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W ostatnich dniach września 1959 roku przyjechałem do Wrocławia, aby podjąć
studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. W planach miałem pię-
cioletni pobyt we Wrocławiu, na dalsze lata wyobrażałem sobie siebie jako inżyniera
w powstających właśnie zakładach wielkiej chemii. Plany, jak to zwykle bywa, zwery-
fikowało życie...

Początki

Uczelnia czasu moich studiów różniła się znacznie od dzisiejszej Politechniki.
Przede wszystkim było mniej studentów: mój indeks nosił numer 14 624, a numery
indeksów studentów, z którymi miałem zajęcia w ostatnich latach, były w pobliżu
200 000. Inny też był sposób studiowana: z jednej strony, podlegaliśmy rygorom nie
do pojęcia dla dzisiejszych studentów, z drugiej – spodziewano się po nas większej
dojrzałości. Studia, aczkolwiek powszechne, nie były masowe, wydaje mi się również,
że tzw. sprawność nauczania nie była tak fetyszyzowana jak obecnie. Posłużę się przy-
kładem mojego rocznika: na pierwszy semestr studiów na Wydziale Chemicznym (po
pierwszym filtrze, którym były egzaminy wstępne) przyjęto około stu studentów. Przed
świętami Bożego Narodzenia (a więc po nieco ponad dwóch miesiącach) mieliśmy ko-
lokwia z trzech najważniejszych przedmiotów (matematyki, fizyki i chemii nieorganicz-
nej). Ci z kolegów, którzy otrzymali oceny niedostateczne z dwóch, na święta wyjeżdżali
ze wszystkimi tobołkami. Później następowały zaliczenia i pierwsza sesja egzaminacyj-
na, w rezultacie czego na drugim semestrze znalazło się nas około siedemdziesięciu. Po
pierwszym roku liczba ta znowu nieco zmalała (doszli jednak koledzy, którzy powta-
rzali rok), a na trzeci rok trafiło nas ok. pięćdziesięciu. „Poślizgnięcia” na wyższych
latach zdarzały się sporadycznie i były na ogół związane z wydarzeniami losowymi.
Muszę też wspomnieć, że na uczelni spędzaliśmy znacznie więcej czasu: tygodniowy
wymiar zajęć sięgał (a nawet przekraczał) 35 godzin.

Zestaw przedmiotów wykładanych na poszczególnych latach studiów był iden-
tyczny dla wszystkich studentów i – poza przypadkami szczególnymi – niezmienialny.
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Zajęcia na pierwszym roku obejmowały matematykę, fizykę (dziś nazwalibyśmy ten
przedmiot fizyką ogólną) i chemię nieorganiczną. W sekwencji przedmiotów che-
micznych na drugim roku mieliśmy chemię organiczną, na trzecim – chemię fizyczną,
na czwartym – inżynierię chemiczną. W połowie czwartego roku następował podział
na grupy specjalizacyjne.

W latach moich studiów, tak zresztą jak i obecnie, kierunek chemii był prowadzo-
ny zarówno na Uniwersytecie, jak i na Politechnice. Siedzibą katedr uniwersyteckich
były wówczas gmachy Politechniki, albowiem budynek uniwersytecki został znisz-
czony podczas oblężenia Wrocławia w 1945 roku. Miało to swoje konsekwencje rów-
nież w tym, że niektóre zajęcia prowadzone były wspólnie lub we wspólnych po-
mieszczeniach. Tak było z wykładami chemii nieorganicznej prowadzonymi dla
studentów pierwszego roku przez prof. Bogusławę Trzebiatowską.

Każde studia mają swoją „czarną legendę” – przedmiot wzbudzający obawy ogółu.
U nas takim przedmiotem była chemia fizyczna wykładana przez prof. Krzysztofa
Pigonia dla studentów trzeciego roku. W moim przypadku obyło się bez przygód: po
dwóch semestrach pobierania nauk z chemii fizycznej i pomyślnie zdanych egzami-
nach wyrzuciłem moje notatki z wykładów i ćwiczeń, oświadczając, że skończyłem
z tym przedmiotem raz na zawsze. Uśmiecham się teraz na myśl o tym, jak bardzo się
myliłem.

Na czwartym roku zostałem przydzielony do grupy specjalizacyjnej o nazwie
„Technologia ropy i paliw płynnych”. Lata spędzone na specjalizacji wspominam
z mieszanymi uczuciami: z jednej strony, byliśmy zgraną grupą kolegów dobrze czu-
jącą się w swoim gronie, z drugiej jednak, z perspektywy mojej późniejszej aktywno-
ści naukowej oceniam, że wyniosłem stamtąd niewiele.

