
 1 

Historia Zakładu Chemii Fizycznej (czerwiec 2013) 
 
Źródła historyczne donoszą, że już w roku 1769 istniało w Warszawie Fizyczno-
Chemiczne Warszawskie Towarzystwo.  
 
Pierwsze systematycznie prowadzone wykłady z zakresu chemii fizycznej 
(obejmujące rozmaite zagadnienia fizykochemiczne: zasady elektrochemii, 
fizykochemiczne podstawy chemii analitycznej, dynamiki chemicznej, 
osmotycznej teorii roztworów, zasady elektrochemii teoretycznej oraz 
elektrochemicznych procesów w technice) prowadził S.Tołłoczko na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (od roku akad. 1901/02 do 1905) 
 
„Minęło lat 56 od dnia 29 VI 1882 r., gdy du Bois-Raymond 
na posiedzeniu Pruskiej Akademii Umiejętności nazwał 
chemię fizyczną - chemią przyszłości. Dziś, jak sądzę, nie 
będzie przesadnym stwierdzenie, że chemia fizyczna jest 
najbardziej współczesną gałęzią wiedzy chemicznej i że 
przeżywa w pełni swą teraźniejszość. Oblicze współczesnej 
chemii fizycznej najłatwiej zarysowuje się w perspektywie 
historii. O nauce tej powiedzieć można, że jest bardzo młoda, 
a równocześnie stara. Wszak Boyle, Lavoisier, czy Berzelius 
w treści swej pracy byli fizyko-chemikami. Oficjalna data 
powstania chemii fizycznej jako dyscypliny naukowej 
związana jest jednak z r. 1887, kiedy utworzona została 
pierwsza katedra tej nazwy i kiedy zaczęło wychodzić 
specjalne czasopismo Zeitschrift für Physikalische Chemie”. 
A. Dorabialska, odczyt wygłoszony na IV Zjeździe Chemików w Wilnie w dniu 1 lipca 
1938r. 

S. Zamecki, Wkład Wojciecha Świętosławskiego do chemii fizycznej, Monografie z 
dziejów nauki i techniki, t. CXXV, Wyd. PAN,  1981 
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„Największy jednak udział w dziele rozwijania chemii fizycznej w kraju lub za 
granicą przed odzyskaniem niepodległości w 1918 r., mieli: Ludwik Bruner, Jan 
Zawidzki, Wojciech Świętosławski i Mieczysław Centnerszwer.” 
 
„Niektórzy z polskich uczonych zaliczanych do fizykochemików uzyskali 
jednak rezultaty o randze światowej. Do takich należeli m.in. M. Skłodowska-
Curie, K. Fajans czy W. Świętosławski.” 
 
 
Od stycznia 1916 r. do lipca 1918 r. „Zakładem” opiekuje się zastępczo dr Józef 
Zawadzki (od 1923 r. prof. Katedry Technologii Chemicznej Nieorganicznej) - 
prowadzi wykłady z chemii fizycznej.   
7 czerwca 1918 r. Świętosławski i Dorabialska wracają do Warszawy (z 
Moskwy).  
W lipcu doc. Wojciech Świętosławski przyjmuje propozycję ówczesnego 
rektora Politechniki Warszawskiej - prof. Zawidzkiego - kierowania Zakładem 
Chemii Fizycznej PW. W kwietniu 1919 r. Wojciech Świętosławski zostaje 
profesorem. Pierwszym współpracownikiem była Alicja Dorabialska (od 
1.08.1918 r.).  
 
Zakład Chemii Fizycznej Politechniki Warszawskiej powstał więc w roku 1918 
w pomieszczeniach na parterze budynku Gmachu Chemii, gdzie można 
wchodzić przez okno z ogrodu bezpośrednio na stoły laboratoryjne, co nasi 
koledzy czynią do tej pory (niezgodnie z przepisami BHP). Zakład powstał przy 
współudziale Prof. Jana Zawidzkiego, chemika wówczas Rektora Uczelni, oraz 
Józefa Zawadzkiego, wybitnego technologa na Wydziale Chemicznym i wielce 
zasłużonego w następnych latach prof. Wojciecha Świętosławskiego. 
Pracownikami Zakładu byli wówczas również pani Alicja Dorabialska i Halina 
Starczewska, obie na stanowiskach profesorów różnych Uniwersytetów w latach 
późniejszych. 
Cytat z książki A. Dorabialskiej „Jeszcze jedno życie”:  
 
 
  

 „Zakład Chemji Fizycznej 
mieści się na niskim parterze 
pawilonu chemicznego 
Politechniki i zajmuje 13 pokoi 
(ogółem 600 m2 powierzchni): 
jedna większa sala 
przeznaczona jest na ćwiczenia 
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ogólne dla III-go roku studjów, dwa pokoje zajmują asystenci, 
jeden jest gabinetem profesora, pięć pokoi przeznaczono dla prac 
specjalnych, dyplomowych i doktorskich. W pozostałych 
pomieszczeniach znajdują się: stacja akumulatorów, przetwornica, 
ciemnia optyczna dla ćwiczeń studenckich oraz pokój dla służby 
niższej.  
Umieszczona rycina przedstawia fragment pokoju asystentów, w 
którym znajdują się: kalorymetr adjabatyczny oraz dwa 
ebulioskopy, służące do pomiarów precyzyjnych. Obydwa te typy 
przyrządów fizykochemicznych zostały zaprojektowane i 
skonstruowane w Zakładzie Chemji Fizycznej.”  
(pisownia oryginalna, Politechnika Warszawska 1915-1925, Księga Pamiątkowa, wydana 
pod redakcją prof. Leona Staniewicza, z zasiłku Wydziału Nauki Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego)  
 
A. Dorabialska, Jeszcze jedno życie. Warszawa 1972. 
 

 
 
Jesienią 1918 roku prof. W. Świętosławski wykłada chemię fizyczną. Wykłady 
te były prowadzone w semestrach V i IV Sekcji Ogólnej w wymiarze 
odpowiednio 4 godz. i 3 godz. Prócz tego w semestrze IV obowiązywało  10 
godz. ćwiczeń laboratoryjnych. Od 1929/30 r. wprowadzono na tychże 
semestrach  jednogodzinny wykład „Nauki o pierwiastkach”, który prowadziła 
doc. Alicja Dorabialska, ale po powołaniu jej w 1934 roku na Katedrę Chemii 
Fizycznej Politechniki Lwowskiej wykład ten skasowano (częściowo tematykę 
tę uwzględniał później w swoim wykładzie dr Stanisław Pleśniewicz). 
 
Potem:  
Halina Starczewska (od 1921 r., w 1927 r. w Chemicznym Instytucie 
Badawczym) Zofia Błaszkowska, Witold Romer (od 1923), Michał Chorąży (od 
1927 r. w Chemicznym Instytucie Badawczym), Błażej Roga (od 1927 r. w 
Chemicznym Instytucie Badawczym), Marian Świderek, Konrad Pilich, 
Kazimierz Godlewski, Z. Dworzańczyk, J. Milewski, Z. Neczaj-Hruzewicz, G. 
Proniewski, W. Cybulski, A. Justat, M. Łaźniewski, Włodzimierz Daniewski, A. 
Zmaczyński, J. Salcewicz, M. Wojciechowski, Stanisław Pleśniewicz. 
 
Kierownik Zakładu, Prof. W. Świętosławski organizował pracę naukową w 
Zakładzie, początkowo głównie w dziedzinie kalorymetrii, np. badano ciepło 
parowania wody, czego wynik trafił w 1919 r. do Tablic Międzynarodowych. Ze 
względu na uwarunkowania historyczne nie odbywały się zajęcia dydaktyczne i 
dopiero w roku 1919/1920 przywrócono dydaktykę (1920 traktat pokojowy w 
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Rydze). W Zakładzie Chemii Fizycznej istniała atmosfera rodzinna ale 
niezwykle zdyscyplinowanej pracy. Był to w zasadzie pierwszy dom większości 
pracowników z zakazem świętowania różnych uroczystości, kwiatów, 
prezentów, czekoladek i alkoholu. Stworzono w Zakładzie żartobliwie „Zakon 
Świętego Wojciecha” i tylko w jeden dzień w roku odbywały się uroczystości 
towarzyskie.  
 
