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kPrzemysł chemiczny w statystyce

Polski przemysł chemiczny w czasie II wojny światowej 

W maju br. obchodzimy 70. rocznicę zakończenia II wojny świato-
wej, która odciskając swoje, najczęściej tragiczne, piętno na wszystkich 
dziedzinach życia politycznego, społecznego i gospodarczego, głównie 
Europy, w tym Polski, pozostawiła znaczący wpływ na stan i przyszłe 
losy również przemysłu chemicznego w naszym kraju. Zachowując tra-
dycyjny charakter niniejszej winiety CHEMIKA, zmiany zaistniałe w tym 
przemyśle w latach wojny, pragniemy przedstawić głównie w ujęciu 
statystycznym, uzupełniając wybranymi informacjami o wojennych lo-
sach najważniejszych zakładów przemysłu chemicznego w Polsce.

Nie dysponujemy niestety szczegółowymi danymi statystycznymi 
o stanie tego przemysłu w latach wojennej okupacji. Ostatni, przedwo-
jenny rocznik statystyczny GUS, jaki ukazał się przed wojną w Polsce 
pochodzi z 1939 r. i zawiera dane za poprzednie lata. Przytoczone więc 
w niniejszym tekście informacje oraz wielkości liczbowe pochodzą 
z określonych przedwojennych, jak również powojennych, wydaw-
nictw GUS i innych źródeł, szczególnie z wydanych przez SITPChem 
„Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego” (Tom 2 autor: A. 
Zimowski) oraz wielu opracowań własnych.

W Tablicy 1 przedstawiono, zebrany z różnych, m.in. wymienio-
nych na wstępie, źródeł, zbiór wybranych ogólnych danych statystycz-
nych dotyczących Polski, jej ludności, stanu kultury i szkolnictwa, wy-
dobycia surowców mineralnych, zakładów przemysłowych i na tym 
tle dotyczących przemysłu chemicznego oraz wielkości produkcji 
ważniejszych chemikaliów. Dane dotyczą lat przedwojennych, tuż 
po II wojnie światowej oraz dla przedstawienia obrazu rozwoju kraju 
od lat powojennych do obecnych, prezentujemy dodatkowo podobne 
wielkości dotyczące 2013 i 2014 r., wraz ze wskaźnikami zmian w wy-
mienionych okresach.

Jako uzupełnienie statystycznych danych prezentowanych w Tabli-
cy 1, szczególnie wielkości dotyczących lat przedwojennych, warto po-
dać, że przemysł w tym okresie stanowił 30% dochodu narodowego 
kraju, lokując się na drugim miejscu po rolnictwie (45%). Rolnictwo da-
wało wówczas zatrudnienie dla 60% ludności kraju; w przemyśle wraz 
z rzemiosłem zatrudnienie stanowiło 17% pracujących. Pod względem 
wartości produkcji przemysłowej przemysł chemiczny stanowił 8% 
produkcji krajowej, a wraz z przemysłem rafineryjnym 15,6%.

Jak podano w Tablicy 1, krajowy przemysł chemiczny w Polsce 
w 1935 r. grupował 929 zakładów przemysłu chemicznego, w tym 
163 przetwórstwa tłuszczowego (m.in. olejarnie i fabryki mydeł), 103 
gazownie, 62 wytwórnie farb i lakierów, 59 kosmetyków, 56 farmaceu-
tyków oraz pozostałych wytwórni: nawozów, wyrobów z gumy, barw-
ników i innych. W przemyśle tym zatrudnionych było w 1936 r. łącznie 
57,4 tys. pracowników, w tym 48,9 tys. pracowników fizycznych.

