Anita Chodkowska
(Warszawa)
MATERIAŁY ANANIASZA ROJECKIEGO
(1896 – 1978)
(III-230)
Ananiasz Rojecki urodził się 19 lipca 1896 r. w Wilnie. Jego ojcem był Eleazar –
duchowny karaimski i pracownik firmy drogeryjnej, a matką Zefiryna ze Szpakowskich.
Uzyskał maturę o profilu matematyczno-przyrodniczym i wcielony został do armii carskiej,
gdzie służył w latach 1915-1917 dochodząc do stopnia podporucznika. Kilka kolejnych lat
spędził w Wilnie i w Eupatorii na Krymie, gdzie mieściło się centrum życia religijnego
Karaimów.
W latach 1923 – 1929 studiował matematykę i astronomię na Uniwersytecie Wileńskim
(USB). Od września roku 1925 r. pracował jako asystent w Zakładzie Meteorologii, tegoż
Uniwersytetu, a od listopada został stałym pracownikiem stacji meteorologicznej
zorganizowanej przy USB. Osobiście wykonywał pilotaże, oraz zajmował się pomiarami
wiatrów, nasłonecznieniem i zachmurzeniem Wilna i Trok oraz klimatem Druskiennik.
Lata 1936 – 1938 spędził jako stypendysta w Berlinie, gdzie przygotowywał rozprawę
doktorską, O wysokości warstwy powietrza o tak zwanej stałej gęstości i zależności tej
wysokości od rodzajów mas powietrza. Nie zdążył otworzyć przewodu doktorskiego przed
wybuchem II wojny światowej. Rękopis pracy spłonął w czasie wojny i Ananiasz Rojecki nie
podjął już starań o otrzymanie doktoratu.
W 1938 r. przyjechał do Warszawy, gdzie od marca 1939 r. do wybuchu wojny był
pracownikiem Wojskowej Służby Meteorologicznej i wykładowcą na kursach z dziedziny
meteorologii. W Warszawie brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r.
Lata okupacji spędził w Wilnie, gdzie zajmował się tajnym nauczaniem matematyki i
fizyki. W latach 1941 – 1944 kierował wraz z Władysławem Dziewulskim, Heleną Straszyńską
i Janiną Hlebowiczówną Uniwersyteckim Ośrodkiem Zorganizowanego Polskiego
Szkolnictwa Tajnego w Wilnie. Wstąpił do AK, gdzie podjął się uruchomienia podstaw
obserwacji meteorologicznych w związku z oczekiwanym otrzymaniem zrzutów lotniczych dla
oddziałów AK na Wileńszczyźnie.
Repatriowany po zakończeniu II wojny osiedlił się w Toruniu i rozpoczął pracę na
Uniwersytecie Toruńskim jako asystent, a później jako samodzielny pracownik naukowy. We
wrześniu 1945 r. został także zaangażowany do pracy w Państwowym Instytucie
Hydrologiczno-Meteorologicznym (PIHM) w Warszawie, początkowo jako referent, następnie
radca. W 1950 r. otrzymał stanowisko samodzielnego pracownika naukowego. Rok później
objął kierownictwo sekcji w Dziale Mikro- i Biometeorologii, a w marcu 1953 został zastępcą
dyrektora PIHM do spraw naukowo-technicznych. Ze stanowiska tego odwołany w 1958 r.
odszedł z Instytutu.
W 1959 r. został adiunktem Zakładu Geofizyki PAN. Prowadził również wykłady z
metodyki opracowań klimatologicznych na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie
Warszawskim. W 1969 r. przeszedł na emeryturę.
W okresie międzywojennym był zaangażowany w działalność na rzecz społeczności
karaimskiej. Sprawował funkcję prezesa sekcji kulturalno-oświatowej prowadzonej w ramach
Wileńskiego Stowarzyszenia Karaimów, w którym pełnił także funkcję członka zarządu
(sekretarz – 1923 r.). Był redaktorem naczelnym (1924-1929) kwartalnika „Myśl Karaimska”
organu Wileńskiego Stowarzyszenia Karaimów.
Od 1929 r. uczestniczył w organizacji sportu lotniczego, był prezesem Aeroklubu
Wileńskiego.

Był współzałożycielem w 1947 r. Polskiego Towarzystwa HydrologicznoMeteorologicznego (od 1966 r. Polskie Towarzystwo Geofizyczne), członkiem komitetu
redakcyjnego „Przeglądu Meteorologicznego i Hydrograficznego” (od 1956 r. „Przegląd
Geofizyczny”), pełniąc funkcję redaktora naczelnego w latach 1954 – 1973.