 
„Na nasze życie laboratoryjne patrzył od początku co dzień 
prawie prof. Zawidzki. I kiwał głową z ojcowskim politowaniem. 
Wreszcie któregoś dnia powiedział do mnie: 
 Świętosławski porobi z was dziwadła niezdolne do życia. Zapał 
do nauki zapałem, ale niepodobna karmić się przez całą dobę 
kalorymetrami, ebulioskopami i innym szkliwem. Wy wszyscy 
dziś już nie jesteście normalni i tworzycie swoisty zakon 
koedukacyjny. 
A że w tej właśnie chwili weszła do pokoju szarytka, która u nas 
przygotowywała pracę magisterską, dodał:                        
 O, właśnie zakonnica już jest. 
Żart prof. Zawidzkiego chwycił. Od tego dnia nazwaliśmy się 
Zakonem Świętego Wojciecha i nazwa ta wrosła w życie polskiej 
chemii fizycznej.” 
 

„Ballada o pewnym klasztorze” 
„W stołecznym, brudnym 
mieście, 
W Sarmacji dziwnym kraju 
Stał klasztor, skąd szły wieści 
O alchemicznym raju. 
Stał pośród innych gmachów 
Wyniosły i ponury, 
Skrywając moc zapachów 
I przewilgotne mury. 
 
(treść reguły zakonnej głoszona 
ustami Świętosławskiego) 
Będziecie chodzili jak cienie 

Wolne od świeckiej myśli i 
tylko pracą przejęte. 
Czekoladek jeść nie wolno, 
chyba po kryjomu. 
Kochać nie wolno nigdy, nie! 
Chyba naukę, albo ... mnie. 
Kobieta?! Twór to 
niebezpieczny, 
O pracy tak mało wydajnej, 
Element to nieużyteczny 
Bez twórczej siły 
intelektualnej. 
Z kobietą bywa zawsze źle, 
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blade, wyschnięte, Lecz bez kobiety .... gorzej, 
Niechże więc będą już ze dwie 
W mym przewielebnym 
klasztorze. 

A. Dorabialska, Jeszcze jedno życie, Warszawa 1972 
 
 
W związku z tym w opinii prof. W. Świętosławskiego również panie mające 
rodzinę (a dużo pań pracowało w Zakładzie) nie mogły się skoncentrować na 
pracy naukowej z założenia. Ta opinia przeszła również na powojennego 
kierownika Zakładu, prof. Witolda Tomassiego (ucznia prof. 
Świętosławskiego), który nie pochwalał posiadania dzieci przez pracownice 
Zakładu i dopiero za czasów jego następcy prof. Henryka Buchowskiego 
pojawiły się w Zakładzie dzieci. 
Wracając jednak do Zakładu Chemii Fizycznej  w latach 1923-1939, to z 
informacji z książki pani Prof. Alicji Dorabialskiej „Jeszcze  jedno życie” 
wynika że w roku 1923 pracownikami Zakładu byli Prof. Wojciech 
Świętosławski, Alicja Dorabialska, Haliana Starczewska, Marian Świderek, 
Zofia Błaszkowska, Konrad Pilich, Kazimierz Godlewski, Witold Romer, 
Jadwiga Bobińska. W roku 1927 prof. W. Świętosławski został dodatkowo 
powołany na kierownika Działu Węglowego w Chemicznym Instytucie 
Badawczym na Żoliborzu. Wielu pracowników Zakładu Chemii Fizycznej 
przeszło do pracy w tym Instytucie.  
Prof. Wojciech Świętosławski pełnił wiele zaszczytnych funkcji i stanowisk w 
Polsce i na świecie. W roku 1928 był Rektorem Politechniki Warszawskiej. Od 
roku 1928 został wiceprezesem Unii Międzynarodowej Chemii Czystej i 
Stosowanej, w latach 1934-39 był Prezesem Komisji Danych Fizyko-
Chemicznych, a w latach 1938-1939 przewodniczącym Międzynarodowego 
Biura Wzorców Fizykochemicznych. W latach 1935-1939 Prof. Wojciech 
Świętosławski był ministrem WPiOP w dwu rządach. W czasie wojny pracował 
naukowo w Pittsburgu w USA. Po wojnie wrócił do Warszawy i pracował w 
Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1958 odbył się w Warszawie zjazd 
poświęcony 50-leciu pracy naukowej i 80-rocznicy urodzin  na którym zebrało 
się liczne grono jego wychowanków. Zmarł w Warszawie 29 kwietnia 1968 r. 
Krótki życiorys: 
Alojzy Wojciech Świętosławski. 
Urodził się 21 czerwca 1881 r. w miejscowości Kiryjówka na Wołyniu. Lata szkolne i 
akademickie spędził w Kijowie, gdzie w 1899r. ukończył gimnazjum i wstąpił na Wydział 
Chemiczny Politechniki Kijowskiej, który ukończył w 1906 r. z dyplomem inżyniera-
technologa. W 1907 roku wyjechał na krótko do Warszawy, mając zamiar poświęcić się pracy 
pedagogicznej w polskim szkolnictwie średnim. W tym samym roku powrócił jednak do 
Kijowa, obejmując stanowisko prywatnego asystenta u specjalisty od barwników - prof. W. 
Szaposznikowa - w tamtejszej politechnice. W 1908 r. został asystentem w Zakładzie Chemii 
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Nieorganicznej Politechniki Kijowskiej, kierowanej przez prof. L. Pisarżewskiego. W 
Zakładzie tym pracował do 1911 r. zajmując się termochemią związków organicznych. 
Pierwsze samodzielne prace z tej dziedziny opublikowane zostały w 1908 r. na łamach 
Chemika Polskiego oraz fachowych periodyków zagranicznych. 
 W 1910 r. uzyskał nagrodę naukową im. D.I. Mendelejewa przyznawaną przez 
Rosyjskie Towarzystwo Fizykochemiczne. W 1911 r. podjął pracę jako kierownik 
laboratorium termochemicznego na Uniwersytecie Moskiewskim, ufundowane przez 
światowej sławy termochemika rosyjskiego W.F. Ługinina. Na uczelni tej habilitował się w 
1912 r. W 1917 r. zaś uzyskał na Wydziale Fizyko-Matematycznym Uniwersytetu 
Kijowskiego od razu stopień doktora nauk przedstawiając swoją pracę magisterską 
poświęconą termochemii organicznych związków azotu. W dziejach chemii cesarstwa 
rosyjskiego był to zaledwie drugi przypadek przyznania od razu stopnia doktora nauk.  
 W Moskwie pracował do 1918 r. zajmując się nadal termochemią. W tym samym roku 
przeniósł się do Warszawy, obejmując kierownictwo Zakładu Chemii Fizycznej Politechniki 
Warszawskiej. Na tym stanowisku pozostał aż do 1939r. W latach 1919-20 i 1924-5 był 
dziekanem Wydziału Chemicznego, zaś z roku akademickim 1928/1929 sprawował funkcję 
rektora Politechniki Warszawskiej. Od 1927 roku kierował Działem Węglowym 
Chemicznego Instytutu Badawczego w Warszawie, zajmując się w tej placówce przede 
wszystkim problematyką koksowania węgla kamiennego. Na tym stanowisku pozostał aż do 
1939 r. 
 Był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Chemicznego, pełniąc przez pewien 
czas funkcje jego prezesa oraz redaktora naczelnego jego organu prasowego - Roczników 
Chemii. W latach międzywojennych brał udział w pracach komitetu redakcyjnego Przemysłu 
Chemicznego, a później piastował zaszczytną funkcję wiceprezesa w międzynarodowym 
stowarzyszeniu zwanym Międzynarodową Unią Chemii Czystej i Stosowanej (1928-1932, 
1934-1940) oraz prezesa Komisji Termochemicznej Danych Fizykochemicznych i Wzorców 
wspomnianej Unii. 
 W latach 1935-1939 był ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego 
zajmując się na tym stanowisku całokształtem spraw związanych z oświatą i organizowaniem 
nauki w Polsce. 
 W okresie II wojny światowej i później (1940-1946) przebywał w Stanach 
Zjednoczonych, dokąd udał się na zaproszenie chemików amerykańskich. Tam wykładał na 
uniwersytecie: termochemię, ebuliometrię i fizykochemię węgla kamiennego praz prowadził 
własne badania w Instytucie Badań Przemysłowych Mellona (Pittsburgh). 
 Pokłosiem pobytu uczonego za granicą są jego monografie poświęcone wspomnianym 
działom chemii fizycznej, opublikowane w latach 1942-1946 w Nowym Jorku. 
 Po powrocie do kraju poświęcił się odbudowie i rozbudowie polskiej chemii fizycznej 
kierując do 1951 r. Katedrą Chemii Fizycznej Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz do 
1960 r. Katedrą Chemii Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładem 
Fizykochemicznym Instytutu Chemii Ogólnej w Warszawie. Z jego inicjatywy popartej przez 
Polską Akademię Nauk w 1955 r. Prezydium Rządu powołało do życia Instytut Chemii 
Fizycznej PAN, którego został pierwszym dyrektorem, a zarazem kierownikiem Zakładu 
Fizykochemii Podstawowych Surowców Organicznych. 
Od 1952 członek PAN; współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członek 
honorowy PTChem oraz wielu zagranicznych towarzystw chemicznych; 1928-32 i 1934-40 
wiceprezes IUPAC; doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki 
Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej, uniwersytetu w Bukareszcie, Uniwersytetu Humbolta w 
Berlinie, Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, uniwersytetów technicznych w 
Budapeszcie i w Dreźnie. Jeden z twórców nowoczesnej termochemii (udoskonalił m.in. 
metodykę spalania w bombie kalorymetrycznej, skonstuował nowe typy kalormetrów: mikro- 
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i przepływowy), badacz równowag fazowych i zjawisk krytycznych, konstruktor nowego typu 
ebuliometru; opracował statyczną metodę pomiarów kriometrycznych oraz nowoczesne 
metody badań węgli. Stworzył szkołę, która po II wojnie światowej dokonała pionierskich 
badań mieszanin poliazeotropowych, a także eutektyków i polieutektyków. 
 
