reputable schools. 

However, when another uprising against the countries that invaded Poland broke out, he 

dropped out of school and went off to fight. People who took part in the November Uprising 

experienced repercussions, so after the fall of the Uprising, Ernest and part of his family had to 

flee to Paris.  

In Paris, Malinowski and his brother received a comprehensive education. Soon after, they got 

a job in the French Corps of Engineers for Roads and Bridges. At first, they were sent to Algeria, 

conquered by France. Ernest thought that his supervisors sent him to the French colony because 

they lacked trust towards a political expatriate. After a few months, he returned to France and 

was hired to build canals - it was then that he gained profound experience. A few years later, 

Ernest's father died, but his brother was still in Algeria. Malinowski decided to take advantage 

of the opportunity and accepted a few years contract in Peru, then a very young country in South 

America. The fight for independence from Spain had ruined the country, which was poor and 

underdeveloped even before the war. It needed new infrastructure and complete reconstruction. 

Malinowski was already highly respected in the community, so he was entrusted with marking 

new roads, building bridges, making maps, and supervising various construction works.  

 

Engineer-Defender 

Unfortunately, the young country did not enjoy freedom for long — the western coast of Peru 

was rich in natural resources, including saltpeter. The Spanish did not want to let this treasure 

out of their hands. Since they had already lost the battles on the land, they decided to attack 

from the sea. When the Spanish ships arrived at Callao, Peru's main port, the cause seemed lost. 

Capturing the city meant easy access to the capital, Lima. The situation was even worse as the 

chief engineer for the defense of the port was a foreigner. It was none other than Malinowski. 

Most inhabitants did not trust the "gringo" (that is how the newcomers are called in Central 

America). Not everyone believed that someone would have the courage and dedication to risk 

his life for another country. Malinowski, however, well remembered his homeland and the 

struggle for independence, so it was easy for him to empathize with the people defending their 

recently regained freedom. Ernest used an innovative idea of placing the cannons on mobile 

platforms, which allowed for a very long range of fire and directed the enemy's primary attack 

to the less strategic defense points. When the Spaniards began firing seven days after 

surrounding the city, the engineer himself, with guns in hand, stood on the defensive walls. 

Despite many casualties and great destruction, the port defended itself, and the Spanish army 

sailed away from the South American shores for good.  

Malinowski became a national hero and became an honorary citizen of Peru. He was famous 

and respected by the people. His house was always open, and his cooking was supposedly 

delicious. He welcomed many guests from different scientific and political backgrounds. The 

19th century was very turbulent for Peru politically, but Malinowski was always there to give 

advice and help no matter who ruled the country. He loved the Peruvian Republic and treated 
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it as a second homeland. Thinking about the country's future, he urged those in power to expand 

the country's infrastructure.  

 

Building Over the Precipice 

In the nineteenth century, it was not the construction of highways but railroads that enabled 

countries to develop. The lack of transportation, especially for countries with large areas and 

difficult terrain, meant they were divided into the main center, capital, and "all the rest." In 

Peru, this problem intensified as the Andes lay between the coast and the east part of the 

country. The Andes are one of the highest mountain ranges in the world. Could a railroad even 

be built in such high mountains? Many engineers considered it to be completely impossible. 

Ernest Malinowski, however, was of a different opinion. Before creating the project, the 

engineer traveled the entire route in order to make the necessary measurements. All this took 

eight months because Malinowski had to climb with the measuring equipment into the 

inaccessible Andes at over four thousand meters. There were no roads in the Andes, so people 

carried provisions, tents, and equipment on the backs of mules or in backpacks.  

Malinowski's project has been called daring, even visionary. The technical and engineering 

solutions he proposed were innovative on a global scale. The government decided to implement 

it but needed vast amounts of money. The salvation turned out to be bird excrement, i.e.,  guano, 

which in the 19th century served as a popular fertilizer. It so happened that Peru had a massive 

supply of guano on one of its islands, the sale of which supplied the state coffers and allowed 

the implementation of government projects.  

Construction of the trans-Andean railroad began in 1870. Ernest Malinowski was 52 years old 

at the time. More than 60 tunnels were dug to get through such high mountains. In some places, 

the tracks were laid on rock ledges. Where the tracks could not turn, they were led in zigzags 

down steep slopes. In other places, over valleys, dozens of bridges were thrown. Sailors, used 

to working on shaky masts, were hired when it became apparent that the local workers could 

not work suspended on ropes over the abysses. The highest of the bridges at Verrugas was 77 

m high and about 200 m long. Malinowski descended into every valley and chasm by himself, 

and when this was not possible, he was lowered on a rope. Well - he had to check everything 

himself.  

When Peru's economic crisis broke out, Malinowski contributed his own money to finish the 

railroad line. He wanted the railroad to be a gift to his new homeland. Construction was 

completed twenty years after it began, in 1890. The highest point of the Transandine Railway 

is at Ticlio Pass at 4818 m above sea level, and until 2005 it was the highest railroad in the 

world.  
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Jan Heweliusz (1611-1687) 

 يان هيفيليو ش  )1611- 1687( 

   بتقدير  واهتمام  كب ي  ين من طرف الباحثي     
   أوروبا.  وقد  حظ 

   القرن السابع عش   ف 
كان  يان  هيفيليو ش  أحد  أبرز  العلماء ف 

ة   ا  وفرنسا .  بحوثه استلهمت علماء آخرين، وقد  تعاملوا   مع األبحاث المتمي      إنجلير
من أكي   المجتمعات العلمية نشاط  ا  ف 

   العديد   
ة، صانع وعالم.   كان يعمل ف  لهذا  العالم  كنموذج وليس فقط  ك دراسات  موضوعية.  عضو  مجلس محل  ، صانع  بي 

    كل  منها . 
ا  ف 
 
ا  جد

 
 من المجاالت، لكنه  كان دقيق

   عائلة مكونة  من صانع   الجعة والتجار ، وهو  االبن األكي   إلبراهام وكوردوال  من بيت  
   غدانسك   ف 

ُولد  يان هيفيليو ش  ف 

ه -  هيفيليوس،  والذي استخدمه      أكي   من غي 
   لقبه، فقد  أحب الشكل الالتين 

ات ف  هيكر.  عل  الرغم من العديد   من  المتغي 

ا ، تلقر   تعليمه من قبل  أساتذة   المعهد  األكاديم   الذي   مع االسم يوهانيس  منذ   دراسته الجامعية.  إال  أنه قبل أن  يصبح  طالب 

.   كانت  تنتظره مسؤوليات  
ً
ا  لم يكن سهال     مسقط رأسه.  ومع  ذلك،  فإن الطريق  الذي  كان عليه أن يسلكه ليصبح  عاِلم 

كان ف 

   تاري    خ العالم. 
   مساعدته لك   يصبح أحد  أشهر  مراقن    السماء ف 

   النهاية  ف 
   ساهمت ف 

 أخرى والنر

 

ض أن     عام  1630  ذهب إىل هولندا،  عل  وجه التحديد  إىل ليدن، لدراسة القانون واالقتصاد  حيث  كان   من المفير
ف 

   غدانسك.  سوى أن  هذه التخصصات لم تهمه بشكل خاص،  
   إدارة التجارة المنتمية لعائلته ف 

تساعده  هذه الدراسة  ف 

   رحلة 
    نفس الجامعة ، قرر  يان  الذهاب ف 

ا   لعدم  تدريس علم الفلك عل  مستوى عال   ف  وبعد  حواىل   سنة تركها .  ثم و نظر 

ة  ثم انتقل إىل      لندن فير
علمية حول أوروبا.  خالل هذه المدة وأينما  استطاع، اغتنم الفرصة لمراقبة السماء.  بعدها  مكث  ف 

ه عل  العودة إىل    ا  الذهاب إىل إيطاليا ، لكن مرض والده  أجي  فرنسا.  هناك  التقر  بالعديد  من العلماء المشهورين.  أراد  أيض 

   نقابة  
ا  ف     مصنع جعة وأصبح عضو 

ا  لتقاليد  األرسة، عمل ي ان ف 
 
كة المنتمية للعائلة.  وفق البيت.   كان ال  بد   من أحد  يدير  ال ش 

   أوروبا.   
    كانت  تعتي   واحدة من األفضل ف 

ة  قوية تسم يوبينبي  ، والنر صانع   الجعة.  قام  مصنع الجعة  الخاص به بتخمي   بي 

   نفس الوقت ، شغل العديد  من الوظائف العامة.   كان يدير   كنيسة  كاترينا  القديسة و أصبح  محلفا .   كان  
ة وف  خالل هذه الفير

    المدينة  
ا  يتعامل  مع  شؤون  العديد   من النقابات.  شغل  كذلك  منصب قاض 

 
   المجلس المحل   ومفتش

ا  عضو ا  ف 
أيض 

 القديمة. 

 

ا ،   علم   الفلك !   أخي  

    
 قبل أن  يهتم بجدية بعلم الفلك  استغرق ذلك  بعض الوقت.  حدث ذلك بناء عل  رغبة معلمه المفضل من المدرسة ف 

   صدد  هذا  الحديث  - وكان  وقتها  عل  فراش  الموت من يان العودة  إىل  مراقبة  
غدانسك.  طلب  بيوتر   كروغي   –   وهو  الذي ف 

السماء.   كانت المهمة األوىل ه   مراقبة  كسوف الشمس المستقبل  .   كانت  كلمات المعلم  تنبئية.  لم يندم  هيفيليو ش  عل   

ا  لمسقط رأسه.   قراره، وخياره  جلب الشهرة ليس فقط له، ولكن أيض 

.   كان  يتطلب اكتشاف أرسار  السماء  من أدوات وغرف  تتناسب مع  ذلك.  ساعدته  
ً
ا  سهال لم يكن االلتحاق بمهنة جديدة أمر 

كة األرسة.  األموال الالزمة لالستثمار  أتت  من إنتاج الجعة ومن مصنعي    لها.     ذلك رس 
 ف 

   علية عمارته.  أطلق  عليه اسم"ستيالبورغوم" ،  أي  كوكبة نجوم  أو  حديقة  
أسس أول مرصد  فلك   عام  1640.   كان  يقع ف 

    وقت  سابق  مفيدة.  صنع  يان   
   اكتسبها  هيفيليو ش ف 

ه  كانت  مهارات معالجة الزجاج والميكانيكا  النر النجوم.  عند  تجهي  

التلسكوبات  بنفسه وكان  يصقل  عدساتها  بدقة.  باإلضافة إىل  ذلك  ،كانت  هناك آلة سدس )سيكستانت(  يدوية الصنع  و آلة  

   تحدد   
   )أوكتانت(  -  وه   أدوات تقيس، من بي    األ مور  ، ارتفاع األجرام السماوية فوق األفق  و آلة رب  ع )كوادرنت( النر

ثمان 

ا.  وكان هذا  المرصد  آنذاك  من أحدث   ا   مربع     عام  1650، أكمل بناء مرصد  جديد  يغظ   مساحة 140 مير 
موقع  النجوم.  ف 

   المرصد.  حرقت  كذلك  المكتبة ودار  الطباعة  
   العالم.  لألسف، و نتيجة لحادث، اندلع  حريق  ف 

المنشئات من هذا  النوع ف 

    كان  فيها  ي ان  يبتكر  الرسوم التوضيحية لكتبه.  حصل هذا  و كان  هيفيليو ش، يبلغ  من العمر  68 سنة، لكن  
وورشة العمل النر

ا  بفضل مساندة الملك  البولندي  يان  الثالث  
 
   إعادة البناء.  وهذا   كله   كان ممكن

كانت  لديه مساندة قوية وبدأ  عل  الفور  ف 

ا .  ا   سنوي  ائب ومنحه راتب   سوبيسك  ، الذي  أعق   مصانع الجعة الخاصة به من الض 
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 موهبة   الرسم 

 

    كتبه  كان  قد  رسمها  هو  بنفسه ، ألن الرسم  كان  من بي    مواهبه العديدة.   كتب العديد   
   الواقع ،  كل الرسومات الموجودة ف 

ف 

   ذلك   
   المقام األول هو   سيلينوغرافيا   ،   أي   وصف   القمر.  ف 

من الكتب، ولكن الكتاب الذي  جلب له أعظم شهرة و تقدير  ف 

  عن قمرنا .  استمر  هذا  الرأي  حول هذا  الكتاب لمدة 100 عام.   
ً
ها  تفصيال الوقت،  كانت هذه   أفضل  دراسة علمية وأكي 

ا   بثالث خرائط، رسمها  بالطبع  هيفيليو ش.  أظهر   يان  من  خاللها   حركة القمر     فلقد   كان فيه  وصف لسطح القمر  مصحوب 

   ما   
ح  هذه الظاهرة بالتفصيل ف    )تم رس 

ً
ا ، مثل حقيقة أن القمر  "يتأرجح" قليال ومنازله.   كانت  بعض المراقبات مفاجئة تمام 

ي، واستنتاجات حول مراقبة البقع   وح حول أقمار  المشير ا  رس     بعض الصفحات توجد  أيض 
بعد  من  قبل إسحاق نيوتن(.  ف 

.  اهتم يان  كذلك  بوصف المذنبات.  و عالوة 
 
الشمسية والكوا كب.  تم استكمال  النص بأربعي    رسم، رسمها  هيفي ليو ش أيضا

    كتابه التاىل    كوميتغرافيا   )خط   
    تخص 400  منها  ف 

عل  ذلك فقد  اكتشف بعض منه ا  بنفسه.  جمع المعلومات النر

   تلك األيام أن  حركة المذنبات  تتم  
ة ظهورهم من خالل 406 رسومات.   كان أول من اعتقد  ف  المذنب(.  قام بتوضيح  فير

عل  شكل قوس.  و ادع  آخرون من علماء الفلك أن حركتها  تتم عل  شكل خطوط مستقيمة.  هيفيليو ش هو  الذي  كان  عل   

   المذنبات آنذاك - أنها  تنشأ  من  دخان األجرام  السماوية.   كتاب آخر   
ه من باحن  حق.  لكنه أخطأ  عندما  ادع  - مثل غي 

ا   تقديم   بإنجاز  عظيم هو   ماهينا   نيبيسكا   )اآللة   الزرقاء(   المكون  من مجلدين، والذي وصف فيه  تاري    خ علم الفلك وفيه أيض 

ابيث،  ه     20.000  من مراقباته للسماء.  لم  يلحق  هيفيليوش  من نش   أعظم  كتاب له قبل وفاته.  فقط زوجته الثانية، إلي  

ونوم    )رسالة   علم   الفلك( ، وهو  أطلس  كبي   يصف  أكي   من 1500  نجم.  أراد   
   قامت  بذلك.  إنه  زفياستون   أسير

النر

    كانت  بينه وبي    العلماء  والحكام  من جميع أنحاء أوروبا.   بلغ عدد   هذه الرسائل  3000.  لقد  
هيفيليوش إصدار  مراسالته النر

ها  ال  من  طرفه وال  من طرف      كانت  قد  أرسلت من طرفه.   لكنها  لم يتم نش 
جمعها  بعناية  كلها  وأعاد   كتابة الرسائل النر

 ورثته. 