Gdzieś w okolicy ostatniego semestru zaproponowano mi pracę w Katedrze Nafty
i Paliw Płynnych na stanowisku inżynieryjno-technicznym. Propozycja ta miała swoje
konsekwencje: od kolegi ze starszego roku wiedziałem, że prof. Krzysztof Pigoń po-
szukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Chemii Fi-
zycznej. Chemii fizycznej nie brałem do tego momentu pod uwagę w moich planach
na życie, ale następnego dnia zameldowałem się w gabinecie Profesora. Czy wywar-
łem na nim dobre wrażenie, czy też Katedra Chemii Fizycznej tak bardzo potrzebo-
wała pracowników – nie wiem, w każdym razie zostałem przyjęty. W ten sposób,
dzięki splotowi przypadków, rozpoczęły się moje kontakty z chemią fizyczną trwające
do dzisiaj.

Pierwsze lata pracy

W moim świadectwie pracy, jakie otrzymałem z Działu Osobowego Politechniki
Wrocławskiej przy przejściu na emeryturę, napisano, że zostałem zatrudniony 1 grud-
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nia 1964 roku. Stan rzeczywisty był taki, że kierownik Katedry Chemii Fizycznej
i mój szef, prof. Krzysztof Pigoń, dał mi kilka wolnych dni „na załatwienie ważnych
spraw rodzinnych” (czyli na ślub), a pracę rozpocząłem dwa tygodnie później. Przy tej
okazji Szef powiedział coś, czym starałem się kierować przez wszystkie lata mojej
pracy. Rzeczą świętą były zajęcia dydaktyczne, które musiały być wykonane punktu-
alnie i sumiennie. Pozostała praca miała być wykonana dobrze i w terminie, a pora jej
wykonania („rano, wieczór, we dnie, w nocy,...”) była nieistotna.

Podjęcie przeze mnie pracy wymagało pokonania przeszkód natury formalno-
biurokratycznej. W tamtych latach przyjęcie do pracy („na etat”) musiało być poprze-
dzone rocznym stażem. Stażysta zachowywał znaczną część uprawnień studenckich
(m.in. prawo do zamieszkania w domu studenckim), jego miesięczne wynagrodzenie
wynosiło jednak 1000 zł, czyli tyle co moje dotychczasowe stypendium naukowe.
Kwota ta, nawet w połączeniu z 600-złotowym stypendium żony-studentki, nie dawała
żadnych możliwości przeżycia – tym bardziej, że rodzina miała się niebawem powięk-
szyć. Profesor Pigoń wyjednał jednak zwolnienie mnie ze stażu, zostałem więc asy-
stentem, z wynagrodzeniem wynoszącym 1500 złotych (niewykwalifikowany robotnik
wykonujący proste prace zarabiał dwa razy tyle).

Katedra Chemii Fizycznej nie była liczna: kiedy zostałem przyjęty do pracy, liczyła
(używając dzisiejszej terminologii) ośmiu pracowników naukowo-dydaktycznych i kil-
ka osób obsługi technicznej. Wśród tej ósemki było czworo rówieśników (ur. ok. roku
1925), pozostałość „spółdzielni adiunktów”, przyjętych do pracy w pierwszych po-
wojennych latach przez prof. Kazimierza Gumińskiego, pierwszego kierownika Kate-
dry: doc. Krzysztof Pigoń (habilitacja w roku 1962), doc. Józef Władysław Rohleder
(habilitacja w roku 1963), dr Zdzisław Ruziewicz (habilitacja w roku 1967) i dr Jadwiga
Pigoniowa. Grupę uzupełniali: mgr (wkrótce dr) Henryk Chojnacki, mgr Andrzej Olszow-
ski, mgr Magdalena Szostak, mgr Krzysztof Lorenz i dyplomant Tadeusz Luty (dołą-
czył do grona pracowników Katedry w połowie 1965 roku). Później grupa powiększała
się corocznie o jedną lub dwie osoby; wymienię jedynie mgr. Zbigniewa Zboińskiego
(przyszedł z Gliwic), mgr. Bolesława Jakubowskiego (przeniósł się z Katedry Fizyki)
i mgr Hannę Głuchowską (Basarę). Znaczniejszy rozrost nastąpił dopiero po roku
1968..., ale to już zupełnie inna historia.

W rozmowach między sobą młodsi pracownicy używali skrótów na określenie
starszyzny: był więc Profesor lub Szef (czyli Krzysztof Pigoń – wówczas jeszcze do-
cent), Docent (Józef Władysław Rohleder), Ruzio (Zdzisław Ruziewicz) i Pani Jadwi-
ga (Jadwiga Demichowicz-Pigoniowa).

