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MinęlalOO. rocznica utworzenia 
Głównego Urzędu Miar i po
wołania dr. inż. Zdzislro.va.Rau

szeranaslanowisko dyrektora. Musimy 
cofnąć się do 5sierpnial915 r., kiedyostat
nie oddziały rosyjskie opuszczały Vłar
szawę, a ich miejsce zajmowali Niemcy. 
Komitet Obywatelskim. Warszwy,ko
rzystając z liberalnej polityki nowych 
okupantów, poslanowiljaknajszybciej 
uruchomić zarząd nad miara.mi oczy
sto polskimobliczu. Zaczęły się poszu
ki;vaniakandydatana to stanowisi«>. Wy
bór padł naZdzislawaRauszera, inż. 
lechnologaiasyslenlaDmitrijaMende
lejewa. Nominat przebywał wówczas 
wPiotrogrodzie,oddzielonym linią fron
tu od Królestwa Polskiego. Niezrażony 
trudnościami postanowił drogą okręż
ną przez Finlandię jak najszybciej do
trzeć do Warszawy. W końcu 1915r. sta
wił się w Ratuszu ipo otrzymaniu sto
soweych prerogatywod prezydentamia,, 
sla w pierwszych dniach lutego 1916 r. przystąpił do realizacji 
zadania. 

Za.miary Rauszeraod początku były dalekosiężne. Zmyślą 
owolnej Polsce kreślił plany ulworzeniasprawnej państwowej 
administracji miar na terenie całego Królestwa Polskiego. 
W1917 r. przygotował projekt pierwszej polskiej ustawy o mia
rach, której podstawą bylafunkcjonującajeszcze wKrólestwie 
Polskimcarska ustawa., ale gruntownie przez niego zmodyfi
kowana. Wersja Rauszerawprowadzalajako obowiązujący me
tryczny system miar, pozostawiając dopuszczone do stosowa
nia niektórejednostki spoza niego. Projektwymienialwylącz
nie podstawowejednostki fizyczne, pozostawiając ustanawia
niejednostekwtórnych komisjom złożonym z fachoV11::ówwy
wodzących się ze służby legalizacyjnej. Sankcjonowalwpro
wadzonyjuż wl915 r. czas środkowoeuropejski, który przyj
mował dlaKrólestwaPolskiegojako godzinowy poludnik22,5° 
na wschód od Greenwich. Kodyfikował prawo o kalendarzu, 
uznając za obowiązujący kalendarz gregoriański. 

Sprawą zupełnie nowatorską był za
mysł powołania Królewskiego Inslytu
lu Metrologicznegojako instytucji ocha
rakterze naukowym na wzór podob
nych wAnglii iNiemczech. Na przeło
mie 1917 i1918r. bylgotowyschemalol'
ganizacyjny Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu, w skład którego mialwejść 
Glówny Urząd Miar łącznie z Królew
skim Instytutem M elrologicznym. Po 
ogłoszeniu projektu ustawy wl918 r. 
między Rauszerem aStanislawem Ka
linowskim, profesorem fizyki naWy
dzialeChemiiPW, powslalkonfliktwo
kólodebraniainslytutowi Fizycznemu 
prro.vawykonywaniabadań iusług. Zda
niem Rauszeradzialalność na lym po
lu powinien prowadzić GUM. W celu 
rozpatrzenia projektu powołano dwie 
komisje. Wskład pierwszej weszło pię
ciu profesorówi Rauszer. Komisjaowa 
uznala,że część naukowajesl popraw
na, ale za.żądalazmian „wczęściadmi

nislracyjnej". Drugakomisja,zlożonaz przemysłowcówiprzed
slawicieliMPiH, zajęła odwrotne stanowisko. Po dyskusjach 
wnioski uchwalono wmyśl propozycji prof. Kalinowskiego. 
W len sposób sens istnienia projektowanego Instytutu Metro
logicznego został zakwestionowany przez usankcjonowanie 
już wtześniej Instytutu Fizycznego. Projekt Rauszera po ko
rektach stal się podstawą opracowania pierwszego polskiego 
dekretu o miarach. Zasadnicza poprawka, polegająca na wy
kreśleniu z dekretu I nslylulu Metrologicznego, położyła się 
cieniem nadzialalności utworzonegojuż wwolnej Fblsce Głów
nego Urzędu Miar, co Rauszer odczuwał jako porażkę osobi
stą. 

Na przestrzeni 100 lal za.mysi powolaniaPańslwowego In
slylulu Metrologii wracał iupadał kilkakrotnie. Jest jednak na
dzieja, że tym razem się uda! Uprogu drugiego stuleciaislnie
n ia urzędu koncepcja Rauszera zaczyna się materializować 
w postaci ka.mpusu laboratoryjnego GUM wKielcach.o 
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