ا.  ليس فقط عندما   كان  يصقل العدسات لتلسكوباته أو  لما   كان  يصنع أجهزة القياس.  ليس 
 
ا  جد

 
كان  يان  هيفيليوش  دقيق

ء عندما   كان  يجري الحسابات.  بإضافة لبنته العلمية    
فقط عندما  رسم الخرائط و ابتكر  الرسومات، ولكن  كذلك  و قبل  كل ش 

 مأل  أماكن  كانت بدونه  ستبقر  فارغة لوقت طويل. 
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Johannes Hevelius 

Jan Heweliusz (1611-1687) 

Johannes Hevelius, known in Poland as Jan Heweliusz, was one of the most outstanding 

scholars in 17th century Europe. Scholars from the most prominent scientific circles of 

England and France recognized his achievements. They found him inspiring - both in 

terms of the subject matter and his scholarly assiduousness. He was a city councilor, 

brewer, constructor, and scientist. He focused on many fields, but he was always diligent.  

Johannes Hevelius was born in Gdańsk in a family of brewers and merchants, as the eldest son 

of Abraham and Cordula née Hecker. Despite the many variants of his name, he liked most the 

Latinized form - Hevelius, which he used since his studies, along with the first name Johannes. 

Before entering university, Hevelius received education from professors at the academic 

gymnasium located in his hometown. The road he had to take to become an academic was not 

an easy one. Other responsibilities awaited him, which eventually helped him become one of 

the most famous sky observers in the history of the world. 

In 1630, he went to Holland, to the city of Leiden, to study law and economics. These majors 

were supposed to help him run the family business in Gdańsk. However, these disciplines did 

not particularly interest him, and after about a year, he resigned. Since the local university did 

not teach astronomy at a high level, Johannes decided to go on a scientific trip around Europe. 

He seized the opportunity to conduct sky observations wherever he could. After staying in 

London for some time, he moved to France to meet many famous scientists. He also wanted to 

go to Italy, but his father's illness forced him to return home. Someone had to run the family 

business. Keeping with family traditions, Johannes worked in a brewery and became a member 

of the brewers' guild. His brewery made a strong beer called Jopenbier, which was considered 

one of the best in Europe. The brewery was not his only workplace, as he also held various 

public offices. He administered St. Catherine's Church, became a juror, served as a councilor 

and inspector dealing with matters of several guilds. He also held the office of the judge of the 

Old Town.  

 

Finally, astronomy! 

It took some time before he became seriously interested in astronomy. It was at the request of 

his favorite teacher, who was still at school in Gdańsk. On his deathbed, Piotr Krüger asked 

Johannes to return to observing the sky. The first task was to observe an upcoming solar eclipse. 

The teacher's words were prophetic. Hevelius did not regret his decision, and his choice brought 

fame not only to him but also to his hometown.  

His new profession was not easy, however. Discovering the secrets of the sky required 

instruments and unique rooms adapted for this purpose. The family business helped Hevelius. 

The funds needed for the investment came from the production of beer in two breweries.  

He founded the first astronomical observatory in 1640 - it was located in the attic of his 

tenement house. He called it Stellaeburgum, which means the Constellation or the Star Garden. 

In equipping it, Hevelius' glassworking and mechanic skills he had acquired earlier came in 

handy. Johannes himself made telescopes, for which he precisely ground the lenses. In addition, 

he constructed a sextant and an octant - instruments measuring the height of celestial bodies 
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above the horizon and a quadrant determining the position of stars. In 1650, he completed the 

construction of a new 140 sq.m. observatory. It was then the most modern object of its kind in 

the world. Unfortunately, as a result of an unfortunate accident, a fire broke out in the 

observatory and burnt the library, the printing shop, and the workshop where Johannes created 

illustrations for his books. Hevelius, who was 68 years old at that time, had a strong supporter 

and immediately began the reconstruction works. It was possible thanks to the Polish King John 

III Sobieski, who exempted his breweries from tax and offered him an annual salary.  

 

Talent for drawing 

Johannes illustrated all of his works himself, for drawing was one of his many talents. He wrote 

several books, but Selenography that described the Moon brought him the greatest fame and 

recognition. At that time, it was the best and most detailed scientific study of our satellite. For 

the next 100 years, no one managed to do it more precisely. Three maps drawn by Hevelius 

accompanied the description of the Moon's surface. Johannes depicted the movement of the 

Moon and its phases. Some observations were quite surprising - the Moon "wobbles" a little 

(this phenomenon was explained in detail only by Isaac Newton). The book also included 

information about the moons of Jupiter and conclusions from observations of sunspots and 

planets. There were more than 40 drawings, also made by Hevelius.  

Johannes also attempted to describe comets as he discovered several of them. He described 400 

of them in another work entitled Cometography. Four hundred six drawings illustrated the 

history of their appearance. At that time, de was the first to believe that comets move in an arc. 

Other astronomers claimed that they move in straight lines. It turned out that it was Hevelius 

who was right. However, he was wrong when he claimed - as did other comet researchers of 

the time - that they arise from the fumes of celestial bodies. His subsequent great work was the 

two-volume Celestial Machina. He described the history of astronomy and summarized 20 

thousand of his observations of the sky. Hevelius did not manage to publish his most excellent 

work before his death. It was done only by his second wife, Elizabetha. It is the Annunciation 

of Astronomy, a large atlas describing over 1500 stars. Hevelius also wanted to publish the 

correspondence he had with scientists and rulers from all over Europe. The number of letters 

reached 3 thousand. He meticulously collected all of them and had them transcribed. However, 

they have never been published either by him or his heirs.  

Johannes Hevelius was very precise. Not only when he was grinding glasses for his telescopes 

or building measuring devices. Not only when he drew maps and made drawings, but above all 

when he made calculations. By adding his scientific bricks, he filled in places that would have 

remained empty for a long time. 
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Maria Czaplicka (1886 – 1921)  
 ماريا  تشابليتس كا  )1886- 1921( 

 
 

    كانت  تتناولها .  لقد  قامت  بدراسة األشباح  والشامان.  سافرت 
كانت  حياتها  مضطربة وغي   عادية مثل الموضوعات الت 

" ليس فقط   والتقطت الصور  وكتبت  الكتب  وتعلمت  العادات واللغات.  قر بت   العالم الذي  كان  بالنسبة  "لإلنسان الغرب  
 مبهما  ولكن  كذلك  ساحرا.   

   البداية إىل  لندن  ثم إىل أكسفورد ، درست  
   وارسو ، لكنها  -  بفضل  منحة دراسية -  سافرت إىل  بريطانيا  العظىم.  ف 

ولدت ف 
يا.  بكل   وبولوجيا.  هناك  حصلت عل  منحة دراسية و بفضلها  تمكنت من  تمويل رحلتها  األوىل إىل  سيبي  الجغرافيا  واألنير

   ذلك إلمامها  بال لغة الروسية.  بعد  هذه  الرحلة،  كتبت  كتابها  األول الذي  أصبح مشهور ا  جدا .  وهذا  ألنه  كان   
تأكيد  ساعدها  ف 

يا  و بالخصوص من طرف  بلغة بسيطة وأيضا  بفضل الموضوع المطروح.  لم تكن هناك  دراسة من قبل عن شعوب سيبي 
يا.  عاد   بعض أعضاء البعثة الثانية قبل وقت   شخص قادر  عل  فهمها. بعد  الرحلة األوىل، جاء دور  الرحلة الثانية إىل سيبي 

الرجوع ألنهم  كانوا  غي    قادرين عل  تحمل الظروف الجوية القاسية وصعوبات الرحلة.  ماريا  تشابليتسكا ، رغم ذلك، واصلت   
ت الكثي   من المالحظات ومئات الصور  من  رحلتها.  لقد  درست العادات، وكذلك الناس أنفسهم.  بعد  دراسة   أعمالها.  أحض 

   التاري    خ - أن  تدير  قسم  
يا ، ُعرض عليها  -  كأول امرأة ف  تها  من الرحلة االستكشافية الثانية لسيبي     أحض 

المواد  الت 
يا ، لكنها   كانت مهتمة بشكل أساس   بالشامانية وعبادة   قية وسيبي     جامعة أكسفورد.   كانت  تهتم بأوروبا  الشر

وبولوجيا  ف  األنير
   هذا  الموضوع من منظور   كل من العادات واألساطي  ، وكذلك من  منظور  علم النفس وعلم االجتماع. 

 األرواح.  تعمقت ف 
    
    بولندا.   كانت أول امرأة  من بي    النساء تصبح عضًوا  ف 

قامت  ببحوث علمية ودعمت المنظمات من أجل اإلستقالل ف 
   عدة جامعات  

ات ف  وبولوجيا.  تلقت عروض إلقامة محاض  يطانية للجغرافية والجمعية الملكية لألنير الجمعية الملكية الي 
   العالم، وحصلت عدة  مرات عل  منح،  كما  حصلت  عل  العديد   من الجوائز.  ومع  كل هذا ،  كان من الصعب عليها  العثور   

ف 
عل  وظيفة دائمة.  لم يكن السبب نقص الكفاءة، ولكن بسبب  كونها  امرأة،  ثم تضفها  الغريب األطوار.  نتيجة النهيار   
   وصيتها  أن يتم تسليم جميع مالحظاتها  وتذكاراتها  عن العديد  من  

   عمر   35 سنة.  طلبت ف 
عصت    أصابها ، انتحرت ف 

   السفر .  
   العمل ورفيقها  ف 

ي  هول، الذي  كان  صديقها  وزميلها   ف   الرحالت االستكشافية إىل  هي 
 
   حقوق 

   مكان  قط مستقرة لآلخر .  ناضلت من  أجل المساواة ف 
كانت  نفسيتها  مضطربة.   كان ت  دائما  ت بحث ،  و لم تكن وال  ف 

ة بولندا.   كشخصية مشهورة،  كتبت  مقاالت  المرأة ودعمت  تطلعات  بولندا  لالستقالل.  ثم بعدها  أصبحت  بال فعل سفي 
   الصحافة الغربية، غالًبا  ما   كانت  

.  عندما   كانت  تظهر   تعليقات غي   مواتية عن بولندا  ف  وأجرت مقابالت حول بلدها  األصل 
   الدفاع عن  بلدها . 

 تأخذ  موقف قوي ف 
 

   جامعات أجنبية.   كانت  
   مدارس غي   قانونية، ثم بعدها  ف 

    وارسو   -  ف 
  تأخذ  العلم  - بينما   كانت  ال  تزال  تعيش ف 

ا
لقد   كانت أول

   المكتب والمكتبة.  أرادت ماريا  اكتساب العلم من خالل الممارسة العملية، ومن هنا   كانت   
تشعر   بالملل من  العمل ف 

    ذلك الوقت.   كانت  تجر ي  محاورات، و تد ون مالحظات من خالل  
ق، إىل أماكن لم يزرها  أحد  بعد  ف  رحالتها  الطويلة إىل الشر

   بريطانيا  العظىم والواليات  المتحدة األمريكية.  ما   
ات ف     قاعات المحاض 

المراقبة، و تصور  و تجمع  التحف.  ثم تعرضهم ف 
ا  و كانت  كتبها   جد  معروفة بي    الناس.    ً ات من عالم آخر.   كانت  تكتب  كثي  ة  كان  بمثابة نشر  الخي     تلك الفي 

قالته وعرضته ف 
 نعم فعال ،  لقد   كانت هذه الكتب  مكتوبة بشكل جيد ، لكن األهم من ذلك  كله أنها   كانت  كتبا  واقعية  وجريئة. 
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Maria Czaplicka (1886 – 1921) 

 

Her life was as turbulent and unusual as the subjects she was interested in. She studied 

ghosts and shamans. She traveled, took pictures, wrote books, learned customs and 

languages. She brought to life a world that remained abstract and magical for "Western 

man." 

 

She was born in Warsaw, but she went to Great Britain to study thanks to a scholarship. First 

in London and then at Oxford, she studied geography and anthropology. There, she won a 

scholarship that enabled her to finance her first expedition to Siberia. It certainly helped that 

she spoke Russian fluently. After this expedition, she wrote her first book. It became very 

popular because of her simple language and its subject. The Siberian people had not been in the 

scope of interest before, certainly not by someone who could understand them. She decided to 

organize a second expedition to Siberia. Some members of the second expedition returned 

ahead of schedule, unable to withstand the extreme weather conditions and the journey's 

hardships. Maria Czaplicka, however, continued her efforts. She brought back many notes and 

hundreds of photos from her travels. She studied the customs, but also the people themselves. 

