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WSTÊP

Oddajemy w Pañstwa rêce ksi¹¿kê poœwiecon¹ prof. dr. hab. in¿.
Tadeuszowi Lutemu, laureatowi tytu³u i godnoœci Doktora Honoris
Causa Politechniki Koszaliñskiej.

Profesor Tadeusz Luty jest wiod¹c¹ postaci¹ w polskiej nauce, uczo-
nym o wybitnych osi¹gniêciach i ustalonym autorytecie. Pe³ni zaszczytn¹
funkcjê rektora Politechniki Wroc³awskiej i przewodnicz¹cego Konfe-
rencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich.

W dowód uznania zas³ug na rzecz œrodowiska akademickiego i osi¹-
gniêæ naukowych Pana Profesora Senat Politechniki Koszaliñskiej zde-
cydowa³ o nadaniu Jego Magnificencji najwy¿szej godnoœci akademic-
kiej.

Niniejsza publikacja zawiera uzasadnienie wniosku o nadanie ty-
tu³u Doktora Honoris Causa Politechniki Koszaliñskiej profesorowi
Tadeuszowi Lutemu oraz laudacjê promotora – prof. dr. hab. in¿. To-
masza Krzy¿yñskiego. Znajd¹ tu Pañstwo uchwa³ê Senatu Politechniki
Koszaliñskiej w sprawie uhonorowania Pana Profesora Tadeusza Lute-
go oraz popieraj¹ce tê inicjatywê uchwa³y senatów Politechniki War-
szawskiej, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Gdañskiej. Na ³amach
ksi¹¿ki przedstawiamy równie¿ opinie, wspieraj¹ce wniosek Politech-
niki Koszaliñskiej o nadanie tytu³u doktora honoris causa, przygotowa-
ne przez znakomitych recenzentów: prof. dr. hab. in¿. W³odzimierza
Kurnika, prof. dr. hab. in¿. Józefa Gawlika oraz prof. dr. hab. in¿. Janu-
sza Rachonia.

Gor¹co zachêcamy tak¿e do lektury wyk³adu prof. Tadeusza Lutego.
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UZASADNIENIE WNIOSKU

o nadanie Profesorowi Tadeuszowi Lutemu

tytu³u i godnoœci Doktora Honoris Causa Politechniki Koszaliñskiej

Tytu³y i godnoœci Doktora Honoris Causa Politechniki Koszaliñ-
skiej nadawane s¹ ludziom wybitnym, o nieprzeciêtnej inteligencji,
pomys³owym, twórczym i odwa¿nym, którzy osi¹gnêli ju¿ wszystkie
szczeble kariery naukowej i odcisnêli piêtno na wspó³czesnej nauce.

W zaszczytnym gronie naszych laureatów znalaz³y siê osoby dzia-
³aj¹ce dla dobra ludzkoœci, których powinnoœci¹ jest koniecznoœæ two-
rzenia czegoœ, co przynosi po¿ytek innym i równoczeœnie sprawia, ¿e
œwiat idzie naprzód. Niew¹tpliwie bez nich nauka nie rozwija³aby siê
tak szybko. To na pewno osobistoœci, których pracy i postêpowaniu
warto siê przyjrzeæ, bo mog¹ byæ wzorem do naœladowania.

O przyznaniu tytu³u doktora honoris causa decyduj¹ równie¿ ce-
chy osobowoœciowe kandydata, jego postawa moralna, umiejêtnoœæ
podejmowania decyzji odwa¿nych i m¹drych.

Imponuj¹ca wiedza, okupione ciê¿k¹ prac¹ dokonania naukowe,
¿yciowe doœwiadczenie – suma tych wartoœci da nam dok³adny obraz
idealnego kandydata do tytu³u doktora honoris causa.

W ka¿dej spo³ecznoœci zdarzaj¹ siê ludzie wybitni, którzy pozosta-
wiaj¹ po sobie dzie³a wynosz¹ce ich ponad przeciêtnoœæ. W spo³eczno-
œci akademickiej tak¹ osob¹ bez w¹tpienia jest profesor Tadeusz Luty.

Wydzia³ Mechaniczny Politechniki Koszaliñskich, z racji posiada-
nych uprawnieñ, jest wnioskodawc¹ przyznania najwy¿szej godnoœci
akademickiej – tytu³u doktora honoris causa – prof. dr. hab. in¿. Tade-
uszowi Lutemu.

Profesor Tadeusz Luty jest wiod¹c¹ postaci¹ w polskiej nauce, uczo-
nym o wybitnych osi¹gniêciach i ustalonym autorytecie. Udaje mu siê
³¹czyæ cechy doskona³ego naukowca, dydaktyka i organizatora ¿ycia
akademickiego. W osobie Pana Profesora widzimy znakomitego na-
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uczyciela akademickiego i twórcê nauki, cenionego specjalistê w za-
kresie fizykochemii cia³a sta³ego, zaanga¿owanego w rozwój in¿ynierii
materia³owej w Polsce. Profesor Luty jest cz³owiekiem wielkiej kultu-
ry, m¹drym rektorem, skutecznym przewodnicz¹cym Konferencji Rek-
torów Akademickich Szkó³ Polskich i cz³onkiem zarz¹du European
University Association, osob¹ zas³u¿on¹ dla integracji krajowego i eu-
ropejskiego œrodowiska akademickiego. Jako naukowiec i cz³owiek
wielokrotnie by³ nagradzany, odznaczany i wyró¿niany.

12 marca 2008 roku – po uwzglêdnieniu znakomitych recenzji za-
twierdzonych przez senaty: Politechniki Warszawskiej, Politechniki
Krakowskiej i Politechniki Gdañskiej – Senat Politechniki Koszaliñ-
skiej podj¹³ uchwa³ê o nadaniu tytu³u doktora honoris causa prof. Tade-
uszowi Lutemu.
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UCHWA£A SENATU

POLITECHNIKI KOSZALIÑSKIEJ

Nr 10/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie nadania tytu³u
Doktora Honoris Causa Politechniki Koszaliñskiej

Profesorowi Tadeuszowi Lutemu

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póŸn. zm.) i §26
Statutu PK, Senat Politechniki Koszaliñskiej – po wys³uchaniu opinii
senatów: Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdañskiej oraz Poli-
techniki Warszawskiej – nadaje Profesorowi Tadeuszowi Lutemu tytu³
Doktora Honoris Causa Politechniki Koszaliñskiej.

Rektor
Politechniki Koszaliñskiej

prof. dr hab. in¿.
Tomasz Krzy¿yñski
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Q.F.F. F.Q.S.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MY

REKTOR I SENAT POLITECHNIKI KOSZALIÑSKIEJ

ZA WSPÓLN¥ ZGOD¥ SENATÓW
POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ

I
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

I
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NADALIŒMY
PROFESOROWI ZWYCZAJNEMU NAUK TECHNICZNYCH

DOKTOROWI HABILITOWANEMU IN¯YNIEROWI

TADEUSZOWI  LUTEMU
DOKTOROWI HONORIS CAUSA

WYBITNEMU SPECJALIŒCIE W ZAKRESIE FIZYKOCHEMII CIA£A STA£EGO,
ZAANGA¯OWANEMU W TWORZENIE I ROZWÓJ IN¯YNIERII MATERIA£OWEJ,

NAUCZYCIELOWI I WYCHOWAWCY KADR NAUKOWYCH I STUDENTÓW,
ZAS£U¯ONEMU DLA INTEGRACJI KRAJOWEGO I EUROPEJSKIEGO

ŒRODOWISKA AKADEMICKIEGO

W UZNANIU OSI¥GNIÊÆ W PRACY NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ
ORAZ ZAS£UG DLA ROZWOJU NAUKI I TECHNIKI

ZASZCZYTNY TYTU£, PRAWA I PRZYWILEJE Z NIM ZWI¥ZANE

DOKTORA HONORIS CAUSA
I W DOWÓD WIARYGODNOŒCI TEGO WYDARZENIA NINIEJSZY DYPLOM
OPATRZONY PIECZÊCI¥ POLITECHNIKI KOSZALIÑSKIEJ WYSTAWILIŒMY

KOSZALIN, DNIA 5 CZERWCA 2008 ROKU

PROMOTOR PROREKTOR
TOMASZ KRZY¯YÑSKI TOMASZ HEESE

REKTOR
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QUOD FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT
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INTEGRANDAM MERITO

EIUS IN STUDIIS ATQUE DIDACTICA SUCCESSUS
ATQUE AD SCIENTIAE ET TECHNICAE PROGRESSUM MERITA CENSENTES

DECORUM TITULUM, IURA ET PRIVILEGIA HUIC TITULO ATTINENTIA

HONORIS CAUSA DOCTORIS
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SIGILLO COSLINAE POLYTECHNICAE CORROBORATUM EDIDIMUS

COSLINO, DIE V Mensis Mai ANNO MMVIII

PROMOTOR PRORECTOR
TOMASZ KRZY¯YÑSKI TOMASZ  HEESE

RECTOR
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Prof. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski

Promotor

LAUDATIO

Czcigodny Doktorze Honorowy,
Wysoki Senacie,
Szanowni Pañstwo!

Przypad³ mi dzisiaj wielki honor wyg³oszenia laudacji, pochwa³y
kandydata do tytu³u doktora honoris causa – najwy¿szej godnoœci aka-
demickiej. W naszym tradycyjnym ceremoniale promotor zobowi¹za-
ny jest dowieœæ, ¿e tytu³ ten jest w pe³ni zas³u¿ony. Wobec niekwestio-
nowanych zas³ug laureata moje zadanie nie nale¿y wiêc do szczególnie
trudnych.

Profesor Tadeusz Luty jest wiod¹c¹ postaci¹ w polskiej nauce, uczo-
nym o wybitnych osi¹gniêciach i ustalonym autorytecie. W osobie Ta-
deusza Lutego widzimy twórcê, profesora, rektora, laureata wielu na-
gród, wybitnego organizatora ¿ycia akademickiego. Ale nie tylko. Wi-
dzimy w nim równie¿, a mo¿e powinniœmy widzieæ przede wszystkim
– niezwyk³ego cz³owieka, którego postawa moralna i zdecydowane
pogl¹dy zas³uguj¹ na najwy¿szy szacunek.

Mam zaszczyt w imieniu spo³ecznoœci akademickiej Politechniki Ko-
szaliñskiej przedstawiæ pañstwu sylwetkê profesora Tadeusza Lutego.

