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W pogoni za uciekającym horyzontem

Refleksja na Jubileusz 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Prof. dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI,
Prezes ZG SITPChem
Profesor Jacek Kijeński jest wybit-
nym specjalistą w zakresie strategii 
rozwoju przemysłu chemicznego, 
technologii chemicznej, katalizy, 
przemysłowej syntezy organicznej 
i recyklingu odpadów z tworzyw 
sztucznych. Od 1997 r. jest pro-
fesorem zwyczajnym Politechniki 
Warszawskiej. W latach 1984–
1987 był prodziekanem ds. ogól-
nych i nauki, a od 1987 do 1990 
Dziekanem Wydziału Chemiczne-
go Politechniki Warszawskiej.

Członek Senatu PW w latach 1996–2006. Dyrektor Instytu-
tu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w latach 
2002–2007. Od 2008 r. do 2012 r. był Dziekanem Wydziału Bu-
downictwa, Mechaniki i Petrochemii i Prorektorem Politechniki 
Warszawskiej ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku.
Od roku 2002, już czwartą kadencję, pełni funkcję Prezesa ZG Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Profesor Jacek Kijeński jest inspiratorem, animatorem i współorga-
nizatorem licznych konferencji, sympozjów i spotkań dyskusyjnych 
z obszaru kierunków rozwoju przemysłu chemicznego, nowocze-
snych technik i technologii, rozwoju krajowej bazy surowcowej i za-
gospodarowania odpadów.
Wielką zasługą i osiągnięciem Profesora Jacka Kijeńskiego są jego 
opracowania dotyczące strategicznych kierunków rozwoju branż 
przemysłu chemicznego (związki wysokoprzetworzone fine chemi-
cals, gospodarka wodorowa, gospodarka metanolem, wykorzystanie 
odnawialnych źródeł surowcowych i nośników energii, kompleksowe 
energetyczne i surowcowe wykorzystanie odpadów), które były pre-
zentowane nie tylko w czasopismach, ale także w postaci porywających 
wykładów plenarnych na zjazdach, konferencjach i sympozjach. Profe-
sor Jacek Kijeński stworzył szkołę racjonalizacji wizji rozwojowych na 
podstawie termodynamiki, bilansów i zdroworozsądkowego podejścia 
do przemijających trendów politycznych, społecznych i naukowych.
Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński jest cenionym wynalazcą. W swoim do-
robku posiada ponad 30 patentów i zgłoszeń patentowych, w tym kilka 
europejskich i zagranicznych. Jego wynalazki były wielokrotnie wyróż-
niane na światowych i międzynarodowych wystawach wynalazków.
Profesor Jacek Kijeński jest wybitnym popularyzatorem wiedzy in-
żynierskiej i technologicznej. Jego, cieszące się ogromnym zaintere-
sowaniem, przepojone treściami humanistycznymi i filozoficznymi, 
wykłady na otwartych sesjach, jubileuszach i okolicznościowych zjaz-
dach, ukazują holistyczną wizję świata, w której nauki ścisłe i tech-
nika są wiodącym impulsem rozwoju duchowego i cywilizacyjnego 
społeczeństwa. Profesor Jacek Kijeński jest współpomysłodawcą 
i inspiratorem Programu „Słoneczna Chemia”, zakrojonej na szeroką 
skalę próby zmiany społecznego wizerunku chemii poprzez promo-
cję programu edukacyjno-popularyzatorskiego, realizowanego przez 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 
w redakcji miesięcznika naukowo-technicznego CHEMIK, z udziałem 
najwybitniejszych autorytetów z dziedziny chemii, technologii che-
micznej i z obszaru współczesnego przemysłu chemicznego. Program 
Słoneczna Chemia był wpisany w obchody IYC’2011 w Polsce.
Jednocześnie z uznanym dorobkiem inżyniera i naukowca, Profesor 
Jacek Kijeński jest wybitnym humanistą, erudytą, znawcą literatury, 
sztuki, historii cywilizacji.

90 lat temu 28 listopada grupa absolwentów Wydziału Chemii 
Politechniki Warszawskiej powołała do życia Związek Inżynierów 
Chemików byłych Wychowanków Politechniki Warszawskiej. 
Od początku istnienia Związku priorytetowym zadaniem było 
rozszerzenie jego podstawy organizacyjnej. Po porozumieniu 
z organizacją inżynierów chemików wychowanków Politech-
niki Lwowskiej, na II Zjeździe Chemików Polskich w Poznaniu 
w 1929 roku przedstawiono koncepcję utworzenia ogólnopol-
skiego Związku Inżynierów Chemików. Prezentacja wywołała 
burzliwą dyskusję dotyczącą formuły podstawy organizacyjnej 
związku. Niewielka większość zdecydowała o ograniczeniu 
członkostwa w organizacji do inżynierów chemików, względnie 
absolwentów uniwersytetów, którzy poświęcili się działalności 
przemysłowej. Logika tej zasady była znacznie bardziej przekony-
wująca, niż skromna różnica głosów decydująca o wprowadzeniu 
kryterium zawodowego. W kształceniu wyższym chemików ist-
niały wówczas zdecydowane różnice pomiędzy programami uni-
wersyteckimi i politechnicznymi, a interesy zawodowe obu grup 
chemików zupełnie nie pokrywały się ze sobą. O ograniczeniu, 
konsekwentnie przestrzeganym w utworzonym w lutym 1930 
roku Związku Inżynierów Chemików RP, zdecydował głęboko 
racjonalny pogląd, że skuteczne działanie w interesie grupy musi 
być oparte na jednolitości dążeń jej członków.

Przed jedenastu laty w wywiadzie dla wydania „Chemika” 
poprzedzającego XXVIII Walny Zjazd Delegatów SITPChem 
powiedziałem, że „Każdy wilk ma nad sobą interes sfory… 
sfora wilków to przykład korporacji, chyba najlepiej zorgani-
zowanej w ożywionym świecie a jej fundamentem jest przyto-
czona wcześniej zasada”.

Po pierwsze – obrona tytułu

W statucie przyjętym na organizacyjnym zjeździe Związku 
jako cel działania nadrzędny i pierwszorzędny zapisano obro-
nę  tytułu. Tytułu, który nadawał rangę społeczną i oparte 
na kompetencjach prawo do rozwiązywania problemów tech-
nicznych, inżynierskich i technologicznych, ale także do wypo-
wiedzi w sprawach organizacyjnych wykraczających szeroko 
poza branżę chemiczną.

Dążenie szczupłej wówczas kadry inżynierskiej do prawa gło-
su i wpływu na działania gospodarcze państwa i opinię społecz-
ną stanowią odbicie pełnej romantyzmu, ale pozytywistycznej 
postawy kadr technicznych (do inżynierów dołączy powołany 
22 grudnia 1929 roku Związek Techników RP), wobec drama-
tycznej sytuacji gospodarczej osamotnionej na styku nieprzyja-
znych światów II Rzeczypospolitej. W wyniku polityki zaborców 
i skutków I wojny światowej skromny i tak polski przemysł był 
w większości w zgliszczach. Trzeba było nadać priorytet jego 
odbudowie, a właściwie budowie od nowa. Stałe zagrożenie 
ze strony wielkich sąsiadów (Niemcy, Rosja), szczera nieprzychyl-
ność pozostałych (Czechosłowacja, Litwa Kowieńska) nakazy-
wały jako kolejną determinantę rozwojową przyjąć bezpieczeń-
stwo gospodarcze Rzeczypospolitej. Na I Zjeździe Chemików 
Polskich w 1923 roku pierwszy honorowy członek naszego  
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Ignacy Mościcki wielokrotnie podkreślali, że programy kształ-
cenia na wyższych uczelniach technicznych wypełnione wiedzą 
formalną, stanowiącą kanon wiedzy podstawowej i fundament 
przyszłych kompetencji, nie pozwalają na rozwój umiejętności 
twórczych tak niezbędnych u inżyniera w przemyśle. To właśnie 
w działalności w jednostkach badawczych przyszli organizatorzy 
przemysłu powinni pozyskać ten specyficzny rodzaj kreatywno-
ści. Modelowym przykładem takiej kariery był profesor Błażej 
Roga, słynny karbochemik, ostatni prezes Związku Inżynierów 
Chemików RP przed II wojną światową i pierwszy prezes Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 
w powojennej Polsce. W ramach ruchu kadrowego Roga, ad-
iunkt w Dziale Węglowym ChIB, został zawiadowcą (dyrektorem 
ds. ruchu) w koksowni Walenty, jednej z największych polskich 
koksowni, a następnie dyrektorem Gazowni Warszawskiej.

Kompetencjom średnich kadr technicznych w przemyśle 
nadawano ogromną wagę w Związku Techników RP. W statucie 
związku zapisano: „(…) do zadań związku należy pogłębianie wie-
dzy zawodowej członków a przez to podniesienie techniki w Polsce 
do najwyższego poziomu”.

Opiniotwórcze działania obu związków bez wątpienia przy-
czyniły się do głębokiej reformy i rozwoju szkolnictwa zawodo-
wego w latach trzydziestych ubiegłego wieku.

Edukacja człowieka rozpoczyna się wraz z pierwszym otwar-
ciem oczu i konfrontacją nieprzyjaznego zimnego świata z cie-
płym łonem matki. Fundamentalną rolę w kształceniu obywatela 
odgrywa dom rodzinny, ale jego możliwości rozwojowe determi-
nowane są przez szkołę podstawową i średnią.

Słynny brytyjski memoriał sygnowany przez wielu uczo-
nych, pedagogów i przedstawicieli przemysłu, opublikowany 
w Times 2 lutego 1916 roku głosił, że brak podstawowych wia-
domości z zakresu nauk przyrodniczych szczególnie wśród, sfer 
biurokratycznych i parlamentarnych jest źródłem wielu doległiwo-
ści życia publicznego… (w zawoalowanej formie dotyczyło to mię-
dzy innymi braku gotowości wojennej).

W 1929 roku w Nowojorskiej Izbie Przemysłowej Robert Mil-
likan powiedział o znaczeniu nauk ścisłych w wychowaniu szkol-
nym: „Nie po to potrzebujemy nauk ścisłych w szkole, by wychowy-
wać inżynierów dla przemysłu, ale aby każdemu udostępnić możliwość 
przyrodniczego sposobu ujmowania spraw życia (…)”. Amerykańskie 
badania z lat trzydziestych ubiegłego wieku potwierdziły tę tezę, 
wykazując, że rozwój postępu przemysłowego w różnych stanach 
USA wprost proporcjonalnie odnosi się do liczby ludzi wykształ-
conych na poziomie średnim w danym stanie.

Stowarzyszenia (…) prof. Ignacy Mościcki mówił „Nie ma obec-
nie krajów na świecie, które mogłyby być pewne, że bez stworze-
nia wewnętrznej odporności nie będą narażone na utratę wszelkiej  
samodzielności…”.

