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Kazimierz KAPITAŃCZYK 
(1905–1970)

W grudniu br. obchodzimy 110–lecie przyjścia na świat wiernego syna 
Ziemi Wielkopolskiej, przyszłego wybitnego chemika. W życiu naukowym 
i zawodowym związany głównie ze środowiskiem poznańskim, gdzie praco-
wał i działał w latach przed i po II wojnie światowej. Badacz związków che-
micznych amfoterycznych, koloidów i katalizatorów – autor wielu publikacji 
na ten temat. Wybitny organizator placówek naukowych we wspomnianym 
okresie; pionier w nauczaniu, szczególnie w pierwszych latach powojen-

nych, chemii fizycznej i organicznej 
na terenie Poznania i Szczecina. Wiel-
ki popularyzator nauki, także w krę-
gach pozaakademickich. Do nauk 
ścisłych wprowadzał szeroko pojęte 
akcenty humanizacji nauki i techni-
ki; był wielkim propagatorem wielu, 
pozanaukowych form ich wzbogaca-
nia, m.in. poprzez muzykę.

Kazimierz Kapitańczyk przyszedł 
na świat w Lesznie Wielkopolskim 
– mieście o korzeniach sięgających 
średniowiecza, późniejszej siedzibie 
polskiego rodu magnackiego Lesz-
czyńskich. W latach po II wojnie świa-

towej znajduje się tu największe w Polsce lotnisko szybowcowe, na którym 
sztukę pilotażu pobierało wielu przyszłych mistrzów świata tej dyscypliny. 
Urodził się w okresie zaboru pruskiego, dnia 3 grudnia 1905 r. jako syn 
miejscowego listonosza Romana i matki Władysławy z Niemirowiczów. 
Dość szybko opuszcza dom rodzinny, bo naukę począwszy od 8. roku życia 
pobiera w Poznaniu, najpierw w tzw. Miejskiej Szkole Wydziałowej (lata 
1913–1919), a następnie w matematyczno–przyrodniczym Gimnazjum 
im. G. Bergera (1919–1925), gdzie jest zaliczany do grona najzdolniejszych 
uczniów. Kapitańczyk kształci się w niej, jednak w bardzo trudnych warun-
kach materialnych, niejednokrotnie sam musi zapracować na utrzymanie, 
najczęściej udzielając korepetycji. W latach nauki szkolnej jest świadkiem 
wybuchu i przebiegu Powstania Wielkopolskiego – ważnego, zwycięskiego 
epizodu historii Polski, które zapewne wywarło mocny wpływ na kształ-
towanie Jego osobowości, czego dał dowody w późniejszych latach życia 
zawodowego i społecznego.

Po maturze, już w wolnej Polsce, w 1925 r. podejmuje studia chemicz-
ne na Wydziale Matematyczno–Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. 
W ich trakcie musi nadal sam zapracować na swoje utrzymanie, co nadwyręża 
Jego zdrowie i zmusza do rocznej przerwy w studiach, celem jego podrepe-
rowania. Dopiero po tym pauzowaniu, w 1931 r., uzyskuje dyplom magister-
ski – wg ówczesnej nomenklatury – nauk filozoficznych w zakresie chemii. 
Już w okresie studiów, wykazując szereg zdolności, doprowadza do tego, 
że Jego dotychczasowy nauczyciel, kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej 
UP, prof. Alfons Krause (1895–1972) angażuje swojego dyplomanta do pracy 
w Katedrze na stanowisku asystenta. Młody Kapitańczyk podejmuje i prowa-
dzi prace, głównie nad problematyką budowy i właściwości amfoterycznych 
tlenków i wodorotlenków wybranych metali, szczególnie żelaza, co wiązało 
się z kolei z otrzymywaniem i własnościami katalizatorów. Przebieg tych prac 
jest bardzo efektywny i okazuje się wystarczający dla przeprowadzenia pracy 
doktorskiej, którą realizuje i broni w 1934 r.

