
August Chetkowski
Senator z wojewodztwa katowicKiego

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 878869 glosow, czyli 63,95% oddanych gtosow waznych
(1374351).

Cztonek Komisji: Gospodarki Narodowej;
Kultury, Srodkow Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej;
Spraw Zagranicznych.

Urodzit sie 27.02.1927 w Telkwicach w Prusach Wscho-
dnich w rodzinie zastuzonej w walce o polskosc Warmii.
Jego ojcem chrzestnym byt {spokrewniony przez babke)
Kazimierz Donimirski, czotowy dziatacz Zwiazku Pola-
kow w Prusach Wschodnich (opisany przez M. Warikowi-
cza w Na tropach Sm$tka). Ojciec, inz. rolnik i dziatacz
gospodarczy, wrocit w 1930 z rodzina do Polski, zginaj w
1939.

Ukonczyi Liceum Ogolnoksztatcgce im. K. Marcinkow-
skiego w Poznaniu, a naste,pnie w 1952 fizyk§ na Uni-
wersytecie Poznanskim. W czasie studiow by! asysten-
tem w Wyzszej Szkole Inzynierskiej w Poznaniu. W1959
zrobit doktorat, w 1963 habilitacje,, a w 1973 zostat mia-
nowany prof, nadzwyczajnym. Odbyt dwa staze naukowe
za granica,: w 1959/60 na Sorbonie i w 1971/72 w Uni-
versity of California Los Angeles.

W 1965 rozpoczat prace, w filii Uniwersytetu Jagielloh-
skiego w Katowicach (przeksztatconej w 1968 w Uniwer-
sytet Slaski). Przez caty czas kieruje Katedrg (Zaktadem)
Fizyki Ciata Statego. W 1968—1972 byt dziekanem Wy-
dziatu Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego LlSl. Dwu-
krotnie petnit funkcj? dyrektora Instytutu Fizyki: w
1969—1976, po czym zostal zwolniony, i w 1984—1987.
Od stycznia do sierpnia 1981 by! prorektorem USI. Wy-
brany rektorem, petnifte.funkcje.od 1.09.1981 do — for-
malnie — 16.01.1982. W 1982—1985 by) cztonkiem
Rady Gtownej Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. Od 1981
jest cztonkiem prezydium Komitetu Fizyki PAN, a od
1982 przewodniczy Sekcji Fizyki Fazy Skondensowanej
tego Komitetu. Przez trzy kadencje byt cztonkiem ZG
Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Od lat 70-ych jest
tez cztonkiem Europejskiego Towarzystwa Fizycznego.
Autor wielu prac naukowycn, m.in. monografii z dziedzi-
ny fizyki dielektrykow (3 wyd.} i fizyki metali (zwiazki z
ziemiami rzadkimi), wydanej tez w Holandii w ttumacze-
niu na j?zyk angielski, oraz opracowania wfasnosci mag-
netycznej ok. 1000 zwiazkbw mie.dzymetalicznych i ich

stopow zamieszczonych w Migdzynarodowych Tablicach
Landoldt-Bomstein (wyd. Springer).

Przed wojng oraz w 1945—1949 i 1956—1960 dziatat
w ZHP..Cztonek NSZZ ,,S" od 1980, byt po wprowadze-
niu stanu wojennego — jako jedyny rektor — przez ty-
dzieri internowany. Jest cztonkiem Rady Spotecznej przy
Kurii Katowickiej.

Zonaty; zonaHalinajeslbiologiem; mapieciorodzieci;
najstarszy syn Mikotaj Andrzej (36 I.), z wyksztatcenia fi-
zyk, wraz z najmtodszym Augustynem (28 I.) prowadzi
wtasne gospodarstwo rolne, corka Hanna (34 I.) jest bio-
logiem, syn Wtodzimierz (33 I.) technikiem, a syn Leszek
(32 I.) elektronikiem.


