
 

Inauguracyjne posiedzenie 

Rady Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej 

w dniu 5 listopada 1993. 

 

Zabieram dziś głos w pełni świadomy, że wypadło mi uczestniczyć w procesach o znaczeniu 

historycznym -" inaugurujemy pracę Rady Naukowej nowego instytutu. Wolno mi mieć nadzieję, że 

dzieło które tworzymy sięgnie w przyszłość poza horyzont zakreślony każdemu z nas. Instytucje 

akademickie obdarzone są przecież przywilejem nieśmiertelności, istnieją ponad czasem, nie ograniczają ich 

cezury zmieniających się epok. 

W gronie chemików - z wykształcenia, z zamiłowania czy choćby tylko z przyzwyczajenia (a takim 

jest po trochu każdy z nas) - mogę pozwolić sobie na określenie procesu tworzenia nowego instytutu w 

sposób bardziej fachowy. Był to niewątpliwie proces samorzutny. Termodynamika uczy, że proces taki 

jest zarazem nieodwracalny, jak reakcja chemiczna, której schemat nakreślili nasi studenci. Tworzenie 

instytutu oglądamy tu jako złożoną w mechanizmie wewnętrznym reakcję syntezy środowisk dawnej 

Katedry Chemii Fizycznej oraz Katedry Fototechniki, z wytworzeniem produktu przejściowego - Instytutu 

Chemii Organicznej i Fizycznej. Zwracam uwagę na efekt netto tej reakcji - uwolnioną energię, która może 

być naszym kapitałem. 

Dosyć wykładu. Dzień dzisiejszy jest ostatnim dniem rozpoczętej przed rokiem pracy nad 

utworzeniem Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej. W tym procesie wszyscy uczestniczyliśmy. Jedni z 

satysfakcją i nadzieją, inni z obawą, niektórzy z żalem. Dzisiaj Rada Instytutu oraz wszystkie jego organy 

rozpoczynają normalną pracę. Pora zapomnieć o obawach a satysfakcję odłożyć na półkę z pamiątkami. Od 

dziś podejmujemy wspólnie odpowiedzialność za instytut, który wspólnie tworzymy. Kapitał, z którym 

wkraczamy na tę drogę, jest daleko większy, niż hipotetyczna energia wewnętrzna uwolniona w reakcji 

tworzenia. 

Historia naszych środowisk Chemii Fizycznej i Fototechniki dowiodła, że były one szkołą dla dwóch 

pokoleń, dziedziczących kapitał duchowy po wielkich postaciach profesora Gumińskiego w Chemii 

Fizycznej i profesora Romera w Fototechnice. Można by tu wymieniać szereg profesorów których wydało 

nasze środowisko, można zliczać dziesiątki doktoratów, setki publikacji i patentów. Wszystko to doczeka 

się, mam nadzieję, zapisu w kronikach nowego instytutu. Ja chciałbym uwagę Państwa zwrócić na wartości 

trudniej mierzalne, niekiedy zapominane, a jednak wyczuwalne i wyraźnie widoczne w skali lat bez mała 

pięćdziesięciu. 

Pierwszą jest wspólnota, która każe pamiętać o korzeniach i która uchroniła nasze środowiska 

od atomizacji, losu wiele innych grup. A przecież zespoły nasze nie były statyczne, ulegały nieustannym 

przemianom wydając ze swego grona wielu ludzi czynnych naukowo w innych instytucjach w kraju i za 

granicą. Wymiana pokoleń nie zachwiała tej więzi wspólnoty. 

Drugą jest odpowiedzialność nie tylko za swoją pracę lecz i za swoją życiową postawę. Dzięki niej 

znajdowaliśmy tutaj nie tylko nauczycieli, lecz i wzorce charakteru. Wielu z naszych kolegów, koleżanek 

uczestniczyło w działalności społecznej w uczelni i poza jej murami, byli i są czynni w organizacjach 

zawodowych, społecznych itp. Zawsze byliśmy środowiskiem ludzi nieobojętnych. 

Trzecią jest świadomość akademickiej misji, która każe nam z równą powagą wykonywać i rzemiosło 

naukowe, i nasze funkcje nauczycielskie, niezależnie od tego jaką miarę przyłożą do naszych działań 

zmieniające się czynniki zewnętrzne. Środowisko nasze wydało niezliczonych funkcjonariuszy 



akademickich Tylko w Politechnice był to prorektor, dwóch dziekanów kilku prodziekanów, Od 20 lat w 

każdym Senacie zasiadali przedstawiciele tej maleńkiej przecież grupy. Przez 16 z 25 lat istnienia 

Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej rządzili nim nasi przedstawiciele. 

Środowiska nasze nigdy nie należało do łatwych - przeciwnie, już studenci na pierwszych latach 

przekonują się że jesteśmy środowiskiem wymagającym. A jednak zawsze byliśmy otwarci dla 

młodych, gotowych do podjęcia wyzwania. Przychodzący do nas prędko odkrywają bezpośrednie 

stosunki ze starszymi kolegami, niezależnie od rangi i wieku. 

Jak wyglądamy dzisiaj ? Po raz pierwszy od lat liczba doktorantów przewyższa liczbę 

profesorów. Liczba dyplomantów aktualnych i potencjalnych zbliża się do liczby habilitowanych 

nauczycieli. Mamy tylko jednego asystenta -ten gatunek jest na wymarciu. Wzorem dobrych światowych 

uczelni standard nauczyciela akademickiego wymaga doktoratu. W niedalekiej przyszłości możemy się 

spodziewać dwóch może trzech nowych doktoratów. Trzech - może czterech nowych habilitacji, kilku 

nominacji profesorskich. 