Dalsze lata, aż do wybuchu II wojny światowej w 1939 r., to okres 
stabilnej, coraz lepiej układającej się pracy naukowo–dydaktycznej Kazi-
mierza Kapitańczyka we wspomnianej Katedrze prof. Krausego, w której 
młody naukowiec stopniowo awansuje, aż do stanowiska adiunkta w 1939 r. 
Równolegle do pracy na Uniwersytecie, przez kilka lat, Kapitańczyk jest 
nauczycielem chemii i fizyki w renomowanym na terenie Poznania gimna-
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zjum i liceum im. A. Mickiewicza. Warto dodać, że wówczas uczniem tej 
szkoły, i prawdopodobnie K.Kapitańczyka, jest m.in. Maciej Wiewiórowski 
(1919–2005), przyszły wybitny profesor chemii – dyrektor Instytutu Chemii 
PAN w Poznaniu.

W latach II wojny światowej Kapitańczyk pracuje jako chemik, począt-
kowo w cukrowni w Kościanie, a następnie w fabryce sztucznego jedwabiu 
w Chodakowie. W trakcie pracy w cukrowni opracowuje metodę pomiarów 
pH soków cukrowniczych, która okazuje się na tyle innowacyjna, że w latach 
powojennych jest tematem Jego pracy habilitacyjnej. Przez lata okupacji bie-
rze również czynny udział w tajnym nauczaniu młodzieży. Udziela się także 
w wielu innych pracach społecznych, jest m.in. sekretarzem Zarządu PCK 
w Chodakowie. Po zakończeniu wojny wraca do Poznania i podejmuje pracę 
na wyższych uczelniach. Jego początkowym podstawowym miejscem pracy 
staje się Katedra Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie 
pełni funkcję adiunkta. Ze względu na powojenny brak kwalifikowanych kadr, 
podejmuje się również obowiązków wykładowcy chemii na nowo tworzo-
nych uczelniach w Szczecinie. Dojeżdża tam i wykłada chemię na Pomor-
skiej Akademii Medycznej oraz w Wyższej Szkole Inżynierskiej – tej ostat-
niej, z czasem przekształconej w Politechnikę. Na Wydziale Chemicznym 
WSI jest pierwszym w historii tego wydziału, wykładowcą chemii fizycznej. 
Prawie równolegle podejmuje również pracę w ówczesnej Wyższej Szkole 
Inżynierskiej w Poznaniu, także stanowiącej zaczątek przyszłej Politechniki 
Poznańskiej, gdzie obejmuje kierownictwo Zakładu, a od 1952 r., Katedry 
Chemii Ogólnej. W tym czasie kieruje również pracownią chemiczną w ów-
czesnym Zakładzie Obróbki Bezwiórowej, w przyszłości Instytucie Obróbki 
Plastycznej w Poznaniu.

Wśród wielu wymienionych różnych 
obowiązków, podstawowym jednak 
miejscem pracy K. Kapitańczyka staje się 
Wyższa Szkoła Inżynierska w Poznaniu, 
w której w latach 1951–1954 sprawuje 
funkcję prorektora do spraw nauczania. 
Pełniąc szczególnie tę ostatnią funkcję, 
przyczynia się zdecydowanie do podję-
cia przez władze centralne kraju decyzji 
o powołaniu Politechniki Poznańskiej. 
Równolegle, kierowana przez Niego, 
wspomniana Katedra Chemii Ogólnej 
przekształca się w 1968 r. w Wydział 
Chemiczny Politechniki obejmujący dwa 
instytuty. W odczuciu wielu późniejszych 

absolwentów, profesora Kapitańczy-
ka i z działającym w tym samym czasie 

prof. Broniarzem, traktować należy jako „Ojców wspomnianego Wydziału”. 
Równolegle do wielu z powodzeniem pełnionych obowiązków administra-
cyjnych, K. Kapitańczyk prowadzi w szerokim zakresie prace naukowe, 
szczególnie w dziedzinie chemii koloidów, w której osiąga wiele znaczących 
sukcesów, potwierdzonych licznymi publikacjami, oraz w obszarze amfote-
ryczności metali. Ogłasza około 80 rozpraw naukowych i 50 artykułów po-
pularnonaukowych. Jego „koronną” publikacją jest praca pt. „Gazy koloidalne 
rozproszone i ich skraplanie” (1965); wydaje również 5 skryptów dla studen-
tów. Inne publikacje prof. Kapitańczyka, to: „O żelazinie talowym”, „Koloidal-
ny hel”, „O włóknistym formowaniu pianek koloidalnych” i inne.