Determinacja polskich inżynierów w walce o nadanie wszel-
kich priorytetów odbudowie i rozbudowie przemysłu w Rze-
czypospolitej, a przede wszystkim przemysłu chemicznego 
będącego siłą napędową rozwoju innych branż, była odzwiercie-
dleniem nastrojów w krajach zwycięzców wielkiej wojny, którą 
tak naprawdę przegrała cała Europa. Oto w Rzymie, w czerwcu 
1920 roku na międzynarodowej konferencji chemicznej przed-
stawiciele Anglii, Belgii, Czech-Słowacji, Danii, Francji, Niderlan-
dów, Polski i Stanów Zjednoczonych powołali do życia Międzyna-
rodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). Celem Unii 
było zjednoczenie wysiłków przemysłu i nauki w obszarze chemii 
do uzyskania poziomu przemysłu chemicznego w krajach założy-
cielskich odpowiadającego wyżynom, na jakie wspiął się niemiecki 
przemysł w pierwszych latach XX wieku. Wielkimi propagatora-
mi tej idei i realizatorami jej wdrażania w II Rzeczypospolitej byli 
członkowie honorowi naszego Stowarzyszenia, Ignacy Mościcki 
i Eugeniusz Kwiatkowski.

Odbudowując przemysł i tworząc podwaliny nowego, trze-
ba było ponosić wyrzeczenia i równocześnie walczyć o jego 
pozycję w nowo formującej się gospodarce. Stąd presja, aby 
bronić rangi tytułu inżynierskiego i nadać znaczenie wypowie-
dziom jego posiadaczy w sprawach gospodarczych i społecz-
nych. Skutki wyrzeczeń i cena wygłaszania niezależnych obiek-
tywnych opinii, to źródła zapisu w pierwszym celu działania 
Związku również obrony interesów członków, a w dalszych 
wzajemnej pomocy, wspomagania w trudnych sytuacjach, nie 
tylko zawodowych, ale też życiowych.

Po drugie – kadry

Kolejnym statutowym zadaniem Związku Inżynierów Chemi-
ków RP była inicjatywa oraz interwencja w kwestiach dotyczą-
cych rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce. Realizacja celów 
rozwojowych nakreślonych przez Ignacego Mościckiego i Euge-
niusza Kwiatkowskiego wymagała wykształconych kadr. Związek 
wspierał działania Ignacego Mościckiego w kierunku tworzenia 
jednostek badawczych na wzór działania Chemicznego Instytu-
tu Badawczego, które obok prowadzenia badań rozwojowych 
na rzecz przemysłu i gospodarki miały stać się kuźnią wysoko-
kwalifikowanych kadr dla przemysłu. Profesor Wojciech Świę-
tosławski, prawa ręka Prezydenta w sprawach kształcenia i sam 

Budowa Fabryki w Mościcach, rok 1927

Inicjator budowy fabryki w Mościcach, Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej – prof.  Ignacy Mościcki (w środku w kapeluszu), a obok,  

po prawej stronie Profesora, inż. Eugeniusz Kwiatkowski,  
dyrektor PFZA w latach 1931-1935
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Wspierany przez środowiska inżynierskie, Prezydent Ignacy 
Mościcki doprowadził do powołania prof. Wojciecha Świętosław-
skiego na stanowisko Ministra ds. Religii i Oświecenia Publicz-
nego (w jednym z wcześniejszych rządów II RP funkcję ministra 
tego resortu pełni bliski przemysłowi i środowiskom technicznym 
prof. Jan Zawidzki). Zadaniem prof. Świętosławskiego było głę-
bokie reformowanie szkolnictwa.

Po trzecie – jesteśmy dla siebie

W czwartym punkcie Statutu Związku Inżynierów Chemi-
ków RP zapisano „zbliżenie swych członków drogą utrzymania 
łączności zawodowej i towarzyskiej”. Było już o wilku i sforze. Je-
steśmy grupą wysoko wykwalifikowanych, kompetentnych lu-
dzi. Funkcjonujemy w holistycznej wielowymiarowej dziedzinie 
nauki, coraz szerzej zahaczającej o nauki biologiczne oraz nauki 
o ziemi i klimacie. Reprezentujemy nowoczesny przemysł, zarzą-
dzanie, inżynierię społeczną, rozumiemy wszystkie aspekty funk-
cjonowania firm, budowania przewag ekonomicznych, wreszcie 
reguły (a właściwie ich brak) walki konkurencyjnej. Wartość 
wymienionych know-how umiejętności i kompetencji, ogromną 
w ujęciu społecznym uzyskamy po zsumowaniu naszej wiedzy 
i poglądów. Aby to nastąpiło musimy być RAZEM. Spotykać się, 
dyskutować (czasem kłócić, jak w Rodzinie), przekazywać sobie 
informacje. 90 lat historii wskazuje na to, że nam się to udaje. My-
ślę, że przede wszystkim dlatego, że się lubimy.
A jak  jest dziś… po dziewięćdziesięciu  latach  (nie  tak 

przecież miało być)
Pozwoliłem sobie sparafrazować tytuł pięknej piosenki 

Andrzeja i Elizy A jak jest dziś, w sześć lat po ślubie, bo choć 
bliżej nam do setki niż do dnia narodzin, to wciąż nie widać 
gmachu, do budowy którego wkładaliśmy cegiełki – rzetel-
ne osiągnięcia naszego Stowarzyszenia i poszczególnych jego 
członków. Osiągnięcia wypracowane w II Rzeczypospolitej, 
w różnych okresach PRL, wreszcie w nowej niepodległej RP.

od nowa. Ciągle poszukujemy polskich technologii przetwarza-
jących krajowe surowce. Ciągle jesteśmy (możemy być) potęgą 
rolniczą i nic z tego nie wynika dla rozwoju przemysłu. W firmach 
ciągle mamy zbyt małe niekonkurencyjne instalacje i z ostrożno-
ści te nierentowne zastępujemy podobnymi, nierokującymi wiel-
kiego rozwoju. Wydłużenie łańcuchów wartości ciągle pozostaje 
hasłem plakatowym. Bezwolnie ulegamy naciskom zewnętrznym, 
akceptując na poziomie państwa regulacje prawne, bądź formu-
łując swoje własne, oparte na niezweryfikowanych trendach 
i modach (efekt klimatyczny, histerie toksychemiczne). Jesteśmy 
gotowi w pełni zaakceptować, słuszne jedynie w medialnym 
uproszczeniu, zasady circular economy. Kontynuujemy rozpo-
czętą za rządów Jaruzelskiego deprecjację matematyki i innych 
przedmiotów ścisłych w kształceniu średnim. Nie odbudowali-
śmy kształcenia technicznego na średnim poziomie. Natomiast 
systematycznie i konsekwentnie odtechniczniamy kształcenie in-
żynierów, przy czym tytuł zawodowy, który od początku istnienia 
Związku i Stowarzyszenia uważamy za wielką wartość, staje się 
nie miarą kompetencji zawodowych, a wskaźnikiem niepełnego 
wykształcenia wyższego. Wreszcie godzimy się na pogłębiający się 
czarny PR chemii w społeczeństwie, mediach i polityce. Działania 
(a właściwie ich brak) utrzymujące zastoiny strumienia rozwoju 
(wymieniłem tylko niektóre) zapisałem w pierwszej osobie liczby 
mnogiej, bo chociaż większości z nich jesteśmy jako środowisko 
i Stowarzyszenie przeciwni, a nawet podejmujemy przeciwdzia-
łania, to jako członkowie społeczeństwa RP odpowiadamy nie 
za chęci, a za skutki.

Członkowie Stowarzyszenia – dyskusja  
podczas 29. WZ SITPChem w Toruniu, 2010

Utwierdzam się w tkwiących we mnie od dziecka wątpliwo-
ściach dotyczących prawdziwości Panta Rei Heraklita z Efezu. Nie 
da się wejść do tej samej rzeki, a tymczasem życie (to gospodar-
cze również, a może przede wszystkim) składa się z sekwencji 
deja vu, niestety niebędących tylko iluzjami.

Pomimo dyrektyw i priorytetów, Europa i RP ulegają kon-
sekwentnej deindustrializacji, a zatem, tak jak na początku Sto-
warzyszenia i wielokrotnie później, przemysł trzeba budować 

Czy potrafimy się odnaleźć w tej samej /nie tej samej rzece, 
do której wkraczamy po Jubileuszu. Na pewno tak. Profesor Ma-
rian Taniewski, jeden z moich mentorów, mówił zawsze, że to, 
że nie jesteśmy słuchani nie zwalnia nas od obowiązku głoszenia 
prawdy. Elementem stojącej rzeki jest swoją drogą to, że w Polsce 
nieczęsto wsłuchuje się w zdanie ludzi mądrych i kompetentnych, 
wybierając opinie medialne, czy posługując się uśredniającą opinią 
na drodze metody delfijskiej.

Wojciech Młynarski śpiewał róbmy swoje. To powinno być 
nasze zadanie na jutro, róbmy to RAZEM: ze sobą, z Polską Izbą 
Przemysłu Chemicznego, mam nadzieję, że też z Polskim Towa-
rzystwem Chemicznym, wreszcie ze wszystkimi, którzy chcą sil-
nej Rzeczypospolitej.

Co robić? To jest zapisane w Statucie SITPChem, w naszych 
sercach, umysłach, w naszej zbiorowej mądrości.

prof. dr hab. inż. Jacek KIJEńSKI

W połowie każdej kadencji organizowana jest Konferencja  
Międzyzjazdowa, na zdjęciu Konferencja w Ustroniu, 2012 r.
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Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu 
Chemicznego – organizacja z 90-letnią tradycją

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemiczne-
go działa w Warszawie i w 23. Oddziałach w całej Polsce.

Ramy działania Stowarzyszenia określa Statut SITPChem.

Delegaci – uczestnicy 30. WZ SITPChem w Cieszynie, 2014 r.

Misją Stowarzyszenia  jest propagowanie  i upowszech-
nianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarcze-
go, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techni-
ków i przemysłu chemicznego.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Che-
micznego (SITPChem) jest kontynuatorem działań Związku 
Inżynierów Chemików Rzeczypospolitej Polskiej, założonego 
w 1927 r., a jego działalność jest ukierunkowana na korporację 
zawodową chemików, pracującą na rzecz i wspierającą rozwój 
przemysłu chemicznego oraz społeczne i gospodarcze znacze-
nie chemii.

Delegaci SITPChem na Kongresie Techników Polskich  
na Zamku w Warszawie, 1993 r.

Od lewej stoją: St. Jańczyk, A. Mazur, Z. Krupa, J. Paprocki,  
J. Kropiwnicki. J. Lisecki, R. Obrębski, B. Kurant

29. WZ SITPChem w Toruniu, wprowadzenie Sztandaru SITPChem

Najwyższą władzą SITPChem jest Walny Zjazd. Ostatni, 30.  
Walny Zjazd Delegatów SITPChem odbywał się w Cieszynie, 
od 24 do 26 września 2014 r. Kończył kadencję 2010-2014 
i rozpoczynał bieżącą 4-letnią kadencję. 30. WZD SITPChem 
wybrał Prezesa Zarządu Głównego – prof. dr. hab. inż. Jac-
ka Kijeńskiego i naczelne organy SITPChem w kadencji  
2014-2018 oraz przyjął Uchwałę, która wyznacza najważniejsze 
pola aktywności Stowarzyszenia w obecnej kadencji.