Bardzo różnorodne są nasze zainteresowania. Jest tu miejsce na wysoko wydajną produkcję 

naukową, na doskonałe opracowania naukowo-techniczne lecz i na aktywny udziału trudnych procesach 

unowocześniania nauczania. Jeszcze raz widać, że mamy kadrę na każdą okazję. Takie perspektywy 

pozwalają pierwszemu dyrektorowi instytutu patrzeć w przyszłość z nadzieją. Będzie tu komu pracować, 

będzie komu gospodarzyć. 

Nie sami nauczyciele tworzą instytut. Skarbem instytutu jest kadra techniczna i 

pracowników obsługi. Personel techniczny stanowią w większości ludzie z którymi pracujemy od lat, na ich 

doświadczeniu opiera się materialny byt i organizacja instytutu. Pracowników technicznych, 

administracyjnych i nauczycieli łączą wieloletnie bezpośrednie i koleżeńskie stosunki, czasem 

przyjaźń. Stanowiska służbowe, awanse oraz obowiązki nigdy nie były barierą w tych kontaktach. 

Obyśmy mogli przenieść te doświadczenia do nowego instytutu. 

Jeszcze inne spojrzenie na stan obecny nowego instytutu. Składa się on z trzech wyraźnie 

odróżniających się obszarów, których rozgraniczenie niekoniecznie pokrywa się z podziałem na 

zakłady. Jest obszar fizykochemii eksperymentalnej, obszar teoretyczno-obliczeniowy, oraz obszar 

techniczno-technologiczny. Współistnienie tak różnych dziedzin obok siebie i w ramach jednej struktury 

jest rzadką szansą. Pozwala na prawdziwie interdyscyplinarne kontakty oraz gwarantuje przekazywanie 

młodzieży współczesnych zagadnień naukowych w sposób nowoczesny, głęboki praż praktyczny, jak 

przystało na uczelnię techniczną. Utrzymanie równowagi między tymi obszarami leży w naszym wspólnym 

interesie. 

Doskonała historia ani dobra kondycja instytucji nigdy nie wystarczają do zapewnienia jej 

powodzenia. Potrzeba jeszcze skutecznej pracy - tę możemy sami sobie obiecać. Potrzeba ponadto 

sprzyjających warunków zewnętrznych a i szczęścia trochę by się przydało. Czekające nas trudności 

widać gołym okiem. 

Niejasna jest rola instytutów w obecnej strukturze uczelni. Zapewne będziemy musieli 

udawadniać, że posiadamy dosyć kompetencji i odpowiedzialności by decydować o własnych 

sprawach. Pierwsza dyskusja na tym polu czeka nas, gdy podniesiemy problem międzywydziałowego 

charakteru nowego instytutu. 

Ze sprawą samodzielności naukowej wiąże się nasze finansowanie. Istnieje uzasadniona obawa, że 

gdy przeznaczone dla nas finansowanie filtrowane jest przez kolejne szczeble akademickiej władzy, 

argumenty rzeczowe w postaci dorobku naukowego przestają odgrywać rolę. 

Obok finansów, nasz rozwój ograniczać będzie przestrzeń w sensie fizycznym. Trudno sobie 



wyobrazić wzrost zatrudnienia a nawet wzrost liczby doktorantów bez znaczącego powiększenia 

dostępnych nam lokali. W fazie dyskusji pozostaje problem nadbudowy, która powinna stać się naszym 

wiodącym zadaniem na najbliższy okres. 

Bardziej zdradliwe niebezpieczeństwa mogą czyhać na nas wewnątrz nowego instytutu. 

Obarczamy czasem nowy instytut całym bagażem naszych oczekiwań na lepsze czasy, czekamy co da 

nam ta nowa struktura. Musimy zauważyć prostą prawdę akademickiej demokracji - dawać możemy 

jedynie sami sobie wzajemnie. Instytut dostarczy jedynie ram, w których nasze działanie jest regulowane i 

zabezpieczane od zagrożeń zewnętrznych. :. 

Nowa struktura zakładowa nie powinna, prowadzić do izolacji klanów naukowych. Musimy podjąć 

wysiłek dla utrzymania przepływu informacji, kontaktów, pomocy i współpracy między wyodrębniającymi 

się grupami. Jest tu miejsce na konkurencję i współzawodnictwo lecz instytut musi zadbać by nie 

przeradzały się w walkę. Czynnikiem jednoczącym nas jest nauczanie oraz każda okazja do dyskusji, 

wymiany i ścierania poglądów. Specjalną rolę odgrywają tu seminaria. Stanem idealnym środowiska 

naukowego nie jest stan powszechnej zgody - jest stan permanentnej dyskusji i nieustannej odmiany. 

W dniu inauguracji mamy okazję udowodnić, że takie okazje do skutecznej dyskusji potrafimy 

twórczo wykorzystać. Za chwilę członkowie Rady Instytutu podejmą decyzję w sprawie nowego 

Regulaminu Instytutu. Sam fakt, że taki dokument mógł powstać dowodzi, że umiemy nie tylko 

dyskutować, ale i się zgadzać. Życzę państwu, aby ten fakt był dobrą wróżbą na rozpoczęcie naszej pracy w 

nowym instytucie. 