Ananiasz Rojecki był autorem podręczników: Instrukcja dla stacji opadowych sieci
polskiej (1946), Tablice dzielenia do użytku obserwatorów meteorologicznych (1949),
Instrukcja dla stacji meteorologicznych wyższych rządów sieci polskiej (1953). Pisał także
artykuły do czasopism naukowych.
Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Rodziny nie założył.
Zmarł 19 listopada 1978 r. w Warszawie i został pochowany na warszawskim cmentarzu
karaimskim przy ul. Redutowej.
Materiały Ananiasza Rojeckiego przekazane zostały do Archiwum w darze przez jego
siostrę Nadzieję w 1978 r. (ks. nab. 1493) oraz w 1979 r. (ks. nab. 1512). W 1986 r. zgodnie z
zapisem testamentowym zespół dopełniły materiały Nadzieii Rojeckiej (ks. nab. 1823). Prace
porządkowo-inwentaryzacyjne zakończone w 2021 r. przeprowadziła Anita Chodkowska.
Spuścizna zawiera materiały z lat 1916 – 1978. Została podzielona na sześć zasadniczych grup
zgodnie z metodami porządkowania przyjętymi w Polskiej Akademii Nauk Archiwum w
Warszawie.
Grupa I, licząca 42 jednostki zawierające materiały z lat 1937 – 1978, składa się z 4
podgrup: A. Opracowania, artykuły, recenzje; B. Publikacje źródłowe; C. Tłumaczenia; D.
Materiały warsztatowe. W pierwszej podgrupie znajdują się rękopisy i maszynopisy
podręczników i artykułów. W skład podgrupy drugiej wchodzi edycja źródła Corpus
Inscriptionum Meteorologicarum Cracoviensium Saec, XV et XVI. W podgrupie trzeciej
znajdują się tłumaczenia różnych artykułów. Do materiałów warsztatowych wchodzą tablice,
pomiary ze stacji meteorologicznych, kartoteki, wypisy, notatki.
Grupa II, składająca się z 23 jednostek to materiały z lat 1948 – 1978 dotyczące
działalności twórcy spuścizny. Składa się z 2 podgrup: A. Działalność organizacyjno-naukowa
i B. Działalność redakcyjno-wydawnicza. W pierwszej podgrupie umieszczone zostały
materiały dotyczące organizacji studiów, protokoły posiedzeń komisji i sprawozdania. W skład
podgrupy drugiej wchodzą umowy wydawnicze, rachunki, korespondencja z wydawcami.
W grupie III, liczącej 8 jednostek, znajdują się materiały biograficzne z lat 1910 – 1978,
m.in. życiorysy, dokumenty osobiste, legitymacje, świadectwa szkolne, wspomnienia,
powołania, odwołania, dyplomy, materiały gospodarcze.
W grupa IV znalazła się jedna jednostka. Są to artykuły recenzyjne i polemiki z twórcą
spuścizny z lat 1963, 1971.
Grupa V obejmuje zawiera materiały Nadziei Rojeckiej siostry twórcy spuścizny,
naukowo zajmującej się botaniką. Są to materiały lat 1916 – 1978, ułożone w 6 jednostkach
archiwalnych zawierających artykuły, dokumenty osobiste, indeksy, dyplomy, materiały
gospodarcze.
Ostatnią grupę, VI, liczącą jedną jednostkę z lat 1950 – 1951 stanowią załączniki.
Obejmują one czasopisma „Technika Morza i Wybrzeża” i „Technika i Gospodarka Morska”.
W Archiwum PAN materiały otrzymały sygnaturę III-230 w bazie szukajwarchiwach
mają nr 710. Inwentarz materiałów Ananiasza Rojeckiego liczy 75 jednostek (ok. 1,50 mb),
oraz 3 aneksy.