W 90-letniej działalności Stowarzyszenia zmieniały się prio-
rytety jego działania. W pierwszych latach powojennych była 
to najszerzej pojęta edukacja kadry chemicznej; powstawały che-
miczne fabryki, brakowało kadr różnego szczebla; SITPChem or-
ganizowało kursy i szkolenia zawodowe, potem specjalistyczne i eks-
perckie Zespoły Rzeczoznawców SITPChem pomagały rozwiązywać 
trudne problemy techniczne i technologiczne; skupiały specjalistów 
w wielu dziedzinach chemii. Przy niemal wszystkich firmach i or-
ganizacjach chemicznych w Polsce powstawały Koła SITPChem, 
podejmujące, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, działalność 
w obszarach najbardziej bliskich specyfice tych firm i instytucji. 

Wraz z rozwojem przemysłu chemicznego w Polsce zmie-
niały się akcenty w pracy Stowarzyszenia i liczebność organizacji 
– od 650 osób w 1946 roku, poprzez 21200 członków indywidu-
alnych i 178 zbiorowych w roku 1980, aż po prawie 3000 w roku 
2017. Pomiędzy 1955 a 1992 rokiem liczba członków Stowarzy-
szenia przekraczała zawsze 10-15 tysięcy, a ich różnorodna dzia-
łalność złożyła się na ogromny dorobek, zarówno inżynierski, jak 
i organizacyjny. Szeroka aktywność szkoleniowa, prowadzenie 
przewodów specjalizacyjnych dla inżynierów we współpracy 
z Recenzentami w wielu ośrodkach naukowych w Polsce, zespo-
ły rzeczoznawców, wreszcie działalność wydawnicza. SITPChem 
w 1946 r. przejął wydawanie miesięcznika Przemysł Chemiczny 
(ukazującego się od 1917 r.), połączonego od 1949 r. z Przeglą-
dem Chemicznym (ukazującego się od 1937 r.). W 1948 roku 
powołany został miesięcznik CHEMIK, a z czasem (istniejące naj-
pierw jako biuletyny w Chemiku) miesięczniki  Ochrona przed Ko-
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rozją i dwumiesięcznik Inżynieria i Aparatura Chemiczna. Oprócz 
czasopism, Stowarzyszenie było wydawcą Kalendarza Chemicz-
nego, poradników, materiałów konferencyjnych i szkoleniowych.

Działalność wydawnicza SITPChem
SITPChem jest właścicielem trzech czasopism naukowo 

technicznych: CHEMIK nauka-technika-rynek (www.miesiecznik-
chemik.pl oraz www.chemikinternational.com), Ochrona przed 
Korozją (www.ochronaprzedkorozja.pl) i Przemysł Chemiczny 
(www.przemysłchemiczny.pl).

chemiczny charakter życia, naszych emocji i nastrojów, wszystko, 
co składa się na osiągnięcia cywilizacji i kultury, wymaga materia-
łów i substancji przetwarzanych chemicznie. Do prawie 3.000 
szkół w całej Polsce trafił dorobek Programu Słoneczna Chemia: 
kwartalnik CHEMIKlight i skrypt dla nauczycieli oraz multimedial-
ne prezentacje na CD, a do blisko 5.000 osób i instytucji książka 
Słoneczna Chemia – chemia jest w nas i wokół nas. Program Sło-
neczna Chemia, wsparty finansowo przez MNiSW, był realizowa-
ny przez redakcję miesięcznika CHEMIK i ZG SITPChem.

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego
Bezprecedensowym osiągnięciem SITPChem jest 20-tomowe 

wydawnictwo pt. Karty z historii polskiego przemysłu chemiczne-
go (ISBN 83-903724-0-1 całość), opracowywane w latach 1975-
2000 i potem tom XX w roku 2010. Wydawnictwo obejmuje 
historię poszczególnych branż przemysłu chemicznego – od po-
czątków istnienia aż do roku 1980 oraz tom XX podsumowujący 
czas przeobrażeń ustrojowych, także w odniesieniu do przemy-
słu i jednostek naukowo-badawczych. Wszystkie – w formie PDF 
– są dostępne w Internecie: www.sitpchem.org.pl.

Okładki czasopism SITPChem

Dorobek Programu Słoneczna Chemia – IYC’2011

Dwadzieścia tomów „Kart z historii  
polskiego przemysłu chemicznego”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicz-
nego należy do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT. Jest jednym z rezydentów zabytkowego budynku Domu 
Technika, w Warszawie, przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5.

Działalność Stowarzyszenia ukierunkowana jest na korpora-
cję zawodową chemików, pracującą na rzecz i wspierającą rozwój 
przemysłu chemicznego oraz znaczenie społeczne i gospodarcze 
kadry inżynieryjno-technicznej. Starania i inicjatywy Stowarzy-
szenia są adresowane do przemysłu i środowiska chemików; 
służą przemysłowi i nauce chemicznej, ochronie środowiska 
oraz utrwalaniu dobrego wizerunku chemii w społeczeństwie. 
Działalność statutowa Stowarzyszenia jest finansowana ze środ-
ków własnych, tj. ze składek członków indywidualnych, z nadwy-
żek wpływów z organizowanych imprez naukowo-technicznych 
oraz z uzyskanych dochodów Komisji Energetycznych i Zespołu 
Rzeczoznawców SITPChem.

SITPChem realizuje swoje cele poprzez pracę Członków 
Stowarzyszenia w całej Polsce, a także poprzez zaangażowa-
nie w pracach Komisji i Sekcji SITPChem, zlokalizowanych przy 
poszczególnych oddziałach organizacji i przy Zarządzie Głów-
nym w Warszawie – http://sitpchem.org.pl. Bieżąca aktywność 
w okresach 4-letnich kadencji, jest koordynowana przez Prezy-
dium i Zarząd Główny SITPChem.

SITPChem współpracuje w Polsce z wieloma instytucjami i orga-
nizacjami, w tym Polską Izbą Przemysłu Chemicznego (PIPC- http://
www.pipc.org.pl/), Polskim Towarzystwem Chemicznym (PTChem 
– http://www.ptchem.pl/), Komitetem Chemii Polskiej Akade-
mii Nauk (Komitet Chemii PAN – http://www.komchem.pan.pl/).

SITPChem ma swoich przedstawicieli w międzynarodowych 
organizacjach chemicznych: European Federation of Chemical 
Engineering (EFCE) (http://efce.info/), Europejskiej Federacji Kra-
jowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FEANI) (http://
www.feani.org/), Federation of Associations of Technicians for 
Industry of Paints in European Countries (FATIPEC) (http://www.
fatipec.com/), Gesellschaft für Chemische Technik und Biotech-
nologie e.V. (Society for Chemical Engineering and Biotechnology) 
(DECHEMA) (http://dechema.de/en/).

Program Słoneczna Chemia
SITPChem bardzo aktywnie uczestniczyło w Międzynaro-

dowym Roku Chemii – IYC’2011, realizując Program Słoneczna 
Chemia i wykorzystując IYC’2011 do przekonywania do chemii 
i uświadamiania, że chemia jest wszechobecna, a jako zespół, 
wielki obszar zjawisk, istniała zawsze. Że z osiągnięć chemii ko-
rzystamy wszyscy na co dzień w każdej dziedzinie życia. Pomijając 
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Wirtualne Muzeum Polskiego Przemysłu  
Chemicznego

Polski przemysł chemiczny to jedna z najważniejszych gałęzi 
gospodarki w naszym kraju. To przemysł przyszłości, który po-
siada jednocześnie bogatą przeszłość i znaczący dorobek kilku 
pokoleń. Celem Wirtualnego Muzeum Polskiego Przemysłu Che-
micznego jest przedstawienie tego dorobku. Oddział Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Tar-
nowie oraz Grupa Azoty S.A. – największy koncern chemiczny 
w Polsce stworzyli wirtualne muzeum, prezentując na początku 
historię fabryki i jej Twórców. To tutaj, w podtarnowskich Mości-
cach, w Państwowej Fabryce Związków Azotowych, rodził się 
w okresie międzywojennym polski przemysł nawozowy.

cami, z organizacjami gospodarczymi i przemysłowymi oraz 
administracją samorządową, a także jednostkami badawczo-
rozwojowymi i naukowymi. To współdziałanie owocowało 
zawsze, i tak jest nadal, współpracą przy formułowaniu naj-
ważniejszych tematów z zakresu funkcjonowania i rozwoju 
branż przemysłu chemicznego i ich udziału w gospodarce – 
rozważanych potem na konferencjach naukowo-technicznych, 
organizowanych cyklicznie przez 25 lat, których dorobek był 
najczęściej publikowany i stanowił ważne wsparcie meryto-
ryczne w pracy administracji w zakresie organizacji i rozwoju 
przemysłu chemicznego, także w kontekście zagadnień środo-
wiskowych oraz organizacyjno-prawnych, w tym związanych 
z akcesją Polski do Unii Europejskiej, a potem funkcjonowania 
firm chemicznych w Unii Europejskiej. 

Trudno przecenić udział naszych Koleżanek i Kolegów w tej 
współpracy. Wiele zagadnień było tematem publikacji na łamach 
chemicznej prasy naukowo-technicznej i w materiałach konfe-
rencyjnych. Wiele projektów wynikających ze wspólnych dzia-
łań zostało z sukcesem zrealizowanych w firmach chemicznych 
i uwzględnionych w planach rozwojowych branży. Tradycja konfe-
rencji naukowo-technicznych jest wielkim osiągnięciem Stowarzy-
szenia, a ich dorobek stanowi ważne źródło rzetelnych informacji 
o rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce i poszczególnych jego 
branż. Warto do tego dorobku sięgać i z niego korzystać.

Spojrzenie w przyszłość
Stowarzyszenie ma swoich znakomitych, mądrych przedsta-

wicieli w całej Polsce. Jednak zmieniające się ciągle warunki funk-
cjonowania firm chemicznych i całej branży, a także rozważanie 
spraw chemicznych w wielu aspektach powstających nowych 
technologii i zastosowania chemii we wszystkich dziedzinach 
współczesnego życia, przynosi nowe wyzwania. Optymizmem 
napawa fakt zainteresowania młodych naukowców naszą organi-
zacją, a także licznie przystępujące do SITPChem grupy młodych 
inżynierów w fabrykach chemicznych. Już teraz planujemy ich 
wspólne spotkania i pikniki. Zrodzą się nowe pomysły i nowe ak-
tywności. Mamy wielką nadzieję, że czerpiąc z wielkiego dorobku 
Stowarzyszenia, nowe pokolenia będą kontynuowały jego działal-
ność – znajdując ciekawe formy działania i stając się partnerami 
przemysłu i nauki. Bardzo serdecznie tego życzymy – Stowarzy-
szeniu i wszystkim jego Członkom.