Dwukrotnie kandydował do Nagrody Nobla. 
Twórca współczesnej termochemii. 
Zapoczątkował dwie nowe dyscypliny naukowe: 
- fizykochemię substancji czystych; 
- teoretyczną fizykochemię węgla. 
 
Uczniem Wojciecha Świętosławskiego był Tadeusz Urbański - twórca szkoły fizykochemii 
organicznej. 
 
1946-1951   kierował Katedrą Chemii Fizycznej Stosowanej Politechniki Warszawskiej. 
Pracownicy: Andrzej Orszak (oficer Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego), Maria 
Kominek (żona Szczepanik Zenon Ryszard) 
W tym samym czasie kierował 2 pracowniami w Głównym Instytucie Chemii Przemysłowej  
(tam pracowała Zofia Błaszkowska). 
Wykładał wieczorem (18) „Fizykochemia węgli kamiennych i procesów koksowania” 
„Technologia specjalna, Fizykochemia węgla kamiennego” 
„Ćwiczenia z technologii specjalnej” 
 
 
1 paździenika 1961 r. (inauguracja raku akademickiego) Politechnika Warszawska nadała 
doktorat honoris causa prof. dr. Wojciechowi Świętosławskiemu.  
Promotorem był prof. dr Tadeusz Urbański.  
(z jego przemówienia) 
„Dla mnie promocja ta jest szczególnie przyjemna, gdyż mam prawo zaliczyć się do uczniów 
prof. Świętosławskiego: w swoim czasie wykonałem pod Jego  kierunkiem pracę dyplomową 
z zakresu termochemii reakcji dwuazowania.” 
„Całe życie dbał on o rozwój młodej kadry, wszelkimi środkami dążąc do kształcenia swych 
uczniów i współpracowników. Inną dominującą u Niego cechą jest głęboki patriotyzm. 
Dwukrotnie w swym życiu dał tego niezbity dowód. W r. 1918 rezygnuje z niezwykle 
zaszczytnej propozycji objęcia katedry chemii fizycznej na Uniwersytecie w Moskwie i 
przyjmuje stanowisko profesora na tworzącej się dopiero Politechnice Warszawskiej. W 1946 
r. porzuca doskonałe warunki pracy w Stanach Zjednoczonych i wraca do Polski, aby brać 
aktywny udział  w odbudowie nauki polskiej.” 
(Przemysł Chemiczny 40/12, 713-714 (1961)) 
 
 
Tematyka badawcza: 
 termochemia związków dwuazowych, po raz pierwszy zastosował do wyjaśnienia 

subtelnych różnic w strukturze związków dwuazowych metodę fizykochemiczną - 
kalorymetrię 

„Prace termochemiczne prof. Świętosławskiego były niezwykle oryginalnym i nowym 
kierunkiem w zastosowaniu tej dziedziny chemii fizycznej do badania związków 
organicznych.  
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Syntezy tych swoich wniosków dokonał Profesor w oryginalnej monografii Termochemia 
związków organicznych, która została wydana w języku niemieckim w 1928 r, w języku zaś 
francuskim, jako nowe znacznie rozszerzone wydanie, w r. 1933.”  
(Przemysł Chemiczny 40/12, 713-714 (1961)) 
W r. 1946 wydaje się pierwsza w literaturze światowej monografia dotyczącą pomiarów 
mikrokalorymetrycznych Microcalorimetry. 
 badanie układów ciekłych za pomocą przyrządów do określania temperatury wrzenia 

cieczy, tzw. ebuliometrów, którym nadaje oryginalną, niezwykle pomysłową konstrukcję. 
W wyniku tych prac ukazuje się monografia Ebuliometria (1935 r.), najpierw w polskim, a 
następnie w trzech angielskich wydaniach (trzecie znacznie rozszerzone wydanie 
Ebuliometric Measurements w r. 1946). 
 fizykochemia węgli kamiennych i procesu koksowania. 
W r. 1942 wydaje monografię Coke Fromation Process and Physicochemical Properties of 
Coals, wydanie rozszerzone i uzupełnione ukazało się w języku polskim w r. 1953 
Fizykochemia węgli kamiennych i procesu koksowania. 
 badania nad azeotropią układów dwu-, trój- i wieloskładnikowych. 
Badania te rozpoczął już przed wojną, kontynuował w Instytucie Mellona w Pittsburgu oraz 
po powrocie do kraju.  
„Rozwija konsekwentnie i niezwykle intensywnie ten mało w literaturze chemicznej znany 
dział fizykochemii, jakim jest azeotropia. Już po kilku latach, w r. 1956 możliwe stało się 
wydanie monografii ujmującej dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie Fizykochemia 
smoły węglowej. W r. 1958 nowe, uzupełnione wydanie ukazało się w języku rosyjskim, a w 
1959 - w języku niemieckim. Niezależnie od tego w r. 1957 wychodzi monografia 
poświęcona wyłącznie zagadnieniu azeotropii Azeotropia i poliazeotropia.  
Azeotropia z teoretycznej dziedziny fizykochemicznej staje się w rękach Profesora dziedziną 
technologiczną. Pozwala na wprowadzenie całego szeregu uzupełnień w technologii przerobu 
smoły węglowej.” 
 skonstruował przyrząd do określania temperatur krzepnięcia, tzw. kriometr 

(dylatometryczny i różnicowy). 
Pomiary kriometryczne traktował jako podporządkowane zadaniu oznaczenia stopnia 
czystości substancji, Metody rozdzielania i oczyszczania substancji (1950 r.) 
 
 
W okresie międzywojennym wysuwa ideę stosowania metody pomiarów porównawczych w 
chemii fizycznej. Propozycja wprowadzenia podstawowych wzorców została zrealizowana 
przez Międzynarodową Unię Chemiczną w dziedzinie termochemii (kwas benzoesowy) w r. 
1922 i w dziedzinie ebuliometrii w r. 1934. 
 
 
 termochemia (charakterystyki termochemiczne wiązań chemicznych) 
 równowagi fazowe (ebuliometria, azeotropia, poliazeotropia, kriometria) 
 fizykochemia węgli kamiennych i procesu koksowania 
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1 października 1961 r. Politechnika Warszawska nadała 
doktorat honoris causa prof. dr. Wojciechowi 
Świętosławskiemu.  
 

Promotorem był prof. dr Tadeusz Urbański: 
Przemysł Chemiczny 40/12, 713-714 (1961) 
 

 „Dla mnie promocja ta jest szczególnie przyjemna, gdyż mam 
prawo zaliczyć się do uczniów prof. Świętosławskiego: w 
swoim czasie wykonałem pod Jego  kierunkiem pracę 

dyplomową z zakresu termochemii 
reakcji dwuazowania.” 
„Całe życie dbał on o rozwój młodej 
kadry, wszelkimi środkami dążąc do 
kształcenia swych uczniów i 
współpracowników. Inną dominującą 
u Niego cechą jest głęboki 
patriotyzm. Dwukrotnie w swym 
życiu dał tego niezbity dowód. W r. 
1918 rezygnuje z niezwykle 
zaszczytnej propozycji objęcia 
katedry chemii fizycznej na 
Uniwersytecie w Moskwie i 
przyjmuje stanowisko profesora na 
tworzącej się dopiero Politechnice 
Warszawskiej. W 1946 r. porzuca 
doskonałe warunki pracy w Stanach 

Zjednoczonych i wraca do Polski, aby brać aktywny udział  w 
odbudowie nauki polskiej.” 
 