Prowadzonym pracom naukowym towarzyszą kolejne awanse – w 1956 r. 
zostaje mianowany docentem etatowym, a trzy lata później profesorem nad-
zwyczajnym Politechniki Poznańskiej. Pełnię profesury – tytuł profesora zwy-
czajnego – uzyskuje decyzją Rady Państwa w maju 1966 r. W latach 60. ub. w. 
dwukrotnie pełni obowiązki Prorektora Politechniki ds. nauki. Jako profesor 
i wykładowca, poza znaczącymi walorami naukowymi, daje się poznać i jest 
doceniany przez studiującą młodzież jako wybitny humanista, przywiązujący 
wielką uwagę do poprawności ojczystego języka; jednocześnie imponuje ła-
twością wysławiania się i bogactwem stosowanego słownictwa.

Aktualna siedziba Rektoratu 
Politechniki Poznańskiej. 
Foto Archiwum Biura Rektora
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Prof. Kazimierz Kapitańczyk wykazuje wiele dodatkowych zaintereso-
wań, świadczących o Jego intelektualnej wszechstronności, czego wykład-
nią jest m.in. Jego obszerna publikacja „O potrzebie dialogu w technice” 
(1968), w której przedstawił swoje rozważania o potrzebie „humanizacji” 
nauk ścisłych i technicznych. Był wielkim miłośnikiem Wielkopolski i miasta 
Poznania oraz ich historii. Znany jest jako współtwórca i aktywny członek 
Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Położył wielkie zasługi w od-
tworzeniu cmentarza Zasłużonych Wielkopolan. Opracował monografie 
kilku wielkopolskich literatów, którzy byli związani również ze Lwowem 
i z Krakowem.

Pasjonował się również muzyką, którą traktował jako formę intelektual-
nego uzupełnienia rozważań towarzyszących naukom ścisłym. Prof. Kapitań-
czyk sciągał do Poznania wielu muzyków wirtuozów, w auli UAM urządzał 
koncerty, zachęcając do udziału w nich szerokie grono współpracowników. 
Z wielką pasją i z sukcesami, w środowiskach ludzi nauki, popularyzował mu-
zykę poważną. O tym, że prowadził tę dodatkową działalność z wielką tro-
ską, a jednocześnie poszanowaniem i z dostateczną dozą humoru, świadczyć 
może epizod, do dzisiaj opowiadany przez Jego Absolwentów, a dotyczący 
egzaminu zdawanego przez jednego z ówczesnych studentów. Odpytywany 
przez Profesora delikwent nie wykazywał zbyt wielkiej znajomości wiedzy 

chemicznej, a gdy indagowany przez Egzaminatora, jaki jest powód tak sła-
bego przygotowania, tłumaczył się, znając „słabość” Profesora do muzyki, 
częstymi wyprawami na koncerty, co miało zajmować dużo czasu, kosztem 
nauki. Profesor „podjął” ten temat, zadając wówczas delikwentowi kilka py-
tań z zakresu muzyki – znajomość jej okazała się jednak równie kompromi-
tująca jak wiedza chemiczna. Egzamin zakończył się dość szybko podwójnym 
zapisem Profesora: „znajomość chemii i muzyki – niedostateczna”.

Za swoją wszechstronną i twórczą pracę prof. Kazimierz Kapitańczyk 
uhonorowany został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski oraz Honorową Odznaką Miasta Poznania. 
Zmarł nagle, jeszcze w pełni sił twórczych, w wieku 65 lat, w dniu 5 marca 
1970 r., przerywając swoje nadzwyczaj aktywne i pełne osiągnięć życie. 
Zapisał się trwałymi zgłoskami w historii Wielkopolski i miasta Poznania, 
szczególnie Politechniki i jej Wydziału Chemicznego, w tworzeniu podwalin 
których miał wybitny, osobisty, udział.

Jerzy Paprocki

Wykorzystane źródła: Opracowanie Zb. Kurzawy, Vikipedia i inne. Współ-
praca dyr. Kazimierza Zagozdy, za którą wyrażam szczególne podziękowanie.