(opr. abc)

Budowa Państwowej Fabryki Związków Azotowych  
(fotografia zaczerpnięta z muzeum chemii.pl)

Zależało nam, aby wirtualne muzeum nie było surowym, en-
cyklopedycznym zapisem historii polskiej chemii, ale opisem naj-
ważniejszych wydarzeń wzbogaconych o materiał fotograficzny. 
Naszym zamierzeniem jest przedstawienie całej branży chemicznej 
w Polsce od jej początków po wyzwoleniu w 1918 roku do cza-
sów obecnych. Przedsiębiorstw dużych, ale także tych mniejszych, 
w tym już nieistniejących, a mających znaczenie dla rozwoju prze-
mysłu chemicznego w okresie minionych niemal 100 lat.

Chcemy, by przekaz Wirtualnego Muzeum Polskiego Przemysłu 
Chemicznego był czytelny i wiarygodny, i mógł trafić do wszystkich 
odbiorców. Również, a może przede wszystkim do młodego poko-
lenia. Muzeum będzie sukcesywnie rozbudowywane i udoskonalane. 
Liczymy na Państwa współpracę. www:muzeumchemii.pl

Współpraca z FSNT-NOT
Od początku istnienia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Tech-

nicznych NOT (http://enot.pl/), SITPChem aktywnie uczestniczy 
w jej pracy. Nie tylko uczestniczy w różnych formach aktywności  
Federacji (Komitety i Komisje), ale członkowie SITPChem są re 
prezentowani w jej władzach. SITPChem uczestniczy w przygo-
towywaniu i organizacji Kongresów Techników Polskich. Przed-
stawiciele SITPChem są licznie reprezentowani w Terenowych 
Jednostkach Organizacyjnych FSNT-NOT.

Współpraca z administracją rządową  
i samorządową
Konferencje naukowo-techniczne

Od początku reaktywowania działalności SITPChem 
w 1946 roku, Stowarzyszenie współdziałało z Ministerstwem 
Przemysłu Chemicznego i wszystkimi jego prawnymi następ-

Baner dorocznej – od 25 lat - Konferencji SITPChem O/Tarnów 
„Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”
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Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa 
Politechnicznego we Lwowie. 1937 rok

Jeszcze w 2012 roku, nasz zmarły w tym roku Kolega Jerzy Pa-
procki kupił we Lwowie dwie książki wydane przez Polskie Towarzy-
stwo Politechniczne we Lwowie. Pierwsze jest Księgą Pamiątkową, 
wydane z okazji jubileuszu 60-lecia Towarzystwa, a drugie zawiera 
skróty referatów z Pierwszego Polskiego Kongresu Inżynierów, zapo-
wiadanego dopiero w Księdze Pamiątkowej. Oba wydarzenia miały 
miejsce we Lwowie, w 1937 roku.

Nasz Przyjaciel Jerzy Paprocki kupił te książki na targu staro-
ci we Lwowie i przywiózł do Warszawy, do SITPChem jako wielki 
skarb. Tym bardziej zachęcamy do lektury. Wydawnictwa są do-
stępne w biurze ZG SITPChem w Warszawie przy ul. Czackiego 
3/5 p. 300, tel. 22 826 78 96 

1877 – 1937. Księga Pamiątkowa 
Lwów, 1937
Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie.  
Pod redakcją prof. Emila Bratro.

Prof. Emil Bratro w „Słowie wstępnym” do wydawnictwa 
pisze o najważniejszych przyczynach jego powstania. „Pierwsza, 
to fakt niezaprzeczalny, iż w kształtowaniu się stosunków tech-
nicznych i gospodarczych na ziemiach Polskich, brali zawsze żywy 
udział (…) członkowie naszego Towarzystwa (…). Ślady tej pracy 
są we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej i tech-
nicznej widoczne. Słusznym jest zatem, by Księga Pamiątkowa 
bodaj w części działalność tę utrwaliła.

Drugą przyczyną była okoliczność, iż na tle naszego 
60-lecia powstała myśl urządzenia przez Naczelną Organizację 
Inżynierów Rzeczypospolitej Polskiej Pierwszego Kongresu Inży-
nierów we Lwowie, którego obrady mają się toczyć pod hasłem 
„Mobilizacji energii twórczej dla gospodarczego uniezależnienia 
Polski” (…) pożądaną rzeczą jest poznanie, choćby fragmenta-
ryczne, naszego dotychczasowego dorobku w najrozmaitszych 
dziedzinach i nawiązanie dalszej działalności do tego, co już do-
tychczas (…) stworzone zostało” (…).

Księga Pamiątkowa zawiera 24 merytoryczne publikacje:
Prof. inż. Z. Bielski (Kraków – Akademia Górnicza): Rozwój tech-
niki kopalnictwa naftowego za czasów Polskich.

Prof. Emil Bratro: Rozwój budowy dróg betonowych w Polsce w ostat-
nim dziesięcioleciu.
Prof. Stefan Bryła: Drogi polskiego mostownictwa.
Dr inż. Alfons Chmielowiec: Mosty pod b. zaborem austriackim.
Dr Stanisław Gawliński: Rola instytutów badawczych przy odbudo-
wie dróg w Polsce.
Prof. Edwin Hauswald: Warunki i wskazania dla podniesienia pozio-
mu życia gospodarczego.
Inż. Juliusz Horn: Roboty wodno-melioracyjne w województwie kra-
kowskim.
Inż. Jan Barwiński: Roboty wodno-melioracyjne w województwie 
lwowskim.
Inż. Jan Augustynowicz: Roboty wodno-melioracyjne w wojewódz-
twie tarnopolskim.
Inż. Marian Kornella: Roboty wodno-melioracyjne w województwie 
stanisławowskim.
Inż. Liberat Krasucki: I. Roboty wodne na obszarze Małopolski.
Inż. Adam Bielański: II. Roboty wodne w województwie krakowskim 
w okresie ostatnich 10 lat.
Inż. Liberat Krasucki: III. Roboty wodne w woj. lwowskim.
Inż. Józef Kuźmin: IV. Regulacja rzek w woj. stanisławowskim.
Inż. Stanisław Hubicki: Zabudowanie górskich potoków w ostatnim 
50-leciu.
Dr T. Kluz: Program budowli sieci wewnętrznych linij lotniczych 
w Polsce.
Inż., St. Kubiński: Zadania inżyniera-mechanika podczas budowy 
wielkiej fabryki w okręgu nieprzemysłowym.
Inż. Adam Mazurkiewicz: Polskie sole potasowe.
Inż. Ernest Nechay: Żupy solne małopolskie.
Inż. K. Stadtmüller: Ustalanie polskiego słownictwa technicznego.
Inż. I. Stella-Sawicki: Inżynier i technika – a obrona Państwa.
Prof. Maksymilian Thullie: W sprawie nadzoru budowlanego.
Inż. Stanisław Wein: Mościce.
Inż. Jan Wójcicki: Bilans energetyczny Polski i przyszła rola w nim 
gazu ziemnego.

Fragmenty publikacji z Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa 
Politechnicznego we Lwowie, 1937
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Mgr inż. Jerzy Paprocki
21 sierpnia 2017 roku w Warszawie zmarł mgr inż. Jerzy  
PAPROCKI – nasz Przyjaciel, mądry i dobry Człowiek. Członek 
Honorowy SITPChem, pierwszy w historii Stowarzyszenia Czło-
nek Honorowy Zarządu Głównego SITPChem, związany ze Sto-
warzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 
od 1950 r., współtwórca ważnych dla całego środowiska inicjatyw 
i wytrwały realizator najważniejszych przedsięwzięć. 

Jerzy Paprocki jest absolwentem Wydziału Chemicznego 
Politechniki Szczecińskiej i Politechniki Śląskiej. Od 1950 r. 
nieprzerwanie pracował w polskim przemyśle chemicznym. 
Kolejno w Zakładach Włókien Chemicznych we Wrocławiu, 
w Biurze Projektów PROSYNCHEM w Gliwicach i w Zjed-
noczeniu Nieorganika. Od 1975 r. w administracji państwo-
wej, w Ministerstwach Przemysłu Chemicznego, Przemysłu 
Chemicznego i Lekkiego, Przemysłu i Handlu, Gospodarki, na 
stanowiskach wicedyrektora Departamentu Rozwoju i Dorad-
cy Ministra. Jest autorem lub współautorem wielu opracowań 
(w tym rządowych) dotyczących restrukturyzacji i rozwoju 
przemysłu chemicznego w Polsce, a także w Maroko, Tunezji, 
Syrii, Egipcie i Iraku. Jest także autorem kilkudziesięciu publi-

kacji dotyczących przemysłu chemicznego w czasopismach na-
ukowo-technicznych, krajowych i zagranicznych (Jugosławia, 
Czechosłowacja, Japonia, Węgry).

Jerzy Paprocki przez prawie 50 lat współtworzył miesięcznik 
CHEMIK – jako redaktor działu, członek Kolegium Redakcyjne-
go; był zarówno redaktorem jak i ważnym współtwórcą kierun-
ków rozwoju czasopisma – jako członek Rady Programowej tego 
miesięcznika. Od 1977 r. był autorem comiesięcznych publikacji 
związanych ze statystyką przemysłu chemicznego – ponad 500 ar-
tykułów – informacji gospodarczych i statystycznych. Od 2008 r., 
w każdym wydaniu miesięcznika CHEMIK prezentowane były 
autorskie opracowania Jerzego Paprockiego pod wspólną winietą 
Kalendarium Chemików – Polskich i Zagranicznych, w których 
prezentowane były postaci chemików, fizyków – naukowców i in-
żynierów oraz ich dorobek naukowy i doświadczenia edukacyjne, 
postawy zawodowe i społeczne, osiągnięcia, publikacje, najważ-
niejsze projekty i ich realizacje. Za Jego działalność dziennikarską 
i na rzecz upowszechniania dorobku inżynierskiego został odzna-
czony przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT Medalem im. Feliksa Kucharzewskiego nadawanym wybit-
nym autorom i redaktorom za zasługi w dziedzinie piśmiennictwa 
i czasopiśmiennictwa technicznego. Uroczyste przekazanie tego 
Medalu nastąpi 27 listopada br. - podczas Jubileuszu 90-lecia Sto-
warzyszenia SITPChem – na ręce Rodziny. 

Miał ogromne doświadczenie i wielkie zasługi dla rozwoju 
Stowarzyszenia. Przez 4 kadencje był członkiem Prezydium Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia, a przez dwie - wiceprezesem 
tego Zarządu. Był wszechstronnie wykształconym inżynierem, 
bardzo aktywnym zawodowo i społecznie. 

Jerzy Paprocki uosabiał wszystkie cechy znakomitego inży-
niera i wspaniałego Człowieka – mądrego, skromnego, zainte-
resowanego ludźmi i ich sprawami, dążącego zawsze do kon-
struktywnych rozwiązań, potrafiącego dyskretnie przemilczać 
niefortunne zachowania innych. Poświęcał swoje umiejętności 
i czas sprawom Stowarzyszenia, jak nikt dbając o realizowanie 
jego Misji i strzegąc najlepszych tradycji ruchu stowarzyszenio-
wego inżynierów. Zawsze pamiętał o Przyjaciołach – ich suk-
cesach i świętach. Był mądrym i dobrym Człowiekiem. Jego 
śmierć umniejsza nas wszystkich.

Bez Ciebie Jurku świat już zawsze będzie inny. Żegnaj.

Anna Czumak-Bieniecka

Mgr  inż.  Jerzy  Paprocki  – Honorowy Członek SITPChem, 
pierwszy w historii Stowarzyszenia Honorowy Członek Zarządu 
Głównego SITPChem, zmarł 21 sierpnia 2017 r. w Warszawie. 
Nasz Przyjaciel, mądry i dobry Człowiek. Związany ze Stowarzy-
szeniem od 1950 r., współtwórca ważnych dla całego środowiska 
inicjatyw i wytrwały realizator najważniejszych przedsięwzięć. 

Pierwszy Polski Kongres Inżynierów
Lwów, 12 – 14 września 1937 r.
Skróty referatów.

Wydane nakładem Komitetu Organizacyjnego Pierwszego 
Polskiego Zjazdu Inżynierów.

We wstępie napisano m.in. „Przyjęte przez Komitet Organiza-
cyjny Pierwszego Polskiego Zjazdu Inżynierów hasło „Mobilizacja 
energii twórczej dla gospodarczego uniezależnienia Polski” po-
stawiło świat inżynierski wobec problemów sięgających głęboko 
do podstaw i rozwoju naszego Państwa. Zrywając z szablonem, 
przełamując tu i ówdzie bezwład i bierność – hasło Kongresu się-
ga do bogatej gleby twórczości świata inżynierskiego, potęgując 
ją i wciągając w obszar wielkich, podstawowych zagadnień – sta-
wiając wobec zadań wyznaczających drogę dzisiejszemu pokole-
niu, budującemu nową Polskę. (…)

Pierwszy Polski Kongres Inżynierów obradował w ośmiu Sek-
cjach: (I) Planowania gospodarczego. (II) Podstawowych urządzeń 
gospodarczych. (III) Osiedli i budownictwa. (IV) Podstawowych 
surowców i tworzyw. (V) Przemysłów konstrukcyjno-obróbkow-
cych. (VI) Przemysłów chemicznych i pokrewnych. (VII) Przemy-
słów konsumpcyjnych i rolnictwa. (VIII) Zagadnień różnych.

W Sekcji VI prezentowano m. in. zagadnienie: sztucznych 
nawozów fosforowych i azotowych; koksu; przeróbki ropy naf-
towej, materiałów pędnych z węgla kamiennego; wielkiego prze-
mysłu organicznego w Polsce; przemysłu tłuszczowego, kauczuku 
syntetycznego;  przemysłu farmaceutycznego w Polsce, materia-
łów plastycznych i sztucznego włókna.

Wydawnictwo jest dostępne w biurze ZG SITPChem  
w Warszawie, ul. T. Czackiego 3/5,

Tel. 22 826 78 96; e-mail: sekretariat@sitpchem.org.pl
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Oddziały SITPChem

Oddział Bydgoszcz
Prezes: mgr inż. Tadeusz Szczęśniak
ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz, 
e-mail: tadeuszszczesniak@op.pl

Oddział w Bydgoszczy rozpoczyna każdy rok spotka-
niem noworocznym w styczniu, na które zapraszani są tak-
że Seniorzy, Honorowi Członkowie SITPChem i członkowie  
Oddziału w Bydgoszczy.

Systematycznie, kilka razy w roku organizowane są wycieczki 
integracyjne i sympozja naukowo-techniczne.

Oddział Cieszyn 
Prezes: mgr inż. Józef Kozieł
ul. Rynek 12  43-400 Cieszyn,
e-mail: sitpchemcieszyn@onet.eu
www.sitpchemcieszyn.pl

Oddział w Cieszynie jest bardzo aktywny i prowadzi szeroką 
działalność edukacyjną i popularno-naukową, współpracując ze 
szkołami i uczelniami, a także z władzami miasta i powiatu. Człon-
kowie Oddziału organizują specjalistyczne seminaria, prowadzą 
konkursy z udziałem młodzieży szkół średnich z Cieszyna i Repu-
bliki Czeskiej. Przy Oddziale SITPChem w Cieszynie zlokalizowa-
na jest Sekcja Wyrobów Lakierowych ZG SITPChem, która blisko 
współpracuje z europejską Federacją FATIPEC

Udział Oddziału SITPChem w Cieszynie w Festiwalu Organizacji 
Pozarządowych na Rynku w Cieszynie. Prezentowaliśmy osiągnięcia 

oraz przedstawiliśmy pokazy chemiczne. 16 września 2017

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicz-
nego pracuje w 23 Oddziałach w całej Polsce; liczba Kół w tych 
Oddziałach wynosi 86; liczba członków SITPChem zmienia się 
w poszczególnych latach; na koniec 2016 roku wynosiła ponad 
2700 osób; ich pracę wspomaga 31 Członków Wspierających. 
Dalej zaprezentujemy poszczególne Oddziały, podając nazwi-
ska Prezesów i kontakt do Oddziałów. Na stronie internetowej 
www.sitpchem.org.pl znajdziecie Państwo mapę Oddziałów i bie-
żące informacje z ich działalności. Poniżej przywołujemy również 
niektóre wydarzenia i fotografie historyczne.

Oddział w Brzegu Dolnym 
Prezes: mgr inż. Roman Bajda
ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, 
e-mail: rbajda@rudi.one.pl 

Oddział SITPChem w Brzegu Dolnym współpracuje z wła-
dzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w Brzegu Dol-
nym i, nade wszystko, z członkiem grupowym Oddziału – PCC 
Rokita SA. Tutaj od wielu lat organizowane są spotkania z wła-
dzami miejskimi i pracownikami firmy, wspólnie z wykładowca-
mi Politechniki Wrocławskiej i Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych, 
a także przedstawicielami spółki PCC Rokita SA. Tradycją są spo-
tkania „przy bigosie Prezesa” – najsympatyczniejsze spotkanie 
integracyjne w Brzegu Dolnym.

Wycieczka do Nowej Sarzyny, a na trasie dodatkowo  
Łańcut i Bieszczady, początek lat. 70. XX w.

Witamy w SITPChem - XVII Walny Zjazd Oddziału. 2010.
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Oddział Gdańsk 
Prezes: prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 
e-mail: kawalec@chem.pg.gda.pl

Zarząd Oddziału spotyka się na Politechnice Gdańskiej 
i w Zakładach Polpharma w Starogardzie Gdańskim. Prof. dr 
hab. inż Marek Biziuk jest przedstawicielem SITPChem w pra-
cach Komisji ds. Ochrony Środowiska Pomorskiej Federacji 
FSNT-NOT. Prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska jest przedsta-
wicielem SITPChem w pracach zwiazanych z konkursem „Po-
morskiej Nagrody Jakości”.

Sesja organizowana przez Oddział co roku dedykowana jest 
młodzieży szkół średnich powiatu oraz Republiki Czeskiej (w ra-
mach współpracy transgranicznej). Realizowane jest w ten sposób 
popularyzowanie nauki i techniki wśród młodzieży, motywowanie 
do poszerzania wiadomości, współpraca uczniów szkół powiatu 
cieszyńskiego, Republiki Czeskiej i z Gliwic oraz wsparcie pro-
cesu dydaktycznego szkół. Zachęcamy młodzież do poznawania 
chemii i podejmowania w przyszłości studiów w tym zakresie. 

W 2017 roku w konkursach wzięło udział 7 szkół gimnazjal-
nych oraz 7 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu Cieszyńskiego, 
z Republiki Czeskiej oraz z Gliwic, reprezentowanych łącznie 
przez 45 uczniów.

Patronat Honorowy nad Sesją objęli: -prof. dr hab. Zdzisława 
Dacko-Pikiewicz , JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbro-
wie Górniczej i Janusz Król, Starosta Cieszyński.

Prelekcja Sekcji Miłośników Nauki i Techniki.
Oddział SITPChem w Cieszynie organizuje wspólnie z Cie-

szyńskim Uniwersytetem III Wieku comiesięczne seminaria o sze-
rokiej tematyce technicznej („od chemii do astronomii”). Wy-
kładowcami są naukowcy oraz specjaliści praktycy z różnych 
dziedzin wiedzy. Szerokie zainteresowanie, dyskusje merytorycz-
ne potwierdzają słuszność wyboru tematyki.

Oddział Częstochowa 
Prezes: mgr inż. Marek Teleszyński
ul. Kopernika 16, 42-200 Częstochowa, 
e-mail: marek.teleszynski@interia.pl

Częstochowski Oddział SITPChem liczy 12 osób, skupio-
nych w 2 kołach: przy Zakładach Chemicznych „Rudniki” SA 
i Kole Przyoddziałowym. Działalność Oddziału skupia się na 
współpracy z TJO FSNT-NOT w Częstochowie, gdzie Oddział 
ma swojego przedstawiciela. 

Wernisaż pracy dyplomowej prezesa Oddziału,  
Marka Teleszyńskiego (w środku); Longin Ogłaza (po prawej). 2016

Prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko jest od 2016 r. 
prezesem Pomorskiej Rady Federacji SNT-NOT w Gdańsku. 
W ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Ministerstwa 
Gospodarki uczestniczy w pracach jako członek Grupy Robo-
czej G12 „Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania 
wody oraz zmniejszające jej zużycie”. W ramach Grupy koordy-
nowano prace w obszarze „Biologiczne oczyszczanie ścieków”  
m. in.: biologiczne oczyszczanie ścieków z udziałem złóż zrasza-
nych, osadu czynnego oraz złóż z immobilizowanymi mikroor-
ganizmami; zastosowanie bioreaktorów do oczyszczania ścieków 
zapewniających właściwe oddzielanie powstającej masy organicz-
nej oraz rozwój technologii beztlenowych.

Laureaci konkursów w ramach sesji „Dzień Chemii 2017” 
wraz z  organizatorami.

Posiedzenie Zarządu Oddziału SITPChem w Gdańsku, lata 80. XX w.

Członkowie Oddziału SITPChem w Gdańsku na Jubileuszu 85-Lecia 
SITPChem, Muzeum Porczyńskich im. Jana Pawła II w Warszawie
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Oddział Gliwice
Prezes: mgr inż. Jerzy Kropiwnicki
ul. Górnych wałów 25, 44-100 Gliwice 
e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl 
www.gliwice.sitpchem.org.pl

Oddział SITPChem w Gliwicach jest jednym z najbardziej ak-
tywnych i inspirujących w Stowarzyszeniu. Obecnie liczba człon-
ków indywidualnych wynosi 242 osoby; wśród których jest sze-
ściu członków honorowych: prof. dr hab. inż. Jerzy BUZEK, prof. 
dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI, mgr inż. Jerzy KROPIWNICKI, mgr 
inż. Grażyna KRÓL, mgr Maria PIOTROWSKA-BARAN, prof. dr 
hab. inż. Józef  SZARAWARA.

Specyfiką Oddziału jest ponad 80-osobowe Koło Terenowe 
oraz coraz bardziej aktywne Koło na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Śląskiej, Koło przy FLUOR SA, przy Instytucie Inżynie-
rii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu O/Z Farb 
i Tworzyw w Gliwicach, przy ZTS „IZO-ERG” SA i przy INS Od-
dział Chemii Nieorganicznej „IChN” Gliwice, a także Koło przy 
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN oraz Koło 
byłych Pracowników CARBOCHEM w Gliwicach. Członkowie 
Oddziału SITPChem w Gliwicach są licznie reprezentowani we 
władzach naczelnych Stowarzyszenia. Licznie i aktywnie działają 
także w strukturach FSNT-NOT.

ZO SITPChem Gliwice, lata 80. XX w. 
Od lewej stoją: A. Dubis, A. Plaskura, T. Budkiewicz, J. Śliwiński, 
E. Sroka, J. Szarawara, J. Lisecki, A. Gdula, S. Śliwiński; siedzą:  

Z. Pałka, G. Król, T. Zaleski, T. Piotrowska-Baron i J. Kropiwnicki.

Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach od wielu lat organi-
zuje trzy ogólnopolskie konferencje naukowo-techniczne w DW 
JAWOR w Ustroniu-Jaszowcu, cieszące się niezmiennym od wie-
lu lat zainteresowaniem. 

ANTYKOROZJA. Systemy-Materiały-Powłoki
Konferencja odbywa się wiosną każdego roku, a od 2016 r. 

znalazła się w wykazie imprez EFC (Europejskiej Federacji Koro-
zyjnej). Komitetowi Naukowemu Konferencji przewodniczy prof. 
dr hab. inż. Witold Gnot - przewodniczący Rady Programowej 
miesięcznika Ochrona przed Korozją, gdzie publikowany jest do-
robek Konferencji. Współorganizatorami są: Sekcja Korozji oraz 
FSNT-NOT Rada Miejska w Gliwicach. 

OCHRONA ŚRODOWISKA. Przepisy-Interpretacje-
Rozwiązania-Trendy 
Konferencja odbywa się jesienią każdego roku. Referaty 

w formie publikacji wydawane były w miesięczniku „CHEMIK 
nauka-technika-rynek”. Komitetowi Naukowo-Programowemu 

Konferencji przewodniczy mgr inż. Jerzy Kropiwnicki – prezes 
ZO SITPChem w Gliwicach. Współorganizatorami Konferencji 
jest Sekcja Ochrony Środowiska przy ZG SITPChem, PIPC oraz 
FSNT-NOT Rada Miejska w Gliwicach. Konferencja odbywa się 
pod honorowym patronatem Ministra Środowiska

PRZEMYSŁ CHEMICZNY – wyzwania i bariery, z cyklu 
restrukturyzacja przemysłu chemicznego w Polsce
Konferencja odbywa się późną jesienią każdego roku, a jej 

uczestnikami są przedstawiciele kierownictw wielu firm; m. in. 
Grupa Azoty: ZA Kędzierzyn, ZA Tarnów i ZO Puławy, PCC Ro-
kita, PGH Polska S.A., Fluor S.A., Mexeo, Ekofliud Polska, Poli-
techniki: Warszawska, Krakowska, Śląska, Rzeszowska i Instytu-
tów: Przemysłu Organicznego, Chemii Przemysłowej, Nowych 
Syntez Chemicznych.

Oddział SITPChem w Gliwicach od ponad 20 lat organizu-
je regionalną edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomo-
we  z  dziedziny  chemii  mające  zastosowanie  praktyczne. 
Współpracuje z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej.

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne
Tradycją gliwickiego SITPChem stały się styczniowe Spotkania 

Świąteczno-Noworoczne, na które zapraszani są wszyscy człon-
kowie Oddziału. W sali konferencyjnej Domu Technika NOT 
w Gliwicach spotyka się ponad 150 osób - członków SITPChem 
oraz zaproszonych gości, wśród których są przedstawiciele Pre-
zydenta miasta, Dziekan i pracownicy naukowi Wydziału Che-
micznego Politechniki Śląskiej, dyrektorzy i prezesi  zakładów i in-
stytutów, przedstawiciele zarządów zaprzyjaźnionych Oddziałów 
SITPChem, członkowie Rady Miejskiej FSNT-NOT, prezesi Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych działających na terenie Gliwic 
oraz laureaci Konkursu na najlepsza pracę dyplomową.

Program dla gimnazjalistów „Tajemniczy świat chemii”
Program powstał w wyniku porozumienia o współpracy pomię-

dzy Zarządem Oddziału a Górnośląskim Centrum Edukacyjnym; 
jego najważniejszym celem jest promocja kształcenia zawodowego 
w zawodach o profilu chemicznym - stworzenie możliwości roz-
woju indywidualnych zainteresowań uczniów i rozwój kontaktów 
w strefie dydaktycznej, naukowej i przemysłowej. 

Delegaci Oddziału SITPChem Gliwice z Przyjaciółmi podczas  
29. WZ SITPChem w Toruniu.

Od lewej stoją: prof. Józef Szarawara, Teresa Piotrowska-Baran, Małgo-
rzata Zubielewicz, Krystyna Wojarska, Grażyna Król, Jerzy Paprocki, Anna 
Węgrzyn, prof. Jacek Kijeński, Elżbieta Jarguz, Jerzy Kropiwnicki (Prezes), 
prof. Witold Gnot, Jadwiga Przyłucka, Anna Bieniecka, Stefan Kiełtyka.



14

90 lat SITPChem

Program ma zainteresować chemią uczniów gimnazjów po-
przez ćwiczenia praktyczne w laboratorium chemicznym. Z pro-
gramu skorzysta co roku ponad 100 uczniów z terenu powiatu 
gliwickiego; zajęcia prowadzą nauczyciele Górnośląskiego Cen-
trum Edukacyjnego, a opiekę nad młodzieżą sprawują członkinie 
SITPChem: Krystyna Wojarska i Maria Mochnacki. 

Wycieczki
Ważną formą integrowania członków SITPChem są wyciecz-

ki, techniczne i turystyczno-krajoznawcze, krajowe i zagraniczne. 
SITPChem Gliwice dotarł do ponad 100. miejsc na świecie 

Działalność wydawnicza i poligraficzna
Działalność wydawnicza realizowana jest w Zakładzie Wy-

dawniczym CHEMPRESS-SITPChem, który jest wydawcą mie-
sięcznika CHEMIK. Redaktorem naczelnym jest mgr inż. Anna 
Bieniecka, funkcję kierownika ZW CHEMPRESS-SITPChem 
w formule non profit pełni mgr inż. Jerzy Kropiwnicki. 

Oddział w Gliwicach prowadzi także Zakład Poligraficzny 
(drukarnia) SITPChem, który wykonuje usługi w zakresie druku 
6. miesięczników naukowo-technicznych, biuletynów i mate-
riałów konferencyjnych, dokumentacji i instrukcji, wydawnictw 
zwartych (książek) oraz folderów i akcydensów, firmówek, wizy-
tówek, teczek, kalendarzy i innych.

Oddział Gorzów Wielkopolski 
Prezes: mgr inż. Andrzej Erdmann 
ul. Walczaka 25, 66-407 Gorzów Wielkopolski, 
e-mail: andrzej.erdmann@gmail.com

Oddział SITPChem w Gorzowie Wielkopolskim był przez 
wiele lat bardzo aktywny, współpracując z Gorzowskim STI-
LONEM. Obecnie w znacząco zmniejszonym składzie Oddział 
współpracuje z FSNT-NOT.

Oddział Kraków
Prezes: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 
31-155 Kraków, 
e-mail: kpielich@pk.edu.pl
www.sitpchem.pk.edu.pl

Główne zadania realizowane w SITPChem Oddział Kraków, 
to nadzór nad prowadzeniem strony internetowej krakowskiego 
Oddziału SITPChem – www.sitpchem.pk.edu.pl, organizacja wy-

kładów i wyjazdów studyjnych do firm i instytucji chemicznych, 
a także organizowanie regionalnej edycji konkursu na najlepszą 
pracę dyplomową magisterską z obszaru chemii dla absolwentów 
wyższych uczelni. 

Oddział Kędzierzyn-Koźle
Prezes: dr inż. Ryszard Grzybek
ul. Wojska Polskiego 16 F, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, 
e-mail: sitklub@op.pl

W strukturze Oddziału SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu są 
trzy koła - Koło Miejskie, Koło przy GA ZAK SA i Koło przy ICSO. 
Oddział liczy ponad stu członków, a efekty jego działalności są 
dziełem Koleżanek i Kolegów, którzy społecznie przygotowują 
i obsługują poszczególne wydarzenia.

Tradycją stało się organizowanie corocznych Kędzierzyń-
sko-Kozielskich Dni Chemika, podczas których odbywają 
się interesujące prelekcje popularyzujące wiedzę chemiczną 
i ogólną; w trakcie Dni Chemika wręczane są Nagrody im. 
Mariana Górnego – dla prymusów szkół technicznych; Koło 
Miejskie cyklicznie organizuje zebrania koleżeńskie z dyskusją 
na różne tematy, a także spotkania z okazji Dnia Kobiet.

Ważnym dorobkiem Oddziału jest czterotomowe wydawnic-
two „Historia Kędzierzyńsko-Kozielskiego Oddziału SITPChem”, 
gdzie opisano historię Oddziału, w tym kilkadziesiąt postaci, któ-
re wniosły trwały wkład w działalność Kędzierzyńska-Kozielskie-
go Oddziału i stanowiły osoby wiodące w swoim otoczeniu. Przy 
Oddziale SITPChem działa Komisja Kwalifikacyjna powołana 
przez Urząd Regulacji Energetyki, uprawniona do przeprowa-
dzania egzaminów i wydawania świadectw kwalifikacyjnych 
do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci ener-
getycznych w Grupie 2 (urządzenia cieplne i inne urządzenia 
energetyczne) i w Grupie 3 (urządzenia gazowe) na stanowi-
skach dozoru i na stanowiskach eksploatacji.

Wystawa Oddziału Kędzierzyn Koźle podczas  
30. WZ SITPChem w Cieszynie

Oddział Łódź 
Prezes: mgr inż. Eugeniusz Kulczycki
Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź, 
e-mail: not@not.lodz.pl

Oddział organizuje coroczną regionalną edycję Konkursu na 
najlepszą pracę dyplomową z obszaru Chemii, przekazując najlep-
sze prace do edycji ogólnopolskiej w ZG SITPChem w Warszawie.

Wycieczka Oddziału SITPChem w Gliwicach do Włoch. 1997
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Zarząd Łódzkiego Oddziału SITPChem (w nieco okrojonym składzie)
Od lewej: Henryk Bem – wiceprezes, Eugeniusz Kulczycki –prezes, 
Dorota Wyjadłowska- członek, Maria Czajko- skarbnik, Krystyna 

Hyzewicz – Sekretarz; siedzi Marianna Martyniuk - członek

Oddział bierze aktywny udział w Festiwalu Nauki, Techniki 
i Sztuki Łodzi na terenie Domu Technika. 16 listopada 2016 r. 
uroczyście obchodzono 70-lecie Oddziału; przygotowano i opu-
blikowano w miesięczniku CHEMIK obszerny artykuł „70 lat ak-
tywności Chemików w Oddziale SITPChem w Łodzi”.

Tradycją Oddziału są doroczne Spotkania noworoczne oraz 
Turnieje tenisa stołowego, których organizacją od samego począt-
ku, zajmuje się kol. Ryszard Pikul - wiceprezes Zarządu Oddziału 
SITPChem z pomocą Ryszarda Sarny; w Turnieju bierze co roku 
udział kilkanaście drużyn.

Podobnie tradycyjne i atrakcyjne są Turnieje w kręgle, których 
organizacją zajmuje się kol. Ireneusz Góralczyk i kol. Mariusz Sa-
nak – członkowie Zarządu Oddziału.

Popularnością cieszą się wycieczki, krajowe i zagraniczne or-
ganizowane przez Oddział w Oświęcimiu, a także Rajdy Chemika.

Uczestnicy Spotkania Integracyjnego  
Oddziału SITPChem w Łodzi, 2017 r. 

Oddział Oświęcim
Prezes: dr inż. Adam Tarniowy
ul. Jana Sobieskiego 10, 32-602 Oświęcim, 
e-mail: sitpchemosw@wp.pl 
www.sitpchem.synthosgroup.com

Oddział liczy ok. 250 członków skupionych w 9. kołach 
(Badawcze, Energetyków, Elektrociepłowni, Polimerowe, 
Analityków, Technologów, Ekonomistów, Projektowe, Auto-
matyków); członkowie kół, to w przeważającej większości 
pracownicy (byli i obecni) Synthos Dwory  Sp. z o.o. , Synthos 
S.A. oraz  Chemoserwisu, BP Prozach, Aprochem oraz innych 
firm z terenu Oświęcimia.

Zarząd organizuje imprezy o charakterze naukowo-technicz-
nym i integracyjnym, nie tylko dla swoich członków ale również 
szerszego środowiska oświęcimskiego. Cyklicznie współpracuje 
z organizowanymi przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produk-
cji PWSZ w Oświęcimiu Konferencje Naukowe z cyklu. „Inżynie-
ria produkcji późnej nowoczesności 

XX Jubileuszowy Turniej Tenisa Stołowego, 20 marca 2016

Śladami Wielkich Polaków – Dwór Mickiewiczów  
– Zaosie (Białoruś)

Oddział w Oświęcimiu jest organizatorem Konkursu wiedzy 
chemicznej wspólnie z PZ nr 2 SOMSiT.

Działalność Oddziału od 2004 r. jest dokumentowana 
na stronie internetowej http://sitpchem.synthosgroup.com. 
Można tam znaleźć wszystkie informacje o tym, co dzieje się 
w Oddziale, jakie imprezy są planowane, składy osobowe ZO, 
zarządów kół i komisji działających przy Oddziale, aktualności 
oraz materiały archiwalne. Nad aktualnością strony czuwa se-
kretarz ZO kol.  St. Dąbrowska.

Komisje egzaminacyjne powołane przez URE działające przy 
Oddziale, to Komisja Kwalifikacyjna nr 378 i Komisja  nr 457.

Oddział Pionki 
Prezes: mgr inż. Ryszard Sobczuk
ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki 
e-mail: ryszard.sobczuk@wp.pl

Oddział SITPChem Pionki w przeszłości bardzo aktywny 
i prowadzący szeroką działalność edukacyjno-integracyjną, te-
raz kontynuuje tylko aktywoność Komisji Kwalifikacyjnej, powo-
łanej przez URE.
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Oddział SITPChem Police jest samodzielną jednostką organiza-
cyjną, stawiającą sobie za cel propagowanie, upowszechnianie 
wiedzy inżynierskiej, patriotyzmu gospodarczego, z dbałością 
o wspólnotę interesów inżynierów i techników oraz przemysłu 
chemicznego na Ziemiach Zachodnich. 

Oddział Poznań 
Prezes: mgr inż. Roman Grycza
ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, 
e-mail: grychem@interia.pl

Oddział SITPChem w Poznaniu skupia 4 koła, 54 osoby i 3 
członków zbiorowych. Systematycznie organizowane są spotka-
nia członków z okazji Dnia Chemika i zakończenia roku, co pogłę-
bia więzi między członkami stowarzyszenia.

Członkowie Koła przy LUVENA S.A. prowadzą wspólne 
działania z młodzieżą wyższych uczelni (Politechnika Poznańska 
i Uniwersytet Przyrodniczy) w ramach zwiedzania zakładów 
w Luboniu, co umożliwia zapoznanie z nowoczesnymi technolo-
giami produkcji nawozów i systemami ochrony środowiska sto-
sowanymi w zakładzie. Członkowie koła włączają się do opro-
wadzania wycieczek po zakładzie w ramach cyklu wycieczek 
„Lubońskim Szlakiem Architektury Przemysłowej”. Mieszkańcy 
i turyści mogą odwiedzić i poznać historię miejsc związanych 
z przemysłowym dziedzictwem Lubonia.

Prezes zarządu jest członkiem RF SNT–NOT w Poznaniu.

Oddział Puławy
Prezes: dr inż. Janusz Kucharski 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, 
e-mail: biuro@sitpchem.pulawy.pl
www.sitpchem.pulawy.pl

Liczba członków w Oddziale sięga 500 osób. Oddział syste-
matycznie organizuje szkolenia i seminaria, w tym m. in. na temat 
stosowania najnowszych metod termowizji w przemyśle, zarzą-
dzania i komunikacji w zespołach pracowniczych, co trzyletnią 
konferencję naukowo-techniczną Granulacja.

W 2016 roku uroczyście obchodzone był w Puławach 50-le-
cie Oddziału, udokumentowane okolicznościowym wydawnic-
twem. Członkowie Oddziału świętowali 50-lecie w Ośrodku 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym na Wólce (relacje z uroczystości 
opublikowały czasopisma naukowo-techniczne SITPChem Prze-
mysł Chemiczny (5/2016) i CHEMIK (6/2016).

Stałym elementem działalności Oddziału są wycieczki, krajo-
we i zagraniczne, techniczne i integracyjne.

Oddział Płock
Prezes: dr inż. Arkadiusz Kamiński 
ul. Chemików 7, 09-411 Płock 
e-mail: arkadiusz.kaminski@orlen.pl

Oddział w Płocku liczy 223 osoby. Oddział wspiera meryto-
rycznie organizowane cyklicznie przez Agencję BMP z Raciborza 
seminarium „Chemia” Od 28 czerwca 2011 roku czynna jest 
umowa z Orlen Administracją na pełnienie usług w zakresie do-
starczania i odbioru korespondencji i przesyłek. Oddział W Płoc-
ku jest fundatorem nagród dla laureatów konkursu chemicznego 
im. Ignacego Łukaszewicza, organizowanego jest przez Zespół 
Szkół Centrum Edukacji w Płocku. 

Oddział w Płocku prowadzi komisje kwalifikacyjne, nadające 
uprawnienia energetyczne, przeciwwybuchowe i elektryczne.

Oddział Police 
Prezes: mgr inż. Krzysztof Dziarnowski 
ul. Kużnicka 1, 72-010 Police, 
e-mail: sitpchem@police.pl
www.sitpchem.police.pl

Oddział SITPChem Police został powołany w lutym 2015 r. na  
bazie dotychczasowego Koła przy Oddziale SITPChem w Szczecinie. 
Obecnie zrzesza ponad 100 członków, a wśród nich osoby związane 
zawodowo z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, Spółką Za-
leżną Grupa Azoty Police Serwis, a także pracownicy z podmiotów 
realizujących prace/działających na rzecz przemysłu chemicznego 
w obrębie Gminy Police. Do grona członków o najdłuższym stażu 
w polickim SITPChem zalicza się Kolegów: Tadeusz Dubel, Ryszard 
Bielas, Marek Frankowski, Andrzej Gil, Jan Sosnowski.

Oddział realizuje Misję SITPChem w zakresie propago-
wania, upowszechniania wiedzy inżynierskiej poprzez podej-
mowanie działań informacyjnych i szkoleniowych. Decyzją 
Urzędu Regulacji Energetyki przeniesiona została Komisja 
kwalifikacyjna nr 385 ze Szczecina do Polic i powołana Komisja 
nr 385 w nowej lokalizacji. 

Osobami szczególnie wspierającymi Oddział SITPChem ze 
strony Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. są członkowie 
Oddziału: Kol. Maria Więcek – powołana do składu Rady Nad-
zorczej  jako przedstawiciel wybrany  przez pracowników spółki 
oraz Kol. Tomasz Panas – Wiceprezes Zarządu ZCh Police S.A. 

Dzięki pomocy Prezesa Oddziału SITPChem Police, Krzysztofa 
Dziarnowskiego, odbył się wyjazd techniczny członków SITPChem 

z Wielkopolski do Grupy Azoty Zakładów Chemicznych POLICE S.A.

Spotkanie Prezydium ZG SITPChem z Członkami Oddziału  
SITPChem w Policach, 2016
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Oddział Rzeszów
Prezes: mgr inż. Czesław Kozyra 
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna 
e-mail: czesław.kozyra@zch.satrzyna.pl

ZG SITPChem oczekuje zdecydowanego wzrostu aktywno-
ści Oddziału SITPChem w Rzeszowie.

Oddział Szczecin
Prezes: dr hab. inż. Andrzej Wieczorek
Al. Wojska Polskiego 67, 70-478 Szczecin 
e-mail: oddzial@sitpchem.szczecin.pl

Oddział szczeciński Stowarzyszenia zrzesza blisko 30 
członków. Podjęto inicjatywę opracowania Kroniki Oddziału 

Stowarzyszenia, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród 
byłych członków i rozbudziło aktywność. W strukturze Zarzą-
du Oddziału działają 2 koła naukowo-techniczne: Koło przy 
Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym i Koło 
przy Zarządzie Oddziału.

Członkowie planują włączyć się w obchody 70-lecia powoła-
nia Wydziału Chemii na Politechnice Szczecińskiej. 

Oddział Tarnów
Prezes: mgr inż. Zbigniew Paprocki 
ul. Kwiatkowskiego 18, 33-101 Tarnów, 
e-mail: sekretariat@sitpchemtarnow.pl
www.sitpchemtarnow.pl

Oddział liczy ponad 530 członków, i liczba ta stale wzrasta 
Bardzo ważnym elementem pracy Oddziału jest organiza-

cja dorocznej – od 25. lat – ogólnopolskiej konferencji z cyklu 
Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym. Oddział w Tar-
nowie współpracuje z Kongresami Polskiej Chemii PIPC. Bliskie 
są relacje Oddziałów SITPChem w Tarnowie i w Krakowie, co 
owocuje prezentacją w Krakowie referatów nt. m. in prze-
mysłowych instalacji Wielkiej Syntezy Chemicznej. Tradycyjnie 
tarnowski Oddział SITPChem jest Partnerem merytorycznym 
konferencji regionalnych BMP Sp. z o.o. nt. Remontów i Utrzy-
mania Ruchu w Przemyśle Chemicznym oraz konferencji firmy 
Automatic Systems Engineering „Techniki Przeciwwybuchowe 
i Zarządzanie Bezpieczeństwem”.