Prof. Tadeusz Luty urodzi³ siê 16 wrzeœnia 1942 roku w Hucie Krze-
szowskiej. Studia wy¿sze ukoñczy³ na Wydziale Chemicznym Politech-
niki Wroc³awskiej w 1965 r. Z t¹ uczelni¹ zwi¹za³ ca³¹ swoj¹ drogê
zawodow¹. Tutaj, w 1968 r., w wieku 26 lat obroni³ doktorat, a cztery
lata póŸniej – w 1972 r., jako trzydziestolatek, habilitacjê. Na tej uczel-
ni, w 1980 r., uzyska³ tytu³ profesora nadzwyczajnego. Od 1988 r. jest
profesorem zwyczajnym. Pe³ni³ funkcjê prorektora Politechniki Wro-
c³awskiej w trudnych latach prze³omu politycznego (w latach 1987–
1993), a od 2002 r. jest rektorem tej uczelni.
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Prof. Tadeusz Luty wywodzi siê ze szko³y fizykochemii stworzo-
nej na Politechnice Wroc³awskiej przez profesorów Krzysztofa Pigonia
i Józefa Rohledera i z powodzeniem kontynuuje ich dzie³o. Zajmuje siê
badaniami z zakresu nauk o materia³ach, fizykochemi¹ uk³adów mole-
kularnych. Bada dynamikê, przejœcia fazowe i transformacje (fotoindu-
kowane i detonacje) w materia³ach molekularnych, aby przewidywaæ
ich u¿yteczne w³aœciwoœci.

Z wa¿niejszych osi¹gniêæ nale¿y wymieniæ prace nad nowymi kon-
cepcjami kontroli i transformowania materia³ów molekularnych przy
pomocy czynników chemicznych oraz œwiat³a. Prof. Luty wykaza³ ist-
nienie w uk³adach organicznych kompleksów molekularnych, mecha-
nizmu transformuj¹cego energiê termiczn¹, mechaniczn¹ i promienio-
wania tak wydajnie, ¿e w silnie nieliniowym procesie generowana jest
nowa faza materii na zasadzie efektu „domino”.

Prace nad transformacjami fotoindukowanymi stworzy³y nowe
perspektywy badania dynamiki towarzysz¹cych tym transformacjom
zmian strukturalnych w ich naturalnej skali czasu (ultraszybka fotokry-
stalografia).

Spoœród licznych osi¹gniêæ naukowych prof. Tadeusza Lutego na
szczególn¹ uwagê zas³uguje:

1. Wprowadzenie koncepcji elastycznych multipoli do iloœciowego
opisu wnêki reakcyjnej, ciœnienia chemicznego i kooperatywnych
oddzia³ywañ elastycznych w reakcjach chemicznych i transforma-
cjach niskosymetrycznych uk³adów molekularnych.

2. Odkrycie mechanizmu kondensacji i krystalizacji strun ekscytono-
wych „charge-transfer” (CT) w celu zrozumienia i opisu silnie ko-
operatywnego przeniesienia elektronu, transformacji „neutral-io-
nic” w quasi-jednowymiarowych uk³adach kompleksów moleku-
larnych; badania prof. Lutego pozwoli³y wykazaæ uporz¹dkowa-
nie zrelaksowanych strun CT: statycznych w warunkach równo-
wagi termicznej (diagram fazowy, pT) oraz dynamicznych w pro-
cesach nierównowagowych fotoindukowanych femtosekundowym
laserem.
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Nale¿y podkreœliæ, ¿e prof. Tadeusz Luty przyczyni³ siê w znacz¹-
cym stopniu do rozwoju w Polsce in¿ynierii materia³owej – interdyscy-
plinarnej dziedziny badañ, która zajmuje siê analiz¹ wp³ywu struktury
chemicznej i fizycznej materia³ów na ich w³aœciwoœci elektryczne,
mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i ter-
miczne, jak równie¿ rozmaite kombinacje tych w³aœciwoœci. Badania
te prowadz¹ czêsto do powstania nowych ga³êzi przemys³u oraz do ulep-
szania ju¿ stosowanych materia³ów.

Dorobek Pana Profesora obejmuje 139 publikacji, cytowanych po-
nad 800-krotnie (SSCI za lata 1990-2005). Publikowa³ w najbardziej
presti¿owych czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej, m.in.
Science, Physical Review Letters, Chemical Physics Letters, Journal of
Physical and Chemical. Jest autorem wielu skryptów, monografii i pod-
rêczników akademickich. Prof. Tadeusz Luty zasiada w radach redak-
cyjnych uznanych czasopism naukowych: „Acta Physica Polonica”,
„Materials Science”, „Wiadomoœci Chemicznych”.

Prof. Tadeusz Luty odby³ liczne sta¿e naukowe na uczelniach pol-
skich i zagranicznych. W Polsce – m.in. na Uniwersytecie Jagielloñ-
skim, za granic¹: w Laboratorium Neutronowym Zjednoczonego Insty-
tutu Badañ J¹drowych w Dubnej (Rosja), w Katedrze Fizyki Cia³a Sta-
³ego Uniwersytetu w Edynburgu, w Instytucie Chemii Teoretycznej
Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia). Jako profesor wizytuj¹cy praco-
wa³ w Stanach Zjednoczonych: na Uniwersytecie Stanu Nebraska –
Lincoln oraz na Uniwersytecie Stanu Kolorado – Fort Collins; we Fran-
cji: na Uniwersytecie w Rennes i na Uniwersytecie w Lille; w Japonii:
na Uniwersytecie Tokijskim, w Tokijskim Instytucie Technologicznym
oraz Instytucie Nauk Molekularnych w Okazaki. Profesor Luty utrzy-
muje z tymi uczelniami sta³e kontakty, wspó³pracuj¹c w zakresie wspól-
nych grantów badawczych, seminariów, warsztatów naukowych oraz
prowadzonych prac doktorskich.

Profesor z powodzeniem ³¹czy pracê naukow¹ z dzia³alnoœci¹ dy-
daktyczn¹. Wyk³ada chemiê fizyczn¹, termodynamikê statystyczn¹ i fi-
zykochemiê cia³a sta³ego na Wydziale Chemicznym i na Wydziale Pod-
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stawowych Problemów Techniki Politechniki Wroc³awskiej. Swoj¹ wie-
dzê przekazuje tak¿e studentom zagranicznym podczas swych licznych
wizyt na tamtejszych uniwersytetach.

Ma te¿ sukcesy w kszta³ceniu kadry. Wypromowa³ w Polsce szeœciu
doktorów nauk chemicznych i fizycznych oraz dwóch doktorów w Sta-
nach Zjednoczonych; jeden z jego wychowanków jest profesorem.

Prof. Tadeusz Luty uczestniczy w pracach stowarzyszeñ nauko-
wych i akademickich, jest cz³onkiem zespo³ów i sekcji naukowych.

Przejawem aktywnoœci na tym polu jest dzia³alnoœæ w European
University Association (EUA), najwiêkszej organizacji uniwersyteckiej
w Europie; jednym z jej g³ównych zadañ jest opiniowanie unijnej poli-
tyki w zakresie szkolnictwa wy¿szego. 29 marca 2008 r. prof. Tadeusz
Luty, jako pierwszy Polak w historii, zosta³ cz³onkiem zarz¹du Europe-
an University Association. Wczeœniej, w paŸdzierniku 2007 r., dziêki
jego inicjatywie Politechnika Wroc³awska by³a gospodarzem odbywa-
j¹cej siê po raz pierwszy w Polsce konferencji European University
Association. By³o to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ akademickich
w naszym kraju. W konferencji uczestniczy³o prawie 300 osób, w wiêk-
szoœci – rektorzy szkó³ wy¿szych z ca³ej Europy. Tematyka obrad doty-
czy³a kierowania i zarz¹dzania uniwersytetami europejskimi, a w szcze-
gólnoœci „zró¿nicowania ich zadañ, autonomii i odpowiedzialnoœci”.
Du¿o uwagi poœwiêcono autonomii uczelni, temu jak powinno siê j¹
kszta³towaæ i czy jest ona pomoc¹, czy przeszkod¹ w funkcjonowaniu
szkó³.

Prof. Luty jest cz³onkiem wielu stowarzyszeñ naukowych: Wro-
c³awskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Che-
micznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Towarzystwa Popiera-
nia i Krzewienia Nauk. Zasiada w radach naukowych: Instytutu Ni-
skich Temperatur i Badañ Strukturalnych PAN i Instytutu Fizyki Mole-
kularnej PAN.

W latach 1998-2001 by³ cz³onkiem Zespo³u ds. Wspó³pracy z Za-
granic¹ KBN (PONAT) oraz cz³onkiem sekcji T09 KBN.
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Od 2007 r. jest cz³onkiem Rady Zarz¹dzaj¹cej Wspólnego Cen-
trum Badawczego UE (Board of Govenors of Joint Research Center).

Pe³ni¹c urz¹d rektora Politechniki Wroc³awskiej szczególn¹ wagê
przyk³ada do rozwoju uczelni i osi¹ga na tym polu wiele sukcesów.

W latach 1987–1993, jeszcze jako prorektor, wspólnie z w³adzami
uczelni przeprowadzi³ studentów przez trudne lata prze³omu, a po 1989 r.
wprowadza³ nowy system studiów na Politechnice Wroc³awskiej.

Dziêki staraniom prof. Tadeusza Lutego Politechnika Wroc³awska
zacieœni³a wspó³pracê z Uniwersytetem Technicznym w DreŸnie, co
z kolei zaowocowa³o powo³aniem przy Politechnice spó³ki TUDAC Pol-
ska, finansuj¹cej stypendia dla najlepszych studentów wroc³awskiej
uczelni, oraz pozwoli³o na komercjalizacjê rezultatów badañ nauko-
wych. Z inicjatywy prof. Tadeusza Lutego utworzono na Politechnice
Wroc³awskiej Centrum Materia³ów Zaawansowanych i Nanotechnolo-
gii. Prof. Luty kierowa³ pracami Centrum w latach 2000–2002.

Liczne kontakty Politechniki Wroc³awskiej z zagranicznymi uni-
wersytetami i placówkami naukowymi by³y Ÿród³em reorganizacji pro-
cesu kszta³cenia. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w kadencji obecnego rektora
Politechnika Wroc³awska zwiêkszy³a liczbê studentów zagranicznych.