Zainteresowania naukowe liderów zespołu koncentrowały się na dziedzinie, którą
obecnie nazwalibyśmy „fizyką i chemią materiałów organicznych”. Badania naukowe
w tym obszarze uważane były wówczas za nikomu niepotrzebne dziwactwo, bardzo
dalekie od praktycznych zastosowań (naukoznawcy-futurolodzy srodze się pomylili,
jak to mają w zwyczaju). Krzysztof Pigoń interesował się elektrycznymi właściwo-
ściami kryształów organicznych, Władysław Rohleder – optyką takich kryształów,
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a Zdzisław Ruziewicz badał luminescencję cząsteczek organicznych w rozcieńczo-
nych roztworach zamrożonych do temperatury ciekłego azotu. Pani Jadwiga Pigonio-
wa zajmowała się pomiarami termodyfuzji w roztworach – tematyką odległą od ob-
szaru badań pozostałych liderów. Z młodszych pracowników, Andrzej Olszowski był
współpracownikiem Z. Ruziewicza, Magdalena Szostak i Tadeusz Luty – J.W. Rohle-
dera, a Henryk Chojnacki i Krzysztof Lorenz – K. Pigonia. Ja zostałem dołączony do
tego ostatniego zespołu. Spośród tych, którzy przyszli po mnie, Zbigniew Zboiński
został włączony do zespołu Profesora, Bolesław Jakubowski – Docenta, a Hanka Głu-
chowska – Ruziewicza. Niedługo później zespół powiększył się o osobę Jacka Świąt-
kiewicza, który przeniósł się z fototechniki i dołączył do grupy Profesora.

Grupę uzupełniały osoby na stanowiskach technicznych, również wbudowane w życie
zespołu. Kiedy przyszedłem, pracowała już pani Katarzyna Rzeczkowska, a niedługo
później zostały przyjęte dwie absolwentki technikum chemicznego: Halina Lipińska
(później Zawadzka) i Elżbieta Grodzka (Rogowiec). Sekretarką Katedry była pani
Irena Skibińska.

Opisując Katedrę Chemii Fizycznej, miałem na myśli katedrę Politechniki; w czasie,
kiedy rozpocząłem tam pracę, żyliśmy w symbiozie z Katedrą Chemii Fizycznej Uni-
wersytetu, kierowaną przez ówczesnego docenta Lucjana Sobczyka, przyjaciela naszych
szefów, rok czy dwa od nich młodszego. Budynek chemii uniwersyteckiej został znisz-
czony podczas wojny, katedry uniwersyteckie mieściły się więc w budynkach Politech-
niki. Nasi koledzy fizykochemicy zajmowali kilka pomieszczeń w budynku Starej Che-
mii (obecnie A-3), zajęcia ze studentami były prowadzone w salach Politechniki, były
też organizowane wspólne cotygodniowe seminaria. W istocie stanowiliśmy więc jeden
zespół. Sytuacja zmieniła się dopiero w latach siedemdziesiątych, kiedy uniwersytecka
chemia przeprowadziła się do nowego budynku przy Wybrzeżu Joliot-Curie. Odległość
kilkuset metrów okazała się dostateczna, aby silne dotąd więzi osłabły w ciągu następ-
nych kilku lat.

W Katedrze panowały koleżeńskie stosunki, bardzo różne od „Bizancjum” ty-
powego dla większości zespołów istniejących w owych czasach. W pierwszych
latach po moim przyjściu istniał zwyczaj spotykania się wszystkich pracowników
naukowych na imieninach starszyzny. Został on zarzucony, kiedy grupa rozrosła
się do rozmiarów uniemożliwiających pomieszczenie się wszystkich w mieszka-
niu solenizanta, jednak w gronie młodszych kolegów nadal spotykaliśmy się często
i z ochotą.

Część naszej energii wyładowywała się w dowcipach, wymyślanych z okazji
1. kwietnia, obrony prac doktorskich, rocznic itp. Przez kilka lat, w nocy poprzedzają-
cej Prima Aprilis, na drzwiach pokojów pracowników Katedry, pojawiały się „ogło-
szenia drobne”, niekiedy złośliwe, ale zawsze dowcipne. Począwszy od doktoratu
Andrzeja Olszowskiego w roku 1966, każdemu doktorowi nadawano „herb”, który wraz
z mniej lub bardziej nonsensownym „załącznikiem” umieszczano w utworzonym na tę
okazję „Almanachu KCF-ajskim”.
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Moje pierwsze obowiązki polegały na uczestnictwie w tworzeniu nowej pracowni
studenckiej. Jakiś czas przed moim przyjściem do Katedry do programu studiów Wy-
działu Chemicznego został wprowadzony nowy przedmiot o nazwie „analiza instru-
mentalna”, który miał być prowadzony przez pracowników Katedry. W skład zespołu,
który te zajęcia miał przygotować, wchodzili: dr Jadwiga Pigoniowa, dr Henryk Choj-
nacki i mgr Andrzej Olszowski; dołączyłem do zespołu na krótko przed rozruchem labo-
ratorium. Niespełna trzy miesiące później, w lutym 1965 roku, zacząłem prowadzić
zajęcia z analizy instrumentalnej – od razu ze studentami czwartego roku, wśród których
wielu – szczególnie tych mieszkających w akademiku – znałem ze studiów.