Współpraca z Zespołem Szkół Technicznych
Na postawie porozumienia podpisanego w 2015 roku roz-

szerza się zakres pomocy udzielanej szkole, obejmujący korzy-
stanie z Biblioteki Technicznej Grupy Azoty S.A., zapewnienie 
przewodników po instalacjach ZAT podczas lekcji Technologii 

Członkowie Oddziału w Puławach oraz goście uroczystości  
Jubileuszu 50-lecia Oddziału

Laureaci Dyplomów z okazji 50-lecia Oddzialu
Od lwewj stoją: J. Marcinko, C. Hankus, M. Toporowicz,  

H. Bałabuch-Radtke, J. Sas, A. Skalski i J. Kucharki – prezes oddziału.

Laureaci Diamentowej Odznaki Honorowej NOT: Henryka Bałabuch-
Radtke i Józef Sas w towarzystwie J. Kubielskiego, Sekretarza General-

nego FSNT-NOT i J. Kropiwnickiego, Sekretarza Generalnego SITPChem

Zarząd Oddziału SITPChem w Tarnowie w latach 1974-1977

Zarząd Oddziału SITPChem w Tarnowie: (od lewej) S. Oczkowicz,  
T. Tomaszek, K. Dziuban, Z. Paprocki, G. Florek
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Chemicznej, przekazanie do biblioteki szkolnej roczników mie-
sięcznika CHEMIK. Wręczane są nagrody dla uczniów i nauczy-
cieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Imprezy integracyjne
Tradycyjnie Zarząd Oddziału organizuje corocznie co najmniej 

trzy duże imprezy integracyjne: spotkanie noworoczne z emery-
towanymi członkami; letnie spotkanie przy grillu (ok. 150 osób) 
i listopadową zabawę andrzejkową (ok. 140 osób).

Ponadto koła organizują we własnym zakresie spotkania wy-
korzystując środki przyznane przez ZO na wsparcie działalności. 

Wycieczki
Dużym zainteresowaniem cieszą się wycieczki zagraniczne 

organizowane i dofinansowane przez Zarząd Oddziału. Nie mniej 
popularne są wycieczki krajowe – techniczne i integracyjne. 

Komisje i sekcje
Działające przy Oddziale komisje kwalifikacyjne Elektryków 

nr 188 i Energetyków nr 189, prowadzące także szkolenia przy-
gotowujące do egzaminów. 

Przy Oddziale działa również Sekcja Pomocy Koleżeńskiej 
i Sekcja Działalności Gospodarczej.

Oddział Toruń 
Prezes: mgr inż. Stefan Oborski
ul. Piernikarska 6, 87-100 Toruń,
e-mail: s.oborski@op.pl

Oddział SITPChem w Toruniu liczy ponad 30 osób zrzeszo-
nych w dwóch kołach. Sekcja Edukacja Techniczna współpracuje 
z kwartalnikiem „UczMy”.

Konferencje, seminaria
– Środowiskowa uroczystość z okazji Dnia Chemika połączona 

z seminarium poświęconym reorganizacji struktur przemysłu 
chemicznego.

– Seminarium dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. 
Praktyczne wprowadzanie do procesu nauczania elementów 
wiedzy praktycznej o maszynach i urządzeniach, wykorzy-
stanie materiałów przedmiotowo-metodycznych prefero-
wanych w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursie 
wiedzy technicznej dla szkół gimnazjalnych, wykorzystanie 
doświadczeń zdobytych w czasie warsztatów dla uczestni-
ków półfinałów konkursu wiedzy technicznej dla szkół gim-
nazjalnych.

– Odczyt i prezentacja dla uczniów uczestników półfinału kon-
kursu technicznego dla szkół gimnazjalnych - elementy wie-
dzy praktycznej o maszynach i urządzeniach.

– XI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie - patronat ho-
norowy, współudział w organizacji, ufundowanie nagrody.

Konkursy
– Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – 2016 - przeprowa-

dzenie eliminacji regionalnej na Wydziale Chemii UMK – zgło-
szenie 2. prac do finału krajowego. 

– 51. edycja  Ogólnopolskiego konkursu chemicznego im. Prof. 
Swinarskiego: honorowy patronat SITPChem, współudział 
w Komitecie Organizacyjnym i przeprowadzeniu konkur-
su, ufundowanie nagrody za zajęcie III miejsca w konkurencji  
drużynowej.

– Przegląd Osiągnięć Technicznych Torunia  FSNT-NOT: 
Współudział w pracach Komisji konkursowej FSNT-NOT opi-
niowanie, organizacja uroczystości podsumowania, zgło-
szenie prac autorów opracowań z branży chemicznej.

–  VI konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych „Technika i prze-
mysł regionu toruńskiego” – zadanie publiczne Gminy Miasta 
Toruń - (w ramach działalności Rady Toruńskiej FSNT-NOT).

Komisja konkursowa skierowała zaproszenia do udziału 
w konkursie do szkół gimnazjalnych miasta Torunia - 20 szkół pu-
blicznych i 6 szkół niepublicznych. Dostarczone materiały zawie-
rały Regulamin Konkursu, Schemat organizacyjny Konkursu oraz 

Stefan Oborski w towarzystwie Kolegów z Oddziału w Toruniu  
– organizatorów 29. WZ SITPChem
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zakres tematyczny konkursu ze wskazanymi podstawowymi źró-
dłami informacji. VI edycja konkursu w roku 2016 obejmowała na-
stępujące dziedziny: budowle Torunia – mosty i dworce kolejowe, 
samochód osobowy, organizacja komunikacji miejskiej oszczędne 
gospodarowanie energią i wodą w gospodarstwie domowym, 
bezpieczna eksploatacja narzędzi, urządzeń i energii  w domu. 

Zgłoszenie do udziału w konkursie złożyło 15 szkół gimnazjal-
nych (12 publicznych i 3 niepubliczne). Konkurs był prowadzony 
wieloetapowo w konkurencji indywidualnej i drużynowej. Uro-
czyste podsumowanie konkursu i wręczenie laureatom dyplomów 
i upominków nastąpiło 11 maja 2016 r. w auli Centrum Kształcenia 
Ustawicznego. Konkurs realizował Oddział SITPChem w Toruniu.

Oddział Warszawa
Prezes: dr inż. Piotr Grzybowski 
ul. T. Czackiego 3/5,00-043 Warszawa, 
e-mail: sitpchem.oddz.war@interia.pl

Oddział warszawski, liczący ponad 100 członków, prowadzi 
działalność w 4. kołach: Koło przy Instytucie Chemii Przemysło-
wej ICHP; Koło przy Zakładach Farmaceutycznych „UNIA”; Koło 
przy Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChiTJ); Koło Senio-
rów przy Zarządzie Oddziału SITPChem; Koło Stołeczne przy 
Zarządzie Oddziału SITPChem.

Tradycyjnie organizowane są spotkania Koła Seniorów i prze-
wodniczących Kół Zakładowych z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku oraz Dnia Chemika.

Komisja Kwalifikacyjna zajmująca się przeprowadzaniem eg-
zaminów związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń in-
stalacji i sieci energetycznych egzaminuje rocznie blisko 600 osób. 
Przedstawiciele Oddziału Warszawskiego działają w Komisjach 
Zarządu Głównego SITPChem i strukturach FSNT-NOT.

Oddział Włocławek
Prezes: mgr inż. Piotr Antecki
Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek, 
e-mail: apmanteckip@op.pl  
 www.sitpchem.cba.pl

Oddział SITPChem we Włocławku liczy 70 osób (58 w Kole 
przy Anwilu i 12 w Kole Miejskim). Organizuje spotkania tech-
niczne dla kadry inżynieryjno-technicznej oraz dla młodzieży 
szkolnej z Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Elek-
trycznych. Podczas spotkań popularyzowane są nowatorskie 
rozwiązania techniczno-technologiczne oferowane przez lide-
rów rynku w różnych branżach: aparatura kontrolno-pomiaro-
wa, elektryczna, mechaniczna, budowlana, ochrona środowi-
ska. Zarząd Oddziału SITPChem we Włocławku współpracuje 
z młodzieżą szkolną, rozbudzając jej zainteresowanie che-
mią i tworząc tą drogą przyszłą kadrę rodzimego przemysłu  
chemicznego. 

Przy Oddziale pracuje Komisja Kwalifikacyjna na Uprawnienia 
Energetyczne nr 530. 

W celu integracji członków SITPChem, WR FSNT-NOT 
oraz lokalne władze samorządowe organizują spotkania integra-
cyjne popularyzujące dobry wizerunek Stowarzyszenia, cieszące 
się dużą popularnością wśród uczestników. 

Wydawnictwo zostało przygotowane w Zarządzie Głównym SITPChem – na podstawie tekstów i fotografii będących w dyspozycji Stowarzyszenia.
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Oddział Wrocław
Prezes: dr inż. Andrzej Puszyński
ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, 
e-mail: andrzej.puszynski@gmail.com

Podstawowym celem pracy Zarządu Oddziału jest pro-
mocja naszego Stowarzyszenia oraz popularyzacja wiedzy 
chemicznej i technicznej. W ramach współpracy z Wrocław-
ską Radą FSNT-NOT, wyznaczeni członkowie SITPChem są 
delegatami do Rady, a także uczestniczą w działalności róż-
nych Komisji powołanych przez Radę. W ramach współpra-
cy z Oddziałem Wrocławskim PTChem oraz Sekcją Dydak-
tyki Chemii, członkowie SITPChem współorganiują zawody 
II Etapu Olimpiady Chemicznej oraz I etapu kolejnej Olim-
piady Chemicznej, a także zawody Dolnośląskiego Konkursu 
Chemicznego i projektu „Młody Chemik Eksperymentuje”.

Członkowie SITPChem z Kół Uniwersytetu Wrocławskiego 
i Politechniki Wrocławskiej uczestniczą w popularyzacji wiedzy 
w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz Wrocławskich 
Dni Nauki i Techniki NOT, w których uczestniczą uczniowie 
szkół średnich.

Zdjęcia z Dnia Chemika corocznie obchodzonego w czerwcu 
we Wrocławiu; towarzyszą im wykłady Profesorów  

z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Cyklicznie organizowane są Spotkania Noworoczne (ostat-
nia relacja: Przem. Chem. 95 (2), 2016, 188 oraz obchody Dnia 
Chemika (ostatnia relacja: Przem. Chem. 95 (8), 2016, 1449 
i Chemik 2016, 70, 7, 396).
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