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Tekst zamieszczony w Księdze Jubileuszu 70-lecia  

Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej 

 

Ludwik Komorowski 

Ostatni instytut 

Z początkiem lat 90-tych, po dwuletnim pobycie za morzem, powróciłem do fizykochemicznej 

rodziny w Politechnice. Od kiedy mogłem pamiętać była ona częścią Instytutu Chemii Organicznej i 

Fizycznej. W nowe czasy ten instytut wkraczał z przytupem: jeden jego przedstawiciel zasiadał w we 

władzach uczelni (prorektor prof. Tadeusz Luty, późniejszy rektor), drugi został dziekanem Wydziału 

Chemicznego (dr hab. Mirosław Soroka); obaj znani ze skłonności do poszukiwania niestandardowych 

rozwiązań problemów. Instytutem kierował młody dr hab. Paweł Kafarski, wypróbowany druh wielu 

fizykochemicznych rówieśników. 

Fizykochemicy tworzyli 3 zakłady: nowy dynamiczny Zakład Chemii Kwantowej (prof. H. 

Chojnacki) oraz powstałe z pierwotnej Katedry Chemii Fizycznej zakłady Fizyki Chemicznej (prof. T. 

Luty) oraz Chemii Fizycznej; kierowanie tym ostatnim, gromadzącym ponad połowę nauczycieli 

chemii fizycznej, fizyki i pokrewnych przedmiotów spadło na mnie. Spoiwem zakładów było wspólne 

nauczanie w dwóch sztandarowych przedmiotach (chemia fizyczna i fizyka) oraz w dwóch dużych 

laboratoriach (chemia fizyczna i analiza instrumentalna). Mimo rosnącej rozpiętości tematyki 

badawczej (od fizyki ciała stałego, przez spektroskopię do chemii teoretycznej i kwantowej), 

fizykochemicy utrzymywali szczególną łączność: organizowano stałe seminarium „zjednoczonych 

zakładów”, razem świętowano doktoraty i habilitacje, wspólnie koordynowano obsadę zajęć 

dydaktycznych oraz zatrudnienia młodych doktorów. Bieżące kontakty sprzyjały organizowaniu pracy 

badawczej ponad podziałami. 

Grupa reprezentowała znaczny potencjał kadry i naukowego warsztatu: 3 profesorów tytularnych (H. 

Chojnacki, T. Luty, J. Sworakowski), 10 doktorów habilitowanych w latach 1980-91 (B. Jakubowski, 

A. Olszowski, M. M. Szostak, M. Samoć, Z. Zboiński, L. Komorowski, W. A. Sokalski, J. Lipiński, B. 

Kuchta, A. Miniewicz). Ogólna liczba zatrudnianych ogółem nauczycieli utrzymywała się na stałym 

poziomie do 24 osób; związanych z grupą na stałe było ok 10 osób obsługi technicznej w warsztacie i 

laboratoriach. Publikowano rocznie ok 40 znaczących prac (większość w czasopismach 

zagranicznych), organizowano własną międzynarodową konferencje (ERPOS - Electrical and Related 

Properties of Organic Solids), utrzymywano bieżący kontakt z ośrodkami krajowymi przez 

naprzemienne spotkania (Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne). 

Dla zjednoczonego i ambitnego zespołu ramy instytutowe stawały się przyciasne. Myśl założycielska 

wspólnego instytutu (istniejącego od 1968) okazała się iluzją; jego ojcowie liczyli na efekt synergii w 

badaniach materiałowych, przez skojarzenie potencjału chemii organicznej z możliwościami 

pomiarowymi i obliczeniowymi fizykochemików. Tymczasem naukowe ścieżki dwóch środowisk się 

nie przecinały, prace wspólne były nieliczne. Zanik zainteresowanie pracami sąsiadów był widoczny 

przy obronach prac doktorskich przed wspólną radą instytutu. Pojawiały się oznaki konkurencji; pod 

rządami nowej ustawy (1990) urosła rola dziekana, a droga do władz wydziału prowadziła przez 

instytut, w którym fizykochemicy stanowili zaledwie trzecią część zatrudnionych. 

Rozmowy o możliwych rozwiązaniach trwały z górą rok. Na spotkaniu wigilijnym fizykochemików w 

roku 1992 przeprowadzono tajny plebiscyt wśród wszystkich pracowników zakładów 

fizykochemicznych: Własny instytut? Głosy „nie” policzono na palcach jednej ręki. Rozpoczęto 

wykuwanie samodzielnej przyszłości. 
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Do współpracy zaproszono zaprzyjaźniony Zakład Fototechniki (prof. A. Zaleski i 3 doktorów i 3 

osoby obsługi), a w grupie fizykochemicznej wydzielono dodatkowe zakłady, obok już istniejących: 

Zakład Fizyki i Chemii Materiałów Molekularnych (prof. J. Sworakowski) oraz Zakład Analizy 

Instrumentalnej (dr R. Radomski). Wszyscy profesorowie i doktorzy habilitowani podpisali akces do 

nowej jednostki, dla której wynegocjowano nazwę Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej. Został 

powołany do życia z dniem 1 kwietnia 1993, a po uczelnianych wyborach, 5 listopada 1993 odbyło się 

inauguracyjne posiedzenie rady nowej jednostki. 