 
W następujący sposób prof. T.Urbański przedstawił dokonania 
„doktoranta”: 
 termochemia związków dwuazowych, po raz pierwszy 

zastosował do wyjaśnienia subtelnych różnic w 
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strukturze związków dwuazowych metodę 
fizykochemiczną - kalorymetrię 

„Prace termochemiczne prof. Świętosławskiego były niezwykle oryginalnym i 
nowym kierunkiem w zastosowaniu tej dziedziny chemii fizycznej do badania 
związków organicznych. Syntezy tych swoich wniosków dokonał Profesor w 
oryginalnej monografii Termochemia związków organicznych, która została 
wydana w języku niemieckim w 1928 r., w języku zaś francuskim, jako nowe 
znacznie rozszerzone wydanie, w r. 1933.”  „W r. 1946 wydaje się pierwszą w 
literaturze światowej monografię dotyczącą pomiarów mikrokalorymetrycznych 
Microcalorimetry.” 
 badanie układów ciekłych za pomocą przyrządów do 

określania temperatury wrzenia cieczy, tzw. 
ebuliometrów, którym nadaje oryginalną, niezwykle 
pomysłową konstrukcję 

„W wyniku tych prac ukazuje się monografia Ebuliometria (1935 r.), najpierw 
w polskim, a następnie w trzech angielskich wydaniach (trzecie znacznie 
rozszerzone wydanie Ebulliometric Measurements w r. 1946).” 
 fizykochemia węgli kamiennych i procesu koksowania 
„W r. 1942 wydaje monografię Coke Formation Process and Physicochemical 
Properties of Coals, wydanie rozszerzone i uzupełnione ukazało się w języku 
polskim w r. 1953 Fizykochemia węgli kamiennych i procesu koksowania.” 
 badania nad azeotropią układów dwu-, trój- i 

wieloskładnikowych 
Badania te rozpoczął już przed wojną, kontynuował w Instytucie Mellona w 
Pittsburgu oraz po powrocie do kraju.  
„Rozwija konsekwentnie i niezwykle intensywnie ten mało w literaturze 
chemicznej znany dział fizykochemii, jakim jest azeotropia. Już po kilku latach, 
w r. 1956 możliwe stało się wydanie monografii ujmującej dotychczasowe 
osiągnięcia w tej dziedzinie Fizykochemia smoły węglowej. W r. 1958 nowe, 
uzupełnione wydanie ukazało się w języku rosyjskim, a w 1959 - w języku 
niemieckim. Niezależnie od tego w r. 1957 wychodzi monografia poświęcona 
wyłącznie zagadnieniu azeotropii Azeotropia i poliazeotropia.  Azeotropia z 
teoretycznej dziedziny fizykochemicznej staje się w rękach Profesora dziedziną 
technologiczną. ..... pozwala na wprowadzenie całego szeregu uzupełnień w 
technologii przerobu smoły węglowej.” 
 skonstruował przyrząd do określania temperatur 

krzepnięcia, tzw. kriometr (dylatometryczny i 
różnicowy) 
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Pomiary kriometryczne traktował jako podporządkowane zadaniu oznaczenia 
stopnia czystości substancji, Metody rozdzielania i oczyszczania substancji 
(1950 r.) 
 
 
W latach 19461951, po powrocie z USA, prof. Wojciech 
Świętosławski  kierował Katedrą Chemii Fizycznej 
Stosowanej Politechniki Warszawskiej i prowadził wykład 
„Technologia specjalna, Fizykochemia węgla kamiennego” 
oraz „Ćwiczenia z technologii specjalnej”.  
Poniżej fragment indeksu prof. Remigiusza Rudnickiego z 
wpisami prof. Wojciecha Swiętosławskiego. 
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W okresie wojny lokal Katedry Chemii Fizycznej w Gmachu 
Chemii uległ zniszczeniu wraz z aparaturą.  
Pracownicy Katedry brali udział w nauczaniu na tajnych 
kompletach. Chemii fizycznej uczyła prof. dr A. Dorabialska 
(profesor Politechniki Lwowskiej). 

Jedynym pracownikiem etatowym Katedry z r. 1939, który 
zgłosił się do pracy w PW zaraz po wyzwoleniu Warszawy 
był dr  Witold Tomassi (w listopadzie 1945 r. pierwszy na PW 
przewód habilitacyjny, w 1946 pierwszy przewód doktorski J. 
Ciborowskiego). W sierpniu 1945 r. Rada Wydziału 
Chemicznego powierzyła mu kierownictwo Katedry Chemii 
Fizycznej.   
Katedrze Chemii Fizycznej przydzielono pomieszczenia w 
jednej z parterowych sal stosunkowo mało zniszczonego 
Gmachu Technologii Chemicznej.   
Działalność dydaktyczna w r. 1945 polegała najpierw na 
egzaminowaniu zgłaszających się studentów przedwojennych 
i studiujących podczas okupacji (egzaminy prowadziła prof. dr 
Alicja Dorabialska, w drugiej połowie roku również dr Witold 
Tomassi).  
 
Na jesieni 1945 r. rozpoczęły się wykłady z chemii fizycznej dla studentów III 
roku, a 10 grudnia 1945 r. uruchomiono ćwiczenia z chemii fizycznej 
(laboratoryjne i rachunkowe). 
Prawdopodobnie była to pierwsza pracownia laboratoryjna wznawiająca w 
Politechnice Warszawskiej pracę po okresie hitlerowskiej okupacji. 
Na początku r. 1946 wznowiono pracę naukową i wykonano pierwszą 
powojenną doświadczalną pracę dyplomową (z ebuliometrii).  
Kierujący Katedrą doc. W. Tomassi został w r. 1946 mianowany docentem 
etatowym, a w r. 1948 - profesorem nadzwyczajnym, w r. 1958 - profesorem 
zwyczajnym. W latach 1954/55 i 1956/57 był dziekanem Wydziału 
Chemicznego. 
 
 Działalność naukowa Katedry została związana z elektrochemią i 
termodynamiką chemiczną. Od roku badano elektrochemiczne właściwości 
substancji sproszkowanych. Zaczęto wtedy stosować metodę badań opartą na 
tzw. elektrodach proszkowych.  
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 W r. 1956 rozszerzono stosowanie metody elektrod proszkowych na 
badania nad adsorbentami, szczególnie węglem aktywowanym. Najważniejszą 
konsekwencją prowadzonych badań stała się możliwość przesyłania przez 
roztwory elektrolitów silnych prądów elektrycznych pod niskimi napięciami. 
Wynikła stąd nowa metoda prowadzenia elektrolizy pod napięciami bardzo 
obniżonymi w stosunku do stosowanych dotychczas.  
 
Stan lokalowy Katedry poprawiał się stopniowo w miarę remontu i odbudowy 
gmachów. W r. 1952 Katedra powróciła do Gmachu Chemii, gdzie zajmowała 
teren o powierzchni 1000 m2.  
Rok 1955 
Samodzielni pracownicy nauki: dr Józef Hurwic, profesor nadzwyczajny; dr 
Henryk Całus, docent. 
Pomocniczy pracownicy nauki: 
mgr inż. Andrzej Houwalt - adiunkt 
dr inż. Zofia Siedlecka - adiunkt 
mgr inż. Andrzej Frąckiewicz - st. asystent 
mgr inż. Wanda Jodzewicz - st. asystent 
mgr inż. Wojciech Sojecki - st. ayastent 
inż. Helena Jankowska - asystent 
mgr inż. Maria Sanchez - asystent 
 
Etatowy personel Katedry na koniec r. 1965 obejmował 18 pracowników 
naukowych i technicznych.  
 
Pozostałe osoby, które pracowały w Zakładzie: 
Stanisław Pietrzyk (dr) 
Antoni Gierak 
Wanda Palczewska (prof. w IChF) 
Wojtowicz 
Frąckiewicz 
Donata Kocot-Bończak 
Joanna Łoś  
Stefan Stefanoff 
Ryszard Miłek 
Emilian Weroński (doc.) 
Kucharski 
Stanisław Bursa (prof., do Szczecina) 
Irena Halina Angersztain 
Od roku 1932 w Zakładzie Chemii Fizycznej pracowali nowi pracownicy: A. 
Justat, M. Łażniewski, W. Daniewski, A. Zmaczyński, J. Salcewicz, M. 
Wojciechowski, S. Pleśniewicz.  
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Pani Alicja Dorabialska wyjechała do Paryża do pracy w pracowni instytutu 
radowego Marii Skłodowskiej-Curie w roku 1925-1926, następnie do w 1932 r. 
do Uniwersytetu Karola w Pradze aby od 1 września roku 1934 objąć Katedrę w 
Politechnice Lwowskiej. Było to niezwykłe wydarzenie, że po raz pierwszy na 
świecie, Katedrę politechniczną objęła kobieta. Po wojnie pani Prof. Alicja 
Dorabialska została zastępcą profesora w Katedrze Chemii Fizycznej, Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego  Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie spędziła resztę 
życia zawodowego.  
 
