
Inauguracja Roku Akademickiego 

Na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej,  

2 października 2000. 

 

1. Okazja do wystąpienia dziś na inauguracji Wydziału Chemicznego, mojego 

wydziału, to dla mnie honor i wyróżnienie. Od lat uczestniczę w uroczystościach 

Wydziału i od wielu lat jest do dla mnie okazja do podziwiania potęgi tego 

środowiska. Nie tylko dla tego, że Wydział zapełnia największą aulę akademickiego 

Wrocławia i zawsze brak miejsc. Znaczenie Wydziału widoczne jest w dostojnych 

osobach, które są tu obecne. Nasz dziekan jest wybranym członkiem Komitetu 

Badań Naukowych, najwyższej instytucji która reprezentuje mecenat 

Rzeczypospolitej dla nauki. Na sali są obecni przedstawiciele wielkich polskich 

zakładów przemysłowych. W ten sposób spotykają się tu decydenci, od których 

zależy w 100% finansowanie badań naukowych na Wydziale. Można się spierać o 

proporcje, lecz trzeba stwierdzić, że te dwa źródła i tylko one są normalnym 

zapleczem badań naukowych w każdym kraju cywilizowanych. Warto więc w 

obecności wszystkich znamienitych osób, w tym profesorów wydziału, zastanowić 

się nad miejscem i rola chemii wśród dyscyplin naukowych. 

2. Chemia jest dziedzina w której na oczach jednego naukowego pokolenia, mojego 

pokolenia, dokonała się największa, choć nie rewolucyjna przemiana. Chemia stała 

się poligonem najpełniejszych interdyscyplinarnych spotkań i eksperymentów. 

Pogranicze chemii fizyki jest najdawniejszym obszarem wspólnym w dziedzinie 

badań materiałowych oraz atomowych. Biochemia, usytuowana na pograniczu 

biologii dziś przełamuje granice klasycznej medycyny, otwierając przed nie techniki 

modyfikacji genetycznych. Nieoczekiwanie, nowym obszarem rozwoju stał się 

obszar styku chemii z informatyką, a nawet matematyką, które przestajemy 

traktować jako źródła narzędzi rachunkowych - zaczynamy rozumieć, że postęp 

chemii wymaga rozwoju nowych metod w tychże dyscyplinach.  

3. Podobne wyzwanie stawia chemia przed techniką, głównie elektroniką. 

Zapotrzebowanie na subtelne i precyzyjne pomiary analityczne i strukturalne 

spowodowało lawinowy rozwój narzędzi pomiarowych, które powoli - zbyt powoli - 

zapełniają nasze laboratoria. Chemik coraz rzadziej ma styczność z kolbą i 

próbówką, do których jest tak przywiązany, coraz częściej jego warsztatem pracy 

jest skomplikowana aparatura, która odgradza go w pewnym sensie od materii 

chemicznej, prawdziwego żywiołu chemika.  

4. Ale chemia to nie tylko poznanie materii w badaniach podstawowych. Większym i z 

gospodarczego punktu widzenia wyłącznym znaczeniem chemii są jej zastosowania 

oraz jej produkcja: inżynieria środowiska, inżynieria materiałów, technologia.. 

Inżynierowie, którzy dziś otrzymają dyplomy tam właśnie znajdą zapewne 

zatrudnienie. Oczekuje się od nas, że praca nasza będzie pomocą w materialnym 

rozwoju tych właśnie dziedzin: zastosowań chemii i produkcji chemicznej w Polsce, 

od tego czasem uzależnia się ocenę naszej przydatności. Pogląd taki byłby zbyt 



płytki. Głęboka transformacja biegnąca równolegle w uczelniach oraz w przemyśle 

zmusza do zmiany ról. Jeszcze do niedawna uczelnie mogły być dla przemysłu 

jedynym wsparciem w rozwoju, bowiem to uczelnia posiadała dostęp do wiedzy 

światowej. Dziś organizmy gospodarcze odkryły i wykorzystują własne drogi 

kontaktu z techniką i technologia światową - uczelnia natomiast przeżywa trudności 

pokonaniu dystansu od świata. Jednak nawet nie doinwestowana uczelnia posiada 

kapitał bezcenny dla naturalnego otoczenia jakim jest gospodarka. Tym kapitałem 

jest wiedza i elastyczność w jej wykorzystywaniu; umiejętność i gotowość do 

rozwiązywaniu problemów. Nie jest to właściwa rola dla uczelni, w której 

laboratoriach powinny powstawać rozwiązania wyprzedzające - tę świadomość 

każdy na tej sali posiada. Jednak realizacja materialnych celów wymaga i 

materialnych środków. 

5. Interdyscyplinarny charakter chemii oraz jej przemiany, których jesteśmy świadkami 

i w których bierzemy czynny udział powinna być dla nas powodem twórczej 

refleksji, aby sprostać zasadniczej misji Wydziału - misji edukacyjnej. Absolwenci, 

którym dziś wręczymy dyplomy będą czynnymi inżynierami przez kolejne 40 lat - 

do roku 2040. Jak wówczas będzie wyglądała panorama naukowa i przemysłowa 

Polski i Europy ? Tu nie ma miejsca na wróżby, tu potrzebna jest wyobraźnia. Od 

naszej wyobraźni zależy nie tylko los młodych ludzi, którym dajemy dyplomy - 

zależy również nasza gospodarcza przyszłość; oni ją będę kształtować. Czy możliwe 

jest dziś - czy będzie potrzebne jutro - jednolite wykształcenia, które wciąż jeszcze 

nazywamy "chemicznym", na którym absolwent zbuduje własną wiedzą 

specjalistyczną ? A może czas stwierdzić, że wykształcenie biochemika, technologa 

czy inżyniera chemika powinny być profilowane według odrębnych kanonów, z 

różnym bagażem wiedzy podstawowej, aby umożliwić jego pełniejsze wejście w 

obszar wiedzy specjalistycznej ? Jak nakreślić granicę między konieczna podbudową 

podstawową, a tym co już uznamy za wiedzę specjalistyczną ? W poszukiwaniu 

odpowiedzi nikt nas nie zastąpi, nikt bowiem nie zna recepty na jutro. Możemy co 

najwyżej obserwować wzorce krajów rozwiniętych, aby tam szukać inspiracji do 

własnego rozwoju. A warunkiem rozwoju jest zmienność, do której musimy być 

nieustannie przygotowani. Zarówno studiowanie jak nauczanie jest bowiem 

bezustannym eksperymentowaniem z własną przyszłością, jest tworzeniem nowej 

jakości, nowych osobowości, w nadziei, że ten najcenniejszy nasz produkt - 

absolwent - okaże się stosowny, przydatny, twórczy.  

6. Życzę Panu Dziekanowi, życzę profesorom, nauczycielom i pracownikom, życzę 

studentom i doktorantom Wydziału aby w tym nieustannym eksperymentowaniu 

odnosili sukces, oraz aby po latach umieli docenić wartości własnych dokonań. 