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I. PRACE TWÓRCY SPUŚCIZNY
A. Opracowania, artykuły, recenzje
1. Tablice psychometryczne
Opracowanie, fragmenty
Ok.1950, rkp., masz., j. franc., niem., pol., l., k. 51
Druk, 1950
2. A. R., Kamilla Runczkowska, Trygonometria
Podręcznik, fragmenty, biuletyn „Matematika w szkolje”
1952-1953, rkp., masz., druk, j. pol., ros., l., k. 378
3. Podręcznik obserwatora meteorologicznego
Opracowanie, rozdziały 1 - 5
1959, rkp., masz., l., k. 155
4. Jw.
Opracowanie, rozdziały 6 - 11, tablice
1959, rkp., masz., l., k. 196
5. Jw.
Tablice i rysunki, objaśnienia
1959-1960, rkp., druk, fot., fkp., j. niem., pol., ros., l., k. 173
6. Wstęp do oceanologii
Praca, fragment
B.d., rkp., masz., l., k. 64
7. Nasze potrzeby w zakresie szkolenia geofizyków w ogóle, a meteorologów w szczególności

Najważniejsze hasła w meteorologii i klimatologii ogólnej najczęściej spotykane w
„Meteorologii lotniczej”(projekt)
W sprawie proponowanego terminu „talasologia”
Na marginesie artykułu Anieli Chałubińskiej „O najpospolitszych błędach spotykanych na
lekcjach geografii”
Geofizyk - małoznany a piękny zawód
Artykuły, nadbitki, propozycje i uzupełnienia najważniejszych haseł słownictwa
usługowego w meteorologii lotniczej zestawionych przez Władysława Parczewskiego
i Franciszka Lianę
1937-1953, rkp., masz., druk, l., k. 78
Druk poz. 5 „Gazeta obserwatora PIHM” 1953, nr 4, s. 1-4
8. Meteorologia, geofizyka
Artykuły, tłumaczenie, bibliografia i notatki, korespondencja z redakcjami
1954-1968, rkp., masz., j. ang., niem., pol., ros., l., k. 146, zob. aneks 1
9. Jw.
Artykuły, notatki, materiały warsztatowe, korespondencja z redakcjami
1959, 1970-1977, rkp., masz., druk, l., k. 235, zob. aneks 1
10. O publikacji J. Bączyka pt. „Masy wodne południowego Bałtyku
O „Systematyce hydrologii” uwag kilka. Na marginesie podręcznika K. Dębskiego
„Hydrologia kontynentalna”
Prace Zakładu i Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu i Politechniki we
Wrocławiu
Śnieżek T.R., Przyrządy i metody pomiarowe w meteorologii i hydrologii
Recenzje, korespondencja
1948-1978, rkp., masz., druk, l., k. 60
Druk poz. 1 „Przegląd Geograficzny” 1969, z. 3, s. 521-535
B. Publikacja źródłowa
11. Corpus Inscriptionum meteorologicarum Cracoviensium Saec XV et XVI
Edycja źródła, s. 1-200
Ok.1967-1968, 1959, rkp., masz., j. łac., l., k. 202
12. Jw.
Edycja źródła, s. 201 – 357, korespondencja wpływająca, notatki
Ok.1967-1968, 1959, rkp., masz., j. łac., l., k. 181
13. Jw.
Edycja źródła 2 egzemplarz s. 1 – 200
Ok.1967-1968, 1959, rkp., masz., j. łac., l., k. 203
14. Jw.
Edycja źródła 2 egzemplarz s. 201-357
Ok.1967-1968, 1959, rkp., masz., j. łac., l., k. 158
15. Jw.
Edycja źródła 3 egzemplarz s. 1-200

Ok. 1967-1973, rkp., masz., j. łac., l., k. 202
16. Jw.
Edycja źródła 3 egzemplarz s. 201-357, notatki, korespondencja w sprawie uzupełnień
Ok.1967-1973 rkp., masz., j. łac., l., k. 183
C. Tłumaczenia
17. Geofizyka
Artykuły i fragmenty prac, autorzy B – P
1953-1956, b.d., rkp., masz., j. niem., pol., l., k. 225, zob. aneks 2
D. Materiały warsztatowe
18. Tablice
Wyliczenia, pomiary ze stacji Białowieża, Brwinów, Ludwikowo, ogólne
1948-1953, rkp., l., k. 174
19. Jw.
Wyliczenia, pomiary ze stacji Białowieża, Brwinów, Ludwikowo, ogólne
1954-1958, rkp., l., k. 141
20. Jw.
Wyliczenia, pomiary ze stacji w Skierniewicach i ogólne
1950, b.d. rkp., l., k. 263
21. Jw.
Wyliczenia, notatki, fragmenty wypisów z archiwów i bibliotek toruńskich
B.d., rkp., fkp., l., k. 107
22. Tablice rzutów drogi balonika na płaszczyznę poziomą...
Wyliczenia
B.d., rkp., l., k. 66
23. Tablice dzielenia
Obliczenia, kalka kreślarska, rulon
B.d., rkp., masz., l., k. 35
24. Tablice psychometryczne
„Względności właściwe” obliczenia, kalka kreślarska, rulon
B.d., rkp., l., k. 133
25. Tablice do obliczania natężenia opadów
Wyliczenia
B.d., rkp., l., k. 31
26. Wykazy punktów pomiaru, badania klimatu
Notatki, wypisy, wykresy, wyliczenia
1949-1953, rkp., masz., fkp., j. ang., czeski, niem., pol., ros., l., k. 62
27. Spostrzeżenia meteorologiczne

Notatki, bibliografia, fragmenty artykułów, odpisy listów, m.in. materiały z archiwów
i bibliotek warszawskich
Ok.1955, b.d., rkp., masz., druk, l., k. 194
28. Jw.
Notatki, bibliografia, m.in. materiały z archiwów i bibliotek warszawskich, kartoteka
B.d., rkp., masz., druk, l., k. 342
29. Nomenklatura lodowa
Propozycje terminologii, normy, notatki
1956-1957, rkp., masz., druk, j. ang., niem., pol., ros., l., k. 297
30. Źródła do dziejów meteorologii
Część I, wypisy, notatki, kartoteki, mapka, korespondencja
1956-1960, b.d., rkp., masz., druk, fkp., j. franc., niem., pol., włoski, l., k. 396
31. Jw.
Część II, wypisy, notatki
1956-1967, b.d. , rkp., fkp., l., k. 164
32. Jw.
Część III, wypisy m. in. Wykaz miejscowości położonych na obszarze PRL, w których
przed rokiem 1881 były prowadzone badania meteorologiczne; Suggested syllabi for
the training of meteorogical personel, korespondencja z bibliotekami i archiwami,
notatki
1956-1968, b.d., rkp., masz., j. ang., pol., l., k. 184
33. Oceanologia
Wypisy z literatury, obliczenia, kartoteka, wycinki
[1939] 1958-1962, b.d., rkp., masz., druk, fkp., j. niem., pol., ros., l., k. 428
34. Słownictwo oceanograficzne
Bibliografia, kartoteka
B.d., rkp., masz., j. ang., franc., niem., pol., ros., l., k. 348
35. Jw.
Kartoteka
B.d., rkp., masz., j. ang., franc., niem., pol., ros., l., k. 412
36. Materiały do artykułu Coś niecoś o aktualnych możliwościach etc.
Wyliczenia, wpisy, korespondencja notatki
1975, rkp., masz., fkp., l., k. 37
37. Kowalczyk Maria, Wybór notatek dot. zjawisk meteorologicznych o hydrologicznych
dokonywanych przez profesorów krakowskich na marginesach kalendarzy XV i XVI w.
Wypisy zeszyt 1 – 3
B.d., rkp., j. łac., pol., l., k. 310
38. Jw.
Wypisy zeszyt 4 - 12

B.d., rkp., j. łac., pol., l., k. 309
39. Jw.
Wypisy zeszyt 13 - 22, korespondencja
B.d., rkp., j. łac., pol., l., k. 218

40. Bibliografia [historii?] geofizyki
Kartoteka
B.d., rkp., j. łac., pol., l., k. 592
41. Jw.
Kartoteka
B.d., rkp., l., k. 1044
42. Jw.
Materiały źródłowe, mikrofilmy (szpul 9) przekazano do Działu Mikrofilmów
B.d., rkp., l.
II. MATERIAŁY DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNO-NAUKOWEJ,
ZAWODOWEJ I REDAKCYJNO-WYDAWNICZEJ
A. Materiały działalności organizacyjno - naukowej
43. Komisja Geofizyki Sekcji Matematyczno - Przyrodniczej Rady Głównej
Organizacja studiów geofizycznych, protokoły posiedzeń, projekt, artykuły A.R.,
Materiały dotyczące organizacji szkolenia specjalistów w zakresie nauk geofizycznych