W trakcie działań wojennych wiele zakładów przemysłu chemiczne-
go na terenie Polski uległo częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu. 
Nie dysponujemy kompleksową oceną stanu tych zniszczeń, ani ogólną 
oceną funkcjonowania niezniszczonej części tego przemysłu w latach 
okupacji; indywidualne informacje, do których udało się dotrzeć, doty-
czące pojedynczych zakładów, przedstawiamy wybiórczo dalej. Ocenia-
jąc stan przemysłu zaraz po wojnie trzeba podkreślić, że istotne zmiany 
krajowego przemysłu, tak całego jak i chemicznego, nastąpiły w wyniku 
przesunięcia granic Polski, jako konsekwencja powojennych decyzji pod-
jętych przez tzw. Wielką Trójkę (USA, W. Brytania i ZSRR). Utraciliśmy 
wówczas określoną liczbę zakładów na terenie tzw. Kresów Wschod-
nich; największe straty dotyczyły sprawnych i rozbudowanych przez 
II Rzeczypospolitą, aczkolwiek formalnie niezaliczanych do przemysłu 

chemicznego, kopalń gazu i ropy naftowej oraz zakładów ich przeróbki 
(w tym rafinerie), a także wydobycia i przeróbki soli kamiennej i pota-
sowej. Polska, po zakończeniu wojny, niejednokrotnie z opóźnieniem, 
uzyskała natomiast, na tzw. Ziemiach Zachodnich, poniemieckie zakła-
dy przemysłu chemicznego. Opóźnienie wynikało z faktu, że zakłady te 
początkowo zajmowane były przez wojska radzieckie i traktowane jako 
trofea wojenne. Bardzo częste w ramach tych reparacji, wiele urządzeń 
poniemieckich wywożono do ZSRR (m.in. z Oświęcimia – Dwory i z Gli-
wic – Carbochem). Ponadto niemieckie zakłady na Ziemiach Odzyska-
nych budowane były najczęściej na ówczesne potrzeby machiny wojen-
nej Niemiec i nie były dostosowane do warunków i potrzeb tworzącej 
się tam gospodarki polskiej.

Tablica 1
Polska i przemysł chemiczny w latach przed i po II wojnie światowej

Wyszczególnienie
Jednost-

ka

1938 r.

Liczba

1946 r. 2014 r.

Liczba
1938 r.

= 100
Liczba

1938 r.

= 100

Powierzchnia kraju tys. km2 389,7 311,7 80,0 312,7 80,2
Długość granic km 5.548 3.556 64,1 3.511 63,3
- w tym morskich km 140 497 355,0 440 314,3
Liczba województw szt. 16 14 87,5 16 100,0
Liczba powiatów szt. 264 299 113,3 314 118,9
Liczba miast szt. 611 703 115,1 9087) 148,6
Ludność ogółem tys. os. 34.849 23.930 68,6 38.490 110,4
Zawarte małżeństwa tys. 279 282 101,1 1807) 64,5
Rozwody tys. bd 8,0 - 66,17) -
Urodzenia żywe tys. 850 623 73,3 3707) 43,5
Zgony tys. 480 242 50,4 3877) 80,6
Przyrost naturalny tys. 370 381 103,0 - 177) - 4,6
Uczelnie wyższe szt. 28 31 110,7 438 1.564,3
Studenci wyższych uczelni tys. os. 50,0 55,5 111,0 1.5507) 3.100
Teatry zawodowe szt. 103 59 57,3 1707) 165,0
Kina stałe szt. 807 404 50,1 4747) 58,7
Liczba mieszkańców Warszawy szt. 1.265 478,8 37,8 1.729 136,7
Pracujący (przeciętnie w roku) tys. os. 4.2171) 10.1865) 241,5 13.7357) 325,7
Pracujący w przemyśle tys. os 7073) 1.263 158,9 2.542 319,7
Pracujący w przem. chem. tys. os 57,43) 47,4 74,5 261 407,8
Ilość zakładów ogółem tys. szt. 22,93) 144,46) x 193,3 2.974
Ilość zakładów przem.chem. szt. 9292) 2.200 221,8 22.127 2.231

WYDOBYCIE SUROWCÓW
Węgiel kamienny tys. t 38.100 47.288 124,1 73.012 191,6
Sól kamienna i warzona tys. t 417 274 65,7 1.220 292,6
Sole potasowe tys. t 567 - - - -
Ropa naftowa tys. t 507 82 16,1 947 186,8
Gaz ziemny mln m3 584 102 17,5 5.362 918,2