„Pozostawię Wam w testamencie płomień mojego 
optymizmu”

Profesor Alicja Dorabialska 
(1897–1975)

W dniu 7 sierpnia br. minęła 40. rocznica śmierci prof. Alicji Dora-
bialskiej, współzałożycielki Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej 
i w zasadzie pierwszego dziekana tego wydziału. Cztery dekady, jakie 
upłynęły od Jej śmierci sprawiły, że tylko najstarsi członkowie SITPChem 

i PTChem mieli okazję poznać wyjątko-
wy urok, jaki Pani Profesor roztaczała 
wokół siebie. Wykładała trudny dla 
studentów przedmiot, jakim jest che-
mia fizyczna – pięknym, melodyjnym 
językiem z nienaganną dykcją; podobno 
w młodości marzyła o karierze solistki 
operowej. Jednak od tej oprawy arty-
stycznej Jej wykładów, ważniejsze były 
treści, pozbawione nadmiaru wzorów 
matematycznych, co uwielbiają współ-
cześni wykładowcy tego przedmiotu, 
za to pełne implikacji humanistycznych, 
które przekazywała słuchaczom. Bo ca-
łym swoim życiem, poświęconym nauce 

i studentom, dała nam niedościgniony wzór naukowca-humanisty, mimo 
że od początku Jej zainteresowania skupiały się na naukach ścisłych i wyższe 
wykształcenie rozpoczynała w październiku 1914 r. od Wydziału Matema-
tyczno-Przyrodniczego Towarzystwa Kursów Naukowych w Warszawie.

Była to wprawdzie nieformalna wyższa uczelnia pod zaborem rosyjskim 
z językiem wykładowym polskim, ale wykładali w niej wybitni i zasłużeni dla 
polskiej nauki profesorowie, tacy jak Marian Grotowski, Józef Boguski (brat 
cioteczny Marii Skłodowskiej – Curie), Ludwik Szperl i Tadeusz Miłobędzki. 
Gdy losy wojny skierowały Jej rodzinę do Moskwy, tam kontynuowała studia 
na Wydziale Fizyko-Matematycznym Wyższych Żeńskich Kursów, bo uni-
wersytety były wówczas w tej części Europy niedostępne dla kobiet, o czym 
wcześniej już boleśnie przekonała się Jej późniejsza wielka nauczycielka Ma-
ria Skłodowska-Curie. Tamże, na spotkaniu Komitetu Polskiej Młodzieży 
Akademickiej w Moskwie spotkała wybitnego termochemika, dr Wojciecha 
Świętosławskiego. Spotkanie to jak sama napisała „było spotkaniem na dzie-
siątki lat wspólnej pracy i wspólnego myślenia”. Tę wspólną pracę rozpoczęła 1 
sierpnia 1918 r. jako asystentka prof. Świętosławskiego w Zakładzie Chemii 
Fizycznej Politechniki Warszawskiej.

Niewątpliwie osobowość prof. Świętosławskiego i twórcza oraz przyja-
zna atmosfera pracy w tym zespole, zwanym przez asystentów „Zakonem 
św. Wojciecha”, ukształtowała Jej osobowość naukową i życzliwy stosu-
nek do studiującej młodzieży. Jednym z największym osiągnięć naukowych 
prof. Dorabialskiej była wspólna z prof. Świętosławskim idea i konstruk-
cja kalorymetru adiabatycznego, pozwalającego na pomiary niewielkich 
efektów cieplnych przemian fazowych i reakcji chemicznych, Tak więc 
prof. Świętosławski mógł, podczas wizyty Marii Skłodowskiej–Curie z okazji 
położenia kamienia węgielnego pod budowę Instytutu Radowego w War-
szawie w 1925 r., zaproponować już wtedy dr Dorabialską jako stypen-
dystkę w laboratorium Marii Curie w Paryżu, co wielka uczona natychmiast 
zaakceptowała.

Dwa semestralne pobyty Pani Profesor w laboratorium paryskim (drugi 
w 1929 r. już po habilitacji) wytworzyły u niej niesłychanie mocną emocjonal-
nie więź, przywiązanie i adorację osoby i osiągnięć Marii Skłodowskiej-Cu-
rie. Pamiętam jej wręcz alergiczne reakcje na wszelkie próby jakiegokolwiek 
podważenia osiągnięć naszej noblistki.” Przecież to Maria, a nie Becquerel 
wpadła na pomysł aby zbadać promieniowanie ze starych preparatów urano-
wych z muzeum mineralogicznego. To ona stwierdziła, że niektóre preparaty wy-
kazują silniejsze promieniowanie niż czysty uran. To ona samodzielnie wysunęła 
koncepcję, że muszą tam być inne promieniotwórcze pierwiastki. To ona w opar-
ciu o doświadczenia zdobyte podczas zajęć w Towarzystwie Kursów Naukowych 
przeprowadziła własnoręcznie rozdział blendy smolistej na frakcje zawierające 
polon i rad”. I nie sposób było nie zgodzić się z Jej argumentacją.

