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Stanisław HÜPSCH 
(1892–1985)

Mija 30 lat od śmierci, tym razem nie chemika, ale inżyniera bu-
dowlanego, który całe swoje zawodowe życie związał i poświęcił 
przemysłowi chemicznemu przedwojennej i powojennej Polski. Bu-

downiczy, w latach przed II wojną 
światową, m.in. Rafinerii Nafty w Je-
dliczach oraz Fabryki Związków Azo-
towych w Mościcach. W czasie wojny 
przez kilka lat więzień obozu – Au-
schwitz. Po wojnie najpierw kierujący 
odbudową Zakładów Chemicznych 
w Oświęcimiu, a następnie pracownik 
i dyrektor gliwickich biur projektów, 
w których tworzono generalne kon-
cepcje i projekty obiektów zakładów 
chemicznych, m.in. w Tarnowie II, 
Oświęcimiu i Płocku. Profesor i kie-

rownik katedry budownictwa przemysłowego Politechniki Śląskiej.
Stanisław Adam Hüpsch urodził się 23 grudnia 1892 roku 

we Lwowie. Gdy ma 5 lat umiera Mu ojciec, opiekę nad dzieckiem 
i wdową obejmuje dziadek, zamożny mieszczanin, Karol Hüpsch, 
który finansuje wnukowi nie tylko edukację w Szkole Realnej, którą 
kończy w wieku 18 lat z tytułem „chlubnie uzdolniony”, ale również 
początkowe lata studiów na Wydziale Inżynierii ówczesnej Szkoły 
Politechnicznej we Lwowie. I stopień studiów tej szkoły Stanisław 
kończy w 1913 r. Wraz z wybuchem I wojny światowej, w sierpniu 
1914 r. wstępuje do patriotycznego Związku Strzeleckiego, skąd 
otrzymuje skierowanie do I Brygady Legionów Polskich Józefa Pił-
sudskiego. W prowadzonych walkach pod Dęblinem jest ranny, ale, 
nawet po wyleczeniu, zostaje na stałe kaleką z uszkodzeniem pra-
wej nogi (75% utraty zdrowia). Po opuszczeniu wojska podejmuje 
pracę w Gorlicach, gdzie nadzoruje budowę dróg i dwóch mostów 
na trasie z Gorlic do Grybowa. W roku 1916 wraca do Lwowa i po-
dejmuje drugi etap studiów zakończony uzyskaniem absolutorium. 
W 1918 r. bierze udział w walkach z Ukraińcami w obronie Lwowa 
(jako inwalida, zatrudniony w komendzie walk), za co zostaje dwu-
krotnie odznaczony.