Doktorat

Kiedy pracownia analizy instrumentalnej już ruszyła, Szef dał mi temat naukowy.
Tuż przed moim przyjściem do Katedry, w czasopiśmie Berichte der Bunsengesellschaft
für physikaliche Chemie ukazała się praca, której autor postulował, na podstawie wyni-
ków potencjometrycznych pomiarów dokonanych w układach składających się z krysz-
tałów antracenu w kontakcie z dwoma ciekłymi układami redoksowymi, że nośnikami
ładunku w antracenie są protony. Profesor niezbyt w to wierzył, a moim zadaniem było
sprawdzenie tej hipotezy. Przez pierwsze dwa lata nie uzyskałem żadnych sensownych
rezultatów mimo dużego wkładu pracy. Po części wynikało to z faktu, że moje przygo-
towanie do prowadzenia eksperymentów naukowych było mizerne, oceniam jednak, że
otrzymanie dających się zinterpretować wyników było niemożliwe przy ówczesnym
wyposażeniu pracowni. Po długim okresie frustrujących niepowodzeń wpadł mi do
głowy pomysł, który wymagał modyfikacji kierunku badań. Zauważyłem, że przyłoże-
nie niewielkich napięć do badanych układów powoduje w nich przepływ prądów rzędu
ułamków mikroampera (a więc całkiem sporych). Znalazłem też podobne pomiary opi-
sane niewiele wcześniej w literaturze – wystarczyło tylko dorobić interpretację. Szef
wyraził zgodę na zmianę i wszystko ruszyło. Moje perypetie z doktoratem były dla mnie
nauką: później, kiedy już sam byłem promotorem prac doktorskich moich młodszych
kolegów, nigdy nie sprzeciwiałem się ich propozycjom zmiany tematów, chociaż przy-
znam, że niekiedy przychodziło mi to z trudem.

W drugiej połowie roku 1968 miałem zgromadzony materiał doświadczalny i opra-
cowany model, pozwalający na interpretację moich wyników. Zabrałem się za pisanie
rozprawy, ale zabrało mi to więcej czasu niż optymistycznie przewidywałem. Powo-
dów było kilka, ale najważniejsze z nich były problemy ze zdrowiem syna oraz zawi-
rowania polityczne tamtego okresu. Jednym ze skutków wydarzeń marcowych roku
1968 były głębokie zmiany w strukturze uczelni wyższych w Polsce i w sposobie za-
rządzania instytucjami naukowymi. Na Politechnice Wrocławskiej poszły one najda-
lej, objawiając się, m.in., likwidacją katedr i zastąpieniem ich przez większe jednostki
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– instytuty, które miały prowadzić badania naukowe. Rola wydziałów została ograni-
czona do organizacji dydaktyki.

Katedra Chemii Fizycznej weszła w skład Instytutu Chemii Organicznej i Fizycz-
nej; oprócz nas znalazły się tam jeszcze dwie katedry chemii organicznej oraz Katedra
Fototechniki. Patrząc chłodnym okiem z perspektywy półwiecza, sądzę teraz, że me-
rytorycznie najwłaściwszą opcją byłaby fuzja z chemikami nieorganikami, wśród któ-
rych było wielu fizykochemików. Pewną rolę w pominięciu przez naszych szefów
takiej opcji odegrał zapewne czynnik ludzki, poza tym połączenie z organikami da-
wało pewną nadzieję na pozyskanie nowych materiałów do naszych badań. Jak się
później okazało, organicy mieli nadzieję, że będziemy dla nich wykonywali pomiary
właściwości fizykochemicznych. Z naszego punktu widzenia, pomiary, których spo-
dziewali się nasi koledzy, były „usługówką”, nie dającą możliwości rozwoju nauko-
wego; jak sądzę, dla organików sytuacja wyglądała podobnie z syntezami interesują-
cych nas materiałów. W rezultacie, to małżeństwo z rozsądku nie dochowało się
potomstwa, a sam związek zakończył się rozwodem po 25 latach.

Obrona mojej pracy doktorskiej odbyła się w październiku 1969 roku, jako druga
obrona przed Radą nowo utworzonego Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej
(pierwszy był Bolesław Jakubowski, który bronił się dwie godziny wcześniej). Przed-
stawiłem pracę zatytułowaną Prądy w kryształach półprzewodników organicznych
wstrzykiwane elektrochemicznie. Recenzentami byli doc. Marian Kryszewski z Poli-
techniki Łódzkiej i doc. J.W. Rohleder. Nazwiska te wspominam z sentymentem
i wdzięcznością; szczególnie M. Kryszewskiego uważam za mego drugiego nauczy-
ciela (pierwszym, rzecz jasna, był K. Pigoń).

Aberystwyth i habilitacja

Okres między wrześniem 1972 roku, a październikiem roku następnego spędziłem
na stażu post-doktorskim w Aberystwyth. Zaproszenie dla mnie zostało wystosowane
przez prof. Johna M. Thomasa, wówczas kierownika Edward Davies Chemical Labo-
ratory (czyli Wydziału Chemii). Uczelnia nosiła angielską nazwę University College
of Wales (po walijsku było to Coleg Prifysgol Cymru) i stanowiła jeden z pięciu col-
lege’ów Uniwersytetu Walijskiego. Kiedy pojawiłem się w Aberystwyth, college wła-
śnie obchodził stulecie istnienia.

Wypada powiedzieć, że pobyty Polaków (szczególnie wrocławian) w Aberystwyth
miały już swoją historię przed moim przyjazdem: na zaproszenie prof. Mansela
Daviesa przebywali tam fizykochemicy z Uniwersytetu Wrocławskiego zajmujący się
badaniem właściwości dielektrycznych.

Aberystwyth było niewielkim miasteczkiem w środkowej Walii, niewielki był też
uniwersytet, jednak osobowości profesorów pracujących na Wydziale Chemii powo-
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dowały, że często przyjeżdżali tam goście ze świata. W ten sposób poznałem np. Mar-
tina Pope’a, jednego z „ojców założycieli” badań półprzewodników organicznych.
W laboratorium stale przebywali na krótszych lub dłuższych stażach goście z zagra-
nicznych laboratoriów. Byłem tam, z dwumiesięczną przerwą, do końca października
roku 1973, kończąc pomiary i pisząc pierwszą wersję rozprawy habilitacyjnej, po
czym powróciłem do Wrocławia.

Materiał zgromadzony w latach między obroną pracy doktorskiej a wyjazdem na
staż, uzupełniony o rezultaty uzyskane w czasie pobytu w Walii, okazał się wystar-
czający do przygotowania rozprawy habilitacyjnej. Do pisania zachęcił mnie prof.
Pigoń, kiedy pojawiłem się we Wrocławiu na wiosnę 1973 roku. Pierwsza wersja pra-
cy, zatytułowanej Local ionized states in molecular crystals powstała w Aberystwyth,
w okresie między końcem maja a końcem października. Po powrocie do Wrocławia
przygotowałem ją w ostatecznej wersji. Rada Wydziału Chemicznego, której ją przed-
stawiłem, wyznaczyła recenzentów w osobach profesorów Antonowicza z Torunia,
Kryszewskiego z Łodzi i Thomasa z Aberystwyth. Ta ostatnia decyzji stała się przy-
czyną opóźnienia kolokwium habilitacyjnego o kilka miesięcy. Adres wysyłkowy na
kopercie na określenie nazwy kraju zawierał UK (Zjednoczone Królestwo); jakiś tytan
geografii skreślił to zastępując przez USA. Przekonałem się o tym po pewnym czasie,
kiedy przesyłka w mocno sfatygowanej kopercie wróciła z USA. Trzeba było komplet
dokumentów wysyłać raz jeszcze. Z samego kolokwium, które odbyło się 18 grudnia
1974 roku, niewiele pamiętam – widocznie przebiegło bez większych problemów.

Odbiegając od chronologii, dodam tu, że tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego
nauk chemicznych nadano mi sześć lat później, a tytuł profesora zwyczajnego – w roku
198911.

Konferencje: ERPOS i „Kryształy Molekularne”

Mój wyjazd na staż zbiegł się w czasie z uczestnictwem w moich pierwszych kon-
ferencjach naukowych z prawdziwego zdarzenia: wkrótce po przybyciu do Abery-
stwyth zostałem zabrany do Glasgow na konferencję na temat chemii organicznego
ciała stałego, a w maju 1973 roku uczestniczyłem w sympozjum kryształów moleku-
larnych w Alpach bawarskich. Już pierwsza konferencja uświadomiła mi, że uczestni-
czenie w imprezach naukowych jest koniecznością, albowiem tu właśnie nawiązywa-
ne są kontakty i omawiane wspólne projekty. Dobre konferencje z interesujących nas
dziedzin były zazwyczaj organizowane na Zachodzie, a koszty podróży i uczestnictwa
były zwykle poza zasięgiem naukowców z „obozu”, zwłaszcza tych młodych. W cza-
sie mego pobytu we Wrocławiu, między marcem a majem 1973 roku, w rozmowach

                                                     
11 W tamtym okresie obowiązywały przepisy przewidujące istnienie dwóch tytułów profesorskich.
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z Profesorem zakiełkowała idea zorganizowania międzynarodowej konferencji, która
pełniłaby rolę miejsca spotkań naukowców z obu stron podzielonego świata. Polska
do tego celu dobrze się nadawała, ponieważ, przy wszystkich utrudnieniach, restrykcje
były tu mniejsze niż w innych „bratnich krajach”. Profesor bardzo się w projekt zaan-
gażował, wkrótce jednak pojawiły się trudności: obowiązywało wówczas rozporzą-
dzenie premiera, w myśl którego na każdej imprezie naukowej z udziałem uczest-
ników z Zachodu powinno zostać zorganizowane stoisko wymieniające dewizy
i sprzedające polskie wyroby (rzecz jasna, również za dewizy). W rozporządzeniu
mowa była o konferencji, seminarium lub sympozjum; na szczęście prawodawca za-
pomniał o szkole, więc nasza pierwsza impreza została zorganizowana jako szkoła
właśnie. Owa szkoła nie-szkoła o nazwie „Electrical Properties of Organic Solids”
odbyła się we wrześniu 1974 roku w Karpaczu. Począwszy od następnej, zorganizowa-
nej cztery lata później w „normalnym” formacie, konferencje zyskały nazwę „Electrical
and Related Properties of Organic Solids” i akronim ERPOS.

Należy też wspomnieć o naszym drugim dziecku: serii ogólnopolskich konferencji
„Kryształy Molekularne”, które wymyśliliśmy z T. Lutym na wzór międzynarodowych
„Molecular Crystals Symposia”, mających wówczas opinię najważniejszych konferencji
w branży. Pierwsza polska konferencja z tej serii została zorganizowana we Wrocła-
wiu w 1977 roku i miała charakter spotkania roboczego. Właściwy wymiar nadali jej
dopiero poznaniacy dwa lata później.

Z pełną satysfakcją konstatuję, że obie serie konferencji przetrwały i mają się do-
brze. Konferencje międzynarodowe, poza Polską, były już organizowane na Capri, na
Korsyce, w Pradze, w Wilnie, a w roku 2017 w St Andrews (Szkocja). Konferencje
krajowe, organizowane co dwa lata przez ośrodki zajmujące się tematyką materiałów
molekularnych, również mają się nieźle: właśnie wybieram się na dwudziestą pierw-
szą z kolei, organizowaną przez łodzian, która odbędzie się we wrześniu 2018 roku12.

Nowy kierunek studiów – inżynieria materiałowa

W roku 1982 lub 1983 ówczesny rektor Politechniki, prof. Wacław Kasprzak za-
inicjował prace nad utworzeniem na uczelni nowego kierunku studiów, inżynierii
materiałowej. Inicjatywa ta nastąpiła po podobnej, dotyczącej biotechnologii. W za-
myśle Rektora oba nowe kierunki miały zostać usytuowane na Wydziale Chemicz-
nym. Ówczesne władze wydziału nie podjęły inicjatywy, w rezultacie czego oba kie-
runki przyjął Wydział Podstawowych Problemów Techniki, prowadzący dotąd studia
fizyczne i matematyczne. Biotechnologia została uruchomiona stosunkowo szybko,
z inżynierią materiałową sprawa okazała się bardziej skomplikowana, albowiem ze-
                                                     

12 Wspomnienia o konferencjach znajdzie Czytelnik w rozdziale Instytut Chemii Organicznej i Fizycz-
nej w niniejszym tomie.



Pół wieku (z okładem) z Politechniką 31

społy prowadzące badania w mniejszym lub większym stopniu związane z nauką
o materiałach były usytuowane na kilku wydziałach uczelni. Został przeto powołany
interdyscyplinarny zespół, którego zadaniem było opracowanie zadowalającego
wszystkich programu studiów dla projektowanego kierunku. Zespołem tym, w skład
którego weszli przedstawiciele wydziałów Budownictwa, Chemicznego, Elektroniki,
Elektrycznego, Mechanicznego i Podstawowych Problemów Techniki, kierował po-
czątkowo prof. Krzysztof Pigoń, a po jego przejściu na emeryturę w roku 1985 – prof.
Tadeusz Luty. Gdy w 1987 roku został on prorektorem, przejąłem kierowanie zespo-
łem i dokończyłem prace w zakresie, w jakim było to możliwe (partykularyzmy oka-
zały się w niektórych przypadkach zbyt silne...).

Nowy kierunek studiów został uruchomiony w roku akademickim 1987/1988 na
Wydziale Podstawowych Problemów Techniki (WPPT), z udziałem pracowników
czterech innych wydziałów: Chemicznego, Elektroniki, Elektrycznego i Mechanicz-
nego. Przez kilkanaście następnych lat byłem szefem tego kierunku. Prace nad jego
uruchomieniem, a następnie nadzór nad funkcjonowaniem na WPPT stały się dla mnie
bodźcem do zmiany afiliacji: przez piętnaście lat byłem członkiem Rady Wydziału PPT,
a w latach 1987–1999 – przez dwie kadencje reprezentantem tego wydziału w Senacie
Uczelni.