PRODUKCJA
Koks tys. t 4.000 3.575 89,4 9.432 238,8
Przerób ropy tys. t 502 bd - 24.2007) 4.820,7
Benzyna tys. t 141 24,4 17,3 3.848 2.729,1
Kwas siarkowy tys. t 2894/ 35,7 12,4 1.550 536,3
Nawozy sztuczne w masie tys. t 411 347 84,4 7.3417) 1.786,1
Soda kalcynowana tys. t 87 29,9 34,4 1.053 1.210,3
Soda kaustyczna tys. t 40 4,2 10,5 77 192,5
Biel cynkowa tys. t 17 bd - 13,17) 77,1
Farby tys. t 2,94/ 1,3 44,8 1.014 34.966
Barwniki tys. t 2,0 1,6 80,0 6,8 340
Włókna chemiczne tys. t 6,2 3,9 62,9 41 661,3
Mydła tys. t 534/ 15,5 29,2 145 273,6

Opony samochodowe tony bd 121 -
42 mln 
sztuk

-

HANDEL ZAGRANICZNY
Eksport mln USD 240 37,8 15,8 218.900 91.208
Import mln USD 260 34,0 13,1 222.200 85.462

1) – wg spisu ludności z 1931 r.; 2) – dotyczy 1935 r.; 3) – dotyczy 1936 r.; 4) – dotyczy 1937 r.; 5) – dotyczy  1950 r.; 
6) – łącznie z rzemieślniczymi; 7) – dotyczy 2013 r.
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Jako uzupełnienie tych ogólnych informacji, przedstawiamy dalej, 
przykładowo, indywidualne wybrane dane na temat niektórych branż 
oraz fabryk chemicznych – ich sytuacji przed, w czasie i zaraz po II 
wojnie światowej.

Oddział kwasu azotowego w Tarnowie Mościcach

Za nowoczesną wizytówkę przedwojennego, krajowego przemy-
słu chemicznego i polskiego przemysłu w ogóle, uznać należy, ówcze-
sny przemysł nawozów azotowych. Tworzyły go głównie państwowe 
Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i Chorzo-
wie – obydwa zakłady, które zapisały chlubne karty przedwojennego 
przemysłu. Chorzowskie, uruchomione, bez zniszczonej przez Niem-
ców dokumentacji, przez polskich inżynierów po przejęciu fabryki 
w 1922 r.; mościckie, uruchomione w 1930 r. jako najnowocześniejsze 
w skali europejskiej, ówczesne zakłady azotowe. W czasie wojny za-
kłady w Chorzowie uległy niewielkim zniszczeniom, i dzięki temu już 
w marcu 1945 r. większość produkcji nawozów azotowych oraz karbi-
du została wznowiona. Zakłady w Mościcach funkcjonowały przez lata 
okupacji, jak większość innych, pod zarządem niemieckim, ale pod ko-
niec wojny Niemcy zdemontowali i wywieźli, do Niemiec i Austrii, pra-
wie wszystkie najważniejsze urządzenia produkcyjne. Po wojnie, dzięki 
zapobiegliwości polskich pracowników, udało się je odnaleźć; wróciły 
do Mościc, ale pierwszą produkcję saletrzaku uruchomiono dopiero 
w 1947 r. Niewielką produkcję amoniaku i związków azotowych udało 
się również uruchomić zaraz po wojnie w małych, przedwojennych 
zakładach azotowych w Knurowie; już w sierpniu 1945 r. zaczęto tam 
wytwarzać amoniak (przetwarzany na nawozy) w ilości 20 t/dobę.

Ważną częścią przedwojennej produkcji był przemysł nawozów 
fosforowych, surowcowo związany z wytwarzaniem kwasu siarkowe-
go. Otrzymywano go głównie w hutniczym przerobie siarczków żela-
za (piryty) i metali kolorowych (blenda, galena itp.). Tuż przed wojną 
kwas wytwarzano w Polsce w 15 wytwórniach, m.in. w Warszawie, 
Luboniu, Rudnikach, Szopienicach, Trzebini, Świętochłowicach, Mi-
kołowie i w kilku innych. Dominowały metody: komorowa i wieżo-
wa. Metodą kontaktową, stosowaną w Polsce do dzisiaj, pracowały 
wówczas nieliczne zakłady, m.in. w Toruniu i Kielcach. Łączna roczna 
zdolność produkcji kwasu wynosiła wówczas ok. 300 tys. t, z czego, 
w latach tuż przed wojną, wykorzystywano ją w ok. 60%. W czasie 
wojny większość tego przemysłu została mniej lub bardziej zniszczona. 
Największej dewastacji wojennej uległa, pamiętająca podobno czasy 
epoki starożytnego Rzymu, związana z produkcją H2SO4, kopalnia pi-
rytu „Staszic” w Rudkach (rudy żelaza). Po wojnie, pierwsze produkcje 
kwasu podjęto w mniej zdewastowanych zakładach cynkowych na Ślą-
sku oraz w Żarowie i Wałbrzychu na Dolnym Śląsku.