Po wojnie podejmuje różnorodne prace inżynieryjno – budow-
lane, prowadząc je w okręgach: lwowskim, tarnopolskim i stanisła-
wowskim. Pracując, w kwietniu 1920 r., składa końcowy egzamin 
na Politechnice Lwowskiej uhonorowany inżynierskim dyplomem. 
Wówczas jego pozycja zawodowa stabilizuje się – podejmuje kil-
kuletnią współpracę z Rafinerią Nafty w Jedliczu, a z racji na zna-
czącą pozycję tej placówki na mapie ówczesnego (i powojennego) 
polskiego przemysłu naftowego, poświęćmy miastu i rafinerii kilka 
zdań. Udokumentowane początki Jedlicz sięgają przełomu XIV i XV 
wieku, kiedy to w rejestrze Bitwy pod Grunwaldem odnotowany 
został, jako jej uczestnik, sołtys Piotr z Jedlicza. Po dokonanych 
na Podkarpaciu odkryciach złóż ropy i w wyniku wcześniejszej dzia-
łalności Ignacego Łukasiewicza (1822–1882; patrz Chemik 3/2012), 
pierwsza rafineria nafty w Jedliczach zbudowana została, jeszcze 
w trakcie zaboru austriackiego, w latach 1899–1902. Po odzyska-
niu niepodległości Polski ulega dalszej rozbudowie. Wtedy to wła-
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śnie, a konkretnie we wrześniu 1921 r., Stanisław Hüpsch otrzymał 
propozycję od ówczesnego dyrektora Syndykatu Przemysłu Naf-
towego dr. Stanisława Pilata (1881–1941; patrz Chemik 7/2011) 
podjęcia pracy, a po krótkim czasie, objęcia kierownictwa robót 
przy modernizacji i rozbudowie, archaicznej, ale już wówczas naj-
większej w Polsce, rafinerii nafty w Jedliczu1. Trzeba też odnoto-
wać, że po przeprowadzeniu, pod budowlanym kierownictwem 
Hüpscha, zaplanowanych inwestycji, zakład w Jedliczach okazał się, 
na ówczesne czasy, najnowocześniejszą rafinerią w Europie; był 
chlubną wizytówką przemysłu rafineryjnego Polski Międzywojen-
nej. Podstawowe urządzenia destylacyjne w rafinerii zbudowane 
zostały wg koncepcji ówczesnego profesora Politechniki Lwowskiej 
Ignacego Mościckiego (1867 – 1946) i przy nadzorze technologicz-
nym profesora tej samej Uczelni, wspomnianego wcześniej Stani-
sława Pilata. Z perspektywy dzisiejszej warto dodać, że, mająca 
obecnie już przeszło 110 lat i nadal czynna, Rafineria Nafty Jedlicze, 
po organizacyjnym połączeniu z równie historycznie nobilitowaną 
Rafinerią Trzebinia, pozostaje aktualnie w grupie kapitałowej PKN 
Orlen. Właśnie na początku 2015 r., utworzyły one jeden podmiot 
gospodarczy „Orlen Południe SA”, nadal pozostający we wspomnia-
nej grupie kapitałowej z Płocka. W Jedliczu wytwarzane są aktualnie 
unikatowe, wysokiej jakości specyfiki naftowe na bazie m.in. rege-
neracji przepracowanych olejów.

Maria i Stanisław Hupschowie z synkiem Zygmuntem

Przed podjęciem pracy w Jedliczu, Hüpsch zakłada rodzinę, że-
niąc się z Marią Pajączkowską. W 1923 r. przychodzi na świat ich syn 
Zygmunt; radość rodzinna, niestety nie trwa długo; rok później umiera 
żona, a wychowaniem dziecka zajmuje się babcia, matka Stanisława.

W maju 1927 r., po zakończeniu najważniejszej rozbudowy zakładu 
w Jedliczu, Stanisław Hüpsch podejmuje kolejne, nowe dzieło swojego 
zawodowego życia. Mimo wielkiego uznania i wysokiej pozycji zawo-
dowej w Rafinerii, na własną prośbę opuszcza to miejsce pracy i anga-
żuje się przy rozpoczynającej się właśnie budowie Państwowej Fabryki 
Związków Azotowych w Mościcach k/Tarnowa. W tym bowiem roku, 
z inicjatywy m.in. prof. I.Mościckiego podjęta została decyzja o ich 

1  Rafineria w Jedliczu działa nadal i pozostaje w strukturach Grupy ORLEN, jako jeden 
z dwóch zakładów produkcyjnych, które od stycznia 2015 r. funkcjonują pod nazwą OR-
LEN Południe. W Jedliczu powstają obecnie produkty adresowane do różnych gałęzi prze-
mysłu chemicznego. Produkowane są m.in. rozpuszczalniki używane do produkcji farb, 
lakierów, klejów, w chemii gospodarczej oraz rozcieńczalników. W ramach swojej działal-
ności biznesowej zakład ORLEN Południe w Jedliczu zajmuje się także regeneracją olejów 
przepracowanych. Jednocześnie w Jedliczu nadal trwa przerób ropy naftowej. 
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stworzeniu. Jako szef budowy zakładów, Hüpsch prowadzi i nadzo-
ruje wszelkie prace projektowe, a następnie budowlane, największej 
wówczas w kraju inwestycji przemysłu chemicznego. Uruchomione 
Zakłady w Mościcach, co nastąpiło oficjalnie w styczniu 1930 r., śmiało 
można nazwać dziełem Jego „budowlanego życia”, za które decyzją 
władz państwowych, w 1933 r., odznaczony został Krzyżem Niepod-
ległości. Po zakończeniu budowy Mościc Stanisław Hüpsch, decyzją 
ówczesnego Ministra Skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego delegowany 
zostaje do prac nad projektem i realizacją Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego w Polsce, który, obok budowy portu morskiego w Gdyni, 
był wówczas największym wyzwaniem i osiągnięciem (niestety przed 
1939 r. niezakończonym) międzywojennego XX-lecia. Prace te reali-
zował aż do wybuchu wojny w 1939 r.; w międzyczasie, w 1936 r., 
odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. Tuż przed wojną, zaan-
gażował się również w działalność społeczną i polityczną; był począt-
kowo radnym m. Tarnowa, a od 1938 r. wybrany został posłem Ziemi 
Tarnowskiej do Sejmu RP.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939 r., nie 
przyjmuje propozycji niemieckich władz okupacyjnych dalszej pracy 
w Zakładach Azotowych w Mościcach, za co zostaje aresztowany, 
a w czerwcu 1940 r., jako jeden z pierwszych więźniów, skierowany 
do nowo tworzonego obozu koncentracyjnego Auschwitz, w którym 
przebywa do końca wojennych lat. Zaraz po wyzwoleniu z kaźni, 
w lutym 1945 r., jeszcze w „obozowych pasiakach”, podejmuje pracę 
w zdewastowanych i ograbionych z urządzeń, Zakładach Chemicz-
nych w Dworach k/Oświęcimia. Przez pierwsze trzy lata, jako szef 
działu budowlanego, kieruje najważniejszymi pracami odbudowy i uru-
chomienia pierwszych produkcji w jednym z największych wówczas 
zakładów chemicznych w Polsce. Znowu wypełnia ten egzamin za-
wodowy celująco, a w lipcu 1948 r., zostaje przeniesiony służbowo, 
do Biura Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego w Gliwi-
cach, na stanowisko dyrektora naczelnego. Biurem tym kieruje przez 
wszystkie lata pracy, aż do przejścia na emeryturę w 1960 r. Biuro 
to zlokalizowane Gliwicach w sąsiedztwie ówczesnych, największych 
biur projektowych przemysłu chemicznego, głównie „Prosynchem” 
i „Bipropkwas’”, przez wiele lat współpracuje przy opracowywaniu 
planów zagospodarowania przestrzennego i projektów budowlanych 
największych zakładów chemicznych w kraju, m.in. w Mościcach, 

Oświęcimiu, Kędzierzynie, a w póź-
niejszych latach w Tarnobrzegu, Płoc-
ku, Puławach i innych.

W międzyczasie, pracując w biu-
rze projektów w Gliwicach, Stani-
sław Hüpsch podejmuje współpracę 
z miejscową Politechniką Śląską, 
szczególnie z Wydziałem Inżynieryj-
no Budowlanym, początkowo pro-
wadząc wykłady, a z czasem organi-
zując i kierując Katedrą Budownictwa 
Przemysłowego tej Uczelni.

Jak wspomniano, w wieku 68 
lat, w wyniku przejścia na emeryturę przestaje kierować Biurem 
Projektów, ale nawiązuje, osobistą już współpracę z Biurem Projek-
tów „Prosynchem” w Gliwicach, szczególnie angażując się w liczne 
prace dokumentacyjne dla Zakładów we Włocławku i Biegonicach. 
O Jego dalszej aktywnej twórczej pracy zawodowej, na rzecz „pro-
jektów przemysłowych, w tym krajowej chemii” może świadczyć fakt, 
że jeszcze w wieku 84 lat, za tego typu działalność, odznaczony zostaje 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kreśląc powyższą 
sylwetkę, szczególnie zawodową, Stanisława Hüpscha, z wykształcenia 
inżyniera budownictwa, z pełnym przekonaniem można Go określić, 
jako jednego z najbardziej zasłużonych twórców przemysłu rafineryj-
nego i chemicznego w Polsce – przed i po II wojnie światowej. Zmarł 
w wieku 93 lat w Gliwicach w dniu 6 kwietnia 1985 r.; pochowany 
został na miejscowym cmentarzu w tzw. kwaterze leśnej.

