
 

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI i INFORMATYKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 20 października 2017 r. zmarł  

 

Śp. 
prof. dr hab. Adam Sobiczewski   

(Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) 
 

Urodzony 21 sierpnia 1931 r. w Skierniewicach.   

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. 

Stopień doktora uzyskał w 1964 r., stopień doktora habilitowanego w 1969 r., 

stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1976 r., a profesora zwyczajnego w 1989 roku.  

Wypromował 10 doktorów. Od 1989 r. był członkiem korespondentem PAN, a od 2013 r. członkiem rzeczywistym PAN.  

Od 1962 r. pracował w Instytucie Badań Jądrowych, przekształconym w 2011 r. w Narodowe Centrum Badań Jądrowych.  

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.  

W 2001 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w uznaniu za trzydziestoletnią współpracę z fizykami lubelskimi, 

która przyczyniła się do znacznego wzrostu kadry samodzielnych pracowników naukowych na Wydziale Matematyki i Fizyki UMCS oraz za cykl prac 

teoretycznych, prowadzących do poszerzenia układu okresowego pierwiastków. Fizyka poniosła niepowetowaną stratę po śmierci Profesora Sobiczewskiego, 

który był wybitnym specjalistą w zakresie teorii jąder atomowych. Wyniki Jego badań odegrały ważną rolę przy projektowaniu eksperymentów 

zmierzających do syntezy pierwiastków superciężkich. Współpracował On z najlepszymi na świecie laboratoriami między innymi z NBI w Kopenhadze,                      

GSI w Darmstadt i ZIBJ w Dubnej. Jego publikacje wskazywały kierunek badań zarówno teoretykom jak i eksperymentatorom. Wykształcił wielu wybitnych 

polskich fizyków. Wyrazem uznania Jego osiągnięć naukowych było członkostwo w Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności. Był wieloletnim 

członkiem Rady Naukowej ZIBJ, członkiem Komitetu Programowego Fizyki Jądrowej ZIBJ, członkiem Rady Atomistyki i Komisji Pełnomocnego Przedstawiciela 

Rządu RP w ZIBJ oraz wielu rad naukowych w polskich instytucjach naukowych. Profesor Adam Sobiczewski był człowiekiem o olbrzymiej kulturze osobistej. 

Wzorem do naśladowania. Człowiekiem, który z radością przekazywał swoją wiedzę i umiejętności wszystkim potrafiącym z tego korzystać. 

 

Odszedł od Nas wybitny fizyk, ceniony nauczyciel akademicki oraz wychowawca młodzieży. 