Pierwsze lata nowego instytutu upłynęły pod znakiem historycznych bilansów. Skrupulatnie 

przechowane informacje umożliwiły opisanie dokonań grupy fizykochemicznej w jej wczesnym 

okresie od roku 1945. Wydane drukiem Archiwum Chemii Fizycznej (A. Lewanowicz, 1995) 

zawierało szczegółową kronikę wydarzeń, ludzi i osiągnięć środowiska, tworzących wrocławską 

szkołę fizykochemii w politechnice oraz uniwersytecie we Wrocławiu. Wydarzeniem kulminacyjnym 

pierwszego okresu nowego instytutu był wspólny jubileusz „3 x 70 lat” naszych ojców założycieli (K. 

Pigoń, Z. Ruziewicz i J. W. Rohleder), któremu towarzyszyła sesja naukowa Postępy Fizykochemii 

(1995); gościnnie wystąpili w niej z wykładami przyjaciele zespołu o szeroko znanych nazwiskach, 

profesorowie: B. Baranowski i Z. R. Grabowski (Warszawa), A. Bielański i J. Janik (Kraków), M. 

Kryszewski (Łódź) i L. Sobczyk (Wrocław). Zintegrowani w instytucie fototechnicy również zadbali o 

zadokumentowanie swojej tradycji (Archiwum Fototechniki, P. Nowak, 1998). 

Samodzielność okazała się ważnym atutem instytutu, znaczące efekty naukowe przy niewielkiej 

liczebności zatrudnionych (do 30 nauczycieli i ok. 14 osób obsługi) zapewniały fundusze na badania 

naukowe; znaczną ich część przeznaczano na realizację marzeń - zakup aparatury oraz na udział w 

licznych zagranicznych konferencjach. Doktoraty, teraz prezentowane we własnym gronie, stanowiły 

okazję do demonstrowania coraz bardziej różnorodnej tematyki badawczej, a instytutowe seminarium 

stało się ważnym narzędziem łączności między zespołami. 

Grono zatrudnionych w instytucie nauczycieli podlegało dynamicznym zmianom. Możliwość 

wyjazdów oraz kontakty z laboratoriami zagranicznymi sprawiły, że niektórzy późniejsi profesorowie 

opuszczali instytut na długo, zachowując z nim robocze kontakty (M. Samoć, B. Kuchta). Habilitacje 

przedstawiali kolejno doktorzy, którzy instytut stworzyli, (Sz. Roszak, G. Wójcik, K. Palewska, P. 

Nowak, A. Chyla, A. Lewanowicz). Pojawiali się nowi doktorzy, którzy po habilitacjach w instytucie 

już pozostaną (K. Strasburger, S. Bartkiewicz, W. Bartkowiak), kolejna generacja w przyszłości 

habilitowanych następców właśnie kończyła studia (R. Góra, J. Myśliwiec). Fizykochemiczna grupa 

nie utraciła swej otwartości: dołączyli do niej powracający z zagranicy badacze wykształceni w innych 

polskich ośrodkach (T. Andruniów – Uniwersytet Jagielloński, I. Turowska-Tyrk – Uniwersytet 

Warszawski); wkrótce tutaj uzyskają habilitacje. 

Przedstawiciele instytutu uczestniczyli aktywnie w formowaniu nowych kierunków kształcenia: 

inżynierii materiałowej, biotechnologii, a także informatyki jako użytkowego narzędzia. Chemia 

fizyczna i fizyka pozostawały trzonem nauczania, lecz ambicje młodych pracowników sięgały szerzej. 

Prowadząc badania w rozgałęziających się obszarach przedstawiciele grupy zyskiwali doświadczenia, 

które potrafili przekazywać swoim uczniom – studentom i doktorantom. Nauczano chemii kwantowej, 

chemii teoretycznej, spektroskopii, krystalografii, podstaw informatyki, bioinformatyki, 

nanotechnologii. Symbolicznym znakiem szerokich kompetencji grupy oraz jej interdyscyplinarnych 

kontaktów stał się zbiorowy podręcznik Chemia fizyczna (PWN 2005-13), czterotomowe dzieło 

pracowników instytutu, zbudowane na fundamencie pierwotnej książki profesorów Pigonia i 

Ruziewicza. Reprezentuje ono pełny współczesny obraz wiedzy fizykochemicznej, o której zasięgu 

świadczy udział licznych specjalistów Wydziału Chemicznego pracujących w innych obszarach 

chemii, a także zaproszonych ekspertów spoza wydziału. 
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Dla dalszych dziejów młodego instytutu znaczące okazały się dwa wydarzenia z roku 2005. 

Pierwszym była zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Chemicznego: odtąd nie instytut, lecz 

wydział stanie się lokalnym centrum zarządzania. Przedstawiciele instytutu rozproszą się w 

specjalizowanych komisjach rady wydziału, istotne sprawy będą załatwiali u dziekana, a rada instytutu 

pozostanie zaledwie forum dyskusji, bez mocy sprawczej. Doktoraty nadaje teraz Rada Wydziału, 

wydział także zatrudnia kolejnych nauczycieli oraz przejmuje kontrole nad personelem technicznym. 

Prezentowanie swoich kompetencji na seminarium instytutowym przestało być ważnym elementem 

kształtowania przyszłości doktorantów i asystentów; coraz rzadziej organizowane seminarium służy 

teraz przede wszystkim prezentacjom gości wizytujących instytut. 

Druga znacząca zmiana to wprowadzenie studiów dwustopniowych. Ładunek szerokiej wiedzy 

podstawowej zmalał znacząco (chemia fizyczna i fizyka, stopień I), powiększył się natomiast zakres 

wiedzy specjalizowanej na wyższych latach. Studia II stopnia zostały skanalizowane w 

specjalizacjach, związanych z 5-cioma kierunkami odrębnie zarządzanymi przez wydziałowe komisje. 

Pracownicy instytutu biorą w nich udział indywidualnie, ich kontakt wzajemny na polu dydaktyki 

zanika. Obsada zajęć dydaktycznych, ważny dotąd element instytutowej tożsamości jest teraz w 

kompetencji wydziału. Wspólne działania dydaktyczne grupy zostały zredukowane do obsługi zajęć 

laboratoryjnych. 

Aktywność instytutu zdominowała praca badawcza, której kierunki podlegały dynamicznej ewolucji. 

Trendy nauki światowej stymulowały nowe zainteresowania młodych badaczy i ich uczniów; 

tradycyjne kierunki badań gasły wraz z odchodzeniem starszych w stan spoczynku. Magnesem dla 

adeptów w chemii i coraz liczniejszych absolwentów biotechnologii trafiających do nowych Zakładów 

Chemii Kwantowej i Modelowania Molekularnego (prof. W. A. Sokalski) oraz Zakładu Chemii 

Teoretycznej (prof. W. Bartkowiak) stała się chemia obliczeniowa, za przyczyną postępu techniki 

obliczeniowej oraz upowszechnienia w chemii programów kwantowo-chemicznych. Narodziny 

nanotechnologii przyniosły natomiast nową energię badaniom eksperymentalnym w zakresie 

inżynierii materiałowej, wiodącej tematyce Zakładu Chemii i Fizyki Materiałów Molekularnych (prof. 

A. Miniewicz). W roku 2008 powrócił do zakładu prof. M. Samoć wnosząc do wrocławskiej 

fizykochemii świeży ładunek doświadczeń z wielu ośrodków światowych. Wsparty przez Fundację 

Nauki Polskiej, w krótkim czasie zorganizował nową dynamiczną grupę badawczą, przyciągającą 

absolwentów i młodych doktorów (jest i habilitacja, M. Nyk). 

W dwudziestym roku od swoich narodzin instytut zatrudniał 40 nauczycieli, w tym 8 profesorów 

tytularnych i 8 doktorów habilitowanych. Jego aktywność naukowa przynosiła imponujące efekty: 

publikowano rocznie ok 80 prac, publikacje uzyskiwały rocznie ponad 1200 cytowań. Działalność 

jednostki zamknęła uczelniana reorganizacja, znosząca statut instytutów jako wydziałowych jednostek 

(31 grudnia 2014). Fizykochemicy utworzyli teraz dwie jednostki: Katedrę Inżynierii i Modelowania 

Materiałów Molekularnych (prof. M. Samoć) oraz Zakład Chemii Fizycznej i Kwantowej (prof. W. 

Bartkowiak). Choć bez dawnej atmosfery przyjacielskiej zażyłości, ich pracownicy kontynuują 

tradycyjną współpracę i w projektach badawczych, i w zadaniach dydaktycznych. Więzi akademickiej 

wspólnoty po raz kolejny okazują się silniejsze niż organizacyjne schematy. 

(W maju 2015) 

 