Konfederacja pięciu wydziałów nie przetrwała długo: pierwsi odeszli mechanicy,
kilka lat później elektronicy, którzy utworzyli odrębny wydział (Wydział Elektroniki
Mikrosystemów i Fotoniki), wreszcie po jedenastu latach, w roku 1998, decyzję
o utworzeniu „własnej” inżynierii materiałowej, organizacyjnie niezależnej od WPPT,
podjął Wydział Chemiczny. Początkowo studia na pierwszych trzech latach były
wspólne dla studentów obu wydziałów, wkrótce jednak doszło do rozwodu, a po nie-
długim czasie – do zamknięcia tego kierunku na WPPT. W tych okolicznościach,
w roku 1999 znalazłem się na powrót na Wydziale Chemicznym i przez następnych
kilka lat (do roku 2005) kierowałem wspólnym (WPPT i Chemia), a później już tylko
chemicznym kierunkiem studiów. Kierunek, pod nowym kierownictwem, cieszy się
wzięciem wśród kandydatów na studia (w 2012 roku o przyjęcie starało się ponad 200
kandydatów na 90 miejsc), obecna inżynieria materiałowa na Wydziale Chemicznym
jest jednak zaledwie jednym z pięciu kierunków studiów chemicznych, nie zaś stu-
diami interdyscyplinarnymi, które mi się marzyły...

Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej
– kreacja i anihilacja

Na początek lat dziewięćdziesiątych przypadł nasz „rozwód” z organikami. Ist-
niejący od ponad dwudziestu lat Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej, od początku
małżeństwo z rozsądku, nie doczekał się potomstwa w postaci wspólnych projektów
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naukowych organików i fizykochemików. O utworzeniu odrębnej jednostki naukowej
myśleliśmy już wcześniej, ale dopiero na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych stało się to możliwe. Uzyskaliśmy wszystkie możliwe zgody i nowy In-
stytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej został kreowany na początku roku akademic-
kiego 1993/1994; pierwszym dyrektorem został prof. Ludwik Komorowski.

Na początku XXI wieku Wydział Chemiczny składał się z siedmiu instytutów
– jednostek dużych i w znacznym stopniu autonomicznych względem wydziału.
W 2002 roku dziekanem Wydziału Chemicznego został prof. Paweł Kafarski; jego
ekipa zaproponowała zmiany polegające na rozbiciu instytutów i utworzeniu mniej-
szych jednostek. Inicjatywa została przyjęta różnie: potencjalni kierownicy mających
powstać zakładów szykowali się do objęcia w nich władzy, jednakże w dwóch insty-
tutach (w tym w Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej) inicjatywa wzbudziła
sprzeciw: nie chcieliśmy się dzielić. Udało się uratować jedność Instytutu. W 2005
roku dziekanem został prof. Ludwik Komorowski, którego entuzjazm do zmian na
wydziale był mniejszy. Było już jednak zbyt późno, aby cofnąć zmiany organizacyjne:
w efekcie od roku 2005 Wydział Chemiczny składał z dwóch instytutów i kilkunastu
zakładów (niekiedy całkiem niedużych).

Struktura taka przetrwała dziesięć lat: na przełomie lat 2014 i 2015 władze Poli-
techniki doszły do wniosku, że istnienie instytutów jest sprzeczne z ideą modernizacji
Uczelni. Nikt nie wyjaśnił, na czym owa sprzeczność polega, ale z dniem 1 stycznia
2015 roku Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej przestał istnieć. W jego miejsce
powstały Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych oraz Zakład
Chemii Fizycznej i Kwantowej. W ten sposób zamknął się cykl reform: katedry, sym-
bol zacofania z roku 1968, po półwieczu stały się awangardą postępu w organizacji
nauki, instytuty zaś okazały się niezgodne z duchem czasu.

Materials Science‐Poland

W roku 2000 objąłem funkcję redaktora naczelnego czasopisma Materials Science.
Pismo, utworzone w połowie lat siedemdziesiątych decyzją ówczesnych władz Poli-
techniki, miało być platformą publikacji dla badaczy zajmujących się szeroko pojętą
nauką o materiałach i inżynierią materiałową. Warto zauważyć, że Materials Science
było jednym z pierwszych czasopism, określających explicite w tytule ten obszar
tematyczny (wcześniej, w połowie lat sześćdziesiątych, zaczął ukazywać się Journal
of Materials Science wydawany przez Springera). W zamyśle pismo miało służyć nie
tylko pracownikom Uczelni, ale również badaczom z innych instytucji naukowych
z Polski i ze świata.

Z Materials Science zawarliśmy znajomość w latach osiemdziesiątych, publiku-
jąc materiały konferencji ERPOS-3 w tomie 7, ERPOS-4 w tomie 10 i ERPOS-5
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w tomach 13 i 14 pisma. Po okresie względnej prosperity, pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych czasopismo podupadło, częściowo w wyniku pojawienia się nowych pism
z tej dziedziny, a po części z powodu braku stosownej reklamy i informacji o jego
istnieniu.

Po ponad rocznym okresie przygotowań wznowione Materials Science ukazało się na
początku roku 2002 jako pierwszy numer tomu 20. W roku 2004 pismo zmieniło nazwę
na Materials Science-Poland, aby uniknąć kolizji z czasopismem o takiej samej nazwie,
będącym anglojęzycznym tłumaczeniem podobnego pisma wydawanego w Ukrainie.
Kierowałem redakcją przez następne dziesięć lat, wprowadzając czasopismo na listę
filadelfijską. Obecnie Materials Science-Poland, pod redakcją prof. Jana Felby, wyda-
wane jest jako czasopismo open access przez wydawnictwo De Gruyter.

Moje podróże

Pisząc ten fragment, próbowałem przypomnieć sobie (przynajmniej w przybliże-
niu) moje wyjazdy do zagranicznych laboratoriów. Okazało się to stosunkowo proste
dla lat przed rokiem 1990: wszystkie wyjazdy zostały udokumentowane pieczątkami
w paszportach i pieczołowicie odnotowane w odpowiednich dokumentach w politech-
nicznej składnicy paszportów.

Próbując sporządzić jakieś zestawienie, doliczyłem się co najmniej dziesięć wy-
jazdów do Czechosłowacji, a później Czech (najdłuższy pobyt trwał tydzień), kilku
krótkich wizyt w USA i w RFN (jeszcze przed zjednoczeniem), dwóch krótkich po-
bytów w Japonii itd. W Wielkiej Brytanii spędziłem w sumie ponad trzynaście mie-
sięcy (rok w 1972–1973, a następnie kilka 1–2-tygodniowych wizyt). Podliczywszy
wszystko, skonstatowałem też, że we Francji spędziłem niemal tyle samo czasu: dwa
pobyty 3-miesięczne i 4-miesięczne w Paryżu i Rennes w charakterze professeur associé,
a oprócz tego kilka wizyt 1–2-tygodniowych. Najwięcej jednak czasu, blisko półtora
roku, spędziłem w Brazylii.

Moje podróże do Brazylii rozpoczęły się od niemal rocznego pobytu w São Carlos
w latach 1982–1983 jako visiting professor. Następna miała miejsce dziesięć lat póź-
niej: w roku 1992 spędziłem dwa zimowe miesiące (lipiec i sierpień) – głównie
w São Carlos, z krótkim wypadem do Kurytyby. Później było jeszcze kilka krótkich
wizyt, ostatnia z nich w roku 2011.

Jak zostałem emerytem

18 lutego 2008 roku skończyłem sześćdziesiąt pięć lat, czyli osiągnąłem wiek emery-
talny, zachowując wszakże prawo do pracy: profesorów uczelni wyższych obowiązuje
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przejście na emeryturę po ukończeniu siedemdziesiu lat. Uświadomił mi to Dział Oso-
bowy, ale łączenie emerytury ze sprawowaniem funkcji dyrektora instytutu wydawało
mi się niewłaściwe. Stosowne dokumenty złożyłem dopiero po zakończeniu kadencji;
emerytura została mi przyznana w marcu 2009 roku. Na pełną emeryturę przeszedłem
30 września 2013 roku. Nie oznacza to jednak odejścia od pracy naukowej: aby zupeł-
nie nie zardzewieć, pomalutku pracuję nad tematami, które interesowały mnie od
dawna, ale za które nie zabierałem się z braku czasu.

Na Politechnice przepracowałem ponad pięćdziesiąt lat, kilkakrotnie zmieniając
szyld (Katedra Chemii Fizycznej  Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej  In-
stytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej  Katedra Inżynierii i Modelowania Materia-
łów Zaawansowanych), niezmiennie jednak pozostając w tym samym kręgu kolegów
i tematów. Wypromowałem jedenastu doktorów, wśród których dwóch ma już tytuły
profesorskie, mam też „naukowego wnuka” z tytułem. Jakiś czas temu odbyła się
obrona doktoratu mojego „naukowego prawnuka”. Mogę powiedzieć, że pozostawi-
łem mój ślad na piasku...
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Na rysunku 3 podano nazwiska osób, które uzyskały doktorat przed 30 czerwca
2018 roku oraz rok ich doktoryzowania13.

Rys. 3. Genealogia naukowych następców prof. Juliusza Sworakowskiego
(Por. pokolenia wcześniejsze w rozdziale Kazimierz Gumiński. Życie i twórczość w niniejszym tomie, rys. 10)

                                                     
13 Profesor Marek Samoć był ponadto promotorem 10 doktoratów w Australian National University

przed rokiem 2008.