Krótką, wymienioną wcześniej charakterystykę osobowości Sta-
nisława Hüpscha warto uzupełnić opisem Jego sylwetki sporządzo-
nym przez innego Nestora gliwickiej i krajowej Chemii, prof. Wła-
dysława Plaskurę, który pisał w dniach Pożegnania o Stanisławie 
Hüpschu: „Powierzone prace wykonywał bez zarzutu, z prawdzi-
wym zacięciem inżynierskim i dużym poczuciem odpowiedzialno-
ści. Był przy tym człowiekiem prawym i ponad miarę uczciwym, 
pracowitym i sumiennym, wymagającym od siebie i od swoich 
współpracowników. Był dobrym kolegą i gorliwym patriotą, czego 
wyraz dał całym swoim życiem”.

Jerzy Paprocki

2015 rok został ogłoszony przez Radę Krajową FSNT-NOT Ro-
kiem Jubileuszowym zrzeszania się polskich inżynierów i techników. 
W 2015 roku przypadają ważne dla środowiska inżynierskiego ruchu 
stowarzyszeniowego rocznice:

– 180 lat od założenia przez gen. inż. Józefa Bema, Towarzystwa 
Politechnicznego Polskiego w Paryżu, które dało początek wszystkim 
polskim i polonijnym stowarzyszeniom naukowo-technicznym

– 110 lat Warszawskiego Domu Technika – głównej siedziby inży-
nierów i techników, która nieprzerwanie od 1905 r. służy społeczności 
technicznej

– 70 lat od powstania Naczelnej Organizacji Technicznej, nawią-
zującej do tradycji Stowarzyszenia Techników Polskich i Krakowskiego 
Towarzystwa Technicznego oraz przedwojennej Naczelnej Organizacji 
Inżynierów Rzeczypospolitej Polskiej

– 60 lat Muzeum Techniki i Przemysłu.
Cykl uroczystości związanych z Rokiem Jubileuszowym, zakoń-

czony zostanie w 2016 r. Kongresem Inżynierów i Techników Polskich
16 kwietnia br. w budynku NOT w Warszawie rozpoczęły się 

uroczystości obchodów Jubileuszowego. Pani Prezes FSNT NOT 
Ewa Mańkiewicz – Cudny w ciekawej prezentacji przypomniała hi-
storię ruchu stowarzyszeniowego inżynierów, pokazując ją na tle hi-

storii Polski i historii rozwoju przemysłu, wynalazczości, cywilizacji. 
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Pan Olgierd Dzie-
koński, minister Kancelarii Prezydenta RP , który wystąpił w imieniu 
Pana Prezydenta RP; Pani minister Kidawa Błońska – w imieniu Pani 
Premier Ewy Kopacz; Pan Premier Janusz Piechociński oraz – w prze-
słanym filmie Pan Jerzy Buzek.

Po oficjalnych wystąpieniach głos zabierali przedstawiciele mło-
dego pokolenia – twórcy ciekawych rozwiązań technicznych, nie-
kiedy już utytułowani za pracę i dokonania, albo stypendyści uczelni 
lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Reprezentowali 
zespoły ze swoich uczelni, m.in. Politechniki Gdańskiej, Politechniki 
Warszawskiej, AGH z Krakowa, Uniwersytetu w Białymstoku; or-
ganizatorzy Turnieju Młodych Mistrzów Techniki (TMMT) omówili 
dotychczasowe cele i osiągnięcia tego turnieju; zaprezentowano pro-
gram Bord of European Students of Technology (BEST) oraz Konkurs 
Inżynierski EBEC.

Gratulujemy Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych 
NOT inicjatywy i przygotowania Jubileuszowego Roku, upamiętniają-
cego i przypominającego znaczenie i bardzo ważną rolę inżynierów 
w rozwoju cywilizacyjnym Polski i świata.
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