Z przemysłem kwasu siarkowego, ściśle powiązany był, jak już 
wspomniano, przemysł nawozów fosforowych, który w latach przed 
i po wojnie, na tle innych chemicznych branż, stanowił w Polsce zna-
czący potencjał. Główny asortyment tych nawozów stanowiły: su-
perfosfat pojedynczy, tomasyna i supertomasyna, dwufosfat i mączka 

kostna. Przed 1939 r. wytwarzano je w ilości ok. 200 tys. t/rok (acz-
kolwiek w latach kryzysu produkcja ta była niższa) w 14 zakładach 
fosforowych, m.in. w dwóch we Lwowie, w Katowicach Bogucicach, 
Luboniu, Włocławku, Rudnikach, Wadowicach, Kielcach, Borku Fałęc-
kim. Po wojnie pierwszą produkcję fosforowych nawozów podjęto 
w Bogucicach i Rędzinach.

Znaczącą, na ówczesne czasy, pozycję zajmował w przedwojennej 
Polsce przemysł sodowy. Tuż przed wojną sodę kalcynowaną wytwa-
rzano w zakładach „Solvay” w Inowrocławiu (Mątwy) i w Krakowie 
(Borek Fałęcki) w oparciu o znajdujące się w pobliżu złoża soli i ka-
mienia wapiennego. Wytwarzano również sodę kaustyczną, dwoma 
metodami: elektrochemiczną (Mościce i Ząbkowice Będzińskie) oraz 
kaustyfikacji węglanu sodowego (Inowrocław i Kraków).

Reklama Zakładów „PEPEGE” w Grudziądzu

W miarę rozbudowany okazał się w Polsce, tuż przed II wojną 
światową, przemysł gumowy. Wytwarzano wówczas już w dość szero-
kim asortymencie opony i dętki, taśmy transporterowe, węże, obuwie 
gumowe, uszczelki i inne artykuły techniczne. Do większych zakładów 
gumowych należały m.in. „Semperit” w Krakowie, „Stomil” w Pozna-
niu, „PePeGe” w Grudziądzu, „Kauczuk” w Bydgoszczy, „Rygawar” 
w Warszawie oraz na wschodzie Polski „Ardal” w Lidze w woj. Nowo-
gródek. Szczególnie wart odnotowania jest fakt uruchomienia w kwiet-
niu 1939 r. w Dębicy, najnowszej w tym czasie w Europie, fabryki opon 
samochodach na bazie kauczuku syntetycznego wg technologii opra-
cowanej przez polskiego chemika W. Szukiewicza (CHEMIK 11/2012). 
Po wojnie kilka zakładów tego przemysłu było zdewastowane przez 
okupanta w wielkim stopniu. Dotyczyło to głównie „PePeGe” w Gru-
dziądzu (zniszczone w 70%), nowoczesnej fabryki opon w Dębicy 
i zakładu gumowego w Sanoku. Przywrócenie ich do pełnej produk-
cyjnej sprawności trwało po kilka lat. Pozostałe zakłady, szczególnie 
w Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi, Krakowie, Wolbromiu, Poznaniu 
i Piastowie, mimo znacznych dewastacji i wywiezienia przez Niem-
ców urządzeń, dzięki ogromnemu zaangażowaniu załóg, w krótszych 
terminach podjęły przynajmniej część produkcji. Zakłady w Poznaniu 
już w kwietniu 1945 r. zaczęły produkcję opon i dętek; krakowski 
„Smperit” – wobec wywiezienia prawie wszystkich urządzeń – podjął 
produkcję pod koniec 1945 r.; w Wolbromiu, gdzie okupant nie zdążył 
zdewastować zakładu, produkcja ruszyła w maju 1945 r. W zakładach 
w Piastowie, w których do stycznia 1945 r. znajdował się szpital Po-
wstańców Warszawskich, po ich zwolnieniu i odnalezieniu na terenie 
Niemiec znaczących ilości wywiezionych urządzeń, produkcja, głównie 
gumowych artykułów technicznych, ruszyła w 1946 r.
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kZ przemysłem gumowym, częściowo już przed wojną, a szczegól-
nie zaraz po wojnie, związany był, głównie organizacyjnie, przemysł 
tworzyw sztucznych, ale również materiałów wybuchowych oraz farb 
i lakierów. Najważniejszy wówczas podmiot gospodarczy tej branży, 
to Zakłady Tworzyw Sztucznych i Farb „Pronit” w Pionkach – wy-
budowane w ramach COP – nowoczesny producent, głównie ma-
teriałów wybuchowych dla potrzeb Wojska Polskiego. Przed wojną 
wytwarzano głównie: bawełnę strzelniczą oraz proch armatni i kara-
binowy. Duże ilości materiałów wybuchowych Polska eksportowała 
wówczas m.in. do Francji. W planie przewidziane było uruchomienie 
tworzyw sztucznych i farb. Już 8 września 1939 r. zakłady zostały zajęte 
przez okupanta, trwała tam produkcja na potrzeby wojenne Niemców, 
ale już pod koniec wojny Niemcy zaczęli dewastować zakład (wywie-
ziono ok. 3.500 wagonów urządzeń i materiałów). W chwili zakoń-
czenia okupacji fabryka była całkowicie zniszczona. Przy ogromnym 
poświęceniu załogi (m.in. wyszukiwano na terenie Niemiec wywiezio-
ne urządzenia), już w 1945 r. udało się uruchomić pierwszą produkcję 
amunicji myśliwskiej; od 1947 r. podjęto produkcje bawełny kolodio-
nowej i celuloidu.