Seria publikacji wyników badań w Paryżu rozstrzygnęła o wygraniu 
przez Nią konkursu na stanowisko profesora Katedry Chemii Fizycznej 
Politechniki Lwowskiej. Z powodu niewłaściwej wówczas płci i nieodpo-
wiednich poglądów (Pani Profesor podpisała słynny tzw. Protest Brzeski) 
profesurę we Lwowie odwlekano przez dwa lata. Sprawę rozstrzygnęła 
pozytywna decyzja marszałka Piłsudskiego. I tak Alicja Dorabialska została 
pierwszą kobietą profesorem politechniki w Polsce! Jak wspominał ojciec 
prof. Ewy Hawlickiej, na Jej pierwszy wykład we Lwowie przyszły tłumy 
studentów, aby zobaczyć i posłuchać co powie pierwsza profesor kobieta 
na politechnice; usłyszeli tylko Jej niepowtarzalny głos, bo była ledwie wi-
doczna za wysokim stołem – katedrą w auli tej uczelni..

We Lwowie swoją postawą szybko zdobyła sympatię środowiska, 
przede wszystkim wybitnych profesorów: Bartla i Piłata. Kontynuowała tam 
badania promieniotwórczości metodą termochemiczną i radiometryczną. 
Badania te zmierzały do poszukiwania nowych długo żyjących radionukli-
dów naturalnych. I zgodnie z życzeniem, które usłyszała od konduktora 
podczas pierwszej jazdy tramwajem w tym mieście, pokochała Lwów. 
Bo, jak śpiewali Szczepcio i Tońcio na radiowej lwowskiej fali, „czy mogło 
być na świecie miasto milsze od przedwojennego Lwowa”. Jednak w tym cza-
rownym Lwowie spotkała się także z haniebnymi nacjonalistycznymi i ra-
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sistowskimi ekscesami części młodzieży akademickiej. Pani Profesor była 
tam kuratorem Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej; była jednak 
zrozpaczona i bezsilna wobec fali nienawiści i antysemityzmu, zatruwającej 
życie akademickie w 1939 r., zresztą nie tylko we Lwowie.

Po zajęciu Lwowa przez Sowietów, skorzystała z pierwszej możliwości 
powrotu do ukochanej, choć okupowanej przez innego najeźdźcę – Niemcy, 
Warszawy. Dzięki tej decyzji uniknęła losu zamordowanych kolegów, profe-
sorów lwowskich, po zajęciu Lwowa przez Niemców latem 1941 roku.

Profesor Dorabialska przeżyła okupację w Warszawie. Wykładała na taj-
nych kompletach akademickich razem z innymi wybitnymi polskimi chemi-
kami. Ciężko przeżyła bohaterską śmierć Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 
– syna zaprzyjaźnionego z nią prof. Zawadzkiego, jednego z” kamieni przez 
Boga rzuconych na szaniec”. Klęska Powstania Warszawskiego i zagłada dużej 
części polskiej inteligencji, w tym przede wszystkim Jej ukochanej młodzie-
ży, wywołała u Pani Profesor gorzkie refleksje; wtedy w obliczu strasznych 
krzywd wymawiała słowa modlitwy:

„Od krzywd – lecz i od zemsty za nie, uchroń nas Panie
Uchroń od zła i nienawiści, niechaj się odwet nasz nie ziści”
Jakże to humanistyczne przesłanie jest ciągle aktualne…
Po wyzwoleniu Warszawy, wspólnie z prof. Zawadzkim, rozpoczęła 

nieformalne zajęcia dla studentów byłej Politechniki Warszawskiej. Jednak 
wobec początkowo niepewnych losów i dalszej przyszłości kompletnie zruj-
nowanej uczelni, przyjęła propozycję prof. Stefanowskiego, rektora nowo 
utworzonej (w maju 1945 r). Politechniki Łódzkiej, i wspólnie z prof. Osma-
nem Achmatowiczem zajęła się organizacją Wydziału Chemicznego PŁ.