After compiling the materials she collected during the second Siberian expedition, she was 

offered to chair the Department of Anthropology at Oxford University as the first woman ever. 

She studied Eastern Europe and Siberia but was mainly interested in shamanism and the cult of 

spirits. She explored the subject from all perspectives: customs, legends, psychology, and 

sociology.  

 

She conducted scientific work and supported organizations that fought for Polish independence. 

She was one of the female members of the British Royal Geographical Society and the Royal 

Anthropological Society. She received offers to lecture at several world universities and 

received several scholarships and awards. However, it was difficult for her to find a permanent 

job. It was not because of her incompetency but gender and eccentric behavior. As a result of a 

nervous breakdown, she committed suicide at the age of 35. In her will, she wished that all her 

notes and souvenirs go to Henry Hall - her friend, colleague, and traveling companion.  

 

She was a restless spirit, constantly searching and nowhere home. She fought for equal rights 

for women and supported Poland's quest for independence. Later she actually became an 

ambassador for Poland. As a well-known person, she wrote articles and gave interviews about 

her country of origin. When the western press made negative comments about Poland, she often 

spoke out strongly in its defense.  

She was hungry for knowledge, first - while still living in Warsaw - at illegal schools, then at 

foreign universities. She was bored with working in the study room and library. Maria wanted 

to gain knowledge in practice, hence her long expeditions to the east, to places that no one 

visited then. She conducted interviews, took notes on her observations, photographed, and 

collected exhibits she later presented during her lectures in Great Britain or the USA. In those 

days, what Czaplicka described and showed seemed like sharing experiences from another 

world. She wrote a lot and her books were very popular. Yes, they were well written, but most 

of all, they were authentic and courageous.  
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Jacek Karpiński  
(1927 – 2010) 

 ياتسك  كاربينسك   )2010-1927(
 

 ياتسك  
 

عنا  أن سوى . البولندي جوبز  ستيف  أو  جيتس بيل أنه الرجل هذا  عن يقال    ولد  هذا  مختر
   الخطأ.  لمكانوا  الزمان ف 

  بولندا  ف 
   األمور  بي    من التقنيات.  أحدث إىل الوصول عل  يعول   أن يستطع ولم شغفه تطوير  يستطع  لم ،الشيوعية

  أول  كان  صنعها  التر
   ترانزستور  كمبيوتر 

ون ب تسىم تعليم آلة ،العالم ف  سبتر   شك.  بل  رؤية صاحب  كان  لقد  بالصوت.  فيه التحكم يتم وروبوت  بت 
 .كمبيوتر  إنسان كان   . ببساطة

 
 

 الكمبيوتر ات 
 

   جندًيا  كان  ،الثانية العالمية الحرب خلل
   شارك مادية. الر  الرتب  إىل ينتىم   كان  ،االحتلل  أثناء . "زوشكا" ةكتيب  ف 

  المؤامرة ف 
   وشارك  ،الكشفية

  من قدر   بأكت   الحرب بعد  األشخاص هؤالء  مع  التعامل تم الهجومية.  الجماعات إىل وانتىم تخريبية  أعمال ف 
  لهم ُيسمح ولم الحذر 

 
   دخوله  كان  سيطرتهم بتوسيع عادة

  و  ،عاًما  17 عمره  كان   عندما  للغاية.  قاسيا  البلوغ مرحلة ف 
  اليوم ف 

  
ة نارية بطلقة أصيب  ،وارسو  انتفاضة من الثان     خطت 

   يتعاف    بدأ  ثم الفقري.  العمود  ف 
   تعلم تاترا.   جبال ف 

   جديد  من المش 
  ف 

  
 .زاكوبان 
ة   ،الجامعية دراسته  بدأ  الحرب، بعد   مباش 

 
   أول
   ثم  ،جوو  ف 

اعاته أحد  "1- أكات" كان  وارسو.  ف    كمبيوتر   أول وهو  ،األوىل اختر
   ترانزستور 
   األول بالمركز  ياتسك  فاز بفضله العالم.  ف 

  مهما  اكتشافا  التصميم هذا  كان   للشباب.  العالمية اليونسكو  مسابقة ف 
   التقنية الجامعات  أفضل من  واحدة مثل  قبل من ،وتهدع  تمت كاربينسك   أن لدرجة

"  أي م"أ  يأ ،العالم ف   
  )معهد  نر

   العمل فرص من العديد  عليه عرضت للتكنولوجيا(.  ماساتشوستس
  مع  جنب  إىل جنبا  بولندا.  إىل  العودة  أراد  لكنه ،الخارج ف 

   له زميل
   آلة  أول -  استشعار  جهاز  بصناعة قام   ،1962 سنة ف 

ون محيطها.  عل  والتعرف  التعلم يمكنها  العالم ف  سيبتر   هو  بت 
   هو  كاربينسك   صنعه الذي الجهاز  كان  بسيطة.  عصبية شبكة

   نوعه من الثان 
  التطبيقات  من العديد  خوارزميات اليوم، العالم.  ف 

   المثال  سبيل عل  . التعلم عل  القدرة لديها 
نامج ،الذكية هواتفنا  ف  ا  باستخدام المناسب  والت    عل  التعرف عل  قادر  الكامت 

   . واإلنفعال االهتمام هذا  يثت   اليوم  حتر  بالطبع . بنا   المحيطة البيئة عناص 
  60 منذ  شبكته كاربينسك   أنشأ  ،ذلك غضون  ف 

   اكتشافاته.  نهاية  هذه تكن لم ،هذا  ومع  عاًما! 
  يبدأ  لم ولألسف  ،"202- "ك الشخص   الكمبيوتر  للعالم أظهر  1971  سنة ف 

ا.  إنتاجهب
ً
كات مع  بالتعاون إنشاؤه تم  ،راقيا  تصميًما   بالتأكيد  انك  لقد  مطلق يطانية الش     الت 

   "202-"ك  وضع أرادت التر
  اإلنتاج.  ف 

ء يحدث لم لكن ،أيًضا  النية هذه مثل البولنديي    الشيوعيي    لدى  انك  
 من األجهزة من  أفضل ثوابت   الكمبيوتر  لهذا  كان  منها.  ش 

   الفئة نفس
 .الغرب ف 

 
 

 ال سياسة 
 

اع أي يظهر  لم  التالية، القليلة السنوات خلل اعات تطوير   يتم ولم جديد  اختر    البولندي االقتصاد  كان  السابقة.  االختر
 حالة ف 

   العالم كان  سيئة. 
   نقف  نحن وكنا  األمام  إىل  يمش 

اعات اليوم يتذكر  أحد  ال   األيدي.  مكتوف     االختر
  إعجاب نالت سنوات منذ  التر

   . الطاقات إهدار  تم . العالم
ونيات كاربينسك   ترك  ،1978 عام ف  بية وتفرغ الكمبيوتر  وأجهزة اإللكتر   السنوات بعد  الخنازير.  لتر

   العمل وبدأ  سويشا  إىل رحل ،التالية القليلة
   ، مضت أخرى نواتس  10  بعد   بولندا  إىل اد ع . الصوت مسجلت أجهزة مصنع  ف 

  ف 
   مستشاًرا  وأصبح  ،التسعينيات أوائل

 .المالية وزيري من الثني    المعلومات تكنولوجيا   ف 
   اعاتاالختر  إن تقول  أصوات تنعدم لم

  إليها  ينظر   ممكن المعلومات هذه بأكمله.  الفريق  عمل بل ،عمله تكن لم بها  تفاخر  التر
   المسجلي    المشاهت   من  العديد  . الجوانب مختلف من

 من الكبت   الفريق  دراسة نتائج أنفسهم إىل نسبوا  الموسوعات ف 
 . اع براءات قدمف  ،المال بحوزته  وكان ،األفكار  شق من  أيًضا  ك هنا كان  الباحثي   ا  ليس . الخاص بإسمه االختر

ً
  بالضبط معروف

   األمر  كان  كيف
  أيًضا  يجب متناقضة.  معلومات  قدموا   السابقون وزملئه مفقودة الوثائق  من العديد  . كاربينسك    ياتسك حالة ف 
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   عاش  كاربينسك   أن نفهم أن
  متوسط ال دون مستواهم الذين أما  ،البصائر  أصحاب قمع  يتم   كان  ما  غالًبا  حيث  ،شيوع   بلد  ف 

   فيوضعون 
 . الراقية األماكن ف 

 من الكثت   الوطن.  جيش  إىل ينتمون  كانوا   الذين –  كاربينسك    مثل -  شخاصاأل  مع بوحشية  الشيوعيون  تعامل ، الحرب بعد 
ون يتمكن ولك   . الجامعية الدراسة إىل  الولوج يستطع  لم الشباب  عل  الموافقة عليهم كان  ،شغفهم وتعميق   إنجاز  من الكثت 
   التنازالت ه   ما  . واإلستخبارات الخاصة المصالح أجهزة مع التعاون

  ك    تعاون هل تقديمها؟ كاربينسك    ياتسك عل  كان  التر
   مسار  لديه كان  هل ، كمبيوتر   أجهزة مميص

 . هنعلم ال  نحن هذا  تعاون؟ ألنه أسهل وظيف 
 
 

 االنسان
 

.  كاربينسك    ياتسك مع  التعامل يكن لم
 
   خططه يشارك كان  فقد  ، ا فيه  مبالغ أنانية لديه كان  سهال

  كاره  وهو  الكمبيوتر  صنع ف 
   ،البولندية اللجان مع حتر   بل الزبناء،  مع فقط ليس لذلك

ض من كان  التر انية بتجاوزه  شتهر ا عمله.  نتائج  تقيم أن المفتر   للمت  
ضة     المستمرة  ادةالزي من الرغم عل  . للعمل واألشخاص الموارد  نقص  من باستمرار   يشتك   كان   فقد  هذا  معو  ،المفتر

 النفقات ف 
   البدء الممكن  من يكن لم ،المالية

اعا من أي  إنتاج ف     ته. اختر
اء زمةالل الدوالرات دفع عل  الموافقة تعليق  تم ،النهاية ف    لش 

   من المليي    وإنفاق كاربينسك   فريق  قبل من العمل من عامي    بعد  األجنبية.  المكونات
  كمبيوتر   جهاز  وال  هناك يكن لم ،الزلونر

    بالكامل يعمل " 202-ك" د واح
اعات نتيجة السوق.  ف    إنتاج توقف ،الفنية مشكلتوال المصالح وتضارب المختلفة للت  

ه   إن البعض قال  الكمبيوتر.  ي  الحسد  إن قال  اآلخر  والبعض  ،كبت    حد  إىل  فيها  مبالغ  معايت    أدوا  للبلد  االقتصادي  واالنهيار  البش 
  حاول ،ذلك  إىل باإلضافة ،المالية لوزراء المشورة تقديم ك  كاربينس  واصل ،السياش   النظام تغيت   بعد  ضخمة.  موهبة  إهدار  إىل
ائب لمصلحة النقدية المدفوعات تسجيل ماكينة  تاجإن   لكن . ريدر"-"بي    اسم عليها  أطلق  ،ذكية أقلم إنتاج حاول وحتر   الض 

   . الزمن عليها  فات أو  عملية  غت   إما  التصميمات هذه  أن تبي   
  مواقع  تصميم خلل من العيش لقمة ياتسك كسب  ،الحق  وقت ف 

  لبولندا  ضابط درجة صليب وسام و  الناهضة لبولندا  قائد  درجة  صليب وسامو  ، الشجاعة  صليب بوسام  تكريمه تم الويب. 
   . الناهضة

   2010  عام توف 
 . فروتسواف ف 

 
 

   فشل  ولكنه رؤية لديه شخص صعبة.  شخصية ذا   عبقريا  كان لقد
ا  الصعب من اليوم  مختلفة.  ألسباب العمل ف 

ً
  فهم جد

   لكن ،خياراته
ين القرن من  السبعينيات أو  الستينيات ف     الواقع كان  ،العش 

ا  كان  والوضع حديدي ستار  وراء البلد  ف 
ً
  تماًما   مختلف

ء اآلن.  عليه هو  عما   
   يولد  لم كاربينسك    أن هو  حيد الو  المؤسف الش 

   ولد  كان  لو  يدري، من . آخر  زمن ف 
  لكان  مناسب زمن ف 

    السيليكون وادي أن احتمال  فيه
    فيستوال ال نهر  ضفاف مناطق  عل  كانت   المتحدة(  الواليات )ف 

 ؟بولندا  ف 
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Jacek Karpiński  

(1927 – 2010) 

 

This man was called Polish Bill Gates or Steve Jobs. Only that our inventor was born in the 

wrong time and place. In communist Poland, he could not develop his passions and count on 

access to the latest technologies. He built, among others, the world's first transistor computer, 

a learning machine - the so-called perceptron and a voice-controlled robot. Without a doubt, 

he was a visionary. Simply put. He was a computer man. 

 

 

Computers 

 

During World War II, he was a soldier of the "Zoska" battalion. During the occupation, he belonged 

to the Grey Regiments. He participated in the scout conspiracy, took part in sabotage actions, and 

was a member of Assault Groups. After the war, such people were treated with tremendous distrust 

and usually were not allowed to spread their wings. His entrance into adulthood was ferocious. 

When he was 17, he was seriously shot in the spine on the second day of the Warsaw Uprising. He 

recovered in the Tatra Mountains. In Zakopane, he learned to walk again.  