„Zdaniem niektórych historyków chemii pierwszym polskim fizykochemikiem 
był Ludwik Bruner (1871-1913), kierownik Zakładu Chemii Fizycznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opinia taka, w moim przekonaniu, jest mylna, 
Bruner był wprawdzie twórcą pierwszego w Polsce akademickiego zakładu 
chemii fizycznej (założonego na Wszechnicy Krakowskiej w 1911 r.) piastując 
już od 1907 r. funkcję profesora nadzwyczajnego chemii fizycznej, nie był 
natomiast - chronologicznie rzecz biorąc - pierwszym Polakiem zajmującym się 
tą dyscypliną. 
 Na podstawie dostępnych mi materiałów sporządziłam listę 20 wybitnych 
polskich uczonych uznanych za fizykochemików, urodzonych w XIX w.” 
 
Zygmunt Wróblewski (1845-1911) 
Karol Olszewski (1846-1917)  
Julian Bruhl (1850-1911) 
Bronisław Pawlewski (1852-1917) 
Józef Jerzy Boguski (1853-1933) 
Bronisław Lachowicz (1856-1903) 
Jan Zawidzki (1866-1928) 
Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) 
Stanisław Tołłoczko (1868-1935) 
Antoni Doroszewski (1868-1917) 
Ludwik Bruner (1871-1913) 
Tadeusz Estreicher (1871-1952) 
Marian Smoluchowski (1872-1918) 
Bohdan Szyszkowski (1873-1931) 
Mieczysław Centnerszwer (1874-1944) 
Tadeusz Godlewski (1878-1921) 
Wojciech Świętosławski (1881-1975) 
Stanisław Glixelli (1882-1952) 
Kazimierz Fajans (1887-1975) 
Bogdan Kamieński (1897-1973) 
(porządek chronologiczny, w dużym stopniu opiera się na sugestiach 
J.Zawidzkiego 
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Alicja  
Dorabialska 

  
Pierwsza i jedyna 
kobieta  profesor 
na uczelniach 

technicznych 
dwudziestolecia 

międzywojennego 
Nominację 

profesorską 
uzyskała w 1934 
roku na Wydziale 

Chemicznym 
Politechniki 

Lwowskiej. 
 

Starania rozpoczęła w 1932 r. Większość profesorów Politechniki 
Lwowskiej uważała wprowadzenie kobiety na uczelnię za 
niedopuszczalne obniżenie poziomu i powagi politechniki. 
„Na jakimś przyjęciu w Belwederze ówczesny minister wyznań 
religijnych i oświecenia publicznego Wacław Jędrzejewicz 
zwrócił się do marszałka: 
 Panie Marszałku? Mamy kłopot. Kandydatką na katedrę Chemii 
Fizycznej na Politechnice Lwowskiej jest kobieta, Alicja 
Dorabialska. 
 No to co?  huknął marszałek.  Niech się baba pokaże! 
 Tak, ale jest jeszcze drugi szkopuł. Ona podpisała protest 
brzeski. 
 No to co? Ma baba charakter! 
 Więc pan Marszałek nie ma nic przeciwko temu, aby pan 
prezydent podpisał nominację? 
 Oczywiście!” 
A. Dorabialska, Jeszcze jedno życie. Warszawa 1972, s. 132 
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W czasie wojny w Warszawie powstała w roku 1940 Szkoła Techniczna i tajne 
Komplety Wydziału Chemicznego PW. W pierwszym roku uczęszczało na 
zajęcia ok. 20 studentów a latach 1943-44 około 160 studentów. Organizację 
nauczania w dużej mierze prowadziła pani Prof. A. Dorabialska, Udział brali 
również: T.W. Jezierski, E. Józefowicz, J. Leśkiewicz, R. Michałowski, ST. 
Niewiadomski, W. Pogorzelski, L. Sosnowski, L. Szperl, A. Waraszkiewicz, S. 
Pleśniewicz oraz W. Tomassi, póżniejszy kierownik Zakładu. Chemia Fizyczna 
nauczana była głównie w Chemicznym Liceum Prywatnym pani P. 
Szymonikowej na ul. Górskiego.  
Po wojnie nauczanie  na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej 
organizował Prof. A. Zawadzki w małym biurze na ul. Lwowskiej. Od 1945 
roku i w czasie wojny Katedrę Chemii Fizycznej prowadził doc. Witold 
Tomassi, który był przedwojennym uczniem Prof. W. Świętosławskiego. Prof. 
W. Tomassi był jednocześnie kierownikiem Pracowni Pomiarów 
Elektrochemicznych Głównego Instytutu Chemii Przemysłowej na Żoliborzu. W 
Zakładzie Chemii Fizycznej o tematyce elektrochemicznej pracowali również 
między innymi Henryk Całus i Halina Angerstein. Od  01.01.1948 r. starszym 
asystentem został  Józef Hurwic (oficjalnie w Pracowni Pomiarów 
Elektrochemicznych Głównego Instytutu Chemii Przemysłowej na Żoliborzu). 
Badano stałe dielektryczne, momenty dipolowe różnych substancji i mieszanin. 
J. Hurwic i H. Angerstein prowadzili również badania nad podniesieniem 
wydajności złota z rud arsenowych. W 1948 r. W. Tomassi awansował na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego, a J. Hurwic otrzymał tytuł doktora nauk 
technicznych w roku 1951 i formalnie zaczął pracować w Katedrze Chemii 
Fizycznej jako zastępca profesora a następnie jako profesor nadzwyczajny. W 
roku 1961 przeszedł do Katedry Fizyki. Obaj panowie profesorzy pozostali 
przyjaciółmi do końca życia. 
W roku 1977 Katedrę Chemii Fizycznej w Warszawie odwiedził wielki gość, 
prof. Ilya Prigogine, laureat nagrody Nobla z Chemii w 1977 r, autor wielu 
książek z dziedziny Termodynamiki Procesów nieodwracalnych. Tu poznał 
drugą żonę, Marię Prokopowicz, która jest obecnie Damą Dworu i Królowej 
Holenderskiej i patronką światowej Nagrody im. I. Prigogina na Najlepszą Pracę 
Doktorską z dziedziny –termodynamiki. (W skład Komitetu nadającego nagrodę 
wchodzi obecna kierownik Zakładu Chemii Fizycznej, doktorantka prof. W. 
Tomassiego, prof. Urszula Domańska-Żelazna). Prof. Ilya Progogine był 
laureatem wielu międzynarodowych nagród i zaszczytów. Między innymi był 
doktorem honorowym Uniwersytetu w Marsylii i przyjaźnił się z Prof. J. 
Hurwicem, oraz członkiem rzeczywistym Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. 
Był znakomitym fizykochemikiem. 
 
W roku 1970 po powołaniu na Wydziale Chemicznym trzech instytutów Zakład 
Chemii Fizycznej został włączony do Instytutu Chemii Ogólnej i Technologii 
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Nieorganicznej. Prof. Tomassi opuścił 30 września 1970 r. Politechnikę 
Warszawską ze względów politycznych obejmując stanowisko profesora chemii 
fizycznej i kierownika Katedry w Wojskowej Akademii Technicznej w 
warszawie). Prowadził nadal w r. akad. 1970/71 wykłady z chemii fizycznej na 
Wydziale Chemicznym PW, do czasu powołania nowego kierownika Zakładu.  
 
Prof. W. Tomassi  przeniósł się do Wojskowej Akademii Technicznej wraz z 
panią doc, Heleną Jankowską. 
W latach 1968-1972 pracownikami zakładu Chemii Fizycznej Politechniki 
Warszawskiej byli między innymi doc. Helena Jankowska, doc. Henryk Całus, 
doc. Emilian Weroński, doc. Andrze Houwaldt, dr Z. Siedlecka, dr B. Kocot-
Bończk, dr R. Miłek, dr S. Pietrzyk, dr J. Łoś, dr W. Ufnalski, mgr inż. L. Ponto, 
mgr inż. U. Nawrat (póżniej Domańska, następnie po drugim mężu Domańska-
Żelazna). Prowadzone prace badawcze dotyczyły zagadnień adsorpcji na 
proszkach węglowych i elektrod proszkowych, węglowych. W latach 1954/55 i 
1956/57 prof. W. Tomassi był Dziekanem Wydziału Chemicznego PW. 
W. Tomassi, (1912-1997), od 1948 r. profesor Politechniki Warszawskiej 
(dziekan Wydziału Chemicznego w latach 1954-58), od 1970 profesor 
Wojskowej Akademii Technicznej, od 1975 Politechniki Świętokrzyskiej, 1982-
91 - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. 
Badania w dziedzinie elektrochemii - największym osiągnięciem jest 
skonstruowanie i naukowa interpretacja działania elektrolizerów z obwodami 
wtórnymi (opatentowany w wielu krajach). 
Autor podręczników akademickich: 
Termodynamika chemiczna (t. 1-3, 1954-56) 
Chemia fizyczna (1973, wraz z H. Jankowską) 
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 Profesor Witold Tomassi  (1912-1997) 
Kierownik Katedry Chemii Fizycznej w latach 194570.  
 

Działalność naukowa Katedry została 
związana z elektrochemią i termodynamiką 
chemiczną. Badano elektrochemiczne 
właściwości substancji sproszkowanych. 
Zaczęto wtedy stosować metodę badań 
opartą na tzw. elektrodach proszkowych.  
 W r. 1956 rozszerzono stosowanie 
metody elektrod proszkowych na badania 
nad adsorbentami, szczególnie węglem 
aktywowanym. Najważniejszą 
konsekwencją prowadzonych badań stała 
się możliwość przesyłania przez roztwory 
elektrolitów silnych prądów elektrycznych 
pod niskimi napięciami. Wynikła stąd 

nowa metoda prowadzenia elektrolizy pod napięciami bardzo 
obniżonymi w stosunku do stosowanych dotychczas. 
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W latach 1970/71 kierownikiem Zakładu był doc. Henryk Całus (ur. 16.11.1909 
w Kamienica Polska, zm. 12.07.1997), wieloletni pracownik Zakładu.      
 
 
  
 Docent dr Henryk Całus  (1909-1997) 
Pełnił obowiązki Kierownika Zakładu  Chemii Fizycznej od 
października 1970 r. do listopada 1971 r. 
 

 
 

Nie ma w Polsce chemika, 
który nie zna podręcznika: 
  
 
 
 
Wydanie: 

I      1960;  6000 egz. 
II     1965; 10000 egz. 
III    1968; 10000 egz. 
IV    1970; 10000 egz. 
V     1971; 10000 egz. 
VI    1975; 15000 egz. 
VII   1978; 20000 egz. 
VIII  1983; 30000 egz. 
IX    1987; 30000 egz. 

I będą dalsze. 
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Od października 1971 roku kierownikiem Zakładu zostaje prof. dr hab. Henryk 
Buchowski, dotychczasowy Kierownik Zakładu Chemii Teoretycznej 
Uniwersytetu Łódzkiego.  
Prof. H. Buchowski dał się poznać w działalności wydawniczej już w czasach 
studenckich. W 1946 r. Ogólnopolski Komitet Studenckich Kół Chemicznych 
powołuje pismo „Wiadomości Chemiczne”, które od 1947 r. przy udziale prof. 
Anny Chrząszczewskiej staje się miesięcznikiem a w 1949 r. przechodzi do 
Polskiego Towarzystwa Chemicznego.  
Prof. H. Buchowski jest Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej w latach 
19711991. W latach 1985-90 przebywa na długoterminowym stażu w Algerii i 
w tym czasie funkcję P.O. Kierownika Zakładu pełni dr Urszula Domańska.  
Prof. Henryk Buchowski  pełnił obowiązki Dziekana Wydziału Chemicznego 
w 1981 roku. 
Następuje zmiana tematyki badawczej w Zakładzie Chemii Fizycznej na 
termodynamikę równowag fazowych,  badanie wiązania wodorowego oraz 
pomiary kalorymetryczne DSC. Podjęto prace badawcze w dziedzinie 
termodynamiki roztworów zasocjowanych nieelektrolitów oraz termodynamiki 
równowag fazowych. W latach 1971-75 badano wpływ wiązania wodorowego 
na rozpuszczalność nitrofenoli w rozpuszczalnikach organicznych.  
W latach 1976-80 współpracowano z Ośrodkiem Naukowo-Produkcyjnym 
Materiałów Półprzewodnikowych UNITRA w Warszawie. Celem badań było 
ustalenie podstaw teoretycznych dla opracowania i udoskonalenia technologii 
obróbki materiałów półprzewodnikowych w drodze optymalizacji doboru 
rozpuszczalników oraz ustalenie fizykochemicznych kryteriów czystości. 
W latach 1980-85 Zakład Chemii Fizycznej prowadził badania z dziedziny 
równowag fazowych w nasyconych roztworach ciał stałych. Badano 
właściwości termodynamiczne mieszanin rozpuszczalników i równowagi ciecz-
para oraz ciecz-ciało stałe w układach dwu- i trójskładnikowych. Ponadto 
badano wpływ struktury cząsteczek na oddziaływania międzycząsteczkowe i 
właściwości termodynamiczne.  
Badano efekty podstawnikowe i poszukiwano korelacji między budową 
cząsteczek organicznych a ich właściwościami fizykochemicznymi.  
W ramach badań nad termodynamiką oddziaływań międzycząsteczkowych w 
roztworach szukano możliwości przewidywania właściwości 
termodynamicznych układów składnik polarny - rozpuszczalnik inertny na 
podstawie właściwości czystych składników.  
Prowadzono badania z dziedziny ochrony środowiska nt. „Fizyczne metody 
oznaczania substancji modelowych do badań dyfuzji zanieczyszczeń w 
powietrzu atmosferycznym.” 
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 Profesor Henryk Buchowski (1923-2013) 
Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej w latach 19711991. 
 

Zainicjował w Zakładzie prace w dziedzinie termodynamiki 
roztworów nieelektrolitów oraz równowag fazowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu wiązania wodorowego. 
Prace doświadczalne dotyczyły równowag ciecz-para oraz ciecz-
ciało stałe w układach dwu- i trójskładnikowych. W oparciu o ich 
rezultaty poszukiwano korelacji między budową cząsteczek  
a właściwościami termodynamicznymi mieszanin oraz 
możliwości ich przewidywania na podstawie właściwości 
czystych składników. 

 

  Był pomysłodawcą i pierwszym 
  Redaktorem Wiadomości 
  Chemicznych (1947). Jest  
  inicjatorem i przewodniczącym  
  komitetu redakcyjnego cyklu  
  wydawniczego Wykłady z Chemii  
  Fizycznej (od 1994 roku dziesięć  
  tomów). 
 
 
 
 
 

 
 
Henryk Buchowski, Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej, Warszawa, PWN 1952 
Henryk Buchowski, Lech Skulski, Metody chemiczne w chemii, Łódź 1971 
Henryk Buchowski, Waldemar Ufnalski, Elementy termodynamiki chemicznej, Oficyna 
Wyd. PW 1993 
Henryk Buchowski, Waldemar Ufnalski, Przemiany i równowagi fazowe, Oficyna Wyd. 
PW 1994 
 
Inicjator i przewodniczący komitetu redakcyjnego cyklu Wykłady z Chemii Fizycznej, WNT, 
w ramach którego ukazały się: 
Henryk Buchowski, Elementy termodynamiki statystycznej,   1998 
Henryk Buchowski, Waldemar Ufnalski, Elementy temodynamiki chemicznej, 1997 
Henryk Buchowski, Waldemar Ufnalski, Fizykochemia gazów i cieczy, 1998 (wyd. 2 uzup.) 
Henryk Buchowski, Waldemar Ufnalski, Gazy, ciecze, płyny, 1994 
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Henryk Buchowski, Waldemar Ufnalski, Podstawy termodynamiki, 1998 (wyd. 2 popr. i 
uzup.) 
Henryk Buchowski, Waldemar Ufnalski, Roztwory, 1995 
Waldemar Ufnalski, Równowagi chemiczne, 1995 
Następujący pracownicy Katedry (Zakładu) uzyskali 
habilitację:  
 

dr Alicja 
Dorabialska                

1927/28 dr Andrzej 
Houwalt             

1962/63 

dr Edward 
Józefowicz               

1932/33 dr Helena 
Jankowska           

1965/66 

dr Michał Chorąży                    1935/36 dr Andrzej 
Książczak           

1983 

dr Stanisław 
Pleśniewicz           

1935/36 dr Urszula 
Domańska           

1987 

dr Aleksander 
Zmaczyński         

1936/37 dr Janusz 
Serwatowski         

1989 

dr Mieczysław 
Wojciechowski 

1936/37 dr Andrzej 
Sporzyński         

1994 

dr Witold Tomassi            1945/46    dr Tadeusz 
Hofman 

2004 

dr Andrzej Houwalt            1962/63 Dr Halina 
Szatyłowicz 

2009 

dr Helena 
Jankowska           

1965/66 dr Sergiusz 
Luliński 

2010 

    
 

W okresie 195358 istniejące przepisy prawne nie 
przewidywały przewodów habilitacyjnych. Na podstawie 
zastępującego habilitację postępowania przed Centralną 
Komisją Kwalifikacyjną uzyskali tytuły naukowe następujący 
pracownicy Katedry: 
dr Henryk Całus  tytuł docenta 
dr Józef Hurwic  tytuł profesora nadzwyczajnego 
dr Wacława Palczewska  tytuł docenta 
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dr hab. Urszula Domańska-Żelazna-stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w 1998 i zwyczajnego w 2005.  
dr hab. J. Serwatowski - tytuł profesora w roku 2008. 
dr hab. Andrzej Sporzyński- tytuł profesora w roku 2010. 
dr hab. Tadeusz Hofman-stanowisko profesora PW w roku 
2010. 
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Po odejściu prof. dr hab. Henryka Buchowskiego na emeryturę, kierownikiem 
Zakładu Chemii Fizycznej od roku 1991 zostaje doc. dr hab. Urszula Domańska.  

 

 
 
 
Habilitację obroniła na Wydziale Chemicznym PW w roku 1987, a tytuł 

profesora uzyskała w 1998. Stanowisko profesora zwyczajnego piastuje od roku 
2005. Pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Chemii Podstawowej w latach 
1998-1990. Pełniła funkcję PO kierownika Zakładu w latach 1981-1985. 
Odbyła krótki staż w Department of Chemistry, University of Delaware, trzy 
miesiące w 1978 r., gdzie zajmowała się rozpuszczalnością gazów w cieczach 
pod wysokimi ciśnieniami. 
W latach 1990-1991 przebywała na stażu jako visiting prof. w Department of 
Chemical Engineering, Louisiana State University, USA, gdzie zajmowała się 
pomiarami równowag ciecz-para oraz ciecz-ciało stałe w układach 
trójskładnikowych.  
Prof. U. Domańska-Żelazna  była zapraszana na wiele Uniwersytetów na 
świecie: jako profesor wizytujący na krótkoterminowe pobyty do Laboratoire 
De Thermodynamique Et D’Analyse Chimique, University of Metz, France, w 
2000, 2001, 2003, 2006 i 2007 (wspólne prace w dziedzinie  eksperymentalnej 
termodynamiki, napięcia powierzchniowego, roztworów micelarnych); do 
University of Turku, Finland, w 2000 (nauczanie Heterogeneous  Equilibrium  - 
Application of Thermodynamics); University of Valladolid 2004, 2005, 2008 
(wspólne prace magisterskie); Research Associate, Institute   "Jozef  Stefan",  
University  w Ljubljanie, Jugosławia, 3-miesięczne pobyty w 1987, 1988,  1989,  
1990 (LKB kalorymetria, ciepła mieszania w układach alkoholi z 
węglowodorami).  
 Wiele podróży w charakterze prof. wizytującego odbyła do RPA. 
Początkowo do Wydziału Chemicznego, University of Natal, South Africa, 
1992/1993, 1995/1996 oraz w 1998 r. (Prowadzenie prac w dziedzinie 
termodynamiki eksperymentalnej, kalorymetrii i wolumetrii). Dalsze wizyty w 
latach 2009,  2011, 2012 i 2013 dotyczyły Uniwersytetu KwaZulu-Natal 
(zmiana nazwy) i wydziału Inżynierii Chemicznej, Laboratorium 
Termodynamiki.  
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Za prowadzone prace naukowe kierownik Zakładu prof. zw. dr hab. inż. 
Urszula Domańska-Żelazna oraz jej współpracownicy otrzymali szereg nagród  
naukowych (2 nagrody Ministra, ok. 30 nagród Rektora Uczelni, Nagrody 
Rektora Uniwersytetu KwaZulu-Natal). 

Prof. U. Domańska-Żelazna jest członkiem wielu organizacji 
międzynarodowych. Między innymi: członek komisji IUPAC - Rozpuszczalność 
1998-2003; członek International Association of Chemical Thermodynamics. 
Member of Steering Committee of ESAT (European Symposium on Applied 
Thermodynamics) od 2005; członek Scientific Committee w  J. Chem. Eng. 
Data, January 2007-2010;  członek Scientific Committee w South African 
Journal of Chemistry od 2008;  Delegat Krajowy do Working Party on 
Thermodynamics and Transport Properties of European Federation of Chemical 
Engineering od 2008. Członek komitetu naukowego Thermochimica Acta od 
kwietnia 2011. Członek komitetu naukowego J. Chem. Thermodynamics od 
2012. Członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie 
od roku 2002. 
Prof. dr hab. U. Domańska-Żelazna prowadziła w Zakładzie następujące 
wykłady: 

1. Chemia Fizyczna dla Wydziału Poligrafii (1983-1992) 
2. Chemia Fizyczna dla Studium Podyplomowego Aktualizacji Wiedzy  dla  
      Nauczycieli Przedmiotów Chemicznych (1985-1986). 
3. Chemia Fizyczna z Fotochemią dla Biotechnologii (1990-obecnie) 
4. Termodynamika Molekularna Równowag Fazowych (1992-1994)-studia  
      doktoranckie. 
5. Teorie  Równowag  Fazowych,  Metody  Korelacyjne  i   Przewidywań  (1990/91)  -     
       Wydział  Inżynierii   Chemicznej, Uniwersytet Stanowy w Luizjanie, USA. 
6. Termodynamika Roztworów (1992/93) - Wydział Chemiczny,  Uniwersytet  w Natalu, 

RPA. 
7. Termodynamika Równowag Fazowych (2000-obecnie) – wykład obowiązkowy, 

Wydział Chemiczny PW. 
8. Termodynamika Równowag Fazowych (2000) – Wydział Chemiczny, Uniwersytet w   
      Turku, Finlandia. 
9. Chemia Fizyczna (Kinetyka, Fotochemia, Elektrochemia) (1980-obecnie) - Wydział 

Chemiczny PW. 
10. Podstawy Elektrochemii (2000-obecnie) – wykład obieralny, Wydział Chemiczny 

PW. 
11. Chemia cieczy jonowych-wykład obieralny 2011-obecnie. 

 
Ze względu na staże zagraniczne prof. U. Domańskiej-Żelaznej, PO 

Kierownika Zakładu w latach 1995-1997 oraz funkcję Kierownika Zakładu w 
latach 1997-2000 pełnił dr hab. Andrzej Sporzyński. 
 