Wojna zastała krajowy przemysł farmaceutyczny w stanie dość do-
brze rozbudowanej i funkcjonującej branży. Pochodziło z niej ok. 75% 
wszystkich zużywanych w kraju leków. W 1939 r. wytwarzało je 487 
firm farmaceutycznych, w tym ok. 100 dużej i średniej wielkości, 
wśród nich m.in. zakłady w Pabianicach, Łodzi, Poznaniu, Lwowie, 
Starogardzie, Grodzisku Mazowieckim oraz w Warszawie (Tarcho-
min, L. Nasierowski oraz Karolkowa). W czasie okupacji, szczególnie 
większe zakłady, były na ogół czynne, ale podporządkowane zostały 
koncernom niemieckim, takim jak Degusa (Grodzisk Mazowiecki), 
Bayer (Starogard Gdański), Knoll (Tarchomin); wszędzie tam działały 
zarządy niemieckie. W wyniku działań wojennych, większość zakła-
dów, zlokalizowanych w Warszawie lub w jej rejonie, uległa znaczące-
mu zniszczeniu (Motor, Synthesa, Wende, Klave i in.). Po wojnie, przy 
ogromnym zaangażowaniu załóg, już w pierwszych miesiącach udało 
się uruchomić produkcję pierwszych leków, najczęściej o najprostszej 
technologii wytwarzania.

Zakłady Farmaceutyczne „L. Nasierowski” w Warszawie

W miarę nowoczesną i rozbudowaną wizytówką przedwojennego 
przemysłu chemicznego była branża włókien chemicznych z zakładami 
w Tomaszowie Mazowieckim i Chodakowie k/Sochaczewa. Wytwa-
rzano w nich głównie włókna i folie wiskozowe, a ponadto, w Toma-
szowie Mazowieckim, półprodukt dla tego przemysłu – dwusiarczek 
węgla. W czasie wojny zakłady zostały zdewastowane w małym stop-
niu; po wojnie, po kilku miesiącach, podjęto w nich produkcję; także 
w zbudowanej w latach okupacji wytwórni włókien w Łodzi. Dużo 
dłużej trwało to w zakładach uzyskanych przez Polskę na Ziemiach 
Zachodnich w Jeleniej Górze, Gorzowie, Wrocławiu i Szczecinie (Ży-
dowce). Początkowo zajmowały je władze radzieckie; ostatni zakład 
(w Gorzowie) przