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doktorant prof. r. juszkiewicza

W dniach 28 i 29 stycznia br. odbyła się w Zielonej Gó-
rze międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowa-
na przez Instytut Astronomii z okazji pierwszej rocznicy 
śmierci Profesora Romana Juszkiewicza. Konferencja była 
połączona z uroczystym otwarciem nowej sali seminaryj-
nej, której nadano imię prof. Juszkiewicza. W konferen-
cji udział wzięli znakomici kosmologowie światowej sławy, 
m.in. prof. Joseph Silk (Cambridge), prof. Adi Nusser (Haj-
fa), prof. Rien van de Weygaert (Groningen), prof. Enn Sarr 
(Tartu), prof. Andrew H. Jaffe (Londyn) czy prof. Marek 
Demiański (Warszawa). Dr Stanisław Bajtlik wygłosił piękny  
i wzruszający wykład biograficzno-wspomnieniowy, zaś 
prof. Silk przedstawił seminaryjny wykład o stanie współ-
czesnej kosmologii z uwzględnieniem jego współpracy na-
ukowej z Romanem Juszkiewiczem. Następnego dnia odby-
ły się dwie sesje naukowe, gdzie prelegenci wygłosili sze-
reg referatów na temat współczesnych kierunków badań 
kosmologicznych związanych z badaniami prowadzonymi 
przez prof. Juszkiewicza.

Roman Juszkiewicz był uczniem wielkiego Jakowa Ze-
ldowicza, pod przewodnictwem którego obronił pracę ma-
gisterską na Uniwersytecie im. Łomosonowa w Moskwie.  
W 1981 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. 
Jego kariera szybko nabrała tempa i następne dziesięć lat 
spędził w prestiżowych zagranicznych ośrodkach nauko-
wych współpracując m.in. ze słynnymi kosmologami, taki-
mi jak John Barrow, Jim Peebles, Marc Davis, Joe Silk, Je-
remiah Ostriker, Francois Bouchet czy Edmund Bertschin-
ger. Pracował na Uniwersytetach w Cambridge i Sussex  
w Wielkiej Brytanii, później na Uniwersytecie Kalifornij-
skim w Berkely oraz w Instytucie Studiów Zaawansowanych 
w Princeton. Przed powrotem na stałe do Polski (w drugiej 
połowie lat 90. XX w.) był przez jakiś czas badaczem w tak 
uznanych europejskich instytucjach jak Uniwersytet w Ge-
newie i IA de Paris. Jako profesor w CAMK w Warszawie (od 
1981 r.) oraz na Uniwersytecie Zielonogórskim (od 2000 r.), 
był mentorem i nauczycielem wielu młodych astrofizyków  
i kosmologów z Polski jak i z Francji.

Prof. R. Juszkiewicz podczas swojej bogatej kariery za-
słynął z kilku bardzo ważnych i przełomowych wyników. 
Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku w pracach razem z Bert-
schingerem i Peeblesem pokazał, że przyjmowany wtedy 
powszechnie standardowy model zimnej materii (SCDM), 
w którym cała gęstość energii Wszechświata pochodziła 
od materii nierelatywistycznej (ciemnej i świecącej), 
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prowadzi do poważnych sprzeczności z obserwacjami. 
Niedługo potem ten model został odrzucony i ostatecznie 
pod koniec lat 90. zastąpiony modelem zimnej ciemnej 
materii ze stałą kosmologiczną (LCDM), w którym gęstość 
energii pochodząca od materii nierelatywistycznej jest 
znacznie niższa (na poziomie około 30 proc. całkowitej 
gęstości energii). Razem ze swoimi francuskimi kolega-
mi (F. Bouchet, F. Bernardeau i S. Colombi) sformułował, 
a później rozwinął słabo-nieliniową teorię niestabilności 
grawitacyjnej. Aparat matematyczny tej teorii pozwalał 

badać perturbacyjnie procesy powstawania wielkoskalo-
wej struktury Wszechświata dla niemalże dowolnego mo-
delu kosmologicznego, co wcześniej było możliwe tylko 
przy użyciu symulacji komputerowych. Używając rachunku 
zaburzeń rozwinął również badania nad wielkoskalowymi 
polami prędkości galaktyk, co pozwoliło mu na „zważenie” 
Wszechświata.

W 2003 r. Roman razem z Hume Feldmanem oraz innymi 
współpracownikami opublikował pracę, w której donosił  
o oszacowaniu całkowitej ilości materii nierelatywistycz-
nej we Wszechświecie. Oczywiście takie szacunki były 
znane już wcześniej. Co jednak było istotne w ich pracy? 
Feldman i Juszkiewicz zaproponowali, a następnie zastoso-
wali do tego pomiaru całkowicie niezależną metodę opartą 
o zjawiska fizyczne, które do tej pory nie były używane 
w tego typu oszacowaniach. Co więcej wartość podana 
przez Feldmana i Juszkiewicza była zgodna z oszacowa-
niami innych autorów, jednak jej uzyskanie nie wymagało 
poczynienia szeregu pośrednich założeń (priorów), czego 
wymagały pozostałe używane ówcześnie metody. Profesor 
Juszkiewicz prowadził także badania nad mikrofalowym 
promieniowaniem tła (pierwotnej poświacie pozostałej po 
Wielkim Wybuchu), statystyką wysokiego rzędu momentów 
pól kosmicznych, topologią Wszechświata oraz zmodyfiko-
waną grawitacją, uzyskując w tych badaniach ważne przy-
czynki.

Wszędzie, gdzie Roman się pojawiał, nawiązywał ser-
deczne znajomości i przyjaźnie. Dawał się poznać nie tylko 
jako wspaniały uczony, ale również jako serdeczny i ciepły 
„dusza człowiek”. Miał dar błyskawicznego nawiązywania 
znajomości i zjednywania sobie ludzi. Ze wszystkimi od 
razu też przechodził na „per ty” i był zawsze duszą towa-
rzystwa. Dał się poznać nie tylko jako ekspert od wykwint-
nej matematyki, ale również od wykwintnego jedzenia  
i najlepszych win. Przyjaciele często żartowali, że  
w każdym nowym mieście do jakiego przybywał, profesor 
Juszkiewicz błyskawicznie znajdował urokliwe kawiarnie  
i restauracje (często nieznane miejscowym naukowcom), 
w których uwielbiał przesiadywać i pracować. W osobie 
Romana straciliśmy nie tylko wielkiego uczonego, lecz 
również wspaniałego przyjaciela. Ciepłego i przyjaznego 
człowieka, który nieustannie zadziwiał nowymi pomysłami 
oraz wspaniałymi opowieściami. Człowieka, który uwiel-
biał życie i zarażał wszystkich swoją pozytywną energią, 
gdziekolwiek by się nie pojawił. Taki właśnie profesor „nie-
liniowy” zostanie na zawsze w naszej pamięci.

__p o d p i s y  p o d  z d j ę c i a m i :

_1  powitanie uczestniKów Konferencji przez jm reKtora prof. dr. hab. inż.  
t. KuczyńsKiego (pierwszy z prawej)

_2  uroczyste otwarcie sali seminaryjnej im. prof. romana juszKiewicza

_3  na zaproszenie organizatorów na Konferencję przybyli Kosmologowie 
światowej sławy

_4  uroczystość otwarcia sali im. prof. r. juszKiewicza płynnie przeszła  
w część seminaryjną

_5  drugiego dnia Konferencji Kosmologowie spotKali sie w sali senatu uz

_6  sala seminaryjna im. prof. r. juszKiewicza czeKa na studentów
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