W Zakładzie kontynuowana jest tematyka zapoczątkowana przez poprzednika. 
W szczególności bada się równowagi ciecz-ciało stałe i doskonali się opis 
termodynamiczny zarówno równaniami korelacyjnymi na GE jak również 
metodami udziałów grupowych Mod. UNIFAC i DISQUAC. Bada się związki 
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użyteczne z punktu widzenia ekstrakcji i rozdzielania takie jak sulfolan i N-
metylopyrrolidon. Prowadzi się badania podstawowe nad mieszaninami 
węglowodorów i alkoholi, naftalenu  i fenoli. Ze względu na nowe dodatki do 
paliw bada się właściwości wolumetryczne i kalorymetryczne (gościnnie w 
RPA) eterów rozgałęzionych z węglowodorami. 
Prof. U. Domańska-Żelazna  rozwija współpracę międzynarodową z wieloma 
krajami Europy, RPA i Indiami. Następuje wieloletnia wymiana studentów z 
Uniwersytetem w Metzu, Francja (współpraca z Prof. Markiem Rogalskim), z 
Uniwersytetem w Valladolid, Hiszpania (współpraca  z Prof. J.  Gonzalez) z 
Uniwersytetem w Rostoku (współpraca z prof. A. Heintzem). Podpisano umowę 
o współpracy z Uniwersytetem w Tirupati w Indiach (na rocznym stażu 
przebywał w Zakładzie Chemii Fizycznej w Warszawie dr V. Venkatesu, 
obecnie profesor chemii fizycznej w Dehli i założyciel Towarzystwa 
Termodynamicznego w Indiach, organizator pierwszej międzynarodowej 
konferencji termodynamicznej w Indiach w grudniu 2012 r . Kilka wieloletnich 
umów o współpracy podpisano z Uniwersytetem KwaZulu-Natal w latach 1991-
2013. Prowadzono wspólne projekty naukowe z prof. T. Letcherem z Wydziału 
Chemicznego a obecnie z prof. D. Ramjugernath z Wydziału Inżynierii 
Chemicznej, Laboratorium Termodynamiki. 
Wielu wychowanków prof. U. Domańskiej-Żelaznej  pracuje  w poważnych 
laboratoriach światowych, między innymi, dr K. Kniaż w USA, dr K. Domański 
w Niemczech, dr J. Łachwa w USA, dr M. Kozłowska w Holandii, dr R. Bogel-
Łukasik oraz dr A. Bogel-Łukasik  w Portugalii. 
W miarę upływu czasu ze względu na dużą publikowalność oraz otrzymywane 
granty zwiększają się możliwości aparaturowe Zakładu. Bada się równowagi 
ciecz–para metodą ebuliometryczną (ebuliometr otrzymano od zaprzyjaźnionego 
z Zakładem Profesora Stanisława Malanowskiego z Instytutu Chemii Fizycznej 
PAN w Warszawie). Zakupiono aparaty do mierzenia lepkości, gęstości, 
napięcia powierzchniowego. Zakupiono trzy chromatografy i trzy kalorymetry 
(bombę kalorymetryczną, mikrokalorymetr TAM III do badania entalpii 
mieszania oraz kalorymetr DSC), 2 spektrofotometry UV-VIS, HPLC-UV-vis, 
aparaturę do mierzenia równowag ciecz-ciało stałe pod wysokimi ciśnieniami. 
Główne zagadnienia badawcze to: 
termodynamika roztworów; termodynamika równowag fazowych: równowaga 
ciecz-ciało stałe, równowaga ciecz-ciecz; nadmiarowe objętości i entalpie 
mieszania; termodynamika roztworów zasocjowanych; chemia fizyczna 
powierzchni; wysokociśnieniowa równowaga ciecz-ciało stałe; fizykochemia 
cieczy jonowych, leków i materiałów zapachowych; technologia wytwarzania 
wysokowyspecjalizowanych związków metaloorganicznych w skali 
wielkolaboratoryjnej; fizyczna chemia metaloorganiczna. 
 
Po roku 2000 w Zakładzie powstają trzy niezależne grupy-Laboratoria: 
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1. Laboratorium Termodynamiki Stosowanej pod kierunkiem prof. dr hab. 

Urszuli Domańskiej-Żelaznej. W roku 2013 w skład wchodzą następujący 

pracownicy: prof. dr hab. Tadeusz Hofman, dr hab. Halina Szatyłowicz, dr 

Andrzej Marciniak, dr Aneta Pobudkowska-Mirecka, dr Marek Królikowski, dr 

Marta Królikowska, dr Maciej Zawadzki, dr Kamil Paduszyński. 

Tematyka obejmuje termodynamikę równowag fazowych ciecz-ciało stałe, 

ciecz-ciecz, ciecz-para, badanie właściwości fizykochemicznych i 

współczynników aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim w 

układach cieczy jonowych, związków zapachowych, farmaceutyków, cukrów. 

Dr hab. Halina Szatyłowicz zajmuje się Geometrią cząsteczki jako źródła 

informacji chemicznej. Celem prac jest badanie wpływu zmiany mocy wiązania 

wodorowego oraz podstawnika na naturę oddziaływań międzycząsteczkowych. 

Obiektami badań są cząsteczki popularnych rozpuszczalników (woda, amoniak, 

alkohol metylowy) oraz pochodna puryny – adenina. W ostatnim przypadku 

istotnym problemem jest stabilność możliwych tautomerów oraz ich wrażliwość 

na oddziaływania międzycząsteczkowe. Do analizy wewnątrz- i 

międzycząsteczkowych oddziaływań wykorzystywane są: Gaussian, ADF, AIM 

i NBO. 
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Zakład Chemii Fizycznej 
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Laboratorium Termodynamiki Stosowanej 
•Właściwości termodynamiczne mieszanin stosowanych w nowych technologiach 
(ciecze jonowe, polimery) i w ochronie środowiska (ciecze jonowe). 
•Badanie równowag fazowych: ciecz-para, ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe; ciecz-ciało 
stałe pod wysokimi ciśnieniami.
•Badanie współczynników aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim, 
•Przewidywanie właściwości substancji czystych i mieszanin na podstawie równań
stanu opartych na teorii udziałów grupowych. 
•Budowa bazy danych termodynamicznych. 
•Zastosowanie metod kwantowo-mechanicznych do obliczeń właściwości 
cząsteczek. Geometria cząsteczki - źródło informacji chemicznej. Daleko-zasięgowe 
skutki wiązań wodorowych. Badania dotyczą wpływu wiązania wodorowego na 
geometrię i właściwości cząsteczki będącej donorem lub akceptorem protonu. 
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Zakład Chemii Fizycznej 
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Laboratorium Termodynamiki Stosowanej 

•Badanie równowag fazowych: ciecz-para metodą ebuliometryczna i 
statyczną, ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe;
ciecz-ciało stałe pod wysokimi ciśnieniami do 1.5 GPa.

•Badanie gęstości, nadmiarowej objętości mieszania, również pod 
wysokimi ciśnieniami do 50 MPa. 
•Badanie współczynników aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie 
wielkimmetodą chromatograficzną,  
•Badanie napięcia powierzchniowego ciecz/powietrze i międzyfazowego. 
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Budynek Chemii w zimie, od lewej na parterze pomieszczenia Zakładu Chemii 
Fizycznej.
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Prof. Urszula Domańska-Żelazna z zaprzyjaźnionym prof. J. A. P. Coutinho z Uniwersytetu w 
Aveiro, z Portugalii oraz tragicznie zmarłym w Himalajach dr Piotrem Morawskim. 
 

 
Przyjaciel Zakładu Chemii Fizycznej, Prof. Trevor Letcher z Uniwersytetu z Natalu, RPA  z 
dr Andrzejem Marciniakiem. Profesor T. Letcher współpracował z Zakładem Chemii 
Fizycznej ponad 20 lat. Opublikowano ponad 30 wspólnych prac. Był naszym nauczycielem 
w pomiarach współczynników aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim.
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Zdjęcie zespołu z Laboratorium Termodynamiki Stosowanej z roku 2008. 
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Zdjęcie zespołu z Laboratorium Termodynamiki Stosowanej z roku 2012. 
 
Zorganizowano wiele międzynarodowych konferencji: 
1. French-Polish Thermodynamics Days, Nancy, France, 2002. 
2. Thermodynamics Applied for Environmental Purposes, Thermodynamics, 
Polish-French Days, Warszawa, Polska, 2003. 
3. 21st European Symposium on Applied Thermodynamics, ESAT2005, Jurata, 
Polska, 2005. 
4. 20th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics, Warszawa, Polska, 
2008. 
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2. Laboratorium Małych Technologii pod kierunkiem prof. dr hab. 
Janusza Serwatowskiego. W roku 2013 w skład wchodzą następujący 
pracownicy: dr hab. Luliński, dr T. Kliś, dr M. Dąbrowski. 

a. Opracowywanie procedur syntezy związków metaloorganicznych w skali 
wielkolaboratoryjnej.  

  b. Badania dotyczące tworzenia i struktury związków aryloboronowych.  
c.Badania dotyczące tworzenia i struktury związków boroorganicznych. 

 
 

 
 
 
 
 
3. Laboratorium Syntezy i Badań Strukturalnych Związków 
Boroorganicznych pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Sporzyńskiego. W 
roku 2013 w skład wchodzą następujący pracownicy: dr Agnieszka Adamczyk-
Wożniak oraz dr Ewa Kaczorowska. 

a. Synteza związków boroorganicznych i ich kompleksów.  
b. Badania strukturalne (spektroskopia: multijądrowy NMR, rentgenografia: 
współpraca z Uniwersytetem Warszawskim).  
c. Badania fizykochemiczne: równowagi fazowe. 
d. Zastosowania: chemia supramolekularna (receptory cukrów i 
aminokwasów, podandy).  
  

W tym Zespole bada się reakcje kwasów boronowych i ich pochodnych oraz 
badania struktur otrzymanych nowych związków. Przedmiotem pracy są reakcje 
kwasów boronowych i ich pochodnych (np. benzoksaboroli) prowadzące 
zarówno do układów z wiązaniami kowalencyjnymi (estry, mieszane pochodne 
metaloorganiczne) jak i układów z wiązaniami wodorowymi. Otrzymuje się 
związki o potencjalnych zastosowaniach (receptory molekularne, chemia 
materiałowa). 
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 35 

 
 
 
 
21st European Symposium on Applied Thermodynamics, ESAT2005. 
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