Godne podkreœlenia jest zaanga¿owanie prof. Tadeusza Lutego
w budowê Zintegrowanego Centrum Studenckiego, mieszcz¹cego siê
we Wroc³awiu przy ul. Wybrze¿e Wyspiañskiego. Rektor Politechniki
Wroc³awskiej przyczyni³ siê do powstania Centrum, gdzie na ponad 15
tysi¹cach metrów kwadratowych w zajêciach mo¿e równoczeœnie uczest-
niczyæ ok. 2500 osób. W Centrum mieszcz¹ siê m.in. pracownie kom-
puterowe, laboratoria fizyczne, sale wyk³adowe, czytelnia multimedial-
na, Biuro Obs³ugi Studenta i Biuro Pomocy Prawnej i Psychologicznej.

Powszechnie znane jest zaanga¿owanie prof. Tadeusza Lutego na
rzecz powstania we Wroc³awiu Europejskiego Instytutu Technologicz-
nego (EIT), co w znacz¹cy sposób powinno umocniæ pozycjê wroc³aw-
skiego œrodowiska na mapie naukowej œwiata. Celem EIT bêdzie pozy-
skiwanie najlepszych studentów, badaczy i pracowników z ca³ego œwia-
ta. Bêd¹ oni wspó³pracowaæ z czo³owymi przedsiêbiorstwami przy opra-
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cowywaniu i wykorzystywaniu najbardziej zaawansowanej wiedzy i ba-
dañ, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do ogólnego podnoszenia poziomu
kompetencji w zarz¹dzaniu badaniami i innowacjami. Dzia³alnoœæ EIT
ma skupiaæ siê na ³¹czeniu trzech aspektów trójk¹ta wiedzy: edukacji,
badañ i innowacji. Te trzy obszary s¹ kluczem do spo³eczeñstwa opar-
tego na wiedzy. Integracja zespo³ów pochodz¹cych z uniwersytetów,
oœrodków badawczych i przedsiêbiorstw zapewni Instytutowi przewa-
gê nad zorganizowanymi w tradycyjnej formie uniwersytetami lub sie-
ciami. Ale jest jeszcze inny wa¿ny powód, dla którego warto walczyæ
o powo³anie Europejskiego Instytutu Technologicznego. Jak mówi sam
prof. Luty: „Dziêki Instytutowi to nie Polacy wyje¿d¿aliby na studia za
granicê, ale „zagranica” przyje¿d¿a³aby do nas.”

Prof. Tadeusz Luty dzia³a aktywnie na rzecz integracji œrodowiska
akademickiego. Kieruj¹c od 2005 r. pracami Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich (KRASP) skutecznie wystêpowa³ w obro-
nie konstytucyjnego prawa wolnoœci badañ naukowych i autonomii
uczelni wy¿szych. Wyrazem tego by³o stanowisko KRASP wobec usta-
wy lustracyjnej. Prof. Tadeusz Luty, nie neguj¹c samej idei lustracji,
wskazywa³ jednak na zagro¿enia, jakie nios³a ze sob¹ realizacja usta-
wy, której kilkadziesi¹t zapisów podwa¿y³ póŸniej Trybuna³ Konstytu-
cyjny.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i dydaktyczn¹ by³ wielokrotnie na-
gradzany zarówno w kraju, jak i za granic¹. Jest laureatem licznych
nagród: Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (1969, 1973,
1980, 1986), Nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1971),
Nagrody Sekretarza PAN (1982, 1988), nagrody Japanese Society for
Promotion of Science (1994). Otrzyma³ tak¿e Medal im. Jana Zawidz-
kiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1994) oraz Medal Komi-
sji Edukacji Narodowej (1996). Dwukrotnie uhonorowany zosta³ tytu-
³em doktora honoris causa. Tê godnoœæ nada³y mu wroc³awskie uczel-
nie: Uniwersytet Przyrodniczy (2006) i Akademia Wychowania Fizycz-
nego (2007).
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20 marca 2008 r. prof. Tadeusz Luty otrzyma³ najwy¿sze odzna-
czenie papieskie przyznawane osobom œwieckim – order œwiêtego Syl-
westra. Order przyznawany jest za wybitne zas³ugi na rzecz Pontyfika-
tu a tak¿e za osi¹gniêcia w dziedzinach nauki i sztuki. Prof. Luty jest
ceniony nie tylko przez akademików œwieckich, ale tak¿e przez przed-
stawicieli koœcielnych wydzia³ów teologicznych. W œrodowisku aka-
demickim zabiega o równorzêdne traktowanie teologii. Otrzymanie
odznaki jest równoznaczne z przyst¹pieniem do Zakonu Rycerzy œw.
Sylwestra i ³¹czy siê z automatycznym przyznaniem osobistego szla-
chectwa i tytu³u rycerza. Uhonorowanie prof. Tadeusza Lutego orde-
rem œwiêtego Sylwestra œwiadczy o jego wszechstronnoœci, rozleg³oœci
zainteresowañ, bogatej dzia³alnoœci na wielu polach.

Szanowny Doktorze Honorowy,
Szanowni Pañstwo!

Prof. Tadeusz Luty jest jedn¹ z najwa¿niejszych postaci polskiej
nauki. Udaje mu siê – co jest niezmiernie trudn¹ sztuk¹ – ³¹czyæ cechy
doskona³ego naukowca, dydaktyka i organizatora ¿ycia akademickie-
go. I za to nale¿¹ mu siê szacunek i uznanie œrodowiska akademickie-
go. Przyznanie mu tytu³u Doktora Honoris Causa Politechniki Kosza-
liñskiej jest tego symbolicznym wyrazem.
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UCHWA£A SENATU

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Uchwa³a nr 292/XLVI/2008 Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie poparcia inicjatywy

nadania prof. Tadeuszowi Lutemu tytu³u doktora honoris causa
przez Politechnikê Koszaliñsk¹

Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu siê z dorobkiem
naukowym prof. dr. hab. in¿. Tadeusza Lutego, postanawia poprzeæ ini-
cjatywê nadania mu tytu³u doktora honoris causa przez Politechnikê
Koszaliñsk¹.

Sekretarz Senatu Rektor

dr in¿. Teresa Ostrowska prof. dr hab. in¿.
W³odzimierz Kurnik
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Prof. dr hab. in¿. W³odzimierz Kurnik

Politechnika Warszawska

OPINIA

dla Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie poparcia wniosku
o nadanie profesorowi Tadeuszowi Lutemu

tytu³u Doktora Honoris Causa Politechniki Koszaliñskiej

1. WSTÊP

Profesor Tadeusz Luty jest wybitnym w skali œwiatowej uczonym
w zakresie chemii fizycznej. Jest postaci¹ powszechnie znan¹ w œrodo-
wisku naukowym, nie tylko dziêki swym osi¹gniêciom badawczym,
ale równie¿ poprzez bardzo aktywn¹ dzia³alnoœæ organizacyjn¹ w szkol-
nictwie wy¿szym, zwi¹zan¹ z pe³nieniem funkcji rektora Politechniki
Wroc³awskiej oraz przewodnicz¹cego Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkó³ Polskich.

Prof. Luty urodzi³ siê w 1942 roku w Hucie Krzeszowskiej. Studia
wy¿sze na Wydziale Chemicznym Politechniki Wroc³awskiej ukoñczy³
w 1965 r. Trzy lata póŸniej, w wieku 26 lat, na tym samym wydziale
obroni³ pracê doktorsk¹. W 1972 r. uzyska³ stopieñ doktora habilitowa-
nego, a w 1974 r. zosta³ mianowany na stanowisko docenta na Wydzia-
le Chemicznym Politechniki Wroc³awskiej. Tytu³ profesora nadzwy-
czajnego osi¹gn¹³ w roku 1980, a profesora zwyczajnego w 1988. Od
43 lat pracuje na Politechnice Wroc³awskiej. Od roku 2002 jest jej rek-
torem.

Dorobek prof. Tadeusza Lutego w ró¿nych dziedzinach dzia³alno-
œci akademickiej oraz publicznej jest tak du¿y, ¿e móg³by byæ przed-
miotem obszernego opracowania. W niniejszej opinii nie sposób od-
nieœæ siê do wszystkich jego aspektów. Dlatego, w dalszej czêœci, eks-
ponujê tylko te osi¹gniêcia, które uwa¿am za najwa¿niejsze z punktu
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widzenia postêpowania o nadanie godnoœci doktora honoris causa.
W moim przekonaniu w sylwetce i dzia³aniach prof. Lutego na podkre-
œlenie zas³uguj¹:

• wybitne osi¹gniêcia naukowe,
• dzia³alnoœæ na rzecz ca³ego œrodowiska akademickiego,
• miêdzynarodowy format osobowoœci i dzia³añ.

2. OSI¥GNIÊCIA NAUKOWE

Prof. Tadeusz Luty prowadzi badania naukowe w obszarze chemii
fizycznej. Wywodzi siê ze szko³y naukowej stworzonej na Politechnice
Wroc³awskiej przez prof. Krzysztofa Pigonia i prof. Józefa Rohledera.
Zajmuje siê fizykochemi¹ uk³adów molekularnych. Koncentruje siê na
teorii i modelowaniu transformacji w kryszta³ach i warstwach moleku-
larnych. Badania prof. Lutego stanowi¹ istotny wk³ad do poznania me-
chanizmów transformacji termo- i fotoindukowalnych. Wartoœæ tych
prac polega na wprowadzeniu do fizyki i chemii materia³ów molekular-
nych koncepcji umo¿liwiaj¹cych przewidywanie uporz¹dkowania, wie-
lostabilnoœci i funkcjonalnoœci tych materia³ów. Stanowi¹ podstawê
in¿ynierii molekularnej, w tym metod otrzymywania nowych materia-
³ów o po¿¹danych w³aœciwoœciach poprzez transformacje indukowane
czynnikami fizycznymi.

Dorobek publikacyjny prof. Lutego obejmuje ok. 140 znacz¹cych
prac, które powsta³y w wyniku wspó³pracy z czo³owymi zespo³ami na-
ukowymi i laboratoriami w obszarze chemii fizycznej i nanotechnolo-
gii na œwiecie. Opublikowano je w renomowanych czasopismach, ta-
kich jak Science, Journal of the American Chemical Society, Journal of
Physical Chemistry, Journal of the Physical Society of Japan i w wielu
innych. Wyniki swych prac prof. Luty prezentowa³ na œwiatowych kon-
ferencjach naukowych. Wiele z nich wspó³organizowa³, wiele firmo-
wa³ swym autorytetem jako cz³onek komitetów naukowych i organiza-
cyjnych.

Prof. Tadeusz Luty by³ inicjatorem utworzenia Centrum Materia-
³ów Zaawansowanych i Nanotechnologii na Politechnice Wroc³awskiej.
W latach 2000–2002 by³ jego dyrektorem. Jest cz³onkiem rad nauko-
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wych instytutów PAN, cz³onkiem kolegiów redakcyjnych czasopism
naukowych, pracuje w stowarzyszeniach naukowych. Jest aktywnym
uczonym i niew¹tpliwie jednym z najwiêkszych autorytetów w dzie-
dzinie nauk technicznych w Polsce.

3. DZIA£ALNOŒÆ NA RZECZ ŒRODOWISKA
AKADEMICKIEGO W POLSCE

W roku 2005, w demokratycznych wyborach, rektorzy zrzeszeni
w Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich (KRASP) po-
wierzyli prof. Tadeuszowi Lutemu funkcjê przewodnicz¹cego Konfe-
rencji. Wybór ten by³ wyrazem uznania dla ca³okszta³tu wczeœniejszej
dzia³alnoœci rektora Lutego – jako wybitnego naukowca, doskona³ego
organizatora, a tak¿e cz³owieka o du¿ym doœwiadczeniu i bardzo sze-
rokim spojrzeniu na sprawy nauki i szkolnictwa wy¿szego w Polsce
i na œwiecie. Obecna kadencja KRASP, w czasie której Konferencji prze-
wodzi prof. Tadeusz Luty, jest szczególna. Rozpoczê³a siê od wprowa-
dzenia nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym, co oznacza³o
koniecznoœæ opracowania i uchwalenia przez senaty w ci¹gu roku no-
wych statutów uczelni akademickich. Bardzo pomocna w tej wa¿nej
dla wszystkich uczelni sprawie okaza³a siê zainicjowana przez prof.
Lutego wspó³praca KRASP z Fundacj¹ Rektorów Polskich, która opra-
cowa³a standard statutu spe³niaj¹cego wymagania ustawowe. Wspó³-
praca z Fundacj¹ Rektorów zaowocowa³a równie¿ przyjêciem przez
KRASP, dziêki poparciu prof. Lutego, dokumentu „Kodeks dobrych
praktyk w szko³ach wy¿szych”, jako etycznego przewodnika i wyznacz-
nika ³adu instytucjonalnego w polskich uczelniach.

Jako przewodnicz¹cy KRASP, prof. Tadeusz Luty konsekwentnie
dzia³a na rzecz wspó³pracy œrodowiska akademickiego w Polsce oraz
w jego interesie. Nale¿y tu wymieniæ nastêpuj¹ce inicjatywy i dzia³a-
nia:

• inicjatywa wprowadzenia wspólnej platformy informatycznej szkó³
wy¿szych,

• program promocji „Study in Poland” i wspó³praca z Fundacj¹ „Per-
spektywy”,
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• obrona przywilejów podatkowych dla twórców, w tym akademic-
kich,

• pryncypialne stanowisko wobec pierwszej wersji ustawy lustracyj-
nej,

• prace nad za³o¿eniami do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnic-
twie wy¿szym,

• prace nad modelem kariery akademickiej w Polsce,
• stanowisko w sprawie istotnych problemów szkolnictwa wy¿sze-

go, zw³aszcza poziomu finansowania przez pañstwo,
• zaanga¿owanie w rozwój wspó³pracy miêdzynarodowej, m.in. w ra-

mach EUA.
Na podkreœlenie zas³uguje konsekwentne dzia³anie prof. Tadeusza

Lutego na rzecz traktowania edukacji, szkolnictwa wy¿szego i sfery
badañ naukowych w kategoriach racji stanu pañstwa polskiego.

4. MIÊDZYNARODOWY FORMAT OSOBOWOŒCI I DZIA£AÑ

Prof. Tadeusz Luty jest postaci¹ o formacie œwiatowym. Wynika to
nie tylko z tego, ¿e prowadzi³ badania naukowe i wyk³ady na uniwersy-
tetach w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Francji, takich jak Universi-
ty of Nebrasca, Colorado State University, University of Tokyo czy Uni-
versity of Lille, ale przede wszystkim z tego, ¿e ideê akademickoœci
postrzega w wymiarze uniwersalnym, a badania naukowe traktuje jako
podstawê pozycji Polski w œwiecie. Dlatego od pocz¹tku kadencji prze-
wodnicz¹cego KRASP zaanga¿owa³ siê w prace Komisji Statutowej
ds. Badañ Naukowych Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów
(EUA). Jest równie¿ aktywnym cz³onkiem Prezydium EUA. Na forum
EUA wyst¹pi³ z niezwykle wa¿n¹ dla Polski inicjatyw¹ utworzenia
Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT), z siedzib¹ zarz¹du
we Wroc³awiu. Z warunkami do dzia³ania Instytutu w Polsce w³adze
EUA zapozna³y siê podczas konwencji EUA, któr¹ jesieni¹ 2007 r. zor-
ganizowa³ we Wroc³awiu prof. Tadeusz Luty. Konwencja by³a sukce-
sem prof. Lutego, KRASP, Wroc³awia i Polski.
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5. Wniosek koñcowy

Bior¹c pod uwagê wszystkie powy¿sze oceny, sformu³owane nie
tylko na podstawie dostarczonych mi materia³ów, ale te¿ na podstawie
mojej w³asnej wiedzy dotycz¹cej dzia³añ i sylwetki kandydata, wyra-
¿am przekonanie, ¿e spe³nione s¹ wszystkie warunki, aby Senat Poli-
techniki Warszawskiej popar³ wniosek o nadanie profesorowi Tadeuszo-
wi Lutemu tytu³u Doktora Honoris Causa Politechniki Koszaliñskiej.
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UCHWA£A SENATU

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Uchwa³a nr 1/p/01/2008 z 18 stycznia 2008 r. w sprawie poparcia
wniosku o nadanie prof. Tadeuszowi Lutemu tytu³u Doktora Honoris
Causa Politechniki Koszaliñskiej

Po wys³uchaniu opinii o dorobku prof. dr. hab. in¿. Tadeusza Lute-
go, opracowanej przez prof. dr. hab. in¿. Józefa Gawlika, Senat Poli-
techniki Krakowskiej popiera wniosek o nadanie prof. Tadeuszowi Lu-
temu tytu³u Doktora Honoris Causa Politechniki Koszaliñskiej.

Rektor
Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. in¿. Józef Gawlik
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Prof. dr hab. in¿. Józef Gawlik
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Koœciuszki

OPINIA

wspieraj¹ca wniosek Politechniki Koszaliñskiej
o nadanie prof. dr. hab. in¿. Tadeuszowi Lutemu

tytu³u Doktora Honoris Causa Politechniki Koszaliñskiej

1. CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA

Prof. dr hab. in¿. Tadeusz Luty urodzi³ siê 16 wrzeœnia 1942 r. w Hu-
cie Krzeszowskiej. Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wro-
c³awskiej odby³ w latach 1960–1965, uzyskuj¹c stopieñ magistra in¿y-
niera o specjalnoœci in¿ynieria chemiczna.

Dalsza kariera naukowa kandydata przebiega³a w szybkim tempie,
bowiem w 1968 r. uzyska³ stopieñ doktora nauk chemicznych, a w 1972
r. doktora habilitowanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Wro-
c³awskiej. Tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego otrzyma³ ju¿
w 1980 r., a profesora zwyczajnego – w 1988 r.

Na podkreœlenie zas³uguj¹ liczne, systematycznie odbywane sta¿e
naukowe i pobyty studyjne, w szczególnoœci zagraniczne, które by³y
udzia³em prof. Lutego w trakcie dotychczasowej dzia³alnoœci nauko-
wej. S¹ to:

– sta¿ na Uniwersytecie Jagielloñskim (1969–1970),
– sta¿ w laboratorium Neutronowym Zjednoczonego Instytutu Ba-

dañ J¹drowych w Dubnej (1971),
– sta¿ w Katedrze Fizyki Cia³a Sta³ego na Uniwersytecie w Edynbur-

gu w Anglii (1973–1974),
– sta¿ w Instytucie Chemii Teoretycznej na Uniwersytecie w Nijme-

gen w Holandii (1978–1979),
– profesor wizytuj¹cy na Uniwersytecie Stanu Nebraska – Lincoln

w USA (1983–1984, 1994–1995, 1997, 1998, 2000),
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– profesor wizytuj¹cy na Uniwersytecie w Rennes (1987, 1990, 1993,
1998, 2000) oraz w Lille we Francji (1988, 1994, 1999),

– profesor wizytuj¹cy na Uniwersytecie Stanu Kolorado – Fort Col-
lins w USA (1989),

– profesor wizytuj¹cy na Uniwersytecie Tokijskim, w Tokijskim In-
stytucie Technologicznym oraz Instytucie Nauk Molekularnych
w Okazaki (1993–1995),

– profesor kontraktowy na Uniwersytecie Stanu Nebraska – Lincoln
(od 1997).

Prof. Tadeusz Luty uczestniczy³ w pracach Zespo³u PONAT w Ko-
mitecie Badañ Naukowych (1996–1998), by³ cz³onkiem Sekcji Nauk
Chemicznych T09 (2001–2002). Jest cz³onkiem rad redakcyjnych cza-
sopism naukowych: Acta Physica Polonica, Materials Science oraz
Wiadomoœci Chemicznych. Jest cz³onkiem rad naukowych Instytutu Ni-
skich Temperatur i Badañ Strukturalnych PAN oraz Instytutu Fizyki
Molekularnej PAN. Jest tak¿e cz³onkiem stowarzyszeñ naukowych:
Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa
Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Towarzystwa Po-
pierania i Krzewienia Nauk.

Prof. Tadeusz Luty nale¿y do wybitnych i znanych postaci w œro-
dowisku akademickim. Potrafi umiejêtnie i skutecznie ³¹czyæ dzia³al-
noœæ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ nie tylko na poziomie kra-
jowym, ale tak¿e miêdzynarodowym.

2. DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA
I NAUKOWO-BADAWCZA

Na Wydziale Chemii oraz na kierunku miêdzywydzia³owym In¿y-
nieria materia³owa na Politechnice Wroc³awskiej prof. T. Luty prowa-
dzi wyk³ady z chemii fizycznej. Z tego zakresu prowadzi te¿ wyk³ady
na uczelniach zagranicznych w ramach pobytów jako „profesor wizy-
tuj¹cy”. Prof. Tadeusz Luty wypromowa³ dotychczas oœmiu doktorów
nauk chemicznych (jeden z nich jest ju¿ profesorem), szeœciu w kraju
i dwóch w Stanach Zjednoczonych.
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Dzia³alnoœæ naukowa kandydata jest ukierunkowana na teoriê oraz
modelowanie transformacji w kryszta³ach molekularnych i w warstwach
molekularnych Langmuira. Do znacz¹cych osi¹gniêæ naukowych prof.
T. Lutego nale¿y zaliczyæ:

– odkrycie mechanizmu (kondensacja i krystalizacja strun „charge-
transfer”), umo¿liwiaj¹cego unikalne porz¹dkowanie cz¹steczek za
pomoc¹ impulsu œwiat³a; prace na fotoindukowan¹ transformacj¹
„neutral-ionic” w kryszta³ach molekularnych stwarzaj¹ nowe mo¿-
liwoœci badania dynamiki, towarzysz¹cych tym transformacjom
zmian strukturalnych w ich naturalnej skali czasu (ultraszybka fo-
tokrystalizacja); otwieraj¹ one drogê do optycznej kontroli przejœæ
fazowych i reakcji chemicznych w fazie sta³ej,

– wprowadzenie koncepcji elastycznych multipoli dla iloœciowego
opisu wnêki reakcyjnej, ciœnienia chemicznego i kooperatywnych
oddzia³ywañ natury elastycznej w reakcjach chemicznych oraz
transformacjach niskometrycznych uk³adów molekularnych.

Wyniki badañ profesora i kierowanego przez niego zespo³u zosta³y
opublikowane w uznanych, o zasiêgu œwiatowym, czasopismach na-
ukowych: J. Am. Chem. Soc., 117, 2441 (1995); J. Phys. Chem. 99,8872
(1995); Acta Phys. Pol. 87, 1009 (1995); Mol. Phys. Reports 14, 157
(1996); Phys. Rev. Letters 79, 1690 (1997); Polish Journal of Chemi-
stry, 72, 426 (1998); J. Phys. Soc. Japa, 73, 1237 (2004); w materia³ach
miêdzynarodowych konferencji naukowych, publikowanych m.in.
w wydawnictwach Springer – Verlag, Elsevier, Kluger Academic Pu-
blisher, Academic Press.

W trakcie pobytów w oœrodkach zagranicznych uczestniczy³ w pro-
gramach badawczych polsko-francuskich oraz polsko-japoñskich
i warsztatach naukowych prowadzonych w tych oœrodkach.

£¹czny dorobek naukowy profesora obejmuje 139 opracowañ,
a w tym jedn¹ monografiê, 83 artyku³y zagraniczne, 24 krajowe, 28 re-
feratów na konwencjach naukowych (w tym 22 zagraniczne), 3 inne
opracowania zwarte.
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3. DZIA£ALNOŒÆ ORGANIZACYJNA

Równie istotna i bogata jest dzia³alnoœæ organizacyjna prof. T. Lu-

tego. Sk³adaj¹ siê na ni¹ pe³nione, odpowiedzialne funkcje:

– dyrektora Centrum Materia³ów Zaawansowanych i Nanotechnolo-
gii na Politechnice Wroc³awskiej (1999–2002),

– prorektora Politechniki Wroc³awskiej (1987 – 1993),
– rektora Politechniki Wroc³awskiej (od 2002 r.),
– przewodnicz¹cego Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Pol-

skich (od 2005 r.),
– przewodnicz¹cego Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia i Opo-

la (od 2002 r.),
– cz³onka Prezydium European University Association – EUA (od

2005 r.),
– cz³onka Komisji Statutowej ds. Badañ Naukowych EUA (od

2005 r.),
– cz³onka Rady Zarz¹dzaj¹cej Wspólnego Centrum Badawczego UE

(od 2007 r.).

W œrodowisku akademickim prof. T. Luty jest znany jako inicjator
i organizator rozbudowy bazy dydaktycznej Politechniki Wroc³awskiej.

4. WYRÓ¯NIENIA I ODZNACZENIA

Z racji swojej ogromnej wiedzy, wybitnych osi¹gniêæ in¿ynierskich,
naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych prof. Tadeusz Luty
zdoby³ uznanie i szacunek œrodowiska naukowego w kraju i za granic¹.
Wyrazem tego s¹ liczne nagrody, odznaczenia i wyró¿nienia, do któ-
rych nale¿¹:

– kilkakrotnie przyznane nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy-
¿szego (1969, 1973, 1980, 1986),

– nagroda Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1971),
– nagrody Sekretarza PAN (1982, 1988),
– nagroda Japanese Society for Promotion of Science (1994),
– Medal im. Jana Zawidzkiego Polskiego Towarzystwa Chemiczne-

go (1994),
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– Medal Komisji Edukacji Narodowej (1996),
– doctor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu

(2006) oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu
(2007).

Bior¹c pod uwagê dokonania naukowe, dydaktyczne, organizacyj-
ne i niekwestionowan¹ pozycjê w kraju oraz za granic¹ prof. dr. hab.
in¿. Tadeusza Lutego, z pe³nym przekonaniem wyra¿am opiniê, ¿e wnio-
sek Senatu Politechniki Koszaliñskiej w sprawie nadania mu zaszczyt-
nego tytu³u doktora honoris causa tej uczelni jest w pe³ni zasadny i godny
poparcia przez Senat Politechniki Krakowskiej.

Kraków, dnia 16 stycznia 2008 r.
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UCHWA£A SENATU

POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ

Uchwala Senatu Politechniki Gdañskiej nr 208/2008/XXI
z 23 stycznia 2008 r.

– przyjêcie recenzji opracowanej przez prof. Janusza Rachonia
w sprawie nadania prof. Tadeuszowi Lutemu

tytu³u i godnoœci Doktora Honoris Causa Politechniki Koszaliñskiej

Senat Politechniki Gdañskiej przyjmuje recenzjê opracowan¹ przez
prof. dr. hab. in¿. Janusza Rachonia, prof. zw. PG, w sprawie o nadanie
prof. Tadeuszowi Lutemu tytu³u i godnoœci Doktora Honoris Causa Po-
litechniki Koszaliñskiej.

w zastêpstwie
Przewodnicz¹cego Senatu

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju

prof. dr hab. in¿.
Romuald Szymkiewicz
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Prof. dr hab. in¿. Janusz Rachoñ
Politechnika Gdañska

OPINIA

w sprawie nadania profesorowi Tadeuszowi Lutemu tytu³u i godnoœci
Doktora Honoris Causa Politechniki Koszaliñskiej

W ostatnich dziesiêcioleciach tworzenie nowych materia³ów sta³o
siê fascynuj¹c¹ dziedzin¹ badañ naukowych i opracowywania zaawan-
sowanych technologii. Ten obszar nauki to œwiat in¿ynierii materia³o-
wej, czyli nauki o strukturze, budowie, w³aœciwoœciach i technologii
wytwarzania nowych materia³ów. In¿ynieria materia³owa jest dziedzin¹
interdyscyplinarn¹ ³¹cz¹c¹ w sobie fizykê, chemiê, mechanikê, infor-
matykê oraz elementy wielu innych nauk.

Ju¿ dzisiaj struktury nowoczesnych materia³ów projektowane s¹
od poziomu atomów, a tworzenie takich materia³ów to domena rodz¹-
cej siê nanotechnologii w in¿ynierii materia³owej. Jej znaczenie bêdzie
ros³o, gdy¿ w skali atomów napotykamy na liczne zjawiska fizyczne
natury kwantowej. Nowo poznane materia³y i ich w³aœciwoœci wynika-
j¹ce z zachowañ kwantowych znalaz³y ju¿ zastosowania i otworzy³y
rynki o wartoœci miliardów dolarów. Ocenia siê, ¿e za 10 lat oko³o 15
procent produktów gospodarki œwiatowej bêdzie wytwarzanych z udzia-
³em nanotechnologii.

Co wiêcej, od kilku lat ta dyscyplina wiedzy stanowi jeden z g³ów-
nych priorytetów w programach badawczych Unii Europejskiej. Wy-
gl¹da na to, ¿e nanotechnologie w in¿ynierii materia³owej wywieraj¹
coraz wiêkszy wp³yw na nasz¹ materialn¹ egzystencjê. Pozwalaj¹ bo-
wiem na takie organizowanie atomów i moleku³, by utworzone nano-
struktury dzia³a³y jako nanomaszyny, nanoobwody elektryczne czy jako
nanoroboty. Obecnie dzia³aj¹ ju¿ atomowe prze³¹czniki, molekularne
przek³adnie, pompy a nawet pojazdy. Z udzia³em wyrafinowanych na-
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notechnologii otrzymano ju¿ pierwsze samopowielaj¹ce siê uk³ady wie-
loatomowe oraz samoorganizuj¹ce siê monowarstwy atomów na pod-
³o¿ach, co ma ogromne znaczenie dla rozwoju mikroelektroniki. W la-
boratoriach pracuj¹ ju¿ pierwsze tranzystory jednoelektronowe (kropki
kwantowe), czyli zbli¿a siê era nowej generacji tak zwanych kompute-
rów kwantowych. Te wszystkie osi¹gniêcia nie by³yby mo¿liwe bez
szerokich interdyscyplinarnych badañ podstawowych, przede wszyst-
kim w obszarze chemii i fizyki cia³a sta³ego.

W tym to w³aœnie obszarze nauki od szeregu lat, z wielkimi sukce-
sami, pracuje prof. dr hab. in¿. Tadeusz Luty.

Tadeusz Luty urodzi³ siê 16 wrzeœnia 1942 roku w Hucie Krze-
szowskiej. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej i œredniej, w roku 1960,
rozpoczyna studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wroc³awskiej.
Studia te koñczy w roku 1965, bêd¹c wychowankiem profesorów:
W. Rohledera, K. Pigonia i Z. Ruziewicza, uzyskuj¹c stopieñ magistra
in¿yniera w specjalnoœci in¿ynieria chemiczna. Dalsza b³yskawiczna
kariera zawodowa i naukowa kandydata do godnoœci doktora honoris
causa zwi¹zana jest z Politechnik¹ Wroc³awsk¹.

W 1968 roku Rada Wydzia³u Chemicznego Politechniki Wroc³aw-
skiej na podstawie dysertacji „Dichroizm kryszta³ów molekularnych
w bliskiej podczerwieni”, wykonanej pod kierunkiem prof. Józefa
W. Roledera, nadaje Tadeuszowi Lutemu stopieñ naukowy doktora nauk
chemicznych. Cztery lata póŸniej, ta sama rada wydzia³u, na podstawie
rozprawy zatytu³owanej „Dynamika sieci kryszta³ów molekularnych”
nadaje dr. in¿. Tadeuszowi Lutemu stopieñ naukowy doktora habilito-
wanego. W kolejnych latach, na podstawie zgromadzonego dorobku
naukowego, Tadeusz Luty uzyskuje tytu³ naukowy profesora nadzwy-
czajnego (1980) oraz profesora zwyczajnego (1988).

Po doktoracie odbywa sta¿e naukowe w Instytucie Fizyki Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego oraz Zjednoczonym Instytucie Badañ J¹drowych
w Dubnej. Po habilitacji przebywa na sta¿u w Uniwersytecie w Edyn-
burgu (1973-74), w latach 1978-79 pracowa³ w Instytucie Chemii Teo-
retycznej Uniwersytetu w Nijmegen w Holandii. Jako profesor wizytu-
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j¹cy pracowa³ w USA (Uniwersytet Stanu Nebraska-Lincoln, Uniwer-
sytet Stanu Colorado-Fort Collins), Francji (uniwersytety w Rennes i Lil-
le) i Japonii (Uniwersytet Tokijski i Tokijski Instytut Technologiczny).
Z grupami naukowymi tych uniwersytetów stale utrzymuje sta³e kon-
takty i œcis³¹ wspó³pracê naukow¹.

W latach 1987 – 1993 pe³ni funkcjê prorektora Politechniki Wro-
c³awskiej, a w latach 1999 – 2002 pe³ni funkcjê dyrektora Centrum
Materia³ów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wroc³aw-
skiej. Obecnie ogromn¹ satysfakcjê, z uwagi na mo¿liwoœæ dzia³ania,
daje mu sprawowanie funkcji rektora Politechniki Wroc³awskiej (2002
– 2008) i przewodnicz¹cego KRASP ( 2005 – 2008) – Konferencji Rek-
torów Akademickich Szkó³ Polskich. Ponadto, od roku 2005, jest cz³on-
kiem Prezydium European University Association (EUA), a od 2007 r.
cz³onkiem Rady Zarz¹dzaj¹cej Wspólnego Centrum Badawczego UE
(Board of Governors of Joint Research Center).

Bardzo chêtnie pracuje te¿ ze studentami. Pomimo ogromu obowi¹z-
ków – rektora Politechniki Wroc³awskiej oraz przewodnicz¹cego Konfe-
rencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich – wyk³ada chemiê fi-
zyczn¹, termodynamikê statystyczn¹ i fizykochemiê cia³a sta³ego.

Prof. dr hab. in¿. Tadeusz Luty zajmuje siê badaniami z zakresu
nauk o materia³ach, fizykochemi¹ uk³adów molekularnych. Bada dy-
namikê, przejœcia fazowe i transformacje (fotoindukowane i detonacje)
w materia³ach molekularnych, aby przewidywaæ ich u¿yteczne w³aœci-
woœci.

Profesor Tadeusz Luty, poproszony o wyjaœnienie istoty prowadzo-
nych badañ dotycz¹cych prac nad podstawami teoretycznymi dla fotoin-
dukowanych transformacji materia³ów molekularnych, odpowiedzia³:

„Najkrócej mówi¹c: to wspó³czesna alchemia. Wykorzystuje siê
ten efekt w tych procesach, gdzie cz¹steczki silnie na siebie oddzia³y-
wuj¹, i to w strukturach prawie jednowymiarowych. Powstaje wtedy
efekt fotodomina. Wystarczy wówczas tylko jeden kwant, ¿eby prze-
transformowaæ kilkaset cz¹steczek. Rodzi siê pytanie o aplikacjê tych
badañ. Otó¿, znajduj¹ one zastosowanie tam, gdzie musimy osi¹gn¹æ
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gigantyczn¹ wydajnoœæ. Doskona³ym miejscem zastosowania tych teo-
rii w praktyce s¹ nanotechnologie. Mo¿emy z materia³ów ma³o szla-
chetnych otrzymywaæ bardzo cenne, drogie i poszukiwane. Znamy ju¿
dok³adnie energetykê i istotê tych procesów. Wiemy, jak np. grafit o war-
stwowej strukturze przemieniæ w trójwymiarow¹ strukturê diamentu.
Jak zamiast wysokiego ciœnienia czy temperatury pos³u¿yæ siê wi¹zk¹
lasera, aby przemieniæ materia³ z jednej fazy w drug¹. Kierunek badañ,
który mnie fascynuje, otwiera drogê do wszelkich transformacji zmie-
niaj¹cych materia³y na takie, które posiadaj¹ po¿¹dane przez nas w³a-
œciwoœci. A s¹ to wtedy ju¿ materia³y zaawansowane.”

Prof. Tadeusz Luty do nauki o materia³ach wprowadzi³ koncepcje
pozwalaj¹ce na przewidywanie uporz¹dkowania, wielostabilnoœci, funk-
cjonalnoœci oraz reaktywnoœci materia³ów molekularnych w kategoriach
silnie kooperatywnych procesów fizykochemicznych. Spoœród wielu osi¹-
gniêæ naukowych prof. T. Lutego na szczególn¹ uwagê zas³uguje:

1. Odkrycie mechanizmu kondensacji i krystalizacji strun „charge-
transfer”, umo¿liwiaj¹cego unikalne porz¹dkowanie cz¹steczek przy
pomocy impulsu œwiat³a. Prace nad fotoindukowan¹ transformacj¹ tzw.
„neutral-ionic” w kryszta³ach molekularnych otwieraj¹ zupe³nie nowe
perspektywy badania dynamiki towarzysz¹cych tym transformacjom
zmian strukturalnych w ich naturalnej skali czasu. Wyniki tych badañ
stanowi¹ d³ugo oczekiwan¹ mo¿liwoœæ optycznej kontroli przejœæ fa-
zowych i reakcji chemicznych w fazie sta³ej.

Co wiêcej, mechanizm ten jest zupe³nie oryginalny i odmienny od
proponowanego dla materia³ów nieorganicznych, gdzie wywo³ywane
impulsem œwiat³a zdelokalizowane wzbudzenie elektronowe powodu-
je daleko zasiêgow¹ niestabilnoœæ sieci i prowadzi do strukturalnego
nieporz¹dku. Ten nowy mechanizm proponowany przez prof. T. Lute-
go jest zaprzeczeniem powszechnie przyjmowanego w uk³adach mole-
kularnych mechanizmu transformacji niezale¿nych cz¹steczek. Two-
rzenie siê strukturalnie zrelaksowanych strun CT, jako obiektów mezo-
skopowych, jest przyk³adem samoorganizuj¹cego siê i kooperatywne-
go procesu przeniesienia elektronu. Stanowi koncepcyjny pomost po-



47

miêdzy reakcjami przeniesienia elektronu i elektronowo stymulowany-
mi strukturalnymi przejœciami fazowymi, niezmiernie wa¿nymi tak
w fizyce, chemii, jak i biologii.

2. Wprowadzenie koncepcji elastycznych multipoli dla iloœciowe-
go opisu wnêki reakcyjnej, ciœnienia chemicznego i kooperatywnych
oddzia³ywañ natury elastycznej w reakcjach chemicznych i transfor-
macjach niskosymetrycznych uk³adów molekularnych.

Dorobek naukowy prof. Tadeusza Lutego (stan na 30 listopada 2007)
to 139 oryginalnych prac naukowych, publikowanych w czo³owych
czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej: Science, Phys. Rev. Lett., Phys.
Rev. J.Am. Chem. Soc., J. Chem. Phys., J. Phys. Chem., Chem. Phys.
Lett., ogromna iloœæ komunikatów i referatów kongresowych, w tym
wiele jako invited speaker. Jest ponadto autorem i wspó³autorem wielu
skryptów, podrêczników i monografii. Prof. T. Luty jest cz³onkiem rad
redakcyjnych czasopism naukowych: Acta Physica Polonica, Material
Science oraz Wiadomoœci Chemicznych, a tak¿e cz³onkiem rad nauko-
wych: Instytutu Niskich Temperatur i Badañ Strukturalnych PAN, In-
stytutu Fizyki Molekularnej PAN, jak równie¿ wielu stowarzyszeñ i to-
warzystw naukowych. Prof. Tadeusz Luty wypromowa³ w Polsce sze-
œciu doktorów nauk chemicznych i fizycznych oraz dwóch doktorów
w Stanach Zjednoczonych. Jeden z jego wychowanków uzyska³ ju¿ tytu³
naukowy profesora.

Za sw¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i organizacyjn¹ prof. Tadeusz Luty
otrzyma³ wiele odznaczeñ i nagród, w tym miêdzy innymi: nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Nagrodê Polskiego Towarzy-
stwa Chemicznego, Nagrodê Sekretarza PAN, Japanese Society for Pro-
motion of Science, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal im. Jana
Zawidzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Medal Czech Tech-
nical University in Prague, First Class, a ostatnio – Medal Polskiej Aka-
demii Nauk im. Miko³aja Kopernika.

Prof. dr hab. in¿. Tadeusz Luty ma tytu³ i godnoœci doktora honoris
causa: Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu oraz Akademii
Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu.
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Konkluzja

Prof. dr hab. in¿. Tadeusz Luty jest jedn¹ z czo³owych postaci pol-
skiej nauki. Jest przyk³adem profesora akademickiego, który swój po-
tencja³ intelektualny, zdolnoœci organizacyjne i energiê umiejêtnie roz-
dziela na rozwi¹zywanie problemów w zakresie badañ podstawowych,
jak i badañ aplikacyjnych, pozostaj¹c równoczeœnie doskona³ym dy-
daktykiem zaanga¿owanym w proces upowszechniania wiedzy. Dzia³a
aktywnie na rzecz integracji œrodowiska akademickiego, tak krajowe-
go, jak i europejskiego, kieruj¹c pracami Konferencji Akademickich
Szkó³ Polskich oraz dzia³aj¹c aktywnie w Prezydium European Uni-
versity Association, skutecznie wystêpuj¹c w obronie prawa wolnoœci
badañ naukowych i autonomii uczelni wy¿szych.

W opinii recenzenta osi¹gniêcia naukowe prof. Tadeusza Lutego,
wp³yw, jaki wywar³ na rozwój in¿ynierii materia³owej oraz wiêŸ z pol-
skim i europejskim œrodowiskiem naukowym, w pe³ni uzasadniaj¹ wnio-
sek Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej o nadanie mu
tytu³u i godnoœci Doktora Honoris Causa Politechniki Koszaliñskiej.

Wniosek ten w pe³ni gor¹co popieram.

prof dr hab. in¿. Janusz Rachoñ

prof. zw. PG
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WYST¥PIENIE

DOKTORA HONORIS CAUSA

prof. dr. hab. in¿. Tadeusza Lutego

Magnificencjo, Wielce Szanowny Panie Rektorze,
Przeœwietny Senacie Politechniki Koszaliñskiej,
Ekscelencje,
Magnificencje Pañstwo Rektorzy, Drodzy Przyjaciele w nauce,
Szanowni i dostojni Goœcie
zaszczycaj¹cy uroczystoœæ i mnie osobiœcie,
Panie i Panowie,

Otrzymana godnoœæ i ta uroczystoœæ jest dla mnie wielkim darem
wspólnoty akademickiej Politechniki Koszaliñskiej.

Magnificencjo, Panie Rektorze, na Pañskie rêce sk³adam podziê-
kowania dla ca³ej wspólnoty; Przeœwietnemu Senatowi Politechniki
Koszaliñskiej dziêkujê za przychylnoœæ dla przewodu i uchwa³ê nada-
j¹c¹ mi tytu³u doktora honoris causa. Dziêkujê Panu Rektorowi za pod-
jêcie roli Promotora w honorowym przewodzie. Ich Magnificencjom
Rektorom, Panom Profesorom: Józefowi Gawlikowi z Politechniki Kra-
kowskiej, W³odzimierzowi Kurnikowi z Politechniki Warszawskiej oraz
Januszowi Rachoniowi z Politechniki Gdañskiej wsparcie swoimi przy-
chylnymi recenzjami.

Szanowni Pañstwo,

Dane mi jest przez przychylnoœæ Niebios i ¿yczliwoœæ spo³eczno-
œci Politechniki Koszaliñskiej, do³¹czyæ do wspólnoty i grona dokto-
rów honoris causa tej uczelni. Jestem szczêœliwy, ¿e ³askawy Los daje
mi œwiêtowaæ tê chwilê wraz z gronem moich przyjació³ – rektorów
polskich uczelni akademickich.

Spotyka mnie zaszczyt, który nakazuje odnieœæ go do tradycji tytu-
³u doktora honoris causa. Ju¿ w roku 1815 Uniwersytet Jagielloñski
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w liœcie do Dyrekcji Edukacji Narodowej domaga³ siê uprawnieñ „…da-
wania zaszczytu doktoratu mê¿om, którzy w œwiecie ws³awili siê przez
pisma swoje uczone i po¿yteczne, które to dyplomata nazywaj¹ honori-
fica, dla rozró¿nienia ich od tych, które drog¹ zwyczajn¹ udzielane by-
waj¹”. Od roku 1833, Wewnêtrzne Urz¹dzenie Szko³y G³ównej Kra-
kowskiej stwierdza³o, ¿e „…uczeni, szczególniejsi dobroczyñcy i pro-
tektorowie Uniwersytetu, mog¹ bez egzaminu i dysertacji otrzymaæ
dyplom honorowy na honorowego doktora, …bez prawa ¿¹dania przy-
wilejów do rzeczywistego stopnia doktora przypisanych”. Jeœli w opi-
nii Senatu Politechniki Koszaliñskiej zas³u¿y³em na tê godnoœæ, to zna-

czy, ¿e mam w ¿yciu szczêœcie.

Chcia³bym powiedzieæ dziœ Pañstwu o „mojej nauce”, o rektorskiej
misji, któr¹ pe³niê i o tym, jak obie te „przygody” doprowadzi³y mnie do
entuzjazmu dla Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Drodzy Pañstwo,

Pozwólcie, ¿e opowiem o „mojej nauce”. W swej naukowej karie-
rze wielokrotnie ponosi³em pora¿ki, uczy³em siê pokory wobec Natury
i odczuwa³em, jak jej tajemnice pobudzaj¹ ciekawoœæ! Fascynacj¹ mo-
ich ostatnich lat dociekañ naukowych sta³a siê fizykochemia w nano-
skali i zwi¹zana z ni¹ nanotechnologia. Dla fizyka i chemika jest to
„jego” naturalna skala, do niedawna niedostêpna dla obserwacji. Zja-
wiska, które nas fascynuj¹, odbywaj¹ siê nie tylko w nanoskali prze-
strzennej, ale i w nanoskali czasowej, a w³aœciwie jeszcze mniejszej.
Pogl¹dowym odniesieniem naszej wyobraŸni do tej skali jest przyrów-
nanie d³ugoœci 1 nanometra (jednej miliardowej czêœci metra) do d³u-
goœci w³osa, jaki uroœnie w czasie, kiedy mê¿czyzna podnosi golarkê
do swej brody! A skala czasu? Procesy chemiczne dziej¹ siê w skali
tzw. pikosekund, a wiêc jednej czêœci z tryliona. Jest to przeciêtny czas
potrzebny do wykonania amplitudy ruchu atomu w cz¹steczce. To, co
zawsze fascynowa³o fizykochemików, to chêæ œledzenia tych ruchów
wprost, a wiêc niemal dok³adna obserwacja zmian po³o¿eñ i stanu ato-
mów, cz¹steczek w ró¿nych procesach fizykochemicznych.

Sta³o siê to mo¿liwe w ostatnich latach dziêki postêpowi wielu tech-
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nik eksperymentalnych, a postêp ten niew¹tpliwie dokona³ siê dziêki
…naszej chêci poznania! Tutaj nawi¹¿my do wielkich projektów, jak
ten ostatni …poszukiwanie dowodu na istnienie bozonu Higgsa, cz¹st-
ki maj¹cej nam zdradziæ tajemnicê w chwili 10-20 sekundy po wielkim
wybuchu. Projekt realizowany w CERN-ie jest w gruncie rzeczy ogrom-
nym przedsiêwziêciem i wyzwaniem in¿ynierskim, poczynaj¹c od pre-
cyzji wiercenia tunelu ko³owego o d³ugoœci 29 kilometrów (jakie¿ to
przedsiêwziêcie geodezyjne! – precyzja w u³amkach milimetrów), koñ-
cz¹c na magnesach nadprzewodz¹cych, czy analizie liczby danych o nie-
spotykanej gêstoœci. Mo¿na nawet rzec, ¿e dla obserwacji coraz mniej-
szych czêœci materii w coraz krótszych skalach czasu potrzebne s¹ za-
wsze wiêksze instalacje, w odwrotnej proporcji. Mam czêsto wra¿enie,
¿e to in¿ynierowie czyni¹ postêp mo¿liwym, fizycy i chemicy stawiaj¹
pytania. To prawda, ¿e czêsto pytania s¹ wa¿niejsze od odpowiedzi.

Tak te¿ dla badania pikosekundowych procesów w nanoskali ko-
nieczne jest skorzystanie z instalacji synchrotronowych, pozwalaj¹cych
na rozpraszanie promieniowania X z dostateczn¹ intensywnoœci¹, aby
obiekty nanoskopowe mog³y dawaæ znacz¹ce efekty. To, co nas zacie-
kawi³o, to mo¿liwoœæ wywo³ywania lokalnych zmian w materia³ach przy
pomocy bardzo krótkich impulsów œwiat³a i obserwowanie, poprzez
rozpraszanie promieniowania X, jakie zmiany strukturalne to powodu-
je. Technika ta, naœladuj¹ca technikê stroboskopow¹ u¿ywan¹ przez disc
jockeyów w klubach nocnych, nazywana ultraszybk¹ fotokrystalogra-
fi¹, ju¿ wczeœniej dawa³a wiele informacji na temat zmian konfiguracji
cz¹steczek bia³ek w procesach biologicznych; z bardziej znanych to
zmiany konformacji mioglobiny pod wp³ywem cz¹steczek tlenku wê-
gla. Uda³o siê nam zaobserwowaæ zmiany w po³o¿eniach atomów
w krysztale, który doznaje fototransformacji ze stanu neutralnego do
jonowego. Przygotowuj¹c ten eksperyment przez ponad 10 lat, poprzez
teoretyczne dociekania i budowanie modeli oraz ich potwierdzanie sze-
regiem uzupe³niaj¹cych eksperymentów, odkryliœmy, ¿e …œwiat³o po-
trafi porz¹dkowaæ cz¹steczki, tworzyæ nowe struktury o nowych w³a-
œciwoœciach, w tym przypadku – ferroelektrycznych. Kiedy pojawi³a
siê nasza (we wspó³pracy z kolegami z uniwersytetów we Francji i Ja-
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ponii) praca na ten temat w „Science”, na stronie internetowej, jeden
z tzw. internautów napisa³: „ot, a mo¿e diamenty z wêgla, to kupiê parê
kilo”. Wspania³a intuicja, ju¿ od paru lat trwaj¹ prace, z sukcesami, nad
otrzymywaniem „diamentu” z grafitu na drodze fotoindukowanej trans-
formacji, a mój doktorant pracuje w Tsukubie nad tym problemem teo-
retycznie. Jest to mo¿liwe, bowiem w nanoskali transformacje, które
znamy z makroskali, przebiegaj¹ wzd³u¿ innych, mniejszych barier ener-
getycznych. To, co Natura tworzy przez miliony lat (geologiczna skala
czasu) w warunkach ogromnych ciœnieñ i temperatur, w maleñkiej ska-
li i krótkim czasie mo¿e powstaæ pod wp³ywem œwiat³a. W nanoskali
impuls œwiat³a pozwoli na pokonanie niezbyt wysokiej bariery energe-
tycznej przejœcia do struktury diamentu – wysokoœæ tej bariery zale¿y
w³aœnie od skali, czyli zakresu zmian strukturalnych. Choæ brzmi to
pretensjonalnie, lubiê, jak te fascynacje nazywa siê wspó³czesn¹ al-
chemi¹; zajêcie jest równie fascynuj¹ce, wymaga poœwiêcenia ludzi
wierz¹cych w ideê i podobnie jak alchemia …nie przynios³a z³ota, cze-
goœ trwa³ego, tak i tutaj nie otrzymamy materia³u termodynamicznie
trwa³ego. Ale, czy potrzebujemy takiej trwa³oœci na lata, wieki? Nawet
diament nie jest na zawsze, prawda?

Skoro o diamentach mowa, to wspomnê te¿ o moich zainteresowa-
niach procesem detonacji. Jeden z najbardziej fascynuj¹cych procesów
transformacji chemicznej, dot¹d w szczegó³ach niepoznany. Jak to siê
dzieje, ¿e energia mechaniczna jest transformowana i potêgowana do
takiej wielkoœci, jak¹ obserwujemy w procesach detonacji, rozk³adu
cia³a molekularnego pod wp³ywem uderzenia? Nie zamierzam Pañstwu
opowiadaæ o naszych niepowodzeniach w dociekaniu mechanizmu tego
procesu, raczej to, ¿e w procesie detonacji powstaj¹ nanodiamenty o roz-
miarach kilku nanometrów (twory zawieraj¹ce kilkaset atomów wê-
gla), a struktury te stanowi¹ nawet do 25 procent powsta³ej po wybuchu
sadzy. Wiemy ju¿ te¿, ¿e swoista morfologia tych nanodiamentów jest
jednoznacznym œladem u¿ytego materia³u detonacyjnego, tak te¿ siê
identyfikuje materia³ u¿yty do wybuchu. Co ciekawe, tak powsta³e na-
nodiamenty same stanowi¹ swoisty rezerwuar energii i podlegaj¹ dal-
szym transformacjom: w temperaturach bliskich 2000 K przemieniaj¹



53

siê w struktury „cebulowe” a pod wp³ywem impulsu œwiat³a same ule-
gaj¹ gwa³townej dekompozycji. Œwiat w nanoskali jawi siê wiêc pe³en
zadziwiaj¹cych zmian! Niektórym badaczom chcia³oby siê nawet na-
zywaæ te twory w nanoskali… nowym stanem materii!

Rewolucja zwi¹zana ze skal¹ materia³ów oraz ich powszechna obec-
noœæ jest porównywana czêsto do fal tsunami; niedostrzegane, kiedy
nie dotkn¹ brzegu – nadejœcie tej rewolucji jest niechybne i wszêdzie!
Kto z Pañstwa czyta³ The Diament Age, Neila Stephensona? To ksi¹¿-
ka, która kiedyœ by³a z gatunku „science fiction”, gdzie wszystko budo-
wa³o siê z atomów – ot taka fantazja na temat nanotechnologii. Jak to
z rewolucj¹, trzeba byæ czujnym a niekiedy siê baæ. Tak i nanotechno-
logiê ju¿ próbuje siê wgnieœæ do kategorii „zagro¿eñ”, bo boimy siê
mo¿liwoœci samoreprodukcji nanorobotów i innych tworów. I co naj-
ciekawsze, te „zagro¿enia” akcentuj¹ ludzie uwa¿ani za ojców nano-
maszyn, zbudowanych z pojedynczych atomów cz¹steczek. Nanoma-
szyny to ju¿ fakt, ale zagro¿enia to – wedle mnie – stale fantazja…

Drodzy Pañstwo, Szanowni Goœcie,

W tej swoistej „pogoni” za wyzwaniami na granicy swych kompe-
tencji, kiedy ju¿ uchwyci³em skrawek tajemnicy fotoindukowanych
transformacji, przysz³a chêæ s³u¿enia nauce w nieco inny sposób – przy-
j¹³em wyzwanie do funkcji rektorskiej. W decyzji podjêcia siê funkcji
rektora upatrywa³em szansê swoistej sp³aty za mo¿liwoœci, jakie mia-
³em, aby oddawaæ siê swym pasjom w przesz³oœci, ale te¿ jako szansê
propagowania nowych nauk, tak wa¿nych dla naszego kraju, szczegól-
nie w nowej rzeczywistoœci. W tym swoistym klubie rektorów, pocz¹t-
kowo w Kolegium Rektorów Wroc³awia i Opola, a potem dziêki wspa-
nia³omyœlnoœci wspólnoty rektorskiej kraju, w KRASP-ie, pozna³em
i zaprzyjaŸni³em siê ze wspania³ymi uczonymi i artystami. Stara³em siê
kontynuowaæ wieloletnie ju¿ tradycje KRASP-u, pamiêtaæ o korzeniach
i misji, dla której istnieje nasza konferencja. Myœlê, ¿e po ostatnich
trzech latach Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich po-
zosta³a „instytucj¹” niezale¿n¹, autentyczn¹ i partnerem trudnym, a obok
swej wielkiej misji stania na stra¿y autonomii uniwersytetu i wolnoœci
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akademickiej, ¿e by³a dla nas wszystkich na co dzieñ …lekarstwem na
samotnoœæ rektora.

Nauczy³em siê patrzeæ na polskie œrodowisko naukowe i akade-
mickie w jego wielowymiarowej i wielobarwnej przestrzeni, ws³uchi-
waæ siê w jego têtno i mierzyæ temperaturê sta³ej troski o jego dobro.
St¹d tak bardzo upomina³em siê o dostrzeganie i docenianie wielu ini-
cjatyw, jakie KRASP podejmowa³, w wielu wypadkach wyprzedzaj¹c
pomys³y, czêsto nazywane reformami. Twierdzê, ¿e nikt w naszym kra-
ju nie przechowuje „pamiêci” naszego œrodowiska, jego postulatów,
propozycji i wyra¿anej w dokumentach troski o przysz³oœæ. Jedyn¹ in-
stytucj¹ zachowuj¹c¹ tê pamiêæ jest w³aœnie KRASP poprzez swoje
struktury, szczególnie Konferencje poszczególnych „typów” uczelni wy-
¿szych.

Wiem, jaki drzemie w polskich uczelniach potencja³ intelektualny
i wbrew potocznym s¹dom wypowiadanym czêsto bez znajomoœci œro-
dowiska, jest wielka wola naprawy i poprawy warunków wykonywa-
nia naszej naukowej i akademickiej misji. Jest te¿ wielka potrzeba dzia-
³ania razem – œwiadcz¹ o tym integruj¹ce œrodowiska akademickie ko-
legia rektorów oœrodków akademickich. Przekona³em siê o tym we
Wroc³awiu, gdzie zrodzi³a siê wspólna z w³adzami miasta idea starania
siê o siedzibê Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Mijaj¹
ju¿ trzy lata od chwili pierwszego anonsu Przewodnicz¹cego Komisji
Europejskiej, Jose Manuel Barroso, o potrzebie ustanowienia Instytutu,
który zadba o trzeci wierzcho³ek trójk¹ta wiedzy – innowacje. Dostrze-
gliœmy w tej idei ogromn¹ szansê nie tylko dla naszego œrodowiska
i regionu, ale nade wszystko dla naszego kraju. Mo¿emy z ca³¹ pewno-
œci¹ stwierdziæ, ¿e dziêki tej inicjatywie ³atwiej trafialiœmy z argumen-
tami do polityków, aby znaczniejsze kwoty z tzw. funduszy europej-
skich przeznaczyæ na edukacjê – badania – innowacje. Tak siê z³o¿y³o,
¿e od pocz¹tku tej inicjatywy mog³em j¹ równie¿ wspieraæ na forum
europejskim w European University Association. A sceptyków i kryty-
ków tego pomys³u by³o wielu, w pierwszej fazie zdecydowanie wiêcej
ni¿ zwolenników. W miarê up³ywu czasu i upustu emocji („kto komu
zabierze pieni¹dze”), dojrzewa³a obecna koncepcja sieci tzw. wêz³ów
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wiedzy i innowacji. Wierzê, ¿e Polska bêdzie siedzib¹ co najmniej jed-
nej ze wspólnot wiedzy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technolo-
gii, ¿e otrzyma ten presti¿ na podstawie kryterium naukowej doskona-
³oœci, ¿e bêdzie to znak przyst¹pienia naszego kraju do grona tych, któ-
rzy swój rozwój wi¹¿¹ z wiedz¹, a moje wnuki nie bêd¹ mia³y w¹tpli-
woœci, co do wyboru miejsca na studia i karierê.

Wielce Szanowni Pañstwo,

Na koniec proszê mi pozwoliæ na refleksjê „cz³owieka spe³nione-
go”. Pozostaj¹c pod przemo¿nym wp³ywem wyk³adu Pana Rektora,
Profesora Jerzego Stuhra, wyg³oszonego z okazji otrzymanej przez Nie-
go godnoœci Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Œl¹skiego, ufam, ¿e
prze¿ywam dwie fazy swego zawodowego ¿ycia, dziêki Bogu, jedno-
czeœnie. To samotnoœæ, któr¹ prze¿ywam jako rektor, oraz spe³nienie,
jakie mi towarzyszy w poczuciu, ¿e w mojej nauce zrobi³em to, na co
mnie by³o staæ. Myœlê, ¿e oba doœwiadczenia, pasja tworzenia w nauce
i potrzeba s³u¿enia œrodowisku poprzez rektorsk¹ misjê, w jakimœ sen-
sie spotykaj¹ siê w tej „obsesji” Europejskiego Instytutu Innowacji
i Technologii, w jakimœ te¿ sensie prowadz¹ mnie w stronê wyzwañ
i …niekompetencji. Co ja wiedzia³em o innowacjach? Jeszcze parê lat
temu myli³em to z inwencjami. Teraz wiem, ¿e innowacje wymagaj¹
szczególnego klimatu spo³ecznego tworzonego przez ca³e spo³eczeñ-
stwo z pomoc¹ ludzi nauki, edukacji i przedsiêbiorczoœci. Tzw. trójk¹t
wiedzy winien wiêc w swych wierzcho³kach zawieraæ badania, eduka-
cjê i przedsiêbiorczoœæ, a innowacja stanowiæ j¹dro tego trójk¹ta. Za
Horstem Sobolem, szefem European Research Advisory Bard, przyto-
czê s³owa prezydenta Max Planck Society, profesora Huberta Marki,
który powiedzia³ „You cannot create innovation, you can only let it hap-
pen or stand on its way”. Dlatego tak wa¿na jest interdyscyplinarnoœæ
w naszych badaniach, w naszym myœleniu i w naszym dzia³aniu.

Tak te¿ formu³ujê, w podziêkowaniu za otrzymana godnoœæ, moje
¿yczenia dla spo³ecznoœci akademickiej Politechniki Koszaliñskiej, od
dziœ równie¿ i mojej Alma Mater.