Immediately after the war, he started his studies, first in Lodz, then in Warsaw. One of his first 

inventions was the AKAT-1, the world's first transistor computer. Jacek won the first prize at the 

UNESCO world competition for the youth. The design was so innovative that Karpiński received 

an invitation from MIT (Massachusetts Institute of Technology), one of the best technical 

universities in the world. He had many job offers from international companies, but he wanted to 

return to Poland. Together with a colleague, in 1962, he constructed a perceptron - the first machine 

in the world that could learn and recognize the environment. A perceptron is a simple neural 

network. The one created by Karpiński was the second of its kind in the world. Today, algorithms 

of many applications possess learning capabilities, for example, in our smartphones. The 

appropriate software can recognize elements of the environment using a built-in camera. Of course, 

it arouses interest and emotions even today. Karpinski built his network 60 years ago! However, it 

was still not the end of his discoveries. In 1971, he showed the world the K-202 personal computer. 

Unfortunately, its production never started. It was undoubtedly a breakthrough design made in 

cooperation with British companies, which wanted to put the K-202 into production. Polish 

communists also had such an intention, but nothing came out of it. The computer had better 

parameters than devices of a similar class in the West. 

 

 

Politics 

 

No new invention was created for the next few years, and previous ones were not developed. The 

Polish economy was in a terrible state. The world was moving forward, and Poland was standing 

still. The inventions that were admired all over the world years ago are no longer remembered. The 

potential was wasted. In 1978, Karpiński gave up electronics and computers to start raising pigs. 

After a few more years, he went to Switzerland and worked at a tape recorder factory. He returned 

to Poland after another 10 years, in the early 1990s, and became an IT advisor to two finance 

ministers. 

Many people claim that the inventions he bragged about were not his work but the work of the 

whole team. This information can be looked at in different ways. Many famous people described 
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in encyclopedias attributed the results of a large group of employees to themselves. Some stole 

ideas and then, with money, filed patents under their own name. It is not entirely clear what the 

case of Jacek Karpiński was. Many documents are missing. His former colleagues give 

contradictory information. One should also remember that Karpiński lived in a communist country, 

where visionaries were often suppressed, and mediocrities were elevated to pedestals.  

After the war, the Communists brutally cracked down on people who, like Karpiński, had belonged 

to the Home Army. Many young people could not count on being admitted to the university. To 

fulfill their hunger for knowledge and deepen their passions, many had to cooperate with the secret 

services or intelligence. What compromises did Jacek Karpiński have to make? Did he cooperate 

to build computers? Did he have an easier career path because he collaborated? We will never 

know... 

 

 

Human 

 

Jacek Karpiński was not easy to work with. He had a huge ego and was reluctant to share his 

computer design plans with his clients and the Polish committees that were to evaluate the results 

of his work. He notoriously exceeded his budget; yet, he constantly complained about the lack of 

sufficient funds and people to work with. None of his inventions could be put into production 

despite constantly increasing financial outlays. Finally, the approval to purchase foreign 

components with American dollars was withheld. After Karpiński's team had worked for two years 

and spent millions of zlotys, there was still no single fully functioning K-202 computer on the 

market. As a result of various disputes, conflicts of interest, and technical problems, the production 

of the computer was discontinued. Some people said that its parameters were greatly exaggerated. 

In contrast, others said that human envy and the country's economic collapse wasted a great talent. 

After the political system changed, Karpiński continued to advise finance ministers and tried to 

produce cash registers and even intelligent pens, which he called Pen-Readers. However, these 

designs turned out to be either impractical or obsolete. Later Jacek made a living by designing 

websites. He was awarded the Cross of Valour, the Commander's Cross of the Order of Polonia 

Restituta, and the Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta. He died in 2010 in Wrocław.  

He was a genius with a problematic character. Someone who had a vision but, for various reasons, 

suffered business failures. Today it is difficult to understand his choices mainly because the reality 

of a country behind the Iron Curtain in the 1960s and 70s was different than now. One can only 

regret that Karpiński was not born in other times. Who knows, maybe Silicon Valley would have 

been located in Poland?  
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Zofia Kielan-Jaworowska (1925-2015) 
 

 زوفيا   كييالن-يافوروفسكا  )2015-1925( 
 
 

 كانوا   الذين فيهم بما  ،طويل  نزم منذ  المنقرضة الكائنات رسار أ من  العديد  شفةتمك ه   يافوروفسكا -كييالن  زوفيا 
  . األقدمي    أسالفنا 

 
ا  المكتشفة األحفورية الحيوانات بتسمية العلماء  من العديد  قام ،نجازاتها ل  تقديرا

 
  أو  بإسمها  حديث

- كييالن  زوفيا  لدى  كان  منغوليا.  إىل  القديمة األحياء علم ل استكشافية رحلة هو  لها  علم   نجاح أعظم كان  . لقبها 
 . ةرائع  ةمنظم  كانت  أنها  كما   ،علم    وحدس  واسع علم يافوروفسكا 

 
 المدرسة الرسية 

 
 

   1925 سنة ولدت
   كانت  عندما  ولكن ،مازوفيا  منطقة ف 

ة ف    سنوات تزامنت وارسو.   إىل عائلتها  انتقلت  ،عمرها  من العاشر
  لكن المدارس، المحتل أغلق  الثانية.  يةالعالم الحرب مع  (يافوروفسكا-كييالن  لقبها  أصبح زواجها  بعد )  كييالن  زوفيا  دراسة
   بما  ،األطفال من العديد 

   درسوا  ،زوفيا   ذلك  ف 
   شية.   اعدادية مدارس   ف 

   مدارسال هذه إحدى ف 
   ،جوليبوج ح   ف 

  عام  ف 
   زوفيا  نجحت  ،1943

  علم دراسة بدأت وارسو   بجامعة  الرسية المجموعات وضمن الفور  عل  . العامة الثانوية امتحان  ف 
  معها   الحيوان علم كتابو  ،كممرضة  ،ساعدت حيث ،"الرمادية الصفوف" إىل تنتم   كانت   ، وارسو  انتفاضة خالل . الحيوان

  
   ،تها حقيب ف 

  بعد  اليها  عادت عندما  العاصمة.  من الخروج من تمكنت  االنتفاضة  سقوط بعد  االستقالل.  أجل من الكفاح ف 
  ،الجديد  بيتها  هو  الحيوان علم متحف أصبح للسكن.  ةصالح غي   توأصبح بالكامل  مدمرة والديها  شقة كانت  ،ها تحرير 
  قررت ،والكتب المعروضات إىل محدود غي  ال الوصول امكانية بسبب . فيه تتدرب الحرب خاللو  قبل من كانت  والذي
 . المنقرضة للفقاريات أدق وبشكل ،الحفريات لعلم حياتها  تكريس

 
 أعظم   رحلة   استكشافية 

 
اف تحت  زوفيا  صارت ،نشاطها  الجامعة أعادت أن  بعد  وفيسور ال المتمي    العالم  إشر . و كوز   رومان ير   لكن وفسك 

ا
  من  بدل

  و  األحفورية الفقاريات
   نادرة كانت  الت 

ايلوبيتب  اهتمت ،بولندا  ف    أبحاثها  أجرت المنقرضة.  بحريةال مفصلياتال - الي 
ا
   أول
  ف 

   ثم ،شفينتوكشيسك   جبال
    أبحاثها كرست  قليلة سنوات بعد  . سابقا  تشيكوسلوفاكيا  ثم االسكندنافية الدول ف 

  تخص الت 
  الكائنات هذه  تطور  طريقة  بوصف  قامت  فقد  ،مبتكرة أساليب باستخدام  حفورية. األ  حلقياتال وكفك  - "سكوليكودونت" 

   العص  من
   سنة(  مليون 480 حواىل   منذ  بدأ  يذ)ال   األوردوفيشر

ا
 .. الحديث العص  إىل  وصول

   استكشافية رحالت مع يةاألحفر  الثديات دراسة أحالم جاءت
   المنغولية جوبر   صحراء  ف 

  ةمنظم ا بصفته . 1971-1963  ف 
ات والمؤن بالمعدات، ،ةالباحث ت اهتم ،متمكنة ا  شاحنات ثالث تتأجر اس وحت   ،األشخاص لعرسر

ً
   المصنع  من مجان

  ف 
 .باالجمال.  شخًصا   30 حواىل   - لبعثةل المناسبي    األعضاء اختارت أنها  ،كله  ذلك  من األهمو  . وفيتش  خستارات

   االكتشافات تهرتشا
   واسع نطاق عل  االستكشافية الرحالت تلك خالل تحقيقها   تم الت 

  جمع تم العالم.  أنحاء جميع ف 
ة  مجموعة   والطيور  السالحف -   بعيدة  عصور ل تنتم   الحيوانات من العديد  عل  العثور  تم والثدييات.  الزواحف من  كبي 
   مخبأة ال والتماسيح 

   الوحيدة) عينات وجدت ضمنها   منو  ،ديناصورات  عل  أيضا  عي    صخور. ال ف 
  ك اشتبإ تظهر  ( العالم ف 

  
اتوبس( ب شعا  حيوان – معركة ف  س حيوان مع )بروتوسي  ابتور(.  مفي    الثدييات عل  العثور  يتم  ما  نادًرا   ألنه نظًرا   )فيلوسي 

ا   االستكشافية الرحلة هذه ركزت فلقد  -  معروفة  غي   أنها  مع و  ثم  -  ويك(ز )مسو  الوسىط الحياة حقبة من
ً
  عل  تحديد

   عليها.  العثور 
   كان  ، 1971   سنة االستكشافية الرحلة نهاية ف 

  حفظ تم أنه كما   . الثدييات لهذه جمجمة 180 حوزتها   ف 
   التجميعات أكير  من  هذه كانت   .  العظمية الهياكل من أخرى أجزاء مع  بعضها 

  الحياة حقبة من الثدييات لجماجم العالم ف 
  شهرة للباحثة الدراسة هذه  تجلبو  – المنقرضة العاشبة الحيوانات -  الالنابيات بينها  من  وكان . (ويكز )مسو  الوسىط
اف تحت . عالمية ة البحوث نتائج  نرسر   تم ةمؤلفك  ها إشر ةال لتلك  الرسعة بمفهوم وذلك  شيعة بوتي  ها  خالل من . في   تحفي  

   ساهمت فلقد  ،زمالئها ل
ية اللغةب  مجلدات  10 تأليف  ف    البولندية   االستكشافية   الرحالت   نتائج "  سلسلة من اإلنجلي  

   ا أيًض  النتائج هذه ظهرت . "المنغولية 
   بما  ،الدولية المجالت من العديد  ف 

  "نايترسر "  مثل المرموقة المجالت ذلك  ف 
   المتخصصي    أفضل دعت   ،األمر  لزم وإذا  ،بنفسها  األبحاث بمعظم قامت  . للغاية جادة  يافوروفسكا -كييالن  زوفيا  كانت 

  ف 
   ها بيت أصبح األيام  مع  . معها  للتعاون  معي    مجال

 . الدولية المشاري    ع من  العديد  إلدارة  مركزا   ي   تشكونستان  ف 
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 الكتب  والمعارض والجوائز

 
 

  تلك مثل ،الالنابيات عند  "األكياس عظام" ب  يسم ما  تحديد  هو  يافوروفسكا - كييالن  زوفيا  به قامت  رائد  اكتشاف أول  كان
  وأيضا  ،األحفورية الثدييات لهذه لمندمجةا العظام فحص خالل منو  ،ذلك عل  عالوة اليوم.  شقبانياتال عند  الموجودة

  ال  الفتحة عرض فحص خالل من
  كما   . الَولود  الحيوانات من كانت  ا أنه  إىل خلصت ،الصغي   الحيوان خاللها  من ولد  ت 

   ولدوا  أنهمب لوحظ
ا.  مبكر  وقت ف 

ً
   أمضته الذي الشاق عملال عن نتج  جد

   ساعات 10 لمدةو   ،أشهر  ثالثة  غضون ف 
  ف 

  وكذلك ،الدموية واألوعية األعصاب فتحات بوضوح   النموذج هذا  أظهر  البدائية.  الثدييات  هذه لدماغ نموذج  تحقيق  ،اليوم
.  الشم   الفص  . ذكية كانت   األحفورية الثدييات هذه  بأن توضيح   تم النموذج هذا  خالل ومن الذكاء مستوى معرفةول الكبي 

  تبطمر  العظم هذا  أن  وبما  الماء.  خلد  حيوان عند  الموجود  ك ذا شبهي الالنابيات عند  عظًما   وجدت فقد  ،ذلك  إىل باإلضافة
   الموجودة  الثدييات عند  للسم منتجة بغدة 

 . سامة أيًضا  كانت  المبكرة الثدييات أن إىل  خلصت فقد  ، هذه عصنا  ف 
ته بحثها  لخصت    ونرسر

   المصنفات من إصدارين ف 
   شاركت  قد  كانت  )الت 

  الحياة حقبة من الثدييات  عن ( إنجازها ف 
   ، " الديناصورات   عص   ثدييات "  كتاب  من  الثانية النسخة حصلت . )مسوزويك( الوسىط

 ،صفحة 630 عل  تحتوي  الت 
ح من الباحثة تمكنت  البولندية.   لعلوم ا مؤسسة من الممنوحة البولندية نوبل  جائزةب يسم ما  عل     العالم أشار  شر

 الت 
ت بالموضوع.  المهتمي    العاديي    لألشخاص أيًضا  ولكن ، للعلماء  فقط ليس وهذا  فيها  تبحث كانت    علمية كتب  عدة نرسر
ة    عملها  أثناء ارض. مع  ونظمت شهي 

   الحفريات معرض ترتيب وأعادت  جديد  سيناريو   طورت ،أوسلو  جامعة ف 
  متحفال ف 

ف كانت   الذي    المعارض من العديد  بتصميم  قامت  أنها  كما   . عليه ترسر
   بما  ،بلدنا  ف 

  " جوبر    صحراء   من   ديناصورات "  : ذلك ف 
    "التطور و

"  ف     كالهما   ،الير
   والعلوم  الثقافة قص  ف 

  و  وارسو.  ف 
 هذا.  ليومنا  يعمل  يزال ال  الثاب 

 
 
وفيسورة ال   ا الثدييات علم عمقت يافوروفسكا -كييالن  زوفيا  ير

   تعيش  كانت  لت 
  )مسوزويك(  الوسىط الحياة حقبة ف 

  اللغز  هذا  ترتيب و  بحل  قامت تاريخنا.  بداية  كانت  شت    كل   وقبل هذه  أنب  أجابت  ،بها  اهتمت لماذا  ئلتس  عندما  . ةالبعيد
ا  اختيارهم تم ومساعدين ة،رائد بحثية نتائج  إىل  الباحثة لهذه التنظيمية المهارات أدت حياتها.  طوال

ً
  معارض وإنشاء ،جيد

    علم   نجاح أعظم كتب.   وتأليف
  جديدة.  بحثية تخصصات ظهور  إىل  أدى  –  منغوليا  إىل االستكشافية الرحلة -  حياتها  ف 

   العينات
  األجيال قبل من تدرس  زالت وما  العلماء من العديد  بدراستها  قام ،البحثية الرحالت خالل عليها  العثور  تم الت 

  الحفريات.  لماءع من الشابة
ً
ات  اسمها  عل  سميت  ، إلنجازاتها  تقديرا  الطريقة هذهب األحفورية.  الحيوانات من العينات عرسر

 و"زوفياغاليا".   و"زوفياباتر" كييالنودونت"" مثل أسماء ظهرت
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Zofia Kielan-Jaworowska (1925-2015) 

 

Zofia Kielan-Jaworowska is the discoverer of many mysteries of long-extinct species, 

including those that were our distant ancestors. In recognition of her merits, many 

scientists named newly discovered fossil using either her name or her surname. Her most 

tremendous scientific success was a paleontological expedition to Mongolia. Zofia Kielan-

Jaworowska had excellent knowledge and scientific intuition.  

 

 

The Clandestine School  

 

She was born in 1925 in the central region of Poland called Mazowsze. Her family moved to 

Warsaw when she was 10. World War II broke when Zofia Kielan (after marriage known as 

Kielan-Jaworowska) was supposed to enter grammar school. The occupiers closed the schools, 

but many children, including Zofia, enrolled in clandestine classes. In 1943, Zofia passed her 

final exams in one of the schools located in Żoliborz. She immediately began studying zoology 

at the secret lectures at Warsaw University. During the Warsaw Uprising, she belonged to the 

Gray Ranks, the underground paramilitary Polish Scouting Association. She helped in the fight 

for independence as a nurse, keeping a zoology book in her backpack. After the fall of the 

uprising, she managed to get out of the capital. When she returned home after the liberation, 

her parents' apartment was completely destroyed and uninhabitable. The Museum of Zoology, 

where she served her apprenticeship during the war, became her home. With unlimited access 

to exhibits and books, she decided to dedicate her life to paleontology, specifically to extinct 

vertebrates.  

 

 

The Largest Expedition  

 

When the university reopened, Kielan-Jaworowska came under the influence of an outstanding 

scientist, Professor Roman Kozłowski. However, instead of fossil vertebrates, which were 

scarce in the Polish lands, she focused on trilobites - extinct marine arthropods. She conducted 

her research first in the Świętokrzyskie Mountains, then in Scandinavia and Czechoslovakia. A 

few years later, she devoted herself to studying scolecodonts, i.e., the jaw of a polychaete 

annelid. Using innovative methods, she described their evolution from the Ordovician period 

(which began about 480 million years ago) to the present day.  

Her dreams of studying fossil mammals came true thanks to the excavation expeditions into the 

Mongolian Gobi Desert in 1963-1971. Kielan Jaworowska was a great organizer - she took care 

of the equipment, bought provisions for several dozen people, and rented three trucks from the 

Starachowice factory for free. What was the most important, she gathered the right members of 

the expedition - about 30 people in total.  

The discoveries made during the expeditions echoed around the world. The researchers 

gathered a great collection of reptiles and mammals and found numerous animals from distant 

times - turtles, birds, and crocodiles hidden in the rocks. They also found fossils of dinosaurs - 

among them was the world's only fossil of two "fighting dinosaurs" - a herbivore 

(Protoceratops) with a predator (Velociraptor). Since Mesozoic mammals were rarely found 

(and thus least known), the expedition mostly searched for them. At the end of the excavation 

expedition in 1971, the researchers had 180 skull specimens of Mesozoic mammals and many 

elements of other skeletal structures. That was the most extensive collection of Mesozoic 

mammal skulls in the world, and multituberculates, i.e., early herbivorous rodent-like forms, 

are abundant and well represented. Their discovery and study brought Kielan-Jaworowska 
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international fame. The compiled findings were published under her editorship at an express 

pace for those times. Together with her fellow scholars, she wrote ten volumes of the English-

language series Results of the Polish-Mongolian Paleontological Expeditions. Many 

international journals, including such prestigious ones as Nature, also published their articles.  

Zofia Kielan-Jaworowska was very diligent. She did most of the research herself, and if 

necessary, invited the best specialists in the field to cooperate. Over time, her house in 

Konstancin became a command center for various international projects. 

 

 

Books, Exhibitions, and Awards 

 

Zofia Kielan-Jaworowska's first breakthrough was identifying epipublic bones in 

multituberculates, similar to those of present-day marsupials. Moreover, by examining the 

fused bones of fossil mammals, as well as the width of the opening through which the young 

animal was born, she concluded that they must have been viviparous. Moreover, she concluded 

that they were born very early. The result of her unapologetically exacting work, to which she 

dedicated three months and 10 hours a day, was a brain model of these primitive mammals. The 

nerves, blood vessels, and olfactory lobe were clearly visible. The model used to calculate 

intelligence indicated that the fossil mammals were clever. In addition, Kielan-Jaworowska 

found that one bone of multituberculates is similar to those of platypus. Since it is associated 

with venom-producing glands in contemporary mammals, she concluded that early mammals 

must have also been venomous. 

Kielan-Jaworowska summarized her research and published it in two editions of compendia on 

Mesozoic mammals. The second version of the 630-page book Mammals From the Age Of 

Dinosaurs was awarded the so-called Polish Nobel Prize, presented by the Foundation for 

Polish Science. The researcher was able to explain the mysteries of the world she studied to 

scientists and non-specialists interested in the subject. She published several popular science 

books and organized exhibitions. While working at the University of Oslo, she developed a new 

scenario and redesigned the neglected paleontological display in the museum. She also designed 

many exhibitions in Poland, e.g., Dinosaurs from the Gobi Desert and Evolution on Land. You 

can still visit the latter in the Palace of Culture and Science in Warsaw. 

 

Professor Zofia Kielan-Jaworowska studied mammals living in the distant Mesozoic Era. Once 

asked why she picked them, she replied that they were the beginning of our history. She 

dedicated her entire life to putting this puzzle together. Her organizational skills translated into 

groundbreaking research, well-chosen collaborators, exciting exhibitions, and substantial 

contribution to the world of science. Expeditions to Mongolia were the most significant 

scientific success of her life, and they set in motion a new age of exploration. The specimens 

she had found were analyzed by various scholars and continue to be studied by the young 

generations of paleontologists. In recognition of her contributions, researchers worldwide have 

named dozens of fossil animal specimens after her. Thanks to Zofia Kielan-Jaworowska, we 

can now learn about Kielanodonta, Sophiabaatara, or Sophiagalea.  
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Benedykt Dybowski (1833-1930) 

  بينيديكت ديبوفسكي )1930-1833(

   ذلك  أقاربه، فقد   كان يحب وطنه و العلم.  اهتم بهذا   
 
   حياته.  بما  ف

 
كان بينيديكت ديبوفسك   يحب عدة أمور  ف

   حياته.  من خالل  
 
يا  البعيدة   حقق أعظم االكتشافات ف    سيبير

.  فف     المنف 
 
    ظروف قاسية، ف

 
األخير  حت   ف

  استكشاف الطبيعة المجهولة  آنذاك، فصار  معر و فا  بأنه رجل   ذو  قلب  كبير . 

   نديكت يب لد و 
   تقع منطقة ف 

   الحالية بيالروسيا  ف 
   نشأ  . 1833 أبريل  30 ف 

ة  أرسة ف     ،نبيلة كبير
   جده.  بيت  ف 

  ،البداية ف 

   تعليمه تلق  
   ر. االكب تهوأخو   والمعلمير   والديه تدريسه عل  يسهر  وكان  ،بيتال ف 

 ،بالطبيعة  مهتًما  صار  المرحلة هذه ف 

    غرس أول له كان   حيث
   الطبية دراسته بدأ  أن إىل لهذا  الشاب حب استمر  . والنباتات األسماك حويضاتو  نبات 

  جامعة ف 

    العذبة   المياه   أسماك   حول "  كتاب  كتب  ،الدراسة من سنوات ثالث بعد  يوان. الح علم أيًضا  درس  حيث  ،دوربات
  ف 

وفسورات من مجموعة قبل  من الذهبية الميدالية عل  به حصل والذي ، " ليفالنديا    فقد  ، النجاح هذا  من الرغم عل  . الير

   مساعدا  يكون أن عل  وافق  ...  ألنه الجامعة من ُطرد 
.  إىل ثم ،فروتسواف إىل  انتقل لذلك مبارزة.  ف    بعد و  فقط برلير 

 . دوربات إىل  عاد  ،الدكتوراه عل  حصوله

 

 المنفى 

   الوطنية دفعته
   تعلمها  الت 

   ا ناشًط  كان  دراسته،  أثناء االجتماعية.  ألنشطةا إىل هبيت  ف 
   وبعدها  ،الوطنية الجمعية ف 

  ف 

   تكمن األمة قوة أن هو  يعتقد   كان  أنه  كما   الليتوانية.  الوطنية المنظمة
  ،زمالئه من سبعة مع جنب إىل جنبا  الرصانة.  ف 

ب عن الممتنعير   ناد  أسس ب  انتشار  بشدة عارضوا  الذينو  ، " الحليب خوةإ " - اسم تحت  الكحول رسر    الكحول رسر
  ف 

   المشاركة بعدها  منعته  بولندا. 
   الحيوان علم قسم  توىل   من المظاهرات إحدى  ف 

   . ياغيلونيا  جامعة ف 
  تعيينه تم ،النهاية ف 

   مساعد  كأستاذ 
   لالقتصاد   وارسو  مدرسة ف 

   افتتحت  الت 
   ساهم عندما  ،لكن . بعد   ما  ف 

 اعتقاله.  تم ، يناير  انتفاضة تنظيم ف 

   أشهر  عدة بعد و 
  12 الحكم:  سمع  ،السجن ف 

 
   الشاقة األشغال من  سنة

يا   ف    والمرحلير   هو  صعوده  أثناء  البعيدة.  سيبير

ة وحقيبة مجهًرا   أصدقائه منحه ، القطار  اآلخرين    هذا  من وأهم . جراحية أدوات ومجموعة وليةاأل سعافاتلل  صغير

   أنه ،كطبيب  عمله أثناء الممكن من كان   وفيها  - مدغشقر  إىل الذهاب أراد  لقد  بالسفر.  يحلم ديبوفسك    كان  كتب. ال
  نفس ف 

   المعروفة غير  الطبيعة  استكشاف يمكنه الوقت
 تحقيق   قرر  . يحبط  لم لكنه ، ذلك خالف حدث لكن . الجزيرة هذه ف 

   أحالمه
   الطبيعة أن  بالذاتو  روسيا  أعماق ف 

  . آنذاك القليل إال  منها  معروف يكن لم المناطق  تلك ف 

 

 الهوس

ة األعمال     في 
 
حاول ديبوفسك   دائًما   تنظيم عمله بطريقة توفر  له بعض الوقت لجمع عينات ألبحاثه.  لم يكن األمر  سهل

ء ، حت   لممارسة خدمات    
   يعاقب  بشدة  إذا  لم يؤدي عمله الموكل إليه.  وجد  ديبوفسك   وقًتا  لكل شر

الشاقة.   كان المنق 

ام السكان المحليير   والسلطات.  و بمرو ر  الوقت،  بدأ  هؤالء  يقدرون دبلومه الذي   طبية بالمجان.  وب  هذه الطريقة، نال احي 

   التنقل  و  ...  جمع عينات  
ا   من الحرية ف 

ً
.  أعىط هذا  لبينديكت  مزيد     برلير   و يقدرون قيمة عمله العلم 

ناله من قبل ف 

   أصبحت  الهواية المستحوذة عليه(.   كرس  نفسه لألمور  العلمية   لدرجة أنه لم يهتم بصحته.  مرارا   
جديدة للبحث  )والت 

   قارب صنعه بنفسه،  وخالل هذه الرحالت خاض  
قض   الليل عل  األرض الجرداء، عل  ضفاف األنهار  الموحلة.  أبحر  ف 

   خطر  عدة مرات.  مرة وهو  يتنقل بعربة بقيت  عل  الماء لمدة  12  ساعة،  
العديد  من المغامرات،  كانت حياته خاللها  ف 

ة بايكال   ففاض عليها  الماء وضاع منه  دفي   مالحظاته القيمة والمالبس والكتب.  حت   أنه  كان  ينام عل  سطح بحير

   يوم  من األيام دمرته  عاصفة من الرياح. 
 المتجمدة.  و تحقيقا  لهذه الغاية، قام  بصناعة بيت متنقل مع  مدفأ ة، والذي ف 

عندما  ،  و بعد   أكي   من عشر   سنير  ، تمكن ديبوفسك   من  العودة  إىل بولندا  ...  لكن لم يجد  فيها  وظيفة.  لذلك عاد  إىل  

يا  لمدة 5 سنوات.  وكما   كان  يقول بأنه رحل "خارج الوطن" ، ولكن هذا  "من أجله و لوحده فقط".   كان دافعه الرئيس     سيبير

    كامتشاتكا.  قام  بأبحاث  
يا ، عمل  كطبيب  ف     سيبير

هو  العمل من أجل بلد  لم يكن موجوًدا  آنذاك.  خالل إقامته الثانية ف 
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وجمع عينات من الحيوانات والنباتات، وإضافة إىل هذا  أنشأ  مستشفيات للمصابير    بالجذام،  و كان  يقوم  بالتلقيح  ضد   

 الجدري، وعلم هو  السكان المحليير    كيفية تربية الحيوانات وزراعة النباتات. 

 

 التقدير 

   هذا  عدم  الدقة.  
   زمن  ديبوفسك  ، أن  حيوانات بايكال  تتكون أساًسا  من األسماك.  رأى بينيديكت ف 

اعتقد  العلماء الروس، ف 

يات واإلسفنج   ماذا  تأكل األسماك إذن؟ بواسطة معدات من  تصميمه الخاص، استخرج العديد  من الرخويات والقشر

   لم تكن  معروفة علميا .   كما  تعرف عل  أنواع وسالالت فرعية جديدة  من األسماك،   البعض منها   
والحيوانات األخرى الت 

ا  لدرجة أن 
ً
ة جد    تم جمعها   كبير

ة  بايكال.   كانت  كمية المواد  الت     بحير
   هذه البيئة المناخية ف 

،  أي تظهر  وتتكاثر  فقط ف  قبس 

ديبوفسك   لم يكن قادًرا  عل  أن  يدرسها  بمفرده.   بعد   تحضير ها ، أرسلها  إىل البلد .  وقد  ساعده  شقيقه - فويتشيخ، الذي   كان   

   جامعة دوربات.  نحن مدينون  لديبوفسك   ليس فقط لوصفه لعدة 
عالم أحياء ولبعض الوقت  كان  يعمل  كأستاذ  محاض   ف 

ة بايكال  تتكون   مئات من أنواع الحياوانات والنباتات الجديدة.  بل أنه وباستخدام  قياسات أل عماق البحار ،  أوضح أن بحير

ا.  عل  الرغم من أنه درس  أيًضا    ً .  ويفصل بينها  سور  طبيع   ال   يبعد  عن السطح بأكي   من  60  مي     والغرتر 
ف  :  الشر من حوضير 

(، فقد  حصل عل  ميدالية  ذهبية من  قبل الجمعية   الحيوانات البحرية، وكذلك النباتات والحيوانات )الطيور  بشكل  أساش 

" إىل  لقبه، مثل عندما  تمنح  ألقاب  اح  إضافة لقب "بايكالسك  ة بايكال.   كما  أنه تم اقي     تخص بحير
الجغرافية عل  أبحاثه الت 

االت الذين فتحوا  مناطق  جديدة.  رفض  ديبوفسك   ذلك  رفًضا  قاطًعا ، ألنه لم يريد  لقًبا  روسًيا   بجوار  اللقب البولندي.    للجي 

   اكتشفها.  مثال عل  ذلك اكتشاف  نوع جديد  من  الغزالن، والذي سم    
   تسمية الحيوانات الت 

تم استخدام اسمه ف 

وبولوجًيا   ا  أني 
ً
يا، بعدما  صار  رجال  ينعم بالحرية، أجرى أيًضا  بحث "  .  خالل رحلته الثانية إىل  سيبير فوس   ديب ب وفسك  "سير

يا .   وإثنوغرافًيا.  قام بتجميع المالبس واألشياء اليومية لشعوب سيبير

   علم الحيوان أو  علم نظاميات  
 .  من بينها  نجد  ليس فقط األطروحات العلمية ف 

ً
أصدر  ديبوفسك   أكي   من  350 مؤلفا

ي    ح المقارن، ولكن أيًضا   مذكرات سفرياته.  عل  الرغم من أنه رحل إىل المنق  ، حيث لم يعد    الحيوانات أو  علم التشر

    
   نادى بها  طوال  حياته.  بفضل عمله الجاد  وتفانيه ف 

يا  تحولت إىل تحقيق  أحالمه وأفكاره  الت  ون منها ، إال  أن  سيبير الكثير

   وقت لم تكن فيه بولندا   
   العالم  كبولندي -  وهذا  ف 

ام  ف  البحث، لم يعّمق  فقط علمه بالطبيعة، بل اكتسب أيًضا  االحي 

 موجودة عل  الخريطة. 
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Benedykt Dybowski (1833-1930) 

Benedykt Dybowski dedicated his love to many. Apart from his loved ones, he loved his 

homeland and science. He dedicated his time to the latter, even under challenging 

conditions, in exile. It was in distant Siberia where he made the most significant 

discoveries of his life. Exploring the then-unknown nature, he became known as a man 

with a great heart.  

Benedykt was born in what is now Belarus on April 30, 1833. He grew up on his grandfather's 

estate in a prominent noble family. Initially, he received homeschooling, and his first teachers 

were his parents, tutors, and older siblings. It was then that he became interested in nature, 

establishing his first herbariums and aquariums. This youthful love lasted until he studied 

medicine at Tartu (earlier Dorpat) University, where he also took zoology courses. After three 

years of study, he wrote a book: On the Freshwater Fishes of Livonia, for which his professors 

awarded him a gold medal. Despite this success, he was expelled from the university because... 

he agreed to be a second in a duel. He moved to Breslau and then to Berlin. Only after obtaining 

his doctorate did he return to Tartu (earlier Dorpat).  

 

Exile 

The patriotism he learned at home encouraged him to undertake social activities. During his 

studies, he was an activist in Patriotic Society and later in the Lithuanian National Organization. 

He also believed that the nation's strength depended on sobriety. Together with seven friends, 

he founded a group of abstainers called the "Milk Brothers." They strongly opposed the 

alcoholism spreading in Poland. His participation in one of the demonstrations later prevented 

him from taking the position of zoology department chair at the Jagiellonian University. 

Eventually, the recently opened Warsaw High School offered him an assistant professor 

position. Soon, he was arrested because he participated in the organization of the January 

Uprising. After spending several months in prison, he heard the sentence: 12 years of hard labor 

in faraway Siberia. When he boarded the train with other deportees, his friends gave him a 

microscope, a first aid kit, and a set of surgical instruments. But foremostly, they gave him 

books. Dybowski dreamt about traveling. He wanted to go to Madagascar - there, while working 

as a doctor, he would be able to study the island's nature, which was poorly known. It turned 

out differently, but it did not break him down. He decided to fulfill his dreams in deep Russia. 

At that time, these areas were not examined either.  

 

Obsession  

Dybowski always tried to organize his day to find some time to collect specimens for his 

research. It was not easy during his forced labor, as everyone who failed to complete a task 

would receive a severe punishment. Dybowski found time for everything, even running a free 

medical practice. He gained the respect of the locals and authorities. With time, they began to 

appreciate both his Berlin diploma and the value of his scientific work. That, in turn, gave 

Benedykt more freedom to move around and collect more specimens for research (which 

became his obsession). He was so devoted to the matters of science that he ignored his health. 

He often spent nights on the bare ground and the muddy banks of rivers. He sailed in a boat 
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constructed with his own hands and faced many dangerous adventures. He also drove a wagon. 

Once, he left it standing water for 12 hours. As a result, it got so wet that the researcher lost 

some of his valuable notes, clothes, and books. He even slept on the surface of the frozen Lake 

Baikal - he constructed a portable, stove-heated house, which was once blown over by a gust 

of wind.  

After several years, Dybowski was allowed to come back to his homeland. However, he did not 

find any job. He returned to Siberia for the next five years. As he said, he was going "outside 

his Homeland," but "only for the sake of his Homeland." His primary motivation was to work 

for a country that did not even exist at that time. During his second stay in Siberia, he worked 

as a doctor in Kamchatka. He researched and collected animal and plant specimens, set up 

hospitals for the leprous, administered smallpox vaccinations, and taught the local people about 

animal husbandry and plant cultivation.  

 

Recognition 

In Dybowski's time, Russian scholars believed that Baikal's fauna consisted mainly of fish. 

Benedict believed this to be an inaccuracy. What do fish eat, then? Using self-constructed 

equipment, he caught many mollusks, crustaceans, sponges, and other animals still unknown to 

science. He also discovered new species and subspecies of fish, some of which were endemic, 

i.e., lived only in Lake Baikal. The collected material was so vast that Dybowski was not able 

to process it on his own. Having prepared it beforehand, he sent it to the country. His brother 

Wojciech, a biologist and an assistant professor at Dorpat University, helped him with his work. 

Dybowski described several hundred new species and, using the deep-sea measurements, also 

proved that Baikal is composed of two basins: eastern and western. These are, in turn, separated 

by a dike, located no deeper than 60 meters from the surface. Although he also studied marine 

animals and terrestrial flora and fauna (mainly birds), he received a gold medal from the 

Geographical Society for his study of Lake Baikal. It was also suggested that his nickname 

"Baikalski" be added to his name - just as they would call the generals who conquered new 

territories. Dybowski strongly objected because he did not want a Russian nickname next to his 

Polish name. Nonetheless, his last name has been used to name the new species of animals he 

discovered, e.g., one species of a deer is named Cervus Dybowski. During his second expedition 

to Siberia as a free man, he also conducted anthropological and ethnographic research. He 

collected elements of clothing and objects of everyday use of Siberian peoples.  

Dybowski published over 350 works. Among them, you can find scientific treatises on zoology, 

animal systematics, comparative anatomy, and travel memoirs. Although he went into exile to 

a territory from which many did not return, Siberia turned out to be the fulfillment of his dreams 

and ideas, which he preached all his life. Through his hard work and dedication to research, he 

deepened his knowledge of nature and gained respect in the world as a Pole. He did this when 

Poland was not even an independent country that one could find on the world map.  
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Ignacy Mościcki (1867-1946) 

  إغناسي موشتشي تسكي  )1946-1867(

    مخلص  لبولندا ، والذي انجذب إىل  الجانب
    للعلم.    عالم بشغف، ورئيس دولة  بقليل من  الصدفة.  وطن 

التطبيق 

.   كان حسه   اف دوىل      جميع أنحاء العالم، اكتسب شهرة   واعت 
 
   تم استخدامها  ف

اع الن  اعاته وبراءات االخت  بفضل اخت 

كات والمعاهد  أو  تدريب  المتخصصي    الجدد.  بل استخدمه    ات والشر    تنظيم المختتر
 
ا  ليس فقط ف

ً
الهندس   مفيد

   بولندا  المنهكة بسبب الحرب.
 
 لرفع االقتصاد  ف

   سنة 1867.   ناضل  كل من جده  ووالده واثني    من أعمامه من أجل الوطن.  منذ  الطفولة ،   
   ميجانوف  ف 

ولد  إغناس    ف 

   الرياضيات و العلوم الطبيعة، لكن  يبدو  أنه  لم يكن يحب الكيمياء .  ورغم ذلك،  وألسباب عملية، اختار   
أظهر  مهارات ف 

دراستها.  يقال إنه قرأ  منشور  عن التقطي   الجاف للخشب -  وه    عملية تكنولوجية  ينتج من خاللها ، مواد   بما  فيها  الفحم  

    كان يعيش فيها  مليئة باألشجار.  فكان إذن من الممكن  
وغاز  الخشب.  ربط هذه  المعلومات مع حقيقة أن الممتلكات الت 

   المستقبل. 
 أن يكون هذا  العلم مفيدا   له ف 

   الهندسة.   كمتآمر  مطلوب، اضطر   
   مدينة  ريغا ،  لكنه  لم يدافع عن أطروحته ف 

    مادة الكيمياء ف 
أتم دراسته الجامعية ف 

طة القيرصية.  انطلق  مع زوجته ميخالينا  عي    برلي     وروتردام إل  لندن.  لم  يتمكن من العثور  عىل وظيفة   إل الفرار  من الشر

   مطبعة.  فقط  
   النجارة وتزيي    األثاث.   كما   عمل ف 

،  و عمل ف    ،  فتول العديد  من الوظائف:   كان ينتج لي    الكفي 
ككيميائ 

.  مع  ذلك  هذا  العمل لم يرضيه، لذلك من أجل أن يحقق شغفه،  كان 
ً
انية األرسة قليال و بفضل هذا  العمل تحسنت مي  

 .  
 موشتشيتسك   يز و ر  المكتبة و يتدرب عىل علوم  الكيمياء.   كما  واصل نشاطه الوطت 

 

 العالم 

   العمل إعداد  العروض.   كان الحس  
   جامعة فرايبورغ.  تضمنت  مهامه  ف 

   لندن، عمل ف 
بفضل جهود  الجالية البولندية  ف 

   ذلك ا لوقت بالذات، حيث  قام  بإعداد  معظم الوسائل التعليمية  بنفسه.   كانت الرسوم  التوضيحية  
ا  له ف 

ً
الهندس   مفيد

ياء مذهلة  للغاية  لدرجة أنه لم  يكن  يحرص   لها  فقط طالب  هذه المادة، بل  حت        الفي  
ات ف  بطريقة فعالة للمحاض 

    
اع  الت  اعات وبراءات االخي  األشخاص الذين يدرسون العلوم  ال نسانية.  تطور  علمًيا   و بشعة  فائقة، وبفضل االخي 

 حققها ، لم  يصبح  ثرًيا   فحسب، بل بدأ  ُينظر  إليه عىل أنه مرجع علم  . 