ze szczególnym uwzględnieniem meteorologii; Na marginesie projektu magisterium
geofizyki
1948-1953, rkp., masz., druk, j. pol., ros., l., k. 150
44. Jw.
Organizacja studiów geofizycznych, przykłady rozwiązań radzieckich, informatory
1949-1965, rkp., masz., druk, fkp., j. niem., pol., ros., l., k. 93
45. Komitet Geofizyki, Komitet Astronomiczny, Komitet Inżynierii Lądowej PAN
Sprawozdania, protokoły z posiedzeń komisji, korespondencja
1953-1958, rkp., masz., l., k. 118
46. Komitet przy Prezydium PAN do spraw Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
Sprawozdania, protokoły z posiedzeń, korespondencja
1955-1958, rkp., masz., l., k. 129
47. Komisja przy Prezydium PAN Międzynarodowego Roku Geofizycznego
Sprawozdanie, propozycje strony polskiej
1956, rkp., masz., j. ang., franc., pol., l., k. 65
48. Zakład Geofizyki PAN
Materiały z posiedzenia Rady Naukowej, korespondencja
1958, 1962, rkp., masz., j. pol., ros., l., k. 36

49. Zakład Historii Nauki i Techniki, Zespół Historii Geofizyki
Protokoły, sprawozdania, materiały XI Międzynarodowego Kongresu Nauki Polskiej,
korespondencja
1962-1973, rkp., masz., druk, l., k. 165
50. Plany koordynacyjne, projekty badawcze, współpraca z PAN
Opinie, Krótkie uwagi w sprawie współpracy polskich placówek z zagranicą w
zakresie badań oceanograficznych i uwagi o Wstępnym projekcie planu
koordynacyjnego dla problemu resorowego PAN na lata 1971-1975 Badania
Środowiska Morskiego, opinie o pracy dyplomowej Jadwigi Nowickiej i Aleksandra
Majewskiego, korespondencja
1962-1978, rkp., masz., l., k. 53
51. Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny
Działalność w Instytucie, wyjaśnienia w sprawie odwołania, taśma magnetofonowa,
szpula nieopisana
1955-1966, masz., l., k. 89
B. Materiały działalności redakcyjno-wydawniczej
52. „Przegląd Geofizyczny”
Materiały redakcyjne, korespondencja
1959, 1967-1974, rkp., masz., l., k. 34
53. „Tablice psychometryczne”
Korespondencja z redakcją
1946-1959, rkp., masz., l., k. 124
54. „Wielka Encyklopedia Powszechna”
Współpraca z Państwowym Wydawnictwem Naukowym, hasła, umowy, korekty
1959-1965, rkp., masz., l., k. 139
55. Jw.
Współpraca z Państwowym Wydawnictwem Naukowym, hasła, umowy, korekty
1965-1979, rkp., masz., l., k. 177
56. Meteorologia, geofizyka, oceanografia
Opinie o pracach do celów wydawniczych, korespondencja z redakcją, umowy,
rachunki
1951-1959, rkp., masz., l., k. 162
57. Jw.
Opinie o pracach do celów wydawniczych, korespondencja z redakcją, umowy,
rachunki
1961-1968, rkp., masz., j. pol., ros., l., k. 133
58. Jw.
Opinie o pracach do celów wydawniczych, korespondencja z redakcją, umowy,
rachunki
1968-1978, rkp., masz., l., k. 210

59. Jw.
Korespondencja z redakcjami, umowy, rachunki
1951-1972, rkp., masz., l., k. 79
III. MATERIAŁY BIOGRAFICZNE, KORESPONDENCJA
60. Życiorys, ankieta, bibliografia prac własnych
1954-1965, b.d., rkp., masz., l., k. 47
61. Dokumenty osobiste
Odpis aktu urodzenia, poświadczenia, notesy, legitymacje, nekrolog
1927-1978, rkp., masz., druk, j. litewski, niem., pol., l., k. 299
62. Nauka szkolna, studia, praca i działalność
Odpisy świadectw, indeks, powołania, odwołania, zmiana uposażenia
1924-1967, rkp., masz., j. niem., pol., l., k. 131
63. Okruchy wspomnień. Materiały do dziejów polskiego szkolnictwa średniego w Wilnie w
latach drugiej wojny światowej
Wspomnienia, materiały do życiorysu, notatki, fotografie
B.d. , rkp., masz., l., k. 231
64. Dyplomy honorowe, legitymacje odznaczeń
Członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, medal pamiątkowy
Państwowego Instytutu Hydrologiczno – Meteorologicznego, Srebrny Krzyż Zasługi,
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawaleryjski Orderu Odrodzenia
Polski, Medal Dziesięciolecia Polski Ludowej
1935-1977, druk, l., k. 15
65. Materiały gospodarcze
Rachunki, prenumeraty, sprawy emerytury, korespondencja
1955-1978, rkp., masz., druk, l., k. 123
66. A.R. przyjaciele i uczniowie
Fotografie
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