Jak barwnie opisuje „w parku na ławeczce pod kwitnącą magnolią odbyło 
się pierwsze trójosobowe posiedzenie Rady Wydziału Chemicznego Politechniki 
Łódzkiej”. Trójosobowe, bo zdecydowali, że będzie to kontynuacja Politech-
niki Warszawskiej, i zaprosili do swojego grona ostatniego przed wojną dzie-
kana wydziału chemicznego prof. Tadeusza Woyno. Jednak wkrótce zapadła 
decyzja o reaktywowaniu Politechniki Warszawskiej i prof. Woyno powrócił 
do Warszawy, a funkcję dziekana objęła prof. Dorabialska.

Dzięki swojemu autorytetowi i cechom charakteru, w krótkim cza-
sie sciągnęła do Łodzi wielu wybitnych chemików technologów: twórcę 
polskiego kauczuku – prof. Stanisława Kiełbasińskiego; światowej sławy 
kolorystę – prof. Edmunda Nekanda Trepkę i pracującego w Szwajcarii – 
prof. Wincentego Wojtkiewicza. W przydzielonych Politechnice budynkach 
dawnej fabryki Rosenblatta, dzięki wysiłkom i zdolnościom organizacyjnym 
takich ludzi, jak profesorowie Stefanowski, Achmatowicz i Dorabialska, 1 
października 1945 r. ruszyły zajęcia na trzech wydziałach: Mechanicznym, 
Elektrycznym i Chemicznym.

W nowej, zupełnie obcej jej ideowo rzeczywistości, w jakiej znalazła 
się Polska w 1945 r., profesor Dorabialska z charakterystycznym dla niej 
entuzjazmem poświęciła swoje życie rozwojowi Wydziału Chemicznego 
i kształtowaniu moralnych postaw młodzieży. Często powtarzała nam słowa 
Aleksandra Świętochowskiego:” Niech rzesze ludzkie będą uczone przez tych, 
którzy je kochają, a nie gnane przez tych, którzy nimi rządzić pragną”.

W ciągu 23 lat kierowania Katedrą Chemii Fizycznej Politechniki Łódz-
kiej, Pani Profesor stworzyła znany w kraju naukowy ośrodek radiochemii. 
I podobnie jak w Jej ukochanym „Zakonie św. Wojciecha” stworzyła atmos-
ferę koleżeńskiej współpracy i życzliwości dla studentów. Ale parafrazując 
znane powiedzenie wybitnego matematyka ze słynnej szkoły lwowskiej 
Hugo Steinhausa ”Moim największym odkryciem...był Stanisław Banach”, tak 
Pani Profesor mogła powiedzieć, że Jej największym odkryciem był Jerzy 
Kroh, twórca łódzkiego ośrodka chemii radiacyjnej o światowej renomie.

Jej książka „Jeszcze jedno życie”, to nie tylko napisana piękną polsz-
czyzną autobiografia, ale również, a może przede wszystkim, przekaz dla 
następnych pokoleń o tym jak zachować godność człowieka i naukowca 
nawet w trudnych okresach naszej historii.

Już podczas pierwszego powojennego posiedzenia Łódzkiego Towarzy-
stwa Naukowego, gdy młody, nawiedzony marksista, oznajmiał, że odtąd 
w nauce zapanuje jedyna słuszna metodologia materializmu dialektycznego, 
w dyskusji jako pierwsza zabrała głos prof. Dorabialska, mówiąc krótko: 
„jestem fizykochemikiem i znam np. kilkanaście metod oznaczania ciężarów 
cząsteczkowych. Jedne są dobre dla gazów, drugie dla cieczy mało lotnych, 
a zupełnie inne stosuje się do ciał stałych. Więc jeśli ktoś Wam mówi, że w na-
uce może być jakaś jedynie słuszna metodologia, ten jest kiep”. Oklasków 
od przestraszonych jej odwagą słuchaczy nie dostała, ale ku niezadowoleniu 
prelegenta, na tym dyskusja się zakończyła.

Podobnie na początku lat 60. ub. w. w odpowiedzi na idiotyczną an-
kietę ministerstwa rozesłaną do profesorów – z zapytaniem, w jakim stop-
niu w swoich wykładach uwzględniają idee marksizmu-leninizmu, odpisała 
krótko: „uprzejmie zawiadamiam, że nie znany jest mi jakikolwiek wkład tych 
panów do chemii fizycznej”. Była to chyba jedyna rzeczowa odpowiedź, jaka 
nadeszła do ministerstwa, a my – młodzi Jej asystenci – byliśmy dumni, że los 
pozwolił, aby taka osoba kształtowała nasze akademickie charaktery.

Profesor Dorabialska była sumieniem Wydziału Chemicznego i całej 
Politechniki Łódzkiej w końcu lat 60. ub. w. Jako rzecznik dyscyplinarny 
nie zawahała się i stanęła w obronie studenta, który podczas kolokwium 
w ramach studium wojskowego napisał prawdę o tym, co myśli na temat 
bojowych środków chemicznych. W odpowiedzi na wniosek o skreślenie 
go z listy studentów podkreśliła, że w całej swojej karierze akademickiej 
nikogo za słowa prawdy nie ukarała. Niestety, nie uchroniło to studenta 
od natychmiastowego wcielenia do karnej kompanii wojskowej – taka była 
reakcja Studium Wojskowego PŁ.

Również w pamiętnym marcu 1968 r. stanęła w obronie dr Jana Kapu-
ścińskiego, który jako opiekun roku odważył się zwrócić uwagę władzom 
uczelni na to, że decyzja o relegowaniu ze studiów jego podopiecznego 
ukazała się w prasie przed zebraniem odpowiedniej komisji dyscyplinarnej, 
której członkiem powinien być z urzędu. Niestety, potraktowano to jako 
wystąpienie polityczne i, mimo sprzeciwu prof. Dorabialskiej, dr Jan Ka-
puściński został zwolniony z pracy. W ten sposób przerwano na kilka lat 
świetnie zapowiadającą się karierę wybitnego naukowca, który na szczęście 
miał później szansę ją kontynuować w jednym z najlepszych instytutów ba-
dawczych w USA.

Profesor Dorabialska całe honorarium za swoją książkę przeznaczy-
ła na pomnik–tablicę na warszawskich Powązkach poświęconą pamięci 
chemików, którzy zginęli na Wschodzie, głównie w Katyniu. Tablica za-
wiera 25 nazwisk profesorów i inżynierów zamordowanych na kresach 
w latach 1939 -1945.

Spośród wielu odznaczeń medali i nagród, jakie otrzymała, bardzo wy-
soko ceniła Honorowe Członkowstwo SITPChem. To Ona patronowała 
powstaniu pierwszej chemicznej firmy studenckiej Xenon w Łodzi, która 
przetrwała wszystkie zawirowania ustrojowe w powojennej Polsce. A pio-
nierska grupa studentów chemików pracujących tam i pokonujących z Nią 
niewyobrażalne dzisiaj przeszkody administracyjne i techniczne, to jak pisze 
„najdroższe mi pokolenie moich licznych dzieci”.

Profesor Dorabialska prze-
szła na emeryturę 30 września 
1968 r. Ale nie porzuciła nas. 
Przyjeżdżała z Warszawy syste-
matycznie co miesiąc i służyła 
wszystkim życzliwymi i cennymi 
uwagami. Promowała rozpoczę-
te wcześniej prace doktorskie. 
Niestety, po kilku latach, wizy-
ty prof. Dorabialskiej stawały 
się coraz rzadsze. Opuściła nas 
7 sierpnia 1975 r. Spoczywa 
na Powązkach. Wspominamy Ją, 
jako nauczyciela, wychowawcę 
i uczoną, ale przede wszystkim 
Człowieka. Jej imię nosił Zespół 

Szkół Chemicznych w Łodzi przy ulicy Tamki, a obecnie jedna z ulic na no-
wym osiedlu w Łodzi została nazwana Jej imieniem.

Na nagrobnej płycie, zgodnie z Jej życzeniem umieszczono słowa: 
„Ja nie umarłam – ja żyję z wami”. Tak – droga i niezapomniana Pani Profe-
sor. Żyjesz w naszej pamięci, dziś niestety już nielicznych Twoich uczniów 
i słuchaczy. Ale przede wszystkim, na czym Ci najwięcej zależało, żyjesz 
w młodych adeptach chemii. To oni, pełni młodzieńczego entuzjazmu, idąc 
na wykład do Audytorium I w gmachu Chemii Politechniki Łódzkiej, i spo-
glądając na Twój wizerunek mogą być dumni, że wchodzą do sali, w której 
ongiś, zgodnie z przysięgą składaną przez profesorów lwowskich „nie dla 
marnego zysku ani pustej sławy” ale z pełnym oddaniem dla młodzieży, 
wykładała Profesor Alicja Dorabialska.

Prof. dr hab. inż. Henryk BeM