   الشهي   ويليام  كروكس.   
    كان صاحبها  الكيميائ 

   سويشا،  كان العالم العلم   جد  م هتما   بالمعلومات الت 
عندما   كان يعمل ف 

   الحقيقة لم  
   القريب.  هذا  ف 

   مهم  للغاية، ستنفذ  ف 
ات التشيلية، وه   سماد  معدئ  بحيث  كان قد   توقع بأن موارد  الني 

    
ا  حكومات العديد  من البلدان الت 

ً
   الغلة(، ولكن أيض

يخيف  فقط منتج    الغذاء )الذين  كانوا   يخشون أن تصبح قلة ف 

ة للعديد  من    يك، وهو  مادة ذات   أهمية  كبي  ات يتم  إنتاج  حمض النيي  كانت تخشر  المجاعة.  من جهة  أخرى فإن من الني 

   الهواء الذي  نستنشقه.  لألسف لم  
    هذه الصناعات ، يوجد   كثي   منه  ف 

، الذي  له من األهمية ف  وجي   الصناعات.  النيي 

يك.  موشتشيتسك   حل  هذه المشكلة -  ما   جلب    وجي    الجوي إل  حمض النيي  يعرف أحد   بعد  آنذاك  كيفية تحويل النيي 

ة.     له شهرة  حقيقية و أمو ال  كثي 

 

 المخترع

   بناء منشآت عىل مستوى صناع    
كانت فكرته  ناجحة عىل  مستوى المختي   الصغي  .  ولكن عندما   بدأ  موشتشيتسك   ف 

يك عبارة عن  جهاز  مكثف   ضخم.   كانت تكمن   ، واجه العديد   من المشاكل.   كان قلب المصنع ل نتاج  حامض  النيي  كبي 

    هذه المرحلة، العديد  من  
   عدم وجود  مثل هذه  المكثفات الضخمة.   بالتأكيد  وف 

   زمن  موشتشيتسك    ف 
المشكلة، ف 

وع  ويستسلموا ، لكن موشتشيتسك   قرر  أنه أوال  سيضع  تصميما   ثم  بعد  ذلك  يصنع القطع  
العلماء ممكن  يوقفوا  المشر

   الجهاز.   كان المكثف  الذي صنعه ال  يوجد  له مثيل  خالل ال  25 سنة التالية، وب  هذا  التصميم األصىل   للجهاز   
الناقصة ف 

   40 براءة  
   أكي   من  60 ورقة علمية ووصفت ف 

بأكمله صار  يعتي    موشتشيتسك    عبقرًيا  علمًيا.  تم  نشر   نتائج  بحثه  ف 
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ها  ربحية(  كانت تتعلق  بالمكثفات والمواقد ،   اع  تم استخدامها  عىل  نطاق  واسع.  وعىل  الرغم  من أن أشهرها  )وأكي  اخي 

.  تم استخدام مكثفات  فإننا  مدينون لموشتشيتسك  ، عىل سبيل المثال،  بإنشاء  نوافذ  مزدوجة غي    قابلة  للتبخي 

    بناء محطات  
    وضع حماية  لخطوط الكهرباء ، وكذلك  ف 

ا   ف 
ً
   المصانع الكيميائية، ولكن أيض

موشتشيتسك   ليس فقط ف 

   برج  إيفل. 
 راديو  تلغراف، مثل تلك المثبتة  ف 

عىل الرغم من  أن موشتشيتسك   لم تكن لديه شهادة  جامعية رسمية، فقد  منحته مدرسة بوليتكنيك القيرصية-الملكية  

   لفيف  درجة الدكتوراه الفخرية.  بفضل هذه الشهادة  تمكن الرئيس البولندي الالحق  أن يحاض   هناك  كأستاذ.   كان هو   
ف 

هما   بمعدات جلبت من سويشا.  حاض        لفيف، و قام  بتجهي  
يائية ف  الذي أسس  قسم الكيمياء الكهربائية والكيمياء الفي  

    لفيف، أصبح  مهتًما  باستخراج الغاز  
.  أثناء عمله ف   

    تأسيس معهد  بحت 
وعلم مهندس   المستقبل.   كما  حقق أحالمه ف 

    
ا.   كما   كان يد ير  مصنًعا  حكومًيا  لألسمدة االصطناعية ف 

ً
والنفط.  لقد   كان صاحب العديد  من الحلول  التقنية المهمة  جد

   السنوات التالية  
ا   بتحديثه.  نتيجة لذلك،  زاد  إنتاجه  وف 

ً
خو جو ف، والذي لم ينقذه  من االنهيار  فحسب، بل قام أيض

   أوروبا. 
 حقق المصنع أفضل النتائج ف 

 

 السياسي

   اجتماعات معاهد  
حت   عندما  أصبح رئيًسا، نظر  إل احتياجات البالد  من منظور  المعرفة الهندسية والتقنية.  شارك  ف 

    
   دمبيتس ا  ومحطة الطاقة الكهرومائية  ف 

اتيجية مثل مصنع المطاط الصناع   ف  كات إسي     تأسيس رسر
البحث.  بادر  ف 

.  لقد  حققت هذه المصانع إنتاًجا  أكي   من إنتاج       تارنوف موشتشيتش 
وجي     ف  ف عىل  بناء  مصانع النيي  رو جنوف.   كما  أرسر

   خوجوف.  بفضل العديد   من األنشطة  والقدرات اللوجستية المختلفة،  كان هو  أبا  ل لقفزة  
المصنع المذكو ر  أعاله ف 

    ولدت من جديد  بعد  التقسيم. 
    بولندا، الت 

 االقتصادية ف 

، صنع أجهزة مبتكرة  وبت   االقتصاد  البولندي.    طوال حياته،  كان إغناس   موشتشيتسك   متمرسا  و بفضل حسه الهندس 

ء  ك    تكون أعماله  لها   هدف  واقع  .   كانت تطلعاته    
ابتداء من اختيار  دراساته إل أن أصبح رئيس دولة، فلقد  فعل  كل  سر

ا  لدرجة أن الحصول  عىل شهادة  جامعية  كان بالنسبة له أمرا  ثانويا.  عىل  الرغم  من أنه لم يكمل دراسته  رسمًيا،   
ً
مهمة جد

ا   ما، فيمكنك  
ً
   لعمله وإنجازاته.  إذا   كنت  تحب شيئ

ً
   نال  عدة منها ، ُمِنَحت  له  تقديرا

ف الت  .  ألقاب الشر إال  أنه حقق الكثي 

 القيام به تحت  أي ظرف من  الظروف.  مع أنه  سيكون  نافعا  لآلخرين. 
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Ignacy Mościcki (1867-1946) 

Mościcki was a scientist by passion, a president by accident, a patriot dedicated to Poland 

who was passionate about the practical side of science. Thanks to his inventions and 

patents used all over the world, he gained international fame and recognition. His 

engineering sense was practical in organizing laboratories, companies, institutes and 

educating new specialists. He used it to raise the economy in post-war Poland.  

 

Ignacy was born in Mierzanów in 1867. His grandfather, father, and two uncles fought for their 

homeland. Since childhood, he had a flair for mathematics and science, but apparently, he did 

not like chemistry. Nevertheless, he chose to study it for practical reasons. Supposedly, he 

found a leaflet about dry wood distillation - a technological process that produces, among other 

things, charcoal and wood gas. He thought that since there were many trees on his family estate, 

this knowledge could prove helpful in the future.  

He graduated from chemistry in Riga but did not defend his engineering thesis. As a wanted 

conspirator, he had to flee from the tsarist police. Together with his wife Michalina, he escaped 

to London through Berlin and Rotterdam. Unable to find a contract as a chemist, he took up 

many jobs: he produced kefir, worked as a carpenter, and decorated furniture. He also worked 

in a print shop, and only this job improved the family budget a little. However, Mościcki wanted 

to pursue his passions. Therefore, he visited the library and profounded his knowledge of 

chemistry. He also continued his patriotic activities. 

 

Scientist 

Thanks to the efforts of the Polish community in London, he was employed at the University 

of Freiburg. One of his tasks at work was to prepare demonstrations. His engineering sense 

came in very handy at this time as he designed most of the teaching aids with his own hands. 

Impressive illustrations of physics lectures were so spectacular that both his students and people 

studying humanities attended. He quickly developed as a scientist, and thanks to his inventions 

and patents, he gained wealth and scientific authority.  

While he was working in Switzerland, the scientific world was electrified by the writing of a 

very famous chemist, William Crookes. He predicted that the deposits of Chile saltpeter, an 

essential mineral fertilizer, would soon be exhausted. This genuinely frightened not only the 

food producers (who feared much smaller yields) but also the governments of many countries, 

who feared famine. Besides, nitric acid, an essential compound for many industries, was 

produced from saltpeter. Large quantities of vital nitrogen are present in the air we breathe. 

Unfortunately, nobody knew how to turn atmospheric nitrogen into nitric acid. Mościcki solved 

this problem - it brought him real fame and money. 

 

Discoverer 

His idea worked well on a small scale in a laboratory. Yet, when Mościcki began constructing 

installations on a large, industrial scale, he encountered several problems. The heart of the nitric 

acid installation was a colossal capacitor, but in Mościcki's days, there were no devices of such 
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size. Many scientists would have given up at this point, but Mościcki decided to design and 

then build the missing elements of the installation. The capacitor that he created was unrivaled 

for the next 25 years. Thanks to the original design of the whole device, Mościcki was treated 

as a scientific genius. Mościcki's capacitors were part of chemical installations, protected power 

lines, and comprised radiotelegraph stations, such as the one installed on the Eiffel Tower. His 

research results were published in over 60 scientific papers and described in 40 patents used on 

a large scale. Although the most famous (and the most profitable) patents concerned capacitors 

and furnaces, Mościcki also created the non-steamable double glazing windows.  

Even though Moscicki had no formal education, in recognition of his merits, the Imperial and 

Royal Polytechnic School in Lviv awarded him an honorary doctorate. Thanks to him, the 

future Polish president could teach there as a professor. He created the Department of 

Electrochemistry and Physical Chemistry in Lviv, which he equipped with equipment from 

Switzerland. He lectured, educating future engineers. He also realized his dream of a research 

institute. While working in Lviv, he became interested in gas and oil extraction. He was the 

author of several fundamental technical solutions. He also managed the government-owned 

fertilizer factory in Chorzów, which he modernized and saved from bankruptcy. As a result, 

production increased, and in the following years, the factory reported the best financial results 

in Europe. 

 

Politician  

Even when Mościcki became president, he looked at the country's needs through the lens of 

engineering and technical expertise. He attended meetings of research institutes. He initiated 

the construction of strategic companies, such as the Synthetic Rubber Factory in Dębica and 

the Hydroelectric Power Plant in Rożnów.  He also supervised the creation of Nitrogen Works 

in Tarnów-Mościce. They reported an even higher production volume than the previously 

mentioned factory in Chorzów. Thanks to his many different activities and logistic abilities, he 

was the father of the economic leap in Poland, reborn after the partitions. 

Throughout his life, Ignacy Mościcki was a practitioner who, with his engineering sense, 

constructed innovative equipment and built the Polish economy. From his choice of studies to 

his presidency, he did everything to ensure that his actions had a measurable purpose. His 

pursuits were so crucial that earning a college degree seemed secondary. Even though he did 

not formally graduate from any university, he accomplished a great deal. Honorary degrees, of 

which he had several, were bestowed upon him as recognition for his work and 

accomplishments. If you love something, you can do it under any circumstances and still benefit 

others. 
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KAZIMIERZ FUNK (1884-1967) 

 كازيميرز  فونك  )1967-1884(

 

لول   هو، لكنا   ل  نعرف من المواد  ماه   مهمة  لصحتنا .  حت    و لو  تمكنا  من  معرفتها  فعىل األرجح ستكون تحت أسماء   

ز  فونك  هو  مكتشف  للفيتامينات.   كما  أنه هو  الذي   .   كازيمير  
أخرى:  نيوترامير  ، هرمون  الطعام أو  عامل  مساعد  غذائ 

   الطب،  ما  أدى إل   
 
أعطاها  هذا  اإلسم الذي يستخدمه العالم  كله  اليوم.  بفضل  عزيمة المكتشف، بدأ  عص  جديد  ف

 ظهور  علم  التغذية. 

 

 مسافر علمي

    أرسة أطباء .  والده واسمه ياكوب ، طبيب األمراض 
اير  ف     وارسو  سنة 1884.  ولد  يوم السبت 23 فبر

ز   ف  ولد   كازيمبر

ا، تخلت عن حياتها  المهنية  
ً
    والفحوصات الرسيرية.  األم، اسمها  غوستافا،  طبيبة أيض

الجلدية، مارس الطب التطبيق 

    
   حب العلم بالتحديد  ف 

وكرست نفسها  إلدارة  البيت.   لكن والديه  لم يكونا  هما  اللذان غرسا  فيه شغف العلم.  لقد  وقع  ف 

    مفصل الورك.   
   الورك -  تشوهات ف 

   ف 
مستشق   بالقرب من أوغسبورغ، ألمانيا.   حدث ذلك أثناء  تلقيه  عالج لعيب خلق 

ا . 
ً
 عىل ما   يبدو، بعد  عودته إىل البيت،  كان يتحدث اللغة األلمانية  جيد

   وقت  سابق  مفيدة له  
هذا  السفر   كان بمثابة نظرة  مستقبلية لحياته وكيف  ستكون.   كانت المهارات اللغوية المكتسبة ف 

   وارسو، سافر  إىل  جنيف.   هناك درس  علم األحياء.  ثم   
ة، بعد  حصوله عىل  الثانوية العامة  ف     سن  السادسة عرسر

للغاية.  ف 

ين.  لم  يكن        سن العرسر
   دراسة أرسار  الكيمياء.  توج ذكاءه  بالدفاع عن أطروحة الدكتوراه ف 

انتقل إىل برنو   حيث تعمق ف 

 الحصول  عىل الدبلوم نهاية المطاف، بل بداية رحلة علمية رائعة، ولكنها   ليست دائًما   بسيطة. 

 

 

 حدة الذهن  والعزيمة 

ز   كان ينظر  إىل  عينات البحث بشكل مختلف عن اآلخرين.  حدة الذهن  جعلته   أظهرت األعمال البحثية األوىل أن  كازيمبر

ة.  عندما  ركز    ، أي عىل  أنها  مكونات أساسية للحياة  وليس  عىل  أنها   مض  ينظر  اىل المغذيات الدقيقة، عكس الكيميائيير 

   الطعام.  فقد  قال بأنه  يحتوي عىل   
عىل الرسطانات، طور  نظريته الخاصة حول  كيفية ظهورها .  رأى أن السبب هو  ف 

نوعير   من  المواد  الكيميائية.  بعضها  يشجع عىل  تطور  الرسطانات، بينما   يمنعها  البعض اآلخر.  إذا  غابت هذه  األخبر ة،  

   تؤثر  عىل تطور  الرسطان، 
يتطور  المرض.  لألسف،  لم  يطور  نظريته، واليوم  نحن نعلم  أن هناك العديد   من العوامل الت 

   ل  عالقة  لها  بالطعام.  نعم، حت   العلماء  العظماء يخطئون.  عىل الرغم من اهتماماته العلمية  
   ذلك  تلك الت 

بما   ف 

   للكالب، لحظ أنه  باإلضافة 
   أجريت عىل النظام الغذائ 

   الدراسات الت 
ايد  عىل التغذية.  ف  المختلفة، فقد  ركز  بشكل مب  

ورية  للنمو  السليم للجس م.  لألسف، لم يستطع   وتينات والسكريات والمعادن، هناك مواد  أخرى   ض  إىل الدهون والبر

    نتائج وأساليب  بحثه.  اللغز  المفقود  -   
متابعة بحثه بسبب اختالف  مع  أحد  العلماء الذي  كان يشكك  باستمرار  ف 

   أنشطته العلمية.  بفضلها،   
    لندن.  باإلضافة إىل حدة الذهن  كان يتمبر    بعزيمة  كببر ة  ف 

الفيتامينات - اكتشفه أثناء عمله ف 

.   لقد  فعل ذلك  بقليل من الموارد  المالية، مما  عرض صحته      بولندا   من خالل  إنتاجه  لألنسولير 
طور  علم داء السكري ف 

ء،  وضع األسس  لعلم  جديد   حول     
للخطر.  قام  بتحديث  وصفات العديد  من األدوية المستخدمة، ولكن قبل  كل شر

 الفيتامينات. 
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 الفيتامين ليس بكتيريا 

ي(-   وهو  مرض  يسبب هزال   يببر     لندن، بدأ  بحثه الرائد  المتعلق  بمرض نقص الثيامير   )الببر
   سنة 1910،  أثناء إقامته ف 

ف 

   المناطق  
ة ف      كثبر   من األحيان وكان مشكلة  كببر

   تلك األيام،  كان هذا  المرض فتاكا   ف 
العضالت وضعف الذاكرة.   ف 

ة  حيث  كان األرز  األبيض  هو  الغذاء      المدن الساحلية الكببر
الستوائية.  أصي ب  كثبر  من الناس بهذا  المر ض،  وخاصة ف 

ا . 
ً
   رطوبة عالية و لم  يكن  يعتبر   لذيذ

، غبر   نظيف،  ل  يمكن  تخزينه  ف   
.  األرز  البت   الرئيس 

 

    نخالة األرز   
  ،  قام  فونك  بالتحقيق ف 

و حيث  كان يعمل و بتشجيع من  تشارلز  ج.  مارتير  ، مدير  معهد  الطب الوقائ 

    تتم إزالتها  من  
ة الت  المهملة.  بالتأكيد  أن مدير  المعهد   كان يعرف  نتائج  بحث  كريستيان إيكمان، الذي لحظ  أن القرسر

ي.  حسب مارتير   لقد   كانت  هذه المادة  نوعا  من  األ حماض األ مينية.  ثم و نظًرا  ألن   يببر األرز  تحتوي  عىل مادة  تقاوم الببر

   لبدء البحث.  أظهرت النتائج األولية أن  
ا
   باريس،  فقد   كان مؤهل

فونك  قد  عمل مع مثل  هذه الجزيئات أثناء اقامته ف 

   ، وجير  ا  لفونك، احتوت المادة  الغبر  معروفة و المعزولة من  نخالة األرز  عىل  نيب 
ً
   الحقيقة و و فق

مديره  كان عىل  خطأ.  وف 

ا  أمينًيا.  بالنظر  إىل خصائصها  الكيميائية، وجد  أنه ا  تنتىم   إىل مجموعة من المركبات تسىم األمينات  
ً
لكنها  لم  تكن حمض

.   لكن      الحياة  )من  الالتينية "فيتا"(، فقد  أطلق عليها  اسم  فيتامير 
" بالالتينية(.  وألنه  كان يدرك دورها  المهم  ف   

)"أميت 

   أنجزها   
فكرته لم  تنل إعجاب سلطات المعهد ، و قللت  من أهمية  هذا  السم وأعطت معت   مختلف  تماًما  لألبحاث الت 

ز .   كازيمبر

   ذلك  بولندي  آخر   بارز– لودفيك  رايخمان -   
   أبحاث فونك العلمية إىل  سنة 1912.   ساعده ف 

لم تظهر   كلمة فيتامير   ف 

    لندن.  صار  فونك صاحب  نرسر  احدى المجالت  العلمية.  
   المعهد  الملك    للصحة العامة ف 

رئيس قسم علم  الجراثيم ف 

    هذه المجلة لم  تكن تجريبية  بل  كانت فقط  لإلطالع، فلم يكن عليه أن يسأل رؤسائه عن 
نظًرا  ألن ا لبحوث المنشور ة  ف 

   حددها  بنفسه.  وقد  أدرج فيها   تاري    خ  
    محتواها .  بفضل هذا ،  ت مكن من وصف  كل ما   كان يريده  بالطريقة الت 

رأيهم ف 

ي،  باإلضافة إىل مركبات أخرى  مكتشفة عىل شكل الفيتامينات.   كان   يببر اكتشاف وعزل مادة جديدة  لعالج مرض الببر

   الوقاية من العديد  من األمراض مثل  
   السليم  مهم  ف 

   وقت  لحق،  هو  أنه  وضع نظرية تقول  أن النظام الغذائ 
األهم، ف 

 الكساح والحصاف.  وداء  الحفر. 

   هذه  المركبات "الجديدة"   
  إقناع  المجتمع العلىم   بالرأي الجديد .   كان من الصعب قبول  فكرة أن النقص  ف 

ا
لم يكن سهل

يا  " وكان      المجتمع العلىم    كانت  تهيمن "موضة البكتبر
ة وف      تلك  الفب 

    يمكن أن يسبب المرض.  ف 
   النظام  الغذائ 

ف 

    
العديد  من العلما ء  متأثرين  بالكتشافات الخارقة لروبرت  كوخ أو  لودفيك  باستور  و عن دور  الكائنات الحية المجهرية  ف 

.  لكن و مع مرور  الوقت،  أصبحت المقالت  كل مكان.  مشكلة أخرى ه   أن فو نك  لم  يخرج  الشكل الواضح  للفيتامير 

   .     اكتشاف  هيكلة المركب المسىم  فيتامير    "ب1"، أي الثيامير 
ا   ف 
ً
ا.  نجح أيض

ً
العلمية عن الفيتامينات أكب   فأكب   عدد

   أصدرها     
   مجال  الفيتامينات عىل سبيل المثال  من قائمة الكتب الت 

يمكن  معرفة  كيف  كانت  رسعة تقدم العمل ف 

رسر  بعد  8 سنوات،  استند  إىل  1595  مقال  علميا . 
ُ
، و الذي ن  فو نك.  فالكتاب األول  تضمن   385  بحثا .  أما  التاىل 

 

 المستقبل الصحي

   أدراج المعهد.  فتح الباب أمام مجال جديد   وراق من األبحاث حول  
ز  فونك  حض  اإل نجازات العلمية ف  لم يرغب  كازيمبر

   الحفاظ عىل صحة اإلنسان.  أدرك أن هذا  العلم  يجب  أن يستفاد  منه عبر  تطبيقه.   كان يدرك أن  
الفيتامينات و دورها   ف 

   سليم  مع التمارين الرياضية والكتشافات العلمية الجديدة سيحىم   الناس  من العديد  من األمراض.  
ام ب نظام غذائ  اإللب  

   عضنا.  هل  يمكننا  أن نتخيل الحياة العضية  بدون  
ة   ف  ا  ذات  قيمة  كببر

ً
ز   فونك  ه   أيض إن اإلنجازات العلمية ل كازيمبر

؟  فيتامينات ونمط  حياة  صح 
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KAZIMIERZ FUNK (1884-1967) 

If not for him, we might not have known some of the fundamental substances for our 

health. Even if we did, we would most likely know them under other names: nutramine, 

dietary hormone, or auxiliary food factor. Kazimierz Funk is the discoverer of vitamins. 

He also coined the term, which is used today by the whole world. Thanks to the 

discoverer's determination, a new era of medicine began, giving rise to the science of 

nutrition. 

 

Scholarly traveler 

Kazimierz was born in Warsaw in 1884. He was born on Saturday, February 23, into a medical 

family. His father, Jakub, a dermatologist, practiced medicine and conducted clinical research. 

His mother, Gustawa, also a doctor by training, gave up her professional career to care for the 

home. However, his parents did not instill in him a passion for science. He caught it in a hospital 

near Augsburg, Germany. It happened during treatment of his congenital hip defect - hip 

dysplasia. Upon returning home, he spoke excellent German.  

The trip was a sign of what his future life might look like. The language skills he had acquired 

earlier came to be helpful. At the age of 16, after graduating from high school in Warsaw, he 

went to Geneva to study biology. Then he moved to Brno, where he studied chemistry. He 

defended the doctorate at the age of 20. Obtaining the diploma was not the end but the beginning 

of a scientific journey - fascinating but not always easy.  

 

Detail and Determination 

Even his first research works showed that Kazimierz looked at the objects of study differently 

from others. His insight meant that, unlike chemists, he did not see trace elements as 

contaminants but as vital components. When he focused on cancer, he came up with a theory 

of how it occurs. He saw the cause in food. He said that food contains two types of chemical 

compounds - one promoting cancer development; the other inhibiting it. If the latter is lacking, 

the disease develops. Unfortunately, he did not develop his concept. Today, we already know 

that many factors affect cancer development, including those that have nothing to do with food. 

Well, even great scientists make mistakes. Despite his various scientific interests, his primary 

focus was nutrition. In his research on the diet of dogs, he noticed that in addition to fats, 

proteins, sugars, and minerals, there were other substances necessary for the proper 

development of the body. Unfortunately, he could not continue his research due to a conflict 

with one scientist who continually challenged his findings and research methods. He discovered 

the missing puzzle - vitamins - while working in London. In addition to being focused on 

details, he was also a determined scientist. To determine Polish diabetology, he started 

producing insulin. He did it with little money, risking his health. He modernized the formulation 

of several medicines already in use, but above all, he laid the foundations for a new science of 

vitamins. 

 

Vitamin, Not a Bacterium 
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In 1910, while staying in London, he began his groundbreaking research related to beriberi - a 

disease that causes, among other things, muscle atrophy and memory disorders. In those days, 

contracting the disease was often fatal and posed a significant problem in tropical regions — 

the disease affected many people, mainly in large port cities where white rice was the primary 

source of nutrition. Brown rice could not be stored in high humidity. Besides, it was considered 

not very tasty.  

Encouraged by Charles J. Martin, director of the Institute of Preventive Medicine, Funk set 

about researching rejected rice bran. The director was probably familiar with the results of 

Christian Eijkman's research, who noted that there was an anti-beriberi substance in the 

discarded husk. According to Martin, it was a type of amino acid. Since Funk had already 

worked with such molecules while in Paris, he was competent to begin the research. The 

preliminary results showed that his boss was wrong. According to Funk, the missing substance 

isolated from rice bran contained nitrogen, but it was not an amino acid. Looking at its chemical 

properties, he concluded that it belonged to a group of compounds called amines. Because he 

was aware of its essential role in life (Latin vita), he called it a vitamin. This idea, however, did 

not attract the authorities of the institute. They disregarded the name and gave a completely 

different accent to the works written by Kazimierz. 

The word vitamin entered Funk's scientific work only in 1912. It was made possible by another 

prominent Pole - Ludwik Rajchman - head of the Bacteriology Department at the Royal 

Institute of Public Health in London. He was, among other things, the publisher of one of the 

scientific journals. Since the published work was not experimental but a review, he did not have 

to ask his superiors for their opinion on its content. As a result, he was able to describe 

everything in the paper in the way he wanted. He included the story of discovering and isolating 

a new substance curing beriberi and other known compounds of vitamin nature. Most important, 

in retrospect, was the hypothesis that a proper diet is essential in preventing many diseases such 

as rickets, pellagra, and scurvy. 

Convincing the scientific community to the new view was not easy. The idea that deficiencies 

of these "new" compounds in the diet could cause disease was difficult to accept. In the 

scientific world at the time, there was a "fashion for bacteria," and many scientists inspired by 

the groundbreaking discoveries of Robert Koch or Ludwig Pasteur looked everywhere for the 

role of microorganisms. The fact that Funk had not isolated a pure form of the vitamin was also 

a problem. However, as time went on, publications on vitamins became more numerous. It was 

also possible to learn the structure of the compound that was called vitamin B1, or thiamine. 

The progress of work in the field of vitamins is clear from the bibliography of books published 

by Funk. The first contained 385 papers. The next one, published eight years later, was already 

based on 1595 publications. 

 

Healthy Future  

Kazimierz Funk did not want to close the achievements of science in the drawers of his office. 

When opening the door to a new, large field of research on vitamins and their role in 

maintaining human health, he understood that this knowledge had to be implemented in 

practice. He was aware that a proper diet supported by exercise and new scientific discoveries 

would protect people from many diseases. Kazimierz Funk's scientific achievements are of 
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great value also in our times. Can we imagine modern life without vitamins and a healthy 

lifestyle? 
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