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Editorial Note 

 

 

 

The current issue of Publications of the Institute 

of Geophysics, Polish Academy of Sciences, is to 

commemorate the Hundredth Birthday of Stanisław 

Michnowski – the pioneer of experimental and theo-

retical research in various branches of atmospheric 

electricity. We republish here some of his influential 

early papers, which are hardly available in electronic 

form. We also include personal notes from the 

coworkers, colleagues and friends of this outstanding 

Scientist and Man, giving evidence for his achieve-

ments, merits, and role in the scientific communities.  

This is a second issue of this journal in a new se-

ries to honor  the achievements of eminent scientists 

associated with the Institute of Geophysics, Polish 

Academy of Sciences. The first, Vol. A-30 (420), 

was published to commemorate the 50th anniversary 

of professorship of Professor Roman Teisseyre. 

 

 

                                                                              Marek Kubicki, Editor-in-Chief  

                                                                              Anna Dziembowska, Managing Editor 
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Stanisław Michnowski: 
Maverick of the Global Electrical Circuit 

Earle R. WILLIAMS
 

Massachusetts Institute of Technology, 
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 earlew@ll.mit.edu 

 

 

 

Stanisław Michnowski has worked the Earth’s global electrical circuit (GEC) in a research 

career whose length has now eclipsed that of C.T.R. Wilson, and which remains viable today 

on the eve of his 100th birthday as he prepares another manuscript. The development and uti-

lization of three measurement sites at different latitudes (Cha-Pa in Vietnam (22 N), Świder in 

Poland (50 N), and Hornsund in Spitsbergen (77 N)) has enabled a broad perspective on the 

behavior of atmospheric electrical variables. 

With his knowledge that tropical convection dominated the source for the GEC, 

Michnowski established an observatory far from home at Cha-Pa in North Vietnam. With his 

knowledge that point discharge dominated the “balance sheet” for charge transfer to Earth, 

one of his first research publications explored this topic in detail (Michnowski 1955). He has 

continued to investigate the behavior of lightning in thunderstorms both in Vietnam and in 

Poland from the standpoint of its role in the GEC (Michnowski 1969, Barański and 

Michnowski 1992). 

While in Vietnam, a country adjacent to the sea, Michnowski had access to a large popula-

tion of “warm” tropical clouds that would not have been present in Poland. As a relative new-

comer to the field of atmospheric electricity at the time, he had the audacity to publish an 

observation revealing two lightning flashes in a cloud he documented to be in this “warm” 

category (Michnowski 1963). This finding threw a wrench into a primary role for ice-based 

theories and also cast doubt on the idea that the polarity of the GEC was determined by some 

special property of ice. This publication also fired the enthusiasm of advocates of the convec-

tive theory for storm electrification at that time. 

At three different observatories, Michnowski kept a watchful eye on the behavior of the 

“fair-weather” electric field. Based on monitoring at Świder, he came to realize the challenges 

to seeing globally representative behavior against the local noise from the polluted continental 

boundary layer and the effects of radioactivity from weapons testing and from nuclear acci-

dents (Kubicki et al. 2003). Undeterred by this disquieting news, he changed his focus and 

main observational site to higher latitude where the atmosphere was cleaner and where extra-

tropospheric influences were more prevalent. 

Throughout his long career, Michnowski has championed the study of the DC global cir-

cuit, and later teamed with Kraków colleagues on the Earth’s Schumann resonances (Nieckarz 
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et al. 2009). One of his key contributions with the DC global circuit, stimulated by observa-

tions at Hornsund and exemplified in a review paper (Michnowski 1998), has been the em-

phasis that the global circuit picture of Wilson (1921) was oversimplified. The ionospheric 

conductor and isopotential surface does not cleanly isolate tropospheric meteorology from so-

lar/space physics in Wilson’s picture and as many students of the GEC wish to be true (this 

writer included). Fields and particles form the Sun and magnetosphere can traverse Wilson’s 

isopotential to influence the fair weather field Ez at the surface (e.g., Nikiforova et al. 2003). 

Michnowski’s frequent use of Ez as a proxy for ionospheric potential, prevalent in other glob-

al circuit studies, deserves careful scrutiny in future work. The challenge remaining is to dis-

tinguish the effects of changes in the medium of the GEC from changes in the source. 

Happy 100th Birthday Stanisław! 
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The selected works reprinted in this issue recollect the stages and milestones in the re-

search studies of Stanisław Michnowski, published mainly in the Publications of the Institute 

of Geophysics, Polish Academy of Sciences, and in Acta Geophysica Polonica, in older paper 

issues and thus not widely available. More recent articles listed in the enclosed Bibliography 

can now be found elsewhere in the electronic form. 

The research studies of atmospheric electricity can overall be divided into two main paths 

– research into the science of thunderstorms or more generally of electrified clouds, and stud-

ies of the electricity of atmospheric fair-weather conditions. Both of these paths are present in 

the scientific career of Stanisław Michnowski. What has initially brought him into the field of 

atmospheric electricity were problems of lightning protection and physics of lightning which 

he studied at Warsaw Technical University in the early years. 

An experimental campaign on natural lightning and atmospheric electric fields and cur-

rents at the Geophysical Observatory in Świder near Warsaw has opened Stanisław’s long 

chapter of research investigations in the field of atmospheric electricity at the Department of 

Geophysics of the Polish Academy of Sciences (PAS) in Warsaw, later the Institute of Geo-

physics PAS. The first article reprinted here and the first major publication of Stanisław 

Michnowski presents the summary of the results from the early experimental work at Świder 

on point discharge current (Michnowski 1955). From the beginning the work of Stanisław in 

his investigation of any scientific topic has been characterised by applying a wide spectrum of 

auxiliary methods or measurements, attention to details in the analysis of the obtained results 

and vision for future investigations. 

The experience gathered in the following decade of development of Świder as an atmos-

pheric electricity station and establishing an atmospheric electricity station in Cha-Pa (Sa Pa) 

in North Vietnam during the International Geophysical Year has led Stanisław Michnowski to 

take on further experimental campaigns, this time focused on lightning and specifically the 

variations of the atmospheric electric field after lightning discharges. These problems inter-

ested him in view of the thundercloud structure and structure of the lightning discharges 

which could be inferred from the observations by using models of the variations of the electric 

field (E-field) after lightning discharges. The conclusions of this experimental work on light-
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ning-related electric field variations from Świder and Warsaw are summarised in the second 

paper recollected here (Michnowski 1967). As the observations have brought some new re-

sults and indicated some disagreements with the existing models of the E-field variations, 

Stanisław has continued the measurements of the electric field recovery after lightning during 

his visiting fellowship in England. The summary of the results of the whole of the experi-

mental work has been published in the paper reprinted here as the third (Michnowski 1969). 

Finally, the fourth reprinted paper is the theoretical work of Stanisław Michnowski on the at-

mospheric electric field recovery after lightning discharges where he presents his theoretical 

model that describes the processes in agreement with observations (Michnowski 1973), and 

belongs to his main scientific achievements. 

The next three articles recollected in this issue concern the results of collaboration of the 

Atmospheric Electricity Group led by Stanisław Michnowski with the national Central Labor-

atory for Radiological Protection, Central Institute for Labour Protection in Warsaw, Institute 

for Nuclear Research in Świerk and Warsaw Technical University. One of them is related to 

joint results of observations of radioactivity and its effects on atmospheric electricity meas-

ured at Świder, and further two present the results of pioneering at that time investigations of 

the effects of building materials on indoor air ionisation, induced static electricity and related 

health issues (Michnowski et al. 1976, 1980; Korniewicz et al. 1980). 

The results from the publication which follows next in the list of reprints (Michnowski et 

al. 1987) belong to significant achievements of Stanisław and his collaborators from the Uni-

versity of Uppsala and the Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw. The 

paper is one the first, pioneering works on the lightning activity and electric structure of a 

mesoscale thunderstorm convective system, so widely investigated nowadays in regard to se-

vere weather events and TLE-producing (Transient Luminous Events) thunderstorms. 

The scope of the observational work of Stanisław Michnowski in atmospheric electricity 

included international efforts and the Polish side contributed by taking part in the international 

comparative balloon measurements in the free atmosphere in Laramie, at the University of 

Wyoming, USA, in 1978. This was realised due to collaboration with the designer of instru-

ments for the measurements of the atmospheric electric parameters, Jerzy Berliński of the 

Warsaw University of Technology, Stanisław’s junior colleague. In connection with these ef-

forts we recollect the publicaton of Berliński and Michnowski (1987). 

In the late 1980s atmospheric electricity measurements have been established in the Polish 

Polar Station in Hornsund, Svalbard, by Stanisław Michnowski with the participation of 

Group members, including Stanisław Warzecha, Marek Chrobak, Andrzej Łosakiewicz, and 

also Jan Drzewiecki of Warsaw Technical University, and have been continued in the follow-

ing years by Marek Kubicki. The paper presented here as next (Michnowski et al. 1991) is the 

first publication of the Group and Polish and international collaborators in this field.  

The research paper by Stanisław Michnowski published in Journal of Geophysical Re-

search (Michnowski 1998) on the effects of the solar wind and magnetosphere on the electric-

ity of the lower atmosphere in which he outlined the directions of development of these 

studies against the background of the state of knowledge in the field was of great significance 

for the current research on atmospheric electricity in polar regions. 

Due to the long-time collaboration with scientists from the Institute of Physics of the Earth 

of the Russian Academy of Sciences, in Moscow: Ninel Nikiforova, Natalia Kleimenova and 

Olga Kozyreva, significant new results of solar-wind-magnetosphere effects on ground-level 

atmospheric electricity have been obtained, supported by simultaneous geophysical, meteoro-

logical and ionospheric observations that showed regularity of some phenomena, as well as 

their unusual character depending on the geophysical conditions. Several papers on this sub-
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ject were subsequently published in Geomagnetism and Aeronomy (Nikoforova et al. 2003, 

2005; Kleimenova et al. 2008, 2010). 

The summary of the International Workshop on Global Atmospheric Electricity Measure-

ments, 10-16 September 1989 in Mądralin, Poland, which has been organised by Stanisław 

Michnowski in cooperation with the International Comission on Atmospheric Electricity and 

the Institute of Geophysics PAS and the Polish Geophysical Society, shows his broad interest 

in the entire field of atmospheric electricity. The concluding remarks of the Workshop pre-

sented the state of contemporary knowledge in this field and the directions of its desired fur-

ther development (Michnowski 1991). 

The last paper recollected in this book (Barański and Michnowski 1992) is a co-authored 

work of Stanisław and his junior colleague Piotr Barański, again focused on lightning. 

This is another one in the series of works authored by the junior colleagues and students of 

Stanisław Michnowski in the Atmospheric Electricity Group at Warsaw. A particular 

achievement of the group led by Stanisław and of Nguyen Manh Duc from the Vietnamese 

Academy of Sciences who stayed with the group on longer research fellowships, is the work 

on initiation of lightning discharges in thunderclouds. The hypothesis presented in the co-

authored paper published in Journal of Geophysical Research on the cumulative effect of 

droplets on the initiation of atmospheric discharges is still of interest today (Nguyen and 

Michnowski 1996). 

The full bibliography of the papers authored and co-authored by Stanisław Michnowski in 

this book completes the picture of his research studies in atmospheric electricity and reflects 

their broad scope. It is the nature of this scientific discipline that demands from its investiga-

tors multidisciplinary knowledge and complex approach, and Stanisław Michnowski in his 

work has always been open and preparing to the new challenges which he met on his way 

whether by his own choice or as the circumstances demanded. 
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From Coworkers, Colleagues and Friends  
(Od Współpracowników, Kolegów i Przyjaciół) 

 

 

My work with Professor Stanisław Michnowski 

 

I met Professor Stanisław Michnowski first time in St. Petersbourg in the end of 1980s. 

I forgot the subject of the Meeting on which Stanisław was with his student Nguyen Manh 

Duc, but I could not forget his enthusiasm in speaking about relationship between the geo-

magnetic disturbances and atmospheric electric field variations. His arguments were very 

convincing so that I too became interested this new research and started to study this subject 

which was very far for me in that time.  

Now the influence of the interplanetary conditions on the magnetosphere and ionosphere 

is termed “space weather effects”. But Stanisław was the first who seriously started to develop 

this problem applying it to the atmospheric electricity because he understood the physical ba-

sis of the possible influence of the interplanetary magnetic change on the global electric cir-

cuit and, correspondently, on the atmospheric electric field features near the Earth surface. In 

1998, Stanisław has published that idea in the most important scientific international journal, 

Journal of Geophysical Research, where he has demonstrated how the solar and magneto-

sphere activity may significantly control a global electric circuit state due to ionosphere elec-

tric field disturbances.  

 

Stanisław Michnowski with his Russian collaborators, Natalia Kleimenova and  

Olga Kozyreva, Świder 2009 
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Later on, for the long time, we have worked together analyzing the Ez observation data 

from the Polish middle latitude Świder and polar latitude Hornsund stations and discussing 

the possible physical interpretation of the discovered facts. It was very nice and fruitful time 

of our cooperation. Every time, his brilliant ideas helped us to reveal and explain the new ex-

perimental results.  

Stanisław was the first in studying a role of the magnetospheric field aligned currents 

(FAC) in the atmospheric electric field variations. It was found that these currents play the 

controlling role in the Ez feature measured at the Earth’s surface. For example, it was estab-

lished that at polar latitudes, the Ez deviations were positive under the downward FAC and 

negative under the upward FAC. 

For the first time, it was found that during the main phase of a strong magnetic storm, a 

strong daytime negative Ez deviations could be observed at middle latitudes simultaneously 

with the magnetic substorms measured at the night side of the auroral zone. As well, it was 

found the strong mid-latitude Ez depletion in response to the magnetically quiet-time Ez data 

during the days of cosmic ray Forbush decrease development. We presented our results at dif-

ferent international meetings and published several common papers. One of them has been 

published last year. 

Stanisław is not only outstanding scientist, but also a versatile, interesting person who, for 

example, introduced me to many important details of the Polish history which were unknown 

for me. I am lucky to have not only a colleague, but such a good friend!  

Natalia Kleimenova 

Institute of Physics of the Earth 

Russian Academy of Sciences 

 

 

 

* * * 

 

I met Stanisław Michnowski before the Inter-

national Geophysical Year 1957-58 when 

I organized scientific expedition to Vietnam. He 

was responsible for organization of atmospheric 

electricity branch of the expedition. Shortly we 

became friends. 

Stanisław Michnowski is a pioneer of modern 

research in some branches of atmospheric elec-

tricity and lightning investigations. He organized 

the atmospheric electricity laboratory of our Insti-

tute over 70 years ago, and was its many-year 

head. He is well-know in the scientific world and 

highly appreciated by the international communi-

ty of atmospheric electricity researchers. There-

fore, it is a very good idea to commemorate his 

100 birthday by reproducing some of his most in-

fluential papers, quoted up to now. 

I would like to especially point out a number 

of contributions related to his research in the 

frame of our scientific expedition to Vietnam 

during the International Geophysical Year 1957-
Stanisław Michnowski i Roman Teisseyre 

during the International Geophysical Year 
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58; Stanisław Michnowski has organized continuous observations and recordings of the elec-

tric field at the stations Cha-Pa and Phu-Lien established there in a frame of cooperative 

Polish-Vietnamese geophysical program. He has continued this scientific cooperation with the 

Vietnamese researchers during almost 50 years! 

Last but not least, I have to point out his important personal contribution to the resistance 

against the Nazis occupation of Poland during the II World War, documented in numerous 

historical publications.  

In spite of hundred years of age, Stanisław Michnowski is a very active and hard working 

scientist, full of plans and ideas for future research, so we are looking forward to his next con-

tributions. 

Roman Teisseyre 

Institute of Geophysics 

Polish Academy of Sciences 

 

 

 

Dear Prof. Michnowski 

 

Piotr Baranski tells me that you will soon celebrate your 100th birthday. On this occasion, 

I would like you to know that you and your research work have been major sources of inspira-

tion to me here at the University of Arizona. I have followed your research since the 1960s 

when you examined the effects of point discharge currents on the earth’s electric field and 

global electric circuit, and also your analyses of the recovery of the surface electric field fol-

lowing lightning discharges. We found this work to be particularly valuable for our analyses 

of thunderstorm electric fields and lightning at the NASA Kennedy Space Center. Later you 

examined many topics that were clearly ahead of their time such as the diurnal and seasonal 

variations in the total air-earth current, particularly at northern latitudes; the electrical conduc-

tivity of the atmosphere as a function of height, aerosol content, etc.; and most recently the ef-

fects of geomagnetic substorms on the atmospheric electric field at polar latitudes. 

Youk were also a valuable source of support while I was President of the International 

Commission on Atmospheric Electricity, and you and your collaborators have clearly made 

lasting contributions to this field. In closing, I would like to note that much of your early work 

was accomplished in spite of the difficult circumstances caused by the chaos of war, external 

occupation, and political upheaval. 

Please accept my very best wishes on the occasion of your 100th birthday and my warm 

personal regards. 

E. Philip Krider, 

Department of Atmospheric Sciences 

Institute of Atmospheric Physics 

The University of Arizona 

 

 

 

Przyziemne atmosferyczne pole elektryczne w obszarach polarnych a wiatr słoneczny 

– frapujące pytanie Dra Stanisława Michnowskiego 
 

Poznałem Dra Stanisława Michnowskiego kiedy rozpocząłem swoją pracę w ówczesnym 

Zakładzie Geofizyki PAN – w październiku 1969 r. Ze względu na kłopoty lokalowe wyzna-

czono mi mój „desk” w bibliotece, w której to spędzałem cały dzień regulaminowej pracy. 
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Globalny układ prądowy 

 

Bardzo częstym gościem był tam człowiek w kasku a raczej z kaskiem-hełmem ochronnym. 

To był Stasio Michnowski, który w mojej pamięci krążył pomiędzy dachem Instytutu, gdzie 

była ulokowana aparatura obserwująca wyładowania atmosferyczne (stąd ten kask ochronny) 

a biblioteką, gdzie weryfikował swoje obserwacje na bieżąco. Cały czas podczas mojej pracy 

w Instytucie Geofizyki mogłem przekonać się, że to nie tylko osoba kierująca Pracownią 

Elektryczności Atmosfery IGF PAN, ale mentor tych badań w Polsce. Potrafiący z ogromnym 

zaangażowaniem przekonywać do swoich wizji. Czego można mu pozazdrościć to szerokiego 

kąta widzenia problemów związanych z badanymi zjawiskami. W tych dawnych latach, Staś z 

Zespołem skupiał się na badaniach i pomiarach składowej przyziemnej pola elektrycznego 

atmosfery Ziemi. Rozbudowywał pomiarowe sieci obserwacyjne, których punktem central-

nym było Obserwatorium w Świdrze. Potrafił zaprosić do obserwacji innych parametrów fi-

zycznych atmosfery instytuty badawcze z Warszawy. Stworzył w ten sposób komplementarne 

stanowisko pomiarów i interpretacji przyziemnego pola elektrycznego atmosfery. 

Kiedy Instytut Geofizyki zaczął organizować bazę na Spitzbergenie w ramach polskiego 

Programu Polarnego zaoferowano tam również pomiary parametrów elektryczności atmosfe-

ry, ale też i jonosfery, które zorganizowało Centrum Badań Kosmicznych, mojego nowego 

miejsca pracy. Tutaj też nad problemami geofizyki polarnej nastąpiło moje spotkanie badaw-

cze z elektrycznością atmosfery i współdziałanie z drem Stanisławem Michnowskim. 

Położenie stacji na Horsundzie, gdzie magnetyczne południe wypada o 09 UT, jest dosko-

nałe i zmienia się w odniesieniu do projekcji linii sił pola geomagnetycznego Ziemi. Stacja 

może znajdować się pod obszarem owalu zorzowego lub pod otwartymi liniami pola z obsza-

ru czapy polarnej. Jest to więc doskonały punkt obserwacji. Dla Stasia było naturalne, że w 

tym obszarze przyziemne pole elektryczne atmosfery musi sprzęgać się z elektrycznym polem 

magnetosferycznym – tym generowanym w oddziaływaniu wiatru słonecznego na granicy 

magnetosfery. Tak to myśli Stanisława Michnowskiego pobiegły w kosmos. 

Na Horsundzie zorganizowano komplet pomiarów monitorujących: 
  przyziemne pole elektryczne przez radioaktywne kolektor i młynek pola; 

 gęstość wertykalnego prądu atmosfera-ziemia przez długa linie antenową; 
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 parametry meteorologiczne; 

 zestaw pomiarów helio-geofizycznych: trzy składowe pola geomagnetycznego, obserwacje 

zorzowe, absorbcję jonosferyczną riometrami ,TEC-GPS oraz sondowania jonosferyczne. 

Horsund stworzył tym samym operacyjną platformę do monitoringu wielu aspektów rela-

cji fizycznych Słońce-Ziemia i był to w dużej mierze wynik inicjatyw dra Stanisława Mich-

nowskiego. 

Powszechnie wiadomo, że zmiany w oddziaływaniu wiatru słonecznego na granicy ziem-

skiej magnetosfery mapują się wzdłuż linii sił pola magnetycznego w dół do jonosfery, która 

poprzez swoje wysokie przewodnictwo elektryczne zamyka ten obwód. Z drugiej strony ho-

ryzontalne wielkoskalowe elektryczne pola w jonosferze mapują się do powierzchni ziemi , 

gdyż ziemska atmosfera doznaje zmian przewodnictwa elektrycznego poprzez bombardowa-

nie strumieniami kosmicznego promieniowania galaktycznego. W obszarze polarnym te 

zmiany przewodnictwa dodatkowo wzmacniają strumienie wysokoenergetycznych cząstek z 

magnetosfery. Tak więc istnieją elektromagnetyczne uwarunkowania aby przyziemne werty-

kalne pole atmosferyczne było czułe na zmiany pola jonosferyczno-magnetosferycznego, tzw. 

pola konwekcji magnetosferycznej. 

Jednakże wciąż odpowiedź atmosferycznego pola przyziemnego jak i prądu wertykalnego 

na zmiany w polu konwekcji nie jest w pełni zrozumiała. Stacja Horsund i jej pomiary przy-

bliżają poznanie fizycznej natury tych relacji pomimo różnorakiej skali czasowo-

przestrzennej występujących zakłóceń. 

Wybrane przypadki dla dobrze określonych warunków pięknej pogody przez S. Michnow-

skiego i współpracowników (Michnowski et al. 2007) pokazały, że dla silnych zmian zarów-

no pole przyziemne jak i prąd wertykalny sprzęgają się ze zmianami magnetosferycznymi. 

Jakkolwiek wciąż ilościowa statystyka tych zjawisk jest konieczna, to idee nakreślone 

przez dra Stanisława Michnowskiego w jego publikacjach w Journal of Geophysical Rese-

arch brukują drogę tych badań. 

Zbigniew Kłos 

Centrum Badań Kosmicznych 

Polska Akademia Nauk 

R e f e r e n c e s  

Michnowski, S., M. Kubicki, N. Klejmenova, N. Nikoforova, O. Kozyreva, and S. Israelsson (2007), 

The polar ground level electric field and current variations in relation to solar wind variations. 

In: Proc. 13 Int. Conf. on Atmospheric Electricity, August 2007, Beijing, China. 

 

 

 

Działalność Stanisława Michnowskiego w Polskim Towarzystwie Geofizycznym 

 

Sekcja Fizyki Litosfery i Przestrzeni Okołoziemskiej (FLiPO) powstała w 1980 r. – po-

czątkowo pod nazwą Sekcja Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej –  na wnio-

sek grupy geofizyków zajmujących się badaniami naukowymi w rozmaitych dyscyplinach 

fizyki wnętrza Ziemi oraz fizyki przestrzeni międzyplanetarnej, a które nie były (praktycznie 

biorąc) reprezentowane w ówczesnym przekroju zainteresowań Polskiego Towarzystwa Geo-

fizycznego (PTGF). Z początkiem roku 1981 sekcja FLiPO została afiliowana przy Oddziale 

Warszawskim PTGF. Przewodniczącym Sekcji został Stanisław Michnowski, zresztą jej pro-

motor i główny organizator. Od samego początku w działalności Sekcji FLiPO były dwa 

główne pola zainteresowań: elektrodynamika dolnej i górnej atmosfery w strefach polarnych 
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(z uwzględnieniem szczególnej roli Polskiej Stacji Polarnej – PSP Hornsund na Spitsberge-

nie) oraz historia geofizyki w Polsce w XIX i XX wieku. Metody pracy w Sekcji stopniowo 

przybierały urozmaicone formy, a więc: akcja odczytów z wybranych zagadnień geofizyki o 

charakterze interdyscyplinarnym przy współudziale pracowników z różnych ośrodków na-

ukowych (Instytut Geofizyki PAN, Instytut Geofizyki UW, Centrum Badań Kosmicznych 

PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny, Muzeum Ziemi PAN i in.); specjalistyczne kon-

wersatoria dotyczące problemów fizyki wnętrza Ziemi i fizyki przestrzeni okołoziemskiej z 

zakresu bieżących prac naukowych prowadzonych przez członków Sekcji; organizowanie 

wycieczek naukowych (np. do Obserwatorium Astronomicznego i Radioastronomicznego 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Obserwatorium Geofizycznego im. St. Kali-

nowskiego w Świdrze); gromadzenie i opracowywanie materiałów związanych z rozwojem 

różnych dyscyplin geofizyki w Polsce oraz opieka nad naukową spuścizną polskich geofizy-

ków; publikowanie artykułów w kwartalniku Przegląd Geofizyczny oraz wymiana prac wła-

snych z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. 

W trakcie kadencji St. Michnowskiego jako przewodniczącego Sekcji FLiPO, 1981-1999, 

zorganizowano kilkanaście odczytów z udziałem autorów krajowych i zagranicznych (ze Sta-

nów Zjednoczonych, Szwecji, Rosji), reprezentujących różne placówki naukowo-badawcze 

związane z szeroko pojętą geofizyką. Tematyka wystąpień była urozmaicona, ale z reguły 

związana z aktualnymi osiągnięciami i trendami rozwoju w danej dyscyplinie geofizyki ziem-

skiej czy geofizyki planetarnej (np. geodynamika, sejsmologia i sejsmika, planetologia, elek-

tromagnetyzm dolnej i górnej atmosfery, elektrodynamika jonosfery, fizyka plazmy 

magnetosferycznej, relacje Słońce–Ziemia). Specjalistycznych roboczych konwersatoriów 

odbyło się około setki. Dotyczyły np. teorii pól wektorowych, oddziaływań Słońce–Ziemia, 

badań rozkładu prądów elektrycznych w dolnej atmosferze strefy polarnej, elektromagnetycz-

nych oddziaływań magnetosfera–jonosfera w rejonach polarnych, pól elektromagnetycznych 

w dolnej atmosferze w PSP Hornsund, fizyki wyładowań elektrycznych w dolnej atmosferze, 

termodynamicznych i elektronowo-optycznych własności minerałów płaszcza Ziemi, sej-

smiczno-termicznego modelowania kontynentalnej litosfery, konstrukcji aparatury pomiaro-

wej (np. spektrometr ruchliwości jonów w dolnej atmosferze). Sekcja FLiPO aktywnie 

uczestniczyła w roboczym spotkaniu dotyczącym geodynamicznych badań w Obserwatorium 

Astrogeodezyjnym Politechniki Warszawskiej (Józefosław) powiązanych z programem „In-

ternational Service for Geodynamics” oraz projektu geodynamicznych badań CERGOP (Cen-

tral European Geodynamic Project). Wzięła również czynny udział w organizowaniu przez 

Instytut Geofizyki PAN i PTGF (we współpracy z Międzynarodową Komisją Elektryczności 

Atmosferycznej) międzynarodowej Konferencji „Global Atmospheric Electrical Measure-

ments”. Wraz z Instytutem Geofizyki PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN Sekcja FLi-

PO zorganizowała w Warszawie w 1994 r. seminarium pod nazwą „Polska Stacja Polarna 

Honsund w badaniach dotyczących oddziaływań Słońce–Ziemia”. Zainteresowanie historią 

badań geofizycznych w Polsce dotyczyło, w początkowym okresie pracy Sekcji, gromadzenia 

różnych materiałów (publikacje, maszynopisy, listy, fotografie, odręczne notatki, dokumenty 

urzędowe) związanych z działalnością wybitnych polskich geofizyków, jak np. Maurycy Pius 

Rudzki (1862-1916), Henryk Arctowski (1871-1958), Marian Smoluchowski (1872-1917), 

Antoni Bolesław Dobrowolski (1872-1954), Stanisław Kalinowski (1873-1946), Henryk Or-

kisz (1903-1995), Edward Stenz (1897-1956), Tadeusz Olczak (1907-1983). W 1987 r. Sekcja 

FLiPO zorganizowała w gmachu Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, seminarium z okazji 

125 rocznicy urodzin Maurycego P. Rudzkiego. Zaowocowało ono współpracą z Komitetem 

Geofizyki PAN w przygotowaniu obchodów setnej rocznicy powołania na Uniwersytecie Ja-

giellońskim w Krakowie, pierwszej w świecie katedry geofizyki (pod nazwą: Katedra Geofi-
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zyki Matematycznej i Meteorologii). Uroczysta sesja naukowa w UJ miała miejsce 

20 listopada 1996 r. 

W grudniu 1999 r. Sekcja FLiPO\FWZiPO przekształciła się w samodzielny, ogólnopolski 

Oddział Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemkiej Polskiego Towarzystwa Geofi-

zycznego (z siedzibą w Warszawie). Wybrano nowy Zarząd Oddziału, a Stanisław Michnow-

ski został jego Honorowym Prezesem. Za zasługi w efektywnej działalności na niwie 

Towarzystwa Geofizycznego, Stanisław Michnowski został uhonorowany Złotą Odznaką 

PTGF (1997 r.), a w roku 2009 Walne Zgromadzenie PTGF wybrało Go Członkiem Honoro-

wym Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. 

Sławomir Maj 

Instytut Geofizyki 

Polska Akademia Nauk 

 

 

 

Tak to się zaczęło… 

 

Był to rok 1976, jesienne popołudnie. Szykowałem się do wyjścia do domu, gdy do drzwi 

mojego pokoju w Instytucie Podstaw Elektroniki
 
usłyszałem pukanie i pojawił się nieznajomy 

z miłym uśmiechem na twarzy. Zapytał, czy możemy chwilę porozmawiać. Rozmowa stała 

się bardzo interesująca, więc chwila wydłużyła się znacznie. Nigdy przedtem nie słyszałem o 

tym co usłyszałem, a było to bardzo interesujące, zwłaszcza że propozycja dotyczyła udziału 

w badaniach otaczającego nas środowiska przyrodniczego – elektrycznych właściwości at-

mosfery. Temat był mi całkowicie nieznany ale tak zachęcający, że połknąłem „haczyk” i 

zgodziłem się współpracować, zwłaszcza dlatego, że w perspektywie miałem konstruować 

aparaturę pomiarową, a to było moim „hobby”. 

Nieznajomy stał się moim bardzo dobrym Znajomym, obecnie Jubilatem obchodzącym 

dziś setną rocznicę urodzin. Po latach współpracy chcę powiedzieć, że jest nie tylko przyja-

cielem lecz „GURU” – przewodnikiem i inspiratorem moich dokonań. 

Ale kontynuując, nasze rozmowy w czasie których znowu poczułem się studentem, trwały 

czasem tak długo aż zrozumiałem lub tak mi się wydawało. Spotkania były w siedzibie Insty-

tutu Geofizyki przy ulicy Pasteura lub w „moim” Instytucie, czasem w mieszkaniu „Stasia”. 

Użyłem tu tego bardzo sympatycznego imienia Jubilata, bo dopiero niedawno usłyszałem, że 

tak o Nim mówią w rodzimym IGFie. Ale do rzeczy, po blisko roku współpracy powstał 

pierwszy przyrząd do pomiaru natężenia pola elektrycznego w powietrzu. Był to dipol typu 

„long wire” unoszony pod balonem. Próba odbyła się w Instytucie Meteorologii w Legiono-

wie. Wszystko działało do chwili, gdy włączono radar w celu lokalizacji sondy. To ją „zabiło”. 

W 1977 roku usłyszałem bardzo intrygującą nowinę – możemy pojechać do USA by 

uczestniczyć w międzynarodowym „workshopie”, ale aby to było możliwe to musimy zbu-

dować przyrządy pomiarowe, ponieważ celem tego spotkania ma być porównanie przyrządów 

i metod pomiaru tych samych parametrów elektrycznych atmosfery wykonywanych różnymi 

przyrządami używanymi przez badaczy. 

To była rewelacyjna nowina, jak możliwym może się stać wyjazd „na dziki Zachód” (jak 

wtedy się mówiło) z „socjalistycznej” strefy. Wtedy dowiedziałem się, jak wielkim autoryte-

tem cieszył się Pan Stanisław (tak się do Niego zwracałem) w światowym kręgu naukowców. 

To zaproszenie do udziału w badaniach było tego potwierdzeniem. 

Z wielkim entuzjazmem przystąpiliśmy do budowy sondy typu „long wire” lecz zmodyfi-

kowanej, umożliwiającej przemienny pomiar natężenia pola elektrycznego oraz prądu piono- 
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W laboratorium w Laramie – Stanisław Michnowski(z prawej) i autor (z lewej) 

 

wego. Entuzjazm był tak duży, że przystąpiliśmy do budowy drugiego przyrządu, co było dla 

mnie tak trudne do realizacji, że sprostanie wymaganiom wydawało się niemożliwe. 

Był to unikalny przyrząd do badania spektrum ruchliwości jonów w atmosferze. Trudności 

techniczne były (przy uwzględnieniu ówczesnego dostępnego stanu techniki i potrzeby po-

miaru prądu o wartości mniejszej od 1 pA w warunkach zmian temperatury w czasie lotu pod 

balonem aż do -40 stopni) prawie nie do przezwyciężenia.  

Jednak to właśnie entuzjazm i zaufanie jakie miałem do mojego „guru” umożliwiło zrobie-

nie przyrządu w wymaganym terminie. Paszporty czekały, lot zarezerwowany, tylko w głębi 

duszy pozostawała obawa, czy aby nas wypuszczą z taką „rurą” długości około 1 m i wyglą-

dającą raczej na coś z arsenału. Szczęśliwie przeszliśmy kontrolę i w drogę. 

Wyjazd był „na zaproszenie” University of Wyoming w Laramie. Aby tam dotrzeć, w 

końcowej fazie lotu nad preriami lądowaliśmy często w małych miejscowościach. Po kolej-

nym starcie stewardessa, po odebraniu informacji od pilota, wstała i powiedziała do pasaże-

rów – pilot bardzo przeprasza pasażerów, ale musimy wrócić na lotnisko bo zapomniał 

zatankować. Jednak po chwili dodała – bo na następnym lotnisku nie można tankować, po-

nieważ pompa jest zepsuta. Zapewne obaj to pamiętamy. 

W Laramie uczestniczyli znani mi dotąd z literatury badacze z wielu krajów. Zaskoczeni 

byliśmy tym, że niedługo po przyjeździe dostaliśmy klucze do laboratorium i do magazynu, 

aby móc pracować kiedy chcemy. Tak potraktowano nas mimo, że przyjechaliśmy z „socjali-

stycznego” kraju. Jestem przekonany, że to wyłącznie autorytet „Stasia” zadziałał. 

W Laramie zostaliśmy o kilka dni dłużej po oficjalnym zakończeniu i dzięki organizato-

rom, prof. Hofmannowi i prof. Rosenowi, wykonano loty balonu z naszym spektrometrem ru-

chliwości jonów. Przyrząd działał. Dalsze losy spektrometru przerwały wydarzenia 

historyczne w kraju w rezultacie których odłożone „do lamusa” badania kalibracyjne nie zo-

stały przeze mnie dokończone. 

Kolejne lata współpracy również z udziałem wychowanków „Stasia” w IGFie zaowoco-

wały nowymi przyrządami: różnicowy miernik pola elektrycznego, system monitorowania 
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wyładowań doziemnych, miernik pola elektrycznego typu „wirujący dipol”, miernik prądu 

powietrze-ziemia.  

Doświadczenia z wieloletniej współpracy z kolegami z IGF były dla mnie pomocne przy 

innych konstrukcjach przyrządów pomiarowych. Wszystko zaczęło się dawno temu i trwa do 

dziś. Nie byłoby tych „przygód” naukowych bez ducha i inspiracji naszego „Stasia”. 

Sto lat – to za mało. Życzymy wszyscy więcej, dołączam się do tych życzeń. 

Jerzy Berliński 

Instytut Podstaw Elektroniki – obecnie Instytut Systemów Elektronicznych  

Politechnika Warszawska 

 

 

 

Na Jubileusz 100-lecia Doc. dra hab. Stanisława Michnowskiego  

 

Jubileusz ten ma szczególną rangę, zbiega się dokładnie z niepodległościowym Jubile-

uszem naszej Ojczyzny i dotyczy okresów wielkich jej zagrożeń, wymagających stanowczych 

reakcji patriotycznych, w których swoje bojowe i naukowe talenty z żarliwością rozwijał Ju-

bilat. Urodził się On w Skarżysku Kamiennej, w dniu 10 listopada 1918 r., a więc w przed-

dzień odzyskania niepodległości, którą cieszył się przez niemal 21 lat w postawie „Bóg, 

Honor i Ojczyzna”. Już w wieku młodzieńczym związał się z Sodalicją Mariańską i z Legią 

Akademicką, a w 1937 r. podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej 

i bardzo aktywnie rozwijał działalność akademicką. 

Niestety w 1939 r. Jego studia zostały przerwane i nadszedł okres trudnych zmagań z na-

jeźdźcą niemieckim i sowieckim. Brał w nich udział kolejno w Skarżysku Kamiennej, Puła-

wach, Lublinie, Zamościu, Włodzimierzu, Łucku, Hrubieszowie, Rawie Ruskiej i – do chwili 

kapitulacji – w Horonowie, a po niej w Leżajsku, Sandomierzu, Nowej Słupi i w Lasach 

Świętokrzyskich. Powrót do Skarżyska Kamiennej był początkiem Jego, wspieranej przez 

miejscowych Franciszkanów, działalności konspiracyjnej. Przysięgę organizacyjną złożył na 

ręce swojego kolegi szkolnego i uczelnianego, późniejszego wspaniałego profesora P.W., Ste-

fana Bernasa, który w listopadzie 1939 r. powierzył Mu zadanie łącznika z Konspiracją War-

szawską.  

W 1940 r. nasiliły się represje i rosły straty konspiracyjne, wymagające większej czujno-

ści. Pewną nadzieję na zmianę przyniosła w 1941 r. wojna niemiecko-bolszewicka, powodu-

jąc nasilenie aktywności konspiracyjnej. Jubilat działał wówczas w ramach Polski 

Niepodległej (PN), ukończył kurs podchorążych w Szkole AK i od 1942 r. pozostawał w dys-

pozycji jej komendanta, realizując zlecane przez niego zadania specjalne, np. zorganizowanie 

konspiracyjnej siatki kontrwywiadowczej Kedywu AK, odbieranie rozkazów i przesyłanie 

systematycznych meldunków do przełożonych.  

W 1944 r. cudem wydostał się z tzw. kotła, musiał się ukrywać, opuścić Skarżysko Ka-

mienną i dalszą działalność rozwijać w różnych miejscach rejonu Warszawy. Nieco dłużej za-

trzymał się w Ursusie u wspomnianego już kolegi S. Bernasa, stając się jego podkomendnym 

w zgrupowaniu AK ,,Kordian”, gotowym do udziału w Powstaniu Warszawskim. Udział ten 

jednak został udaremniony w Lesie Sękocińskim przez dywizję pancerną „Hermann Goer-

ing”. Resztki rozproszonego zgrupowania powróciły do Ursusa, by tam do grudnia 1944 r. 

przeżywać tragedie Powstania, a następnie – z uwagi na zbliżający się front sowiecki – po-

wrócić do Skarżyska Kamiennej. Tu, zachowując nadal ostrożność, trzeba było pogodzić się 

ze skrzętnie ukrywaną, ale równie groźną nową okupacją kraju, w którym NKWD wraz z UB 

dokonywało licznych aresztowań, zsyłek, tortur i morderstw.  
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Po 6 latach wojennych zmagań wznowił On studia, choć trudności i zagrożenia trwały 

nadal. Wszelkie niepoprawne politycznie działania, a nawet ujawniane poglądy, kończyły się 

represjami, aresztowaniem, torturowaniem, a nawet utratą życia. Kontynuując studia na Wy-

dziale Elektrycznym P.W., podjął pracę asystencką w Katedrze Matematyki i nadal współ-

działał z Sodalicją Mariańską, z wydawnictwem Tygodnika Warszawskiego oraz z Redakcją 

czasopisma naukowo-technicznego Politechnika, w której pełnił też funkcję Naczelnego Re-

daktora. Inwigilacje i represje z powodu tych – mających rzekomo „niewłaściwy” wpływ na 

środowisko akademickie – działań, zmusiły Go w 1949 r. do ich zaprzestania. Stan stresu jed-

nak pozostał, ale na szczęście nie przeszkodził w ukończeniu podjętej − pod kierunkiem Prof. 

J.L. Jakubowskiego – rozprawy na temat zagrożeń piorunowych i w uzyskaniu w 1950 r. dy-

plomu magisterskiego. Prowadzone śledztwo, groźba aresztowania i brak zatrudnienia utrzy-

mywały Go nadal w bardzo trudnej sytuacji.  

Odmowa przystąpienia do PZPR uniemożliwiała Mu zatrudnienie w Państwowym Insty-

tucie Elektrotechniki. Udało się jedynie podjąć dodatkowe studia na Wydziale Fizyki Uniwer-

sytetu Warszawskiego i korzystać z dorywczych zatrudnień w Głównym Instytucie Fizyki 

Technicznej, w Zakładzie Wysokich Napięć P.W., w Obserwatorium Geofizycznym w Świ-

drze i w Zakładzie Geofizyki PAN. Dopiero w 1954 r., po przekształceniu tego Zakładu w In-

stytut Geofizyki PAN, uzyskał On tam stałe zatrudnienie, trwające do końca Jego aktywności 

zawodowej, którą poświęcił fizyce atmosfery z ukierunkowaniem na zjawiska piorunowe.  

Na wspólny odcinek Jego drogi naukowej trafiłem w połowie lat sześćdziesiątych z racji 

mojego zaangażowania w badania zjawisk piorunowych również pod kierunkiem Prof. 

J.L. Jakubowskiego. Początkiem był nasz wspólny udział w rozpoznawaniu problemów na-

ukowych doktoranta wietnamskiego Nguyen Manh Duca. W tym czasie zaistniała też możli-

wość dokonywania rejestracji wyładowań piorunowych w Polsce za pomocą liczników 

CIGRE, uzyskanych w Szwecji przez Prof. J.L Jakubowskiego. Stało się to nie tylko zachętą 

do ich instalowania, ale również do rozwiązywania trudnych i bardzo ważnych problemów 

ich czułości, zasięgu działania i selektywnej rejestracji wyładowań doziemnych. Działo się to 

zarówno w nowo otwartym w 1965 r. Centralnym Obserwatorium Geofizycznym w Belsku, 

jak też i w ramach dotychczasowych badań elektryczności atmosfery w Obserwatorium Geo-

fizycznym w Świdrze. Dzięki dużej fachowości Jubilata udało się wkrótce dokonać kalibracji 

liczników i selektywnie rejestrować wyładowania doziemne, a w efekcie uzyskać wiarygod-

ność dokonywanych rejestracji i zaangażować się kolejno w rozwój nowych systemów lokali-

zacji wyładowań piorunowych (LLS), takich jak: IMPACT, SAFIR, PERUN, czy LINET. Był 

to jednak tylko drobny wycinek Jego badań z zakresu elektryczności atmosfery. Główną uwa-

gę skupiał On na problemach dotyczących elektromagnetycznego pola atmosfery, a w szcze-

gólności na występujących w nim zmianach i powodowanych nimi zakłóceniach 

środowiskowych w powiązaniu z przebiegami prądów piorunowych. Rezultatem było stop-

niowe uściślanie danych, charakteryzujących zjawiska towarzyszące wyładowaniom pioru-

nowym i ich rozpowszechnianie w intensywnej współpracy z przedstawicielami krajowych i 

zagranicznych ośrodków naukowych. 

Wielce ceniony był Jego udział w licznych seminariach i sympozjach naukowych, a 

zwłaszcza w pracach Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej (PKOO). Niemal od chwili 

zaistnienia w 1958 r. tego Komitetu był On jednym z głównych jego filarów, a dla mnie buso-

lą naukową w jego prowadzeniu przez okres 40 lat.  

Wyraźnie przyczynił się On do wzbogacenia naszej wiedzy o wyładowaniach pioruno-

wych i o sposobach zwalczania powodowanych przez nie zagrożeń oraz do uściślenia nie-

zbędnych do tego danych, a przez to do rozwoju całej dziedziny, jaką jest ochrona 

odgromowa i przeciwprzepięciowa. 
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Składam tu gorące podziękowania, Drogiemu Jubilatowi, za wszelkie dobro, jakie z dużą 

determinacją wyświadczył naszej Ojczyźnie, naszej profesjonalnej społeczności i całej Nauce. 

Gratuluję wspaniałego Jubileuszu i życzę wszystkiego, co najlepsze, na przyszłe lata. 

Zdobysław Flisowski 

Politechnika Warszawska 

 

 

 

100-lat Pana Stanisława 

 

Zaczynałem od burzy i gradu (magisterka 1969) a kończę z Piotrem Barańskim na torna-

dach (Parfiniewicz and Barański 2014, Parfiniewicz 2017). Kiedy w trudnych latach 80-tych 

musiałem w IMGW odejść od synoptyki i prognoz numerycznych a przeszedłem formalnie do 

zanieczyszczeń (do Karola Budzyńskiego i Krzysia Aberta), można powiedzieć zatrzymali 

mnie w zawodzie Krzysztof Haman i właśnie Stanisław Michnowski. Tego się nie zapomina. 

Pan Stanisław wykorzystał, można powiedzieć, moje zainteresowania fenomenologiczne 

(synoptyka) i fascynacje numeryką do interpretacji wyładowań atmosferycznych (Michnow-

ski et al. 1984). To chyba mój charakter (wybuchowy) spowodował, że błyskawice i PERU-

Ny wyznaczyły moją trajektorię naukową, chociaż początkowo nie traktowałem tego serio. 

A jednak, Pan Stanisław dał mi kolejne zadanie (Michnowski et al. 1987) a następnie związał 

z Piotrem. W 2008 r. już przyszła pora na tornada. Pierwsze seminarium na ten świeży wów-

czas temat w Polsce wygłosiłem, za namową Mistrza, właśnie w Instytucie Geofizyki: „Tor-

nado w rejonie Częstochowy – 20 lipca 2007” (Parfiniewicz 2009). Ginęli ludzie, 

dewastowane były domy – zależało mi by do publicznej świadomości dotarło, że są to właśnie 

groźnie brzmiące tornada, a nie eufemistyczne trąby powietrzne. Teraz, kiedy Łowcy Tornad 

upowszechnili ten termin i jest on używany naprzemiennie, nie ma to już znaczenia. Wracając 

do seminarium. Tam został ujawniony dość osobisty wątek mojego “uzależnienia” od Pana 

Stanisława. Związany jest z okupacją (niemiecką). Urodziłem się bowiem i wychowałem na 

Żoliborzu, na ul. Krasińskiego 16, w dawnej kwaterze dowódczej Żywiciela (rzut oka na ko-

ściół Św. Stanisława, ostoję ks. Popiełuszki) i tradycje powstańcze są wpisane w mój życio-

rys. Kiedy spytałem Pana Stanisława dlaczego chce ze mną współpracować, odpowiedział mi, 

że jeszcze z czasów KEDYWu, została mu umiejętność oceny ludzi. I to była moja najpięk-

niejsza recenzja. 

Podsumowując, jeżeli moje prace i nasze wspólne prace z Piotrem, przyczyniły się do pre-

cyzyjniejszego ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami konwekcyjnymi, to za wszystkim 

stoi przywództwo duchowe Pana Stanisława. 

Jan Parfiniewicz 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
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* * * 

Stanisław Michnowski to wielki uczony i patriota, który będzie obchodził swoją 100 rocz-

nicę urodzin dzień przed obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Koin-

cydencja tych dwóch wydarzeń jest wprawdzie przypadkowa, ale jakże symboliczna, biorąc 

pod uwagę cały życiorys tego wielkiego człowieka. W trakcie mojej wieloletniej współpracy 

ze Stanisławem Michnowskim i jego współpracownikami z Instytutu Geofizyki PAN miałem 

okazję i zaszczyt prowadzić badania nad identyfikacją różnych faz wyładowań atmosferycz-

nych na podstawie rejestrowanego wolno- i szybkozmiennego pola elektrycz-nego. Wynikiem 

tej współpracy, oprócz wspólnych publikacji, jest działająca w Rzeszowie stacja rejestracji 

wyładowań atmosferycznych. Prowadzone w Politechnice Rzeszowskiej badania dostarczają 

nowych wyników, które przykładowo w tym roku były prezentowane na konferencjach: 16th 

International Conference on Atmospheric Electricity (ICAE2018) w Nara w Japonii oraz 34th 

International Conference on Lightning Protection w Rzeszowie. To dowód na to, że długolet-

nia i owocna praca badawcza Stanisława Michnowskiego w zakresie fizyki atmosfery jest 

nadal kontynuowana. Jego wielki wkład w rozwój nauki jest doceniany na całym świecie o 

czym mogłem się przekonać współpracując z w ramach konferencji ICAE oraz z pracowni-

kami Uppsala University w Szwecji. Dlatego też należy podkreślić, że całe życie i praca Sta-

nisława Michnowskiego mogą stanowić wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń 

młodych naukowców. 

Grzegorz Masłowski 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

Rzeszów 

 
 

 

* * * 

 

Stanisław Michnowski był moim kolegą ze studiów na Wydziale Elektrycznym Politech-

niki Warszawskiej; studia rozpoczął jeszcze przed wojną, w 1937 roku, ale zakończył je ra-

zem ze mną w 1950 roku. Miałem z Nim wiele owocnych kontaktów, zwłaszcza w okresie 
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dużo późniejszym, podczas kilkuletniej współpracy między Centralnym Laboratorium Ochro-

ny Radiologicznej i Instytutem Geofizyki. Badania radioaktywności wykonywaliśmy na tere-

nie Obserwatorium w Świdrze, w powiązaniu z prowadzonymi tam od dawna cennymi 

pomiarami elektryczności atmosferycznej i danymi meteorologicznymi. Zostały one opisane 

między innymi w tomie jubileuszowym wydanym z okazji dziewięćdziesiątych urodzin Stani-

sława Michnowskiego (Peńsko 2009). 

Jerzy Peńsko 

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 
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* * * 

 

I am most probably the oldest living collaborator of Stanisław Michnowski in the Atmos-

pheric Electricity Laboratory of the Institute of Geophysics. My work began already before 

my graduation from Warsaw University, and Staś was then a man of 43. He hired me to a po-

sition of research assistant at the Institute of Geophysics, and this turned out to be a very for-

tunate decision for me, since I have been keeping my association with the Institute until now. 

I was overwhelmed by his great engagement, deep knowledge, and strong emotions toward 

what he was doing. And this first impression has not changed until now, and comes to my 

mind whenever I meet him.  

We were working together on fair-weather electricity problems for some time. Our scien-

tific collaboration ended rather soon, but the friendship has remained, in spite of many ideo-

logical differences. Staś is a man of very strong faith, but open to hear opposite views.  

He has an amazing memory, remembering not only facts, but also all science he has 

learned. Therefore, he is able to continue doing research in spite of his eye problems. He has 

everything in his head. This also concerns his priceless recollections from the World War II 

period, when he was very active in resistance movement. He belongs to the decaying group of 

eye witnesses of those times.  

Staś is a perfectionist. He has never presented his results without very deep analysis, care-

fully editing and “polishing” his publications. Quite often he preferred to postpone publication 

until everything was “perfect”. His Hundredth Birthday happened in the middle of his “refin-

ing” a recent publication. I am whishing him many years to come. 

Anna Dziembowska 

Institute of Geophysics 

Polish Academy of Sciences 
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Po latach 

 

Stanisława Michnowskiego poznałem w Zakładzie Geofizyki PAN (wtedy tak się nazywał 

obecny Instytut Geofizyki PAN) na początku lat sześćdziesiątych, kiedy zaczynałem tam pra-

cować. W roku 1964 okazało się, że po kilku latach funkcjonowania stacja geofizyczna zało-

żona w Wietnamie w 1957 roku w ramach Międzynarodowego Roku Geofizycznego 

wymagała renowacji. Przyrządy pracujące w klimacie tropikalnym należało poddać napra-

wom i kalibracji. W sierpniu 1964 roku z Instytutu Geofizyki PAN wyruszyła do Wietnamu 

czteroosobowa grupa. Uczestniczyłem w tej wyprawie, a moim zadaniem, między innymi, by-

ły prace związane z systemami pomiarowymi elektryczności atmosferycznej. Do tych działań 

przygotowywał mnie Stasio Michnowski. Pamiętam długie, bardzo cenne rozmowy, które do-

tyczyły również współpracy międzyludzkiej. W razie kłopotów miałem się szybko kontakto-

wać z Nim telefonicznie. Niestety, ze względów technicznych i politycznych okazało się to 

praktycznie niemożliwe (w Wietnamie zanosiło się na wojnę). W obserwatoriach wietnam-

skich prace przebiegały w miarę poprawnie. Michnowski był dobrze zapamiętany przez nota-

bli wietnamskich, oczywiście jako znakomity naukowiec, natomiast dla wysoko 

postawionych działaczy partyjnych problem stanowiła jego działalność religijna. Michnowski 

przemycił z Polski, pod pozorem przewożenia aparatury pomiarowej, obraz Matki Boskiej do 

kościoła w Cha-Pa oraz zorganizował tam mszę św. W czasie mojego pobytu w Wietnamie w 

rozmowie ze mną wysoki działacz partyjny wspominał, że gdy w związku z otwarciem ob-

serwatorium jechali samochodem z Hanoi do Cha-Pa, Michnowski poprosił go o zabranie ra-

zem z nimi jeszcze jednego „towarzysza” wietnamskiego. Problem powstał kiedy okazało się, 

że „towarzysz” jest wietnamskim księdzem. Dla partyjnego notabla musiało to być szokiem, 

skoro wspominał o tym po latach. Z Michnowskim jestem w kontakcie naukowym i towarzy-

skim od początku mojej pracy w IGF; w ostatnich latach już raczej tylko towarzyskim. 

Marek Górski 

Instytut Geofizyki 

Polska Akademia Nauk 

 

 

 

* * * 

 

Gdy przed ponad pół wiekiem rozpoczynałam pracę w Instytucie, Stasio Michnowski już 

pracował. Był kierownikiem Pracowni Elektryczności Atmosferycznej. Elektryczność atmos-

fery niewiele miała wspólnego z moją dziedziną czyli sejsmologią, jednak Stasia zapamięta-

łam od początku, ponieważ  był osobą zwracającą uwagę. Wszędzie było Go pełno, bo pełen 

był różnorodnych pomysłów i inicjatyw. 

Z biegiem lat nasza znajomość się zacieśniała. W ostatnich latach, gdy choroba ograniczy-

ła Stasia kontakty ze światem zewnętrznym, odwiedzałam Go w domu. Odwiedziny moje 

wiązały się, poza kontaktami towarzyskimi i koleżeńskimi, z opracowywanymi przez Stasia 

publikacjami. Wspominał przeżycia związane z II wojną światową, Powstaniem Warszaw-

skim, w którym uczestniczył w Zgrupowaniu „Obroża”. Wspominał też lata wcześniejsze, 

które przypadły na okres odzyskania przez Polskę, po latach zniewolenia, niepodległości, a 

znane Mu były z opowiadań rodzinnych. Lata dzieciństwa i młodości spędził w Skarżysku 

Kamiennej. Opis jego dziejów przedstawił w książce: „Z dziejów Polski i Skarżyska Kamien-

nej (wspomnienia rodzinne relacje i refleksje)”. Obecnie, jak mi wiadomo, opracowuje część 

drugą Dziejów, dotyczącą lat 1939-2015. Obdarzony jest fenomenalną pamięcią. Ale pogłę-

biająca się choroba oczu nie pozwala Mu na szybkie postępy w pracy. Zmusiła Go do korzy-
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stania z pomocy pana Janusza Kuraszkiewicza, któremu dyktuje to, co pragnie przelać na pa-

pier, by nieznane, a często bolesne, fakty z historii Polski nie uległy zapomnieniu. Owocem 

tych zmagań, poza wspomnianą publikacją, były opracowania: „O Sodalicji Mariańskiej Aka-

demików w Warszawie” i „Łukasz Ciepliński – wciąż za mało znany ostatni naczelny dowód-

ca Polski Podziemnej” (z współautorką Moniką Koniecko).  

Staszek Michnowski był i pozostał, człowiekiem aktywnym w różnych dziedzinach, nie 

tylko naukowych. Życzę Ci Staszku, byś chociaż w części zdążył zrealizować swoje zamie-

rzenia. 

Maria Wernik 

Instytut Geofizyki 

Polska Akademia Nauk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Michnowski w swoim mieszkaniu 
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Stanisław Michnowski during the ceremony to commemo-

rate his 90th birthday 

 

 

Marx Brook visiting the Institute of Geophysics in the early 1970s. From the left: Małgorzata 

Degórska, Head of Ozone Laboratory; Stanisław Michnowski; Marx Brook; Jan Słomka, Director of 

the Central Geophysical Observatory at Belsk; and Anna Dziembowska 
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Słowo od Jubilata 

Pragnę gorąco podziękować moim kolegom i współpracownikom oraz wyrazić hołd tym, 

którzy odeszli. Do pracy w Zakładzie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (taką 

nazwę nosił wtedy obecny Instytut Geofizyki) przyjął mnie prof. Tadeusz Olczak w roku 

1954, powierzając mi stanowisko adiunkta i kierownika Pracowni Elektryczności Atmosfery, 

której kierownikiem byłem aż do przejścia na emeryturę. Wdzięczny jestem prof. Stefanowi 

Manczarskiemu za podjęcie się bycia promotorem mojej pracy doktorskiej. Szczególnie 

mocne podziękowania kieruję do prof. Romana Teisseyre’a, dyrektora naukowego, a potem 

naczelnego Instytutu, który interesował się moją pracą i stale udziela mi dużego wsparcia. 

Spośród ówczesnych pracowników w pierwszym rzędzie pragnę wymienić Stanisława 

Warzechę, kierownika stacji elektryczności atmosfery w Obserwatorium Geofizycznym im. 

Stanisława Kalinowskiego w Świdrze, współtwórcę jej dużej rozbudowy. Duże uznanie i na-

sza wdzięczność należy mu się za prace badawcze na podstawie danych z obserwacji stacyj-

nych. Znane są jego prace o wpływie prób jądrowych i katastrofy jądrowej w Czarnobylu na 

elektryczność atmosfery w Świdrze. Wyniki obserwacji Stanisław Warzecha dokumentował 

przez długie lata w postaci roczników danych elektryczności atmosfery w Świdrze. Dane po-

miarowe opracowywali wszyscy zatrudnieni w Pracowni Elektryczności Atmosfery, w tym 

Józef Gadomski i Andrzej Kobendza. Prace stacyjne kontynuuje obecny kierownik Obser-

watorium w Świdrze Marek Kubicki, w rozszerzanym stale zakresie. 

Szczególnie dużo zawdzięczam mojemu głównemu współpracownikowi w tematyce elek-

tryczności burzowej i wyładowań atmosferycznych Piotrowi Barańskiemu, który osiągnął 

wysoki poziom eksperymentalnych badań zmian pola elektrycznego emitowanego przez wy-

ładowania.  

Dużo zawdzięczam Annie Dziembowskiej, która była aktywna w naszej pracowni, a na-

stępnie zajęła się sprawami wydawniczymi, oraz innym członkom Pracowni, którymi byli teo-

retyk Andrzej Łosakiewicz, zaangażowany też w badania eksperymentalne na Hornsundzie, 

oraz Marek Chrobak, który przez wiele lat z dużym oddaniem wykonywał prace techniczne 

i aparaturowe. 

W roku 2009 do grupy dołączyła Anna Odzimek, która m.in. prowadzi ze mną badania 

elektryczności atmosferycznej w rejonie polarnym na podstawie pomiarów w Hornsundzie. 

Jej zainteresowania i zaangażowanie w badania nad atmosferycznym elektrycznym obwodem 

globalnym mogą znacznie roszerzyć prowadzone dotychczas prace grupy elektryczności at-

mosfery.  

Spośród licznych przedstawicieli innych, polskich i zagranicznych instytucji, bez których 

nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe, pamięć i szczupłość miejsca pozwala mi na wymienie-

nie tylko niektórych.  

W okresie 1957-1958 pionierskie badania elektryczności atmosferycznej mogły być roz-

szerzone dzięki międzynarodowemu wsparciu i akcji Międzynarodowego Roku Geofizyczne-

go. Dzięki temu mogłem zorganizować stację badawczą elektryczności atmosfery w 

miejscowości Cha-Pa w Wietnamie. Rozpoczęło to długoletnią współpracę z Instytutem Geo-

fizyki Wietnamskiej Akademii Nauk. W ramach tej współpracy na długoletnim stażu przeby-
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wał Nguyen Manh Duc. W kierowanej przeze mnie Pracowni obronił pracę doktorską i wy-

soce zawansował pracę habilitacyjną, która jest również cennym wkładem we współpracę 

polsko-wietnamską. 

Dużym osiągnięciem w badaniach eksperymentalnych było zorganizowanie, wspólnie z 

moimi kolegami, stacji elektryczności atmosferycznej w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsun-

dzie. 

Przy szczupłości etatów dla zatrudnionych w tym okresie w Pracowni osób, w opracowy-

waniu danych z Hornsundu konieczna była zewnętrzna pomoc. Udzieliła jej początkowo Ni-

nel Nikiforova z Instytutu Fizyki Ziemi z Moskwy, a następnie Natalia Kleimenova i Olga 

Kozyreva z tegoż Instytutu. Współpraca ta okazała się owocna. Wspólne opracowania do-

prowadziły m.in. wyżej wymienione Panie do odkrycia efektów oddziaływań burz magne-

tycznych na pole elektryczne przy powierzchni ziemi w średnich szerokościach 

geograficznych. W badania te, intensywnie kontynuowane obecnie, wnieśli swój wkład Kaje-

tan Zielkowski, Iwona Stanisławska i Zbigniew Kłos z Centrum Badań Kosmicznych PAN; 

zaangażowany był również Sven Israelsson z Uniwersytetu w Uppsali. Ten ostatni, wraz z 

Edvardem Pislerem i Alim Enayatollahem, był również współpracownikiem w badaniach 

układów burzowych i rozkładu wyładowań atmosferycznych na terenie Szwecji; współpraco-

wałem też z Ernstem Åströmem z Uppsali nad teorią młynka do pomiaru pola elektryczne-

go. 

Spośród projektów realizowanych wspólnie z przedstawicielami instytucji krajowych, 

godny szczególnego podkreślenia jest udział pracowników Politechniki Warszawskiej, że 

wymienię tylko Zdobysława Flisowskiego z Wydziału Elektrycznego, Jerzego Berlińskie-

go, utalentowanego konstruktora uznanych na świecie przyrządów do pomiaru pola elek-

trycznego oraz Jana Drzewieckiego, który prowadził pomiary atmosferycznego prądu 

elektrycznego w Józefosławiu i Hornsundzie. 

Z wdzięcznością wspominam również współpracę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej, głównie z Kazimierzem Stefanickim, który okazał mi wiele wsparcia, oraz Jac-

kiem Walczewskim i Janem Parfiniewiczem. 

Długoletnie niezwykle cenne badania radioaktywności powietrza mogliśmy prowadzić w 

Obserwatorium w Świdrze przy współpracy z Instytutem Badań Jądrowych oraz Centralnym 

Laboratorium Ochrony Radiologicznej, przy udziale Jerzego Peński i Bogdana Gwiazdow-

skiego z CLOR oraz Bogny Mysłek-Laurikainen z IBJ. 

Od dawna współpracuję również ze Zbigniewem Kobylińskim nad efektami szeroko ro-

zumianej aktywności słonecznej na elektryczność dolnej atmosfery oraz elektrycznymi pre-

kursorami trzęsień ziemi. 

W końcu lat 1970-tych pionierskie w Polsce badania elektryczności statycznej i jonizacji 

powietrza w pomieszczeniach zamkniętych prowadzone były we współpracy z Centralnym 

Instytutem Ochrony Pracy w Warszawie (w czym uczestniczyli Henryk Korniewicz i Zyg-

munt Grabarczyk) i Politechniką Warszawską (Andrzej Wajdwicz). 

Godna odnotowania jest również współpraca z Politechniką Rzeszowską, w szczególności 

z Grzegorzem Masłowskim, w ramach działalności Polskiego Komitetu Ochrony Odgro-

mowej przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich NOT. Wynikiem tej współpracy jest działa-

jąca w Rzeszowie stacja rejestracji wyładowań atmosferycznych. 

Wspólne prace nad problematyką globalnej aktywności burzowej prowadziliśmy też z 

Pracownią Pól ELF i Rezonansu Schumanna w Krakowie (Uniwersytet Jagielloński i Akade-

mia Górniczo-Hutnicza), pod kierownictwem Andrzeja Kułaka. 

A cofając się do wczesnego okresu badania burz, gdy nie było możliwości zakupu nowo-

czesnych przyrządów, chciałbym jeszcze wspomnieć o współpracy z Józefem Koszewskim z 
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Instytutu Chemii Fizycznej PAN przy konstrukcji niezwykle użytecznej aparatury do rejestracji 

szybkich zmian pola elektrycznego. 
Podczas mojego długiego życia miałem szczęście zetknąć się z wybitnymi osobami, które 

miały duży wpływ na moją drogę zawodową, poczynając od studiów na Politechnice War-

szawskiej pod kierunkiem prof. J.L. Jakubowskiego, poprzez ponad roczny staż naukowy w 

Anglii, u prof. B.J. Masona w Imperial College w Londynie i u prof.  J.A. Chalmersa w 
Durham, po różne kontakty z wybitnymi badaczami elektryczności atmosfery, jak Hans Israël, 
Marx Brook, Bernard Vonnegut, Nobu Kitagawa, Toshio Ogawa, Hannes Tammet. Bar-
dzo dużo zawdzięczam Samuelowi Coronitiemu, sekretarzowi Międzynarodowej Komisji El-

ektryczności Atmosfery ICAE przy Unii Geofizycznej. Będąc wielokrotnym członkiem tej 

komisji mogłem nawiązywać ścisłe kontakty i możliwości współpracy z wieloma osobami. 

Pozwolę sobie wymienić tylko niektóre nazwiska: Hans Dolezalek – sekretarz ICAE, Lothar 

Ruhnke – prezydent ICAE. Ponadto kontaktowałem się z wieloma osobami na konferencjach 

i podczas ich wizyt w Polsce.  
Serdecznie dziękuję wszystkim, z którymi miałem przyjemność współpracować, za 

wspólne działania. Dziękuję również autorom wzruszających notatek zamieszczonych w tym 

tomie, przypominających podejmowane wysiłki i prace, oraz przedstawiających niektóre fakty 

z mojego życia. Wypowiedziane słowa uznania należą się całej grupie Pracowni Elektryczności 

Atmosfery i jej Współpracowników, która skupiła osoby solidarne i ofiarne oraz całkowicie 

oddane pracom naukowym z dziedziny elektryczności atmosfery. 
Najprawdopodobniej w takim gronie spotykam się po raz ostatni; w związku z tym chcę 

jeszcze raz bardzo serdecznie wyrazić wielką wdzięczność za życzliwość i wszelkie dobro, 

jakie od obecnych tutaj i wymienionych wyżej uzyskałem. Korzystając z tej okazji pragnę ró-

wnież bardzo przeprosić tych, którym zrobiłem jakąkolwiek przykrość lub w jakiejś mierze 

zawiodłem, nie spełniając pokładanych we mnie oczekiwań. 
 

Stanisław Michnowski 
 

Words from Stanisław Michnowski 

I wish to warmly thank my colleagues and coworkers and pay tribute to those who passed 
away. I was employed at the Department of Geophysics, Polish Academy of Sciences (now the 
Institute of Geophysics PAS) by Professor Tadeusz Olczak in 1954; and since that time I have 
been the head of the Atmospheric Electricity Laboratory until my retirement. I am indebted to 
Professor Stefan Manczarski for agreeing to be my PhD supervisor. Special thanks go to Pro-
fessor Roman Teisseyre, Deputy Director and then Director of the Institute, who was interested 
in my work and is still giving me a strong support. 

Among the members of the atmospheric electricity group at that time, it is Stanisław 

Warzecha who deserves to be mentioned in the first place; he was the head of the Atmospheric 
Electricity Station at the Stanisław Kalinowski Geophysical Observatory at Świder, one of the 

persons responsible for its development. We acknowledge his research based on observational 
data from Świder. Well-known are his papers assessing the effect of nuclear tests and Chernobyl 
nuclear accident on atmospheric electricity at Świder. Results of observations have for many 
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years been documented in the form of atmospheric electricity yearbooks. Measurement data 
were processed by all members of the Atmospheric Electricity Laboratory, including Józef 

Gadomski and Andrzej Kobendza. Observatory works are now continued by the Świder Ob-

servatory Director, Marek Kubicki, in still increasing range. 
I am particularly indebted to Piotr Barański, my main collaborator in the field of thunder-

storm electricity and lightning discharges, who reached a high level of experimental research 
of the electric field emitted by lightning discharges.  

I also owe a lot to Anna Dziembowska, who had been active in our group, and then became 
engaged in editorial works, and to other members of the Laboratory, namely, theoretician An-

drzej Łosakiewicz, participating also in experimental projects in Spitsbergen, and Marek 

Chrobak who, for many years, was doing technical and instrumental duties with great dedica-
tion. 

In 2009, our group was joined by Anna Odzimek, who has carried out, with my assistance, 
the atmospheric electricity research in a polar region on the basis of Hornsund measurements. 
Being interested and involved in studying the global electric circuit she is able to widely expand 
the scope of investigations that are currently under way by the atmospheric electricity group. 

Out of numerous representatives of other, Polish and foreign institutions, without whom our 
achievements would not be possible, the memory and shortage of place enable me to mention 
just a few.  

In the years 1957-1958, pioneering atmospheric electricity investigations have been ex-
panded, owing to international support and the action of International Geophysical Year. Hence, 
I was able to establish a research station in the locality Cha-Pa in Vietnam. This initiated many 
year cooperation with the Institute of Geophysics of the Vietnamese Academy of Sciences. In 
the framework of this cooperation, we hosted a post-graduate student Nguyen Manh Duc, who 
stayed with us for some years. Under my guidance, he defended his PhD thesis and highly 
advanced his habilitation dissertation, which is also a valuable contribution to Polish-Vietnam-
ese cooperation. 

A great accomplishment in experimental studies was to organize, together with my cowork-
ers, an atmospheric electricity station at the Polish Polar Station in Hornsund, Spitsbergen. 

Because our group was composed of just a few people, it was necessary to have an outer 
help to process the Hornsund data. The first help came from Ninel Nikoforova from the Insti-
tute of Earth Physics in Moscow, followed by Natalia Kleimenova and Olga Kozyreva from 
the same institute. The cooperation turned out to be very fruitful. Joint research enabled the 
above-mentioned ladies to detect the effects of magnetic storms on the electric field at the 
Earth’s surface in middle latitudes. Contribution to these studies, intensely continued up to now, 

was brought by Kajetan Zielkowski, Iwona Stanisławska and Zbigniew Kłos from the Space 
Research Center, as well as Sven Israelsson from the University in Uppsala. The latter, jointly 
with Edvard Pislerem i Ali Enayatollah, was also taking part in the studies of thunderstorm 
systems and lightning distribution over Sweden; I also worked with Ernst Åström from Upp-
sala on the theory of a field mill for electric field measurements. 

Among the projects realized together with representatives of domestic institutions, worth 
special emphasis is the participation of people from Warsaw Polytechnic; let me mention just 
Zdobysław Flisowski from the Electrical Engineering Faculty; Jerzy Berliński, gifted con-
structor of world recognized instruments for electric field measurements; and Jan Drzewiecki, 
who performed atmospheric electric current measurements in Józefosław near Warsaw and 
Hornsund.  

With gratitude I also mention the cooperation with the Institute of Meteorology and Water 
Management, mainly with Kazimierz Stefanicki, who gave me a strong support, as well as 
Jacek Walczewski and Jan Parfiniewicz. 
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At the Świder Observatory, we were able to make very valuable, long-lasting investigations 
of air radioactivity, in cooperation with the Nuclear Research Center and Central Laboratory of 
Radioactive Protection, with participation of Jerzy Peńsko, Bogdan Gwiazdowski and Bogna 

Mysłek-Laurikainen. 
I am also cooperating, for a long time, with Zbigniew Kobyliński, in a research into the 

effects of broadly understood solar activity on the electricity in the lower atmosphere and earth-
quake precursors in the electric field. 

In the late 1970s we also performed, quite novel in our country, measurements of static 
electricity and air ionization indoors, in collaboration with Central Institute of Labour Protec-
tion in Warsaw (Henryk Korniewicz and Zygmunt Grabarczyk being the main participants) 
and Warsaw Polytechnic (Andrzej Wajdwicz).  

Worth mentioning are our joint works with Rzeszów Polytechnic, notably with Grzegorz 

Masłowski, in the framework of Polish Committee of Thunderstorm Protection at the Associ-
ation of Polish Electrical Engineers. These brought as a result the lightning recording station 
operating in Rzeszów. 

We participated, too, in joint research on the global thunderstorm activity in cooperation 
with ELF Field and Schumann Resonance Laboratory in Cracow (Jagiellonian University and 
AGH University of Science and Technology) led by Andrzej Kułak. 

Speaking about the early period of thunderstorm studies, when we were unable to buy mod-
ern equipment, I want to mention the cooperation with Józef Koszewski from the Institute of 
Physical Chemistry, PAS, in constructing a very useful instrument for the recordings of fast 
electric field variations. 

During my long life I was lucky to meet eminent persons who exerted strong influence on 
my professional path, beginning with studies in the Warsaw Polytechnic under the guidance of 
Professor J.L. Jakubowski; through a research fellowship for over one year in England, visit-
ing Professor B.J. Mason at Imperial College in London and Professor J.A. Chalmers in 
Durham; to various contacts with outstanding scientists in the field of atmospheric electricity: 
Hans Israël, Marx Brook, Bernard Vonnegut, Nobu Kitagawa, Toshio Ogawa, Hannes 

Tammet. I owe a lot to Samuel Coroniti, secretary of International Commission on Atmos-
pheric Electricity at the Geophysical Union. Being a member of this commission I was able to 
make close contacts and a possibility to cooperate with many persons. Let me mention just two 
names: Hans Dolezalek – Secretary of ICAE, and Lothar Ruhnke – President of ICAE. More-
over, I had many fruitful encounters with eminent scientists at conferences and during their 
visits to Poland. 

I am very thankful to everybody with whom I had pleasure to collaborate. I am also indebted 
to the authors of touching notes enclosed in this book, recollecting our common efforts and 
some facts from my life. The appreciation expressed concerns the whole Atmospheric Electric-
ity Group and its collaborators, which gathers people who are supportive and fully devoted to 
scientific work. 

Most probably, we meet in this group for the last time, so I want to express once again my 
gratitude for the kindness and goodwill I acquired from those present here and those enumerated 
above. I am also taking the opportunity to sincerely apologize to those to whom I made any 
harm or disappointed them by not fulfilling their expectations. 

 
Stanisław Michnowski 

(translated from Polish by Anna Dziembowska) 
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ELECTRIC FIELD VARIATIONS FOLLOWING LIGHTNING 
DISCHARGES MEASURED IN WARSAW AND ŚWIDER 

A b s t r a c t  

A survey of electric field variations following lightning discharges observed in War-
saw and Świder is given and some influences on their forms are discussed. Local influ-
ences due to space charge produced by point discharges and splashing of the rain-drops 
were noticed as distinct in the region with high electric field intensities or with presence of 
rain. 

Generally, the observed changes of character of recovery curves in relation to distance 
are similar to those obtained theoretically by Tamura and based on his model. This seems 
to confirm the conception of the transient character of recovery variations from electro-
static to current flow field distribution of thundercloud after lightning. The recovery times 
T′ for conditions undisturbed by local influences are however shorter than in Tamuras cal-
culations and do not correspond to the empirical relations reported by Smith. Considerable 
differences in the recovery time T′ were distinguished for intracloud and cloud-earth dis-
charges for observed heat thunderstorms. The average T′ for cloud discharges was about 
1∙75 times shorter than the average T′ for ground discharges occurring at the same distance 
from the flash (between 15–25 km). Some pecular shapes of recovery curves are presented. 

The recovery curves seem to be dependent on the stage of development of the thun-
dercloud cells and the variable character of the cloud from one storm to another. The field 
variations after lightning, by which the recharging processes and electrical structure of the 
cloud may be manifested, need more attention and further study. Some preliminary re-
marks and suggestions are given. 
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were noticed as distinct in the region with high electric field intensities or with presence of 
rain. 

Generally, the observed changes of character of recovery curves in relation to distance 
are similar to those obtained theoretically by Tamura and based on his model. This seems 
to confirm the conception of the transient character of recovery variations from electro-
static to current flow field distribution of thundercloud after lightning. The recovery times 
T′ for conditions undisturbed by local influences are however shorter than in Tamuras cal-
culations and do not correspond to the empirical relations reported by Smith. Considerable 
differences in the recovery time T′ were distinguished for intracloud and cloud-earth dis-
charges for observed heat thunderstorms. The average T′ for cloud discharges was about 
1∙75 times shorter than the average T′ for ground discharges occurring at the same distance 
from the flash (between 15–25 km). Some pecular shapes of recovery curves are presented. 

The recovery curves seem to be dependent on the stage of development of the thun-
dercloud cells and the variable character of the cloud from one storm to another. The field 
variations after lightning, by which the recharging processes and electrical structure of the 
cloud may be manifested, need more attention and further study. Some preliminary re-
marks and suggestions are given. 
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ZMIANY POLA ELEKTRYCZNEGO PO WYŁADOWANIACH 

ATMOSFERYCZNYCH OBSERWOWANYCH W WARSZAWIE I ŚWIDRZE 

S t r e s z c z e n i e  

Podczas kilkunastu burz i ulew były wykonywane w Świdrze i Warszawie pomiary 
zmian pola elektrycznego za pomocą przyrządu o stałej czasu wskazań wynoszącej ok. 
0,1 s. Jednocześnie prowadzono rejestrację prądu z ostrza oraz akustyczne i wizualne  
obserwacje wyładowań. Dodatkowo prowadzone były w Świdrze rejestracje ładunku prze-
strzennego, nasilenia opadu, kierunku i siły wiatru oraz innych elementów meteorologicz-
nych. Układy pomiarowe zainstalowano w specjalnie wybranym rozkładzie przestrzennym 
na dwu wysokościach celem uchwycenia wpływu efektów lokalnych na przebieg zmian 
pola. 

W artykule został podany przegląd rejestrowanych zmian pola po wyładowaniach 
elektrycznych. Starano się prześledzić dostępne dla obserwacji wpływy wywierane na 
przebieg zmian powrotu pola przez chmury burzowe i ich wyładowania oraz przez za-
kłócające efekty wizualne. W analizie posłużono się metodą zestawień odpowiednich pa-
rametrów charakteryzujących zmiany powrotu pola dla różnych warunków lokalnych i  
różnych odległości od wyładowań, rodzaju chmur, etc. Drugim możliwym podejściem by-
ło wykorzystanie porównań obserwowanych zmian powrotu pola ze zmianami wypro-
wadzonymi teoretycznie na podstawie przyjmowanych modeli chmur, przede wszystkim 
przepływowego modelu Tamury. 

Jednoczesne pomiary kilku elementów w Świdrze potwierdziły wyraźnie występowa-
nie silnych wpływów lokalnych pochodzących od czynników, jakie występują w warstwie 
przyziemnej powietrza, a co do działania, których nie ma jeszcze powszechnej zgody. Zo-
stały stwierdzone duże wpływy wywołane ulewnym deszczem (rys. 12, 13) oraz bardzo 
wyraźny wpływ ładunków przestrzennych wytwarzanych przez wyładowania z ostrzy 
(rys. 7, 8, 10, 11). Oddziaływanie tych ładunków może być praktycznie pomijane przy 
niedużych wartościach gradientu potencjału. Uznano, iż spełnienie tego warunku daje 
praktycznie pomijalność również efektu elektrodowego. Rozeznanie lokalnych wpływów 
pozwoliło dać wskazówki co do właściwego wyboru miejsca obserwacji zmian powrotu 
pola przy badaniach elektrycznych właściwości chmur. Z tych i innych względów uznano 
za właściwe wybranie odległości między 12 i 25 km oraz wyłączenia okresów lub miejsc 
obserwacji z deszczem. 

Rejestrowane różnice charakteru powrotu pola w zależności od odległości od wyła-
dowania są na ogół podobne do odpowiednich zmian otrzymanych teoretycznie przez Ta-
murę na podstawie jego modelu (patrz rys. 14, 15, 16). Podobieństwo to przemawia za 
słusznością przyjętej przez Tamurę dotychczas kontrowersyjnej interpretacji zmian cha-
rakteru przebiegów powrotu pola w miarę oddalania się od wyładowania. Według tej in-
terpretacji przebiegi powrotu pola odpowiadają przejściu rozkładu pola rozładowywanej 
chmury od początkowego rozkładu elektrostatycznego tuż po wyładowaniu, poprzez stany 
nieustalone do quasistacjonarnego rozkładu przepływowego dyktowanego właściwościami 
ośrodka. Czas T′ powrotu pola do połowy amplitudy skoku E był jednakże znacznie krót-
szy niż w obliczeniach Tamury i nie odpowiadał empirycznej zależności podawanej przez 
Smitha. Również nie odpowiada teoretycznym krzywym Tamury wiele nietypowych (tj. 
nie zbliżonych do ekspotencjalnych) form krzywych powrotu pola, które licznie występo-
wały w Świdrze i Warszawie. Część z tych form nie była dotychczas przez nikogo oma-
wiana (np. rys. 7, 8, 17) niektóre natomiast (np. rys. 19, 20) nie zyskały należytej uwagi. 
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Wobec spotykanych rozbieżności wydaje się konieczne wprowadzenie uzupełnień i no-
wych założeń do modelu przepływowego Tamury. 

Interesujące spostrzeżenia przyniosły w Warszawie i Świdrze badania różnic czasu 
powrotu pola dla ujemnych i dodatnich skoków pola po wyładowaniach. Odpowiadające 
znakom skoków różnice szybkości powrotu pola obserwowano uprzednio jako raczej nie-
wielkie. Dla wartości średnich rozpatrywanych dotychczas łącznie dla różnego rodzaju 
burz były one notowane w wysokości około 15%. Podobnej wielkości średnie różnice były 
obserwowane w Świdrze i Warszawie. Uderzająco duże różnice ujawniły się wówczas, 
gdy do porównań wzięto wyładowania z wyłączeniem burz frontalnych i intensywnych 
burz termicznych. Podczas paru burz termicznych średni czas T′ był dla skoków ujemnych 
około 1,75 razy krótszy niż przeciętny czas T' dla skoków o znaku dodatnim. W jednym i 
drugim przypadku dotyczy to wyładowań z odległości pomiędzy 15 i 25 km. 

Używając ogólnie znanej metody analizy znaku skoków pola w funkcji odległości od 
wyładowania, można było przypisać obserwowanym burzom cieplnym stosunkowo prostą 
strukturę o dodatnim tylko spolaryzowaniu chmur oraz przyjąć, że dla odległości prze-
kraczających odległość odwrócenia znaku pola skokom o znaku dodatnim odpowiadają 
wyładowania doziemne, zaś o znaku ujemnym – wyładowania w chmurze. Otrzymane róż-
nice wykazują wobec tego występowanie w obserwowanych burzach termicznych znacz-
nie dłuższego czasu powrotu pola (o około 75%) dla wyładowań doziemnych niż dla wyła-
dowań w chmurach i rozszerzają dotychczasowe w tej sprawie informacje. W dawnych 
pracach co prawda wskazywano na możliwość większego nieco czasu powrotu pola dla 
wyładowań doziemnych niż dla wyładowań w chmurach, lecz ogólnie występowania tego 
nie wykazano, poza paru pojedynczymi przypadkami indywidualnymi, w których dostępna 
była identyfikacja wizualna rodzaju wyładowań. W powojennych badaniach zmian pola 
nie spotyka się już na ten temat dalszych danych, co wydaje się raczej dziwne zważywszy 
znaczenie tego rodzaju spostrzeżeń. 

Pomiary w Świdrze i Warszawie częściowo potwierdzają występowanie cykliczności 
w nasileniu częstości wyładowań w czasie burz termicznych. Wydaje się, iż w pewnych 
przypadkach możliwe staje się rozróżnienie maksymalnego nasilenia częstości wyładowań 
poszczególnych komór burzowych. Nie udało się prześledzić nawet przybliżonej wyraźnej 
zależności krzywych powrotu pola od stopnia rozwoju komór burzowych i od zmiennego 
charakteru poszczególnych burz. Mimo braku wystarczającej statystycznie liczby przy-
padków oraz braku możliwości dokładniejszej oceny występowania stopnia rozwoju po-
szczególnych komór (brak obserwacji radarowych i lokalizacji wyładowań) wydaje się 
jednak, ze stosunek T′ do częstości wyładowań nie jest w przybliżeniu wielkością stałą i 
zależy co najmniej od rodzaju burz. Badania odpowiednich zależności związanych z pro-
cesami regeneracji ładunków i z trudnymi do określenia własnościami struktury elektrycz-
nej chmur wymagają daleko idących studiów. W sprawie rodzaju i zakresu wstępnych 
badań zostały sformułowane początkowe uwagi i sugestie. 

Full text is available at 
 
Full text in the Supplement
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SOME RESULTS OF THE MEASUREMENTS OF RADIOACTIVE, 
ATMOSPHERIC ELECTRICITY AND METEOROLOGICAL PARAMETERS 

AT THE GEOPHYSICAL OBSERVATORY AT ŚWIDER 

Stanisław MICHNOWSKI*, Jerzy PENSKO**, Bogdan GWIAZDOWSKI*** 

Abstract 

Measurements methods of the gamma background radiation and artificial radioac-
tive fallout from the atmosphere are described. The measurements results are given to-
gether with the values of meteorological and atmospheric electricity parameters. The 
measurements were carried out on the ground of the Geophysical Observatory at 
Świder in 1970–1972. 

A preliminary examination of the measurements results shows that an average 
daily gamma background radiation is at Świder almost constant during the whole year 
(approximately level of 2.7 R/h) with the exception of periods of heavy rainfall and 
snow. 

In the samples of radioactive fallout taken at the find of March and the beginning 
of April 1972 fresh fission products were found. They originated from an atmospheric 
nuclear explosion carried out on 19 March 1972 in the People’s Republic of China. 
The multiple increase of the radioactive fallout, connected with this explosion, only 
slightly disturbed the gamma background radiation. The values of conductivity, how-
ever, increased significantly in spite of a grater concentration of condensation nuclei 
observed at that time. 

The relationships between atmospheric electricity parameters, the condensation 
nuclei and intensity of radioactive exposure dose rates are discussed. These relations 
are modified by the complex influence of meteorological factors and ground condi-
tions. 
 
 
     *Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw. 
   **Institute of Nuclear Research, Świerk near Warsaw. 
***Central Laboratory of Radiological Protection, Warsaw. 
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WSTĘPNE WYNIKI POMIARÓW RADIOAKTYWNYCH, 
ATMOSFERYCZNO-ELEKTRYCZNYCH I METEOROLOGICZNYCH 

PROWADZONYCH W OBSERWATORIUM GEOFIZYCZNYM W ŚWIDRZE 

Streszczenie 

W pracy opisano metody pomiarów, ziemskiego tła promieniowania gamma i 
opadu promieniotwórczego z atmosfery. Podano wyniki tych pomiarów wraz z ele-
mentami meteorologicznymi i elektryczno-atmosferycznymi. Pomiary wykonywano w 
latach 1970-1972 w Obserwatorium Geofizycznym IGF PAN w Świdrze w ramach 
trójstronnej współpracy pomiędzy Instytutem Geofizyki, Instytutem Badań Jądrowych 
w Świerku i Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej. 

Na podstawie wstępnego rozpatrzenia wyników pomiarowych można stwierdzić, 
że średnie dzienne tło promieniowania gamma w Świdrze jest prawie stałe w ciągu ro-
ku (2.7 R/h), z wyjątkiem okresów silnego deszczu i występowania pokrywy śnież-
nej. 

W próbkach opadu promieniotwórczego zebranych na przełomie marca i kwietnia 
1972 r. zaobserwowano świeże produkty rozszczepienia, pochodzące od eksplozji ją-
drowej dokonanej w atmosferze w Azji Środkowej na terenie Chińskiej Republiki Lu-
dowej, dnia 19 marca 1972 r. Wielokrotne podwyższenie opadu promienio-twórczego 
związane z eksplozją nieznacznie tylko wpłynęło na zmianę tła promienio-wania 
gamma. Podwyższyły się jednak wyraźnie wartości przewodnictwa, pomimo obser-
wowanych większych niż uprzednio stężeń jąder kondensacji. 

Rola elementów elektrycznych (stężeń jonów i przewodnictwa) jako wskaźnika 
zanieczyszczeń substancjami radioaktywnymi lub jądrami kondensacji może być w 
pewnych sytuacjach ograniczona. Wynika to ze względu na przeciwny kierunek od-
działywań tych zanieczyszczeń na koncentrację jonów oraz na różnego rodzaju ich 
modyfikacje meteorologiczne. Elementy elektryczne najczęściej okazują się jednak 
wrażliwym wskaźnikiem jednego z tych zanieczyszczeń, przy znajomości drugiego lub 
braku jego zmian. 

 
 
Full text is available at 
 
Full text in the Supplement
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I KRAJOWE SYMPOZJUM NAUKOWE 

WPŁYW ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNYCH 
W BUDOWNICTWIE NA ZDROWIE CZŁOWIEKA 
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WPŁYW ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNYCH 

NA JONIZACJĘ POWIETRZA 
POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH 

S t r e s z c z e n i e  

Omówiono jonizację powietrza jako istotny parametr jakości mikrośrodowiska 
pomieszczeń mieszkalnych. Na podstawie badań własnych przedstawiono kon-
centrację jonów i aerozolu w powietrzu mieszkań nowego budownictwa, na tle od-
powiednich koncentracji w miejskim powietrzu zewnętrznym oraz w powietrzu 
obszarów o stałym zanieczyszczeniu. Stwierdzono występowania wyraźnych za-
leżności stanu zjonizowania powietrza od ścian betonowych, wykładzin z tworzyw 
sztucznych, ogrzewania i urządzeń wewnętrznych. Przedyskutowano wielkość 
tych efektów i ich ewentualny wpływ na jakość powietrza mieszkań. Przedstawio-
no potrzeby badań i kontroli jonizacji powietrza z punktu widzenia jej oddziaływa-
nia na zdrowie mieszkańców. Podano w związku z tym wstępne uwagi i wnioski 
dotyczące nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych w budownictwie 
mieszkaniowym. 

 
EFFECT OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES  

UPON AIR-IONIZATION IN FLATS 
A b s t r a c t  

The air ionization is discussed as an essential quality parameter of the micro-
environment of flats. On the basis of the authors’ own investigations, the concen-
tration is presented of ions and aerosol in air of flats in new buildings, against the 
background of corresponding concentrations in the outside urban air, and in the air 



- 99 -

100-TH BIRTHDAY OF STANISŁAW MICHNOWSKI

S. Michnowski i inni 
 
 

of regions of low contamination. The occurrence has been found of clear depend-
ences of air ionization upon the concrete walls, plastics lining, heating and internal 
equipment. The magnitude of these effects is discussed end their possible influ-
ence upon the air quality in flats. The necessity is indicated of examining and 
checking the air ionization from the viewpoint of its effect upon the inhabitants’ 
health. In this connection, preliminary remarks have been made and conclusions 
have drawn, concerning new solutions with respect to materials and structures in 
residential building. 

 
 
 

Full text is available at 
 

Full text in the Supplement
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WPŁYW ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNYCH 

NA ZAGROŻENIE ZDROWIA 
PRZEZ ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNĄ 

S t r e s z c z e n i e  

Bryła budynku praktycznie nie przepuszcza do wnętrz mieszkalnych natural-
nych pól elektrycznych, występujących w wolnej przestrzeni a mogących mieć 
wpływ m.in. na synchronizację rytmów biologicznych i oczyszczanie powietrza z 
naładowanych elektrycznie aerozoli. Z drugiej strony tworzywa sztuczne, stoso-
wane w mieszkaniach na obudowy i wykładziny, silnie elektryzują się stwarzając 
zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców. Mogą powodować pożary i 
wybuchy, bolesne rozładowanie elektrostatyczne i długotrwałe oddziaływanie na 
mieszkańców silnych pól elektrostatycznych, zmieniających naturalny rozkład ła-
dunków elektrycznych w ciele ludzkim. Zagadnienia te są problemem ogólnoświa-
towym, nie w pełni rozpoznanym, który w kraju powinien znaleźć wyraz w 
badaniach podstawowych i ściśle użytkowych. W tym zakresie zgłaszano szereg 
postulatów, zwracając szczególną uwagę na konieczność wprowadzenia ochrony 
antystatycznej w istniejących budynkach i na opracowanie technologii produkcji 
tworzyw sztucznych o ograniczonej elektryzacji. Podano również wyniki badań 
elektryczności statycznej w budynkach mieszkalnych, w których zastosowano róż-
ne tworzywa sztuczne. 
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EFFECT OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES  
UPON HEALTH HAZARD FROM STATIC ELECTRICITY 

A b s t r a c t  

The body of a building does not practically let through into the residential inte-
rior of a building, the natural electric fields that occur in free space, and may have 
an effect, among other things upon the synchronization of biological rhythms and 
purification of the air from the electrically charged aerosols. On the other hand, 
plastics used in flats for fitmens and lining, become intensely electrified and consti-
tute a danger to the inhabitants’ health and even life. They may cause fires and 
explosions, painful electrostatic discharges and sustained effect upon inhabitants 
of strong electric fields that change the natural distributions of electric charges in 
the human body. These are world-wide problems not yet fully known, which in this 
country should find their expression in both fundamental and strictly functional re-
search. Many requirements have been made in this respect, special attention be-
ing paid to the necessity for introducing antistatic protection in the existing 
buildings, and for developing the production technology of plastics with limited 
electrification. The results are also given of studies on static electricity in residen-
tial buildings, wherein different plastics have been applied. 

 
 
 

Full text is available at 
 

Full text in the Supplement
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PARTLY INSULATED WIRE ANTENNA FOR ELECTRIC FIELD 

AND AIR-EARTH CURRENT MEASUREMENTS IN THE FREE ATMOSPHERE 

Jerzy BERLIŃSKI 

Institute of Electronics, Warsaw Technical University, Warszawa 
 

Stanisław MICHNOWSKI 

Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa 

A b s t r a c t  

A model of partly insulated antenna for free-atmospheric electric field and 
air-earth current measurements is discussed. The method of measurement is 
briefly outlined. The effects of insulator of part of antenna on the electric field 
and current distribution as well as the effects of induction interaction between 
the upper and lower antenna are preliminary analyzed. 

The results of the test soundings and estimated measurement errors are  
presented. 
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Stanisław Michnowski, our senior colleague and mentor, celebrates in 
November 2018 the grand jubilee of one Hundred Years of Age. He is a man of very 
broad interests: a renown geophysicist, and a person strongly engaged in social, 
philosophical and religious aspects of life.  

He is an acknowledged authority on theoretical and practical problems of 
atmospheric electricity, including lightning discharges, global circuit, electric structure 
of thunderclouds, instrumentation, lightning protection as well as effects of indoor 
ionization on human health, and is one of the pioneers of research on solar wind–
magnetosphere–lower atmosphere interaction effects on atmospheric electricity, to 
briefly mention the just the main topics on which he has noted achievements. Some 
of his influential early papers are republished in the present book. 

Stanisław Michnowski has been active in scientific communities, both in our 
country and internationally. This was acknowledged by electing him, in November 
2014, the Honorary Member of the IUGG/IAMAS International Commission on 
Atmospheric Electricity (ICAE), after four decades of serving as a member in the 
Commission. He is also a Honorary Member of the Polish Committee on Lightning 
Protection and a Honorary Member of Polish Geophysical Society. 
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Hen ryk Mikołajczyk 
WPŁYW MIKROKLIMAT\J l ELEKTROKLIMAl\J POMIESZCZE'1 MIESZKALNYCH 

NA ZDROWIE CZł.OWIEKA 
St re.szczenie 

Optymalizacja mikroklimatu gomieszczań mieszkalnich wymaga utrzymania tem
peratury powietrza około 21 +1 C w zimie oraz 20•24 C w lecie, wilgotności 
powietrza w przedziale 40-SOi w zimie oraz w przedziałach naturalnych w le
cie, przepływu powietrza w przedziale 0,1 - 0,2 m/s. Niższe i wyższe wartości 
tych parametrów wpływaję niekorzystnie na samopoczucie oraz sprzyjaję wystę
powaniu lub nasilaniu sit zmian chorobowych typu kataralnego, reumatycznego, 
uczuleniowego i innych. Elektroklimat wynika z obecności ładunków elektrycz
nych i pól elektromagnetycznych /e-m/ ·w środowisku. W odniesieniu do po111iesz
czeń mieszkalnych chodzi o zapewnienie odpowiedniego stężenia małych jonów 
u{emnych i dodatnich /02, CO�/ oraz o eliminowania warunków powstawania
e ektryczności statycznej. Ze względu na istotne znaczenie dla organizmu 
ludzkiego naturalnych pól e-m bardzo małej częstotliwości oraz ze wzglfclu 
na możliwość zakłócenia tych pól i wywoływania niekorzystnych zmian przez po
la e-m ze tródeł sztucznych, materiały konstrukcyjne domów mieszkalnych nie 
powinny ekranować naturalnych pól �-m, natomiast powinny osłabiać pola e-m 
ze tródeł sztucznych. 

Henryk Mikołajczyk 
EFFECT OF MICRO• ANO ELECTROCLIMATE OF FLATS UPON HUMAN 

HEALTH 
Abstract 

Optimisation of the microclimate of flats callg for 111aintaining the air 
temperatura at about 21 +1°c in wenter, and 20-24 C in eummer, the air humi
dity within 40-50 per cent in winter, and within naturel limits in summer, 
the air flow within 0.1 - 0.2 m/s. Lower end higher values of thase parame
ters have an.adverse effect upon the frame of mind, and favour the occurrence 
or exacerbation of diseases such as cold, rheumatism, allergy and others. The 
electroclimate results from the presence in the environaent of electric char
ges and electro-magnetic /e-m/ fields. Adequate concentration of small ions 
both positive and negative ;o2, C:02/ is to be ensured in flats, and the con
ditions are to eliminated thet favour tha generation of static electricity. 
In view of the great importance for human body of the naturel e-a flelde of 
very low frequency, as well es in vie1, of the possibility of disturbing the
s e  fields, and producing adverse changes br e-m f1elds froll artificial sour•
ces, the building materials of rasidentia houses ara not to screen the na
turel e-m fields, but are to weakan the e-m fields fro111 artificial eources. 

lORpl!K IIHKODBA'IJ!R 

BllllRHllE lll!KPOKl!lll,IATA I! SJIEKTPOK111!11ATA IHJil,IX UOIIElllEHillł ll1 S.llOPOBhE 1iEJ!Ol!EliA 
Pesm11e 

0nTKll1111H3BIIJIH IIIIKpOKJIIIIIBTB lll!JIIIX no11e�eHKI TpeOye, coxpaaeBIH TellI!epaT1J)l,I ll03;11yXa OKono· 
21 .t.I0c 811110A K 20-24°C neToll, llllllJtHOCTII l!08.11JXB B npeAenax 40-5()!5 8111101 R B  ecrecTB8Hl!HX npe-

Aenax BeToll, nOTOKB B03llJX8. B HBTepe1111e O,I - 0,2 11/c. lionee BIISKRe I Oonee BYCOKl!e ssaqe111B 
STIX napB.lleTpoB Belll,lrOAHO BnHKIJ'.r HB CBIIOq1]1CTBHe, a Ta!'�e cnocodctByl>T n0Rl1B6HH1J BJ111-00oCTpe
B11J) OoneaHeBHWC ISlleHeHHe KBTBp8JII,doro, peBIIBTHqecKoro, !IJIJlepraqecKoro TBna R AP1I'IX. llxeKTPO
KllJIMBT oOpaayeTCft B pe8flll,TBT8 HIIJIJl'lllft 8JI8KTpaqecKIIJ: 88Pff.ll0B B BJl8KTpoll!lI'IIHTIIHX noneR /BIi/ > 
CpeAe. no OTHOB6HHD K llllllllll no11e.es•1111 peqi IIABT O oOecneqeaHK COOTB8TCTBYJl•eR KoHneHTPBDKB 
BIIJIHX, OTpi,IUBTeJll,HWC B nonOllllT8BiBHX, HOBOB /fJi., CO�/. a TBKKe O BCKJ[l)qeHII• ycnoBBA oOpaaoea
HIR CTBTKqecKOl'O 8JI8KTpaqec,ea. BBKA1 C71!18CTB8HH0ro aaaqeHHft ,llllR opr8J!B8118 qeaoBeKa ec,ec,
BeHHHX noaeR BIi Bec1ua MBJIOR·qac,o!l,l, 8 !BKBe Bl!HJlf l!OSKOIIIIOCT• no11ex. 8TKX nonen K llH888.BHft 
BeB!lroAHHX H8M8H8BHI DOJIJUIK BM BCKJCCTBeBHHX aCTOIUlllKOB, KOHCTPYRUHOHlll,le IIBT6J)IUIJIH llllJIHX AO
MOB He AOJl&llli aKp8J!HPOB8Ti-8CTectB8HIIUX noneR 811, a AOJDCIIH ocaaOaRTi noaB WCKytlCTB8HRWC RC
!OqllHKOB. 
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I KRAJOWE SYMPOZJUM NAUKOWE 
W Pl. YW ROZWIĄZAŃ MATER !Al.OWO-KO N STRU KCYJ NYCH 

W BUDOWNICTWIE NA ZDROWIE CZŁOWIEKA 
Warszawa, 18-19 listopada 1980 

doc. dr Stanisław Michnowski, dr Stanisław Warzecha 
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 
Warszawa 
mgr Andrzej Wajdwicz 
Politechnika Warszawska 

2.3 

WPŁYW ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNYCH 
NA JONIZACJĘ POWIETRZA 

· POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH

JONIZA�A POWIETRZA JAKO CZ\'NNIK MIKROŚRODOWISKA 
POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH 

Powietrze, zarówno na zewnętrz jak i wewnętrz budynków, podlega procesowi 
jonizacji polegajocemu na wyr,vaniu elektronu lub elektronów z atomów częstek 
powietrza na koszt en.ergii różnych czynników jonizujęcych, głównie promienio
wania substancji radioa.ktywnych i promieniowania kos111icznego� 

w wyniku procesu jonizacji w powietrzu wystfpuję naładowane elektrycznie 
dodatnie· i uj8łllne częstki; które nazywamy jonami at11osferycznyai. Pewna ich 

, ilość znajduj_e się zawsze w każdym środowisku człowieka, a WifC zarówno w
powietrzu zanieczyszczonym jak i w powietr�u czystya. 

Jony, ze wzgltdu na ich ruchliwość, dzielimy na szereg grup wielkości. Do
tychczas najczttciej przyjmowano trzy zakresy wielkości jonów, a mianowiecie 
jony lekkie, średnie i citżkie, mimo pewnej arbitralności tego podziału nie 
oddajęcego całego spektru• wielkości spotykanych jonów. Spektru• to kształ
towane jest przez rozkład wielkości cz�stek aerozolu, która po otrzymaniu 
ładunku elekt·rycznego stanowię jony o różnej wielko·ści. Ilość. jonów, ich znak
i wymiary /ruchliwość/ określajo etan zjonizowania powietrza, który skrótowo 
nazywany bywa jonizacjo p.owietrza.· 

Prowadzone od wielu lat badania wykazuje, że jony zawarte w powietrzu 
oddziaływujo na organizmy żywe, głównie zaś na pract 'układu. oddechowego. Ich 
szkodliwe biologiczne działanie czoato zwiozane jest z towarzyszocya temu 
zjawisku nieodpowiednim składet1 chM1icznym powietrze. 

173 




































































































	D-74-calosc+suppl
	D-74-okladka1-z_tlem
	Publs-pusta_strona
	D-74-okladka1a
	D-74-Strona_redakcyjna
	Contents
	Publs-pusta_strona
	Editorial_note-final
	Publs-pusta_strona
	Williams_wspomn
	Odzimek-Preface
	BibliographySM
	From_coworkers
	Slowo_od_jubilata-final
	Selected_early_publications
	D-74-okladka2
	D-74-okladka-tyl

	D-74-Supplement-new2
	D-74-Supplement
	D-74-Supplement
	Suppl-1
	Suppl-2
	Suppl-3
	Suppl-4
	Suppl-5
	Suppl-6

	Suppl-1
	Suppl-2
	Suppl-3
	Suppl-4
	Suppl-5
	Suppl-6




