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Słowo wstępne 

Niniejszy numer Biuletynu zawiera teksty sześciu wykładów wygłoszonych podczas sesJI 
naukowej "Postępy fizykochemii", która odbyła się 30 września 1995 roku we WrocławIu . Sesję 
podzielono na trzy dwugodzinne posiedzenia, którym przewodniczyli kolejno: prof. dr hab 
Henryk Chojnacki, prof dr hab. Tadeusz Luty i prof dr hab. Juliusz Sworakowski. Kolejność 
wykładów jest zgodna z programem sesji . Przed każdym tekstem zamieszczono fotografię , 

faksymile podpisu i notę biograficzną wykładającego, a po wykładzie dyskusję, której treść 

została odtworzona na podstawie zapisu magnetofonowego. 
Na końcu zeszytu dołączono Suplement do pierwszego numerem Biuletynu, który ukazał się 

we wrześniu 1995 roku. Tom zatytułowany "Archiwum Chemii Fizycznej . Bibliografia specjalna 
1945- 1995" zawierał materiały dokumentujące działalność pracowników politechnicznej chemii 
fizycznej . Jeden z obszernych rozdziałów noszący tytuł "Seminaria", choć obejmujący informa
cJ ę dotyczącą blisko 600 spotkań z lat 1959-1995, nie jest jednak kompletny (zaginęła część 
danych z końca lat sześćdziesiątych i znaczna część z lat siedemdziesiątych). Istniejące braki 
stały się dla Czytelników bodźcem do poszukiwań brakujących zapisów, które - miło mi donieść 
- zakończyły się sukcesem. Bardzo serdecznie dziękuję Pani dr inż. Hannie Suchardzie-
-Sobczykowej za ofiarowanie mi zeszytu seminaryjnego, który stał się podstawą uzupełnienia 

wspomnianego rozdziału VII. Odnalezione zapisy dotyczą spotkań , które odbyły się w latach 
1966- 1971. 

Nie tracę nadziei na odnalezienie ostatniego z zeszytów, zawierającego systematyczną in
formację seminaryjną z okresu od 197011971 (semestr letni) do 197511976 (semestr zimowy) 

W minionych latach, z iniCjatywy pracowników Zakładu Chemii Fizycznej, Zakładu Fizyki 
Chemicznej i Zakładu Chemii Kwantowej zorganizowane zostały konferencje naukowe i semi
narium, które bardzo szybko przekształciły się w międzynarodowe spotkania badaczy zaintere
sowanych szeroko rozumianą chemią fizyczną i chemią teoretyczną . Zachowała sie jedynie 
fragmentaryczna dokumentacja tych spotkań, która w Suplemencie jest zamieszczona jako 
nowy, IX rozdział "Archiwum Chemii Fizycznej". W rozdziale tym, zatytułowanym 
"Konferencje", twórcy i wieloletni organizatorzy tych spotkań przedstawiają kolejno: Electrical 
and Related Properties oj Organie Solids - prof. Juliusz Sworakowski, Seminarium Polsko
-Francuskie - prof. Tadeusz Luty . 

Aleksandra Lewanowicz 
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PRZEDMOWA 

Niniejszy tom Biuletynu, drugi który wydaje Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej 
Politechniki Wrocławskiej, zawiera teksty sześciu referatów plenarnych wygłoszonych podczas 
Sesji Naukowej POSTĘPY FIZYKOCHEMII, która odbyła się we Wrocławiu 30 września 
1995 r. Sesja była wydarzeniem wyjątkowym. Okazją do jej zorganizowania stał się wspólny 
jubileusz siedemdziesięciolecia trzech profesorów Instytutu : Krzysztofa Pigonia, Józefa W. 
Rohledera i Zdzisława Ruziewicza. Z okazji tej uroczystości, obchodwnej w roku jubileuszu 
pięćdziesięciolecia środowiska naukowego w polskim Wrocławiu, Instytut postanowił zapro
sić czynnych fizykochemików wrocławskich i gości z innych ośrodków na obrady szczególnej 
sesji naukowej POSTĘPY FIZYKOCHEMII. 

Uczestnicy sesji otrzymali pierwszy tom Biuletynu, zawierający .. Archiwum Chemii Fi
zycznej", bibliograficzny opis działalności grupy fizykochemików czynnych na Politechnice 
Wrocławskiej od jej pierwszych dni . Archiwum przypomniało genealogię Wrocławskiej 

Szkoły Chemii Fizycznej, wywodzącej się od profesora Kazimierza Gumińskiego i obejmującej 
dziś znaczną część Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki, Zakład Chemii Fi
zycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu oraz profesorów-fizykochemików, pracujących dziś 
nominalnie w innych gałęziach chemii. 

Trzej Jubilaci należeli do pierwszego pokolenia uczniów profesora Gumińskiego . Mło

dych doktorów dziś kreowanych w chemii fizycznej we Wrocławiu należy uznać za nauko
wych "prawnuków" Profesora. Duchowe dziedzictwo widoczne jest w tematyce twórczości 

naukowej, w fizykalnej metodologii pracy naukowej oraz w przywiązaniu do akademickiej 
misji szerzenia wiedzy poprzez tworzenie literatury chemicznej. 

W Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej uprawiane są 
dziś, oprócz klasycznych dziedzin chemii fizycznej, jak elektrochemia i termochemia przemian 
fazowych, również te jej gałęzie, które Profesor z upodobaniem nazywał fizyką chemiczną, a 
które dziś częściej klasyfikuje się jako fizykochemię - spektroskopia, badania fizycznych wła
sności ciała stałego (wraz z jego strukturą) oraz teoretyczne modelowanie jego własności . W 
Instytucie prowadzone są badania dotyczące chemii kwantowej i teoretycznej , ~ . w dziedzi
nach, które Profesor jako pierwszy w Polsce propagował organizując na Uniwersytecie Jagiel
lońskim pierwszą Katedrę Chemii Teoretycznej - dziś znany w świecie ośrodek. 

Ciągłość rozwoju środowiska fizykochemicznego we Wrocławiu widać również 

w książkowym pismiennictwie chemicznym. Młodzi wówczas fizykochemicy wrocławscy byli 
współautorami monumentalnej "Chemii fizycznej", wielokrotnie wydawanej przez P\VN. Re
daktorem tego dzieła był m.in. profesor Gumiński, wcześniej autor doskonałego podręcznika 
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Termodynamika oraz pionierskich Elementów chemii teoretycznej. Z Wrocławskiej Szkoły 
Chemii Fizycznej wyszły kolejne podstawowe podręczn iki : na Politechnice - Chemia fizyczna 
K Pigonia i Z , Ruziewicza, Fizyka chemiczna kryształów molekularnych 1. W. Rohledera, 
Obliczenia fizykochemiczne 1. Dernichowicz-Pigoniowej; na Uniwersytecie Chemia fizyczna 
dla przyrodników L. Sobczyka oraz Eksperymentalna chemia fizyczna L. Sobczyka i A Kiszy. 
Powstawały we Wrocławiu liczne tłumaczenia dzieł z zakresu fizykochemii, skrypty studenckie 
i liczne opracowania historyczne. Bez obawy moina stwierdzić, że Wrocławska Szkoła Chemii 
Fizycznej stała się najbardziej dynamicznym ośrodkiem chemii fizycznej w kraju. Wrocław 
wydał się stosownym miejscem do zorganizowania przeglądu wiodących badań fizykoche
micznych w Polsce - Sesji Naukowej POSTĘPY FIZYKOCHEMII. 

Dobór sześciu wykładowców, zaproszonych do wygłoszenia referatów podczas sesji, 
odzwierciedla związki naukowe oraz historyczne obecnego Instytutu Chemii Fizycznej i Teore
tycznej . Wszyscy zaproszeni profesorowie są niekwestionowanymi autorytetami w Polsce, ich 
nazwiska i osiągnięcia są znane także poza granicami kraju. Referaty ukazały szczegółowo 
zakresy fizykochemii uprawiane w Polsce z wielkim powodzeniem w kilku ośrodkach . Pokaza
ły również najwyższy poziom metodologii w przedstawianiu zarówno samych zagadnień na
ukowych, jak ich pozanaukowego kontekstu. 

Organizacja podobnych spotkań w przyszłości pozostaje sprawą otwartą. Fizykochemia 
jest dziś dziedziną działań wszystkich dyscyplin chemii i wielu działów fizyki - wszystkie bo
wiem wykorzystują w badaniach doświadczalnych fizykochemiczne metody oraz narzędzia 
badawcze. Niekiedy rodzi się pytanie, czy chemia fizyczna może być jeszcze postrzegana jako 
wyodrębniona dyscyplina naukowa? Czy istnieje jej kanon, podobny do ukształtowanego kla
sycznego zestawu zagadnień w trzech siostrzanych dyscyplinach chemicznych: chemii nie
organicznej, chemii analitycznej i chemii organicznej? Nowoczesne piśmiennictwo 

podręcznikowe w chemii fizycznej , które w Polsce jest w poważnej mierze dziełem wrocław
skim, pozwala udzielić odpowiedzi twierdzącej na pierwsze z postawionych pytań . Odpowiedź 

na drugie musi być wypracowana przez całe środowisko fizykochemiczne, szczególnie przez 
czynnych wykładowców chemii fizycznej . OrganizaCja sesji podobnych do POSTĘPÓW 
FIZYKOCHEMII może być w tym pomocna. W przyszłości spotkania takie mogłyby stymu
lować twórczość czynnych fizykochemików, których dziełem powinny być nowe, oryginalne 
podręczniki przedmiotu "chemia fizyczna", zarówno w jego szerokim przekroju, jak w jego 
obszarach specjalistycznych . 

Piśmiennictwo światowe dowodzi, że literatura naukowa jest nieodłącznym składnikiem 
postępu w nauce, być może nieodzownym warunkiem jej rozwoju przez otwarcie i zdjęcie z 
niej pozornej zaslony wiedzy tajemnej . Fizykochemia często bywa tak postrzegana, gdy wy
sublimowane narzędzia i metody fizykochemiczne są w powszechnym, rutynowym użyciu . 
Brak przygotowania w zakresie podstaw metody badawczej sprowadza personel do ro li tech
nicznej , a same narzędzia - czy będzie to spektrometr Nlv1R, chromatograf czy polarograf -
pozbawia twórczego potencjału, który w rękach profana pozostanie nie wykorzystany. Rolą 
przedstawicieli chemii fizycznej jest bez wątpienia szerzenie wiedzy ftzykochemicznej. Trady
cja i osiągnięcia środowiska fizykochemicznego w Polsce, w pełni widoczne przez pryzmat 
obrad sesji POSTĘPY FIZYKOCHEMII, pozwala oczekiwać tu znaczących i trwałych osią
gnięć. 

Dr hab. Ludwik Komorowski , prof. PWr. 
Dyrektor Instytutu 
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w sobotę, 30 września 199~ .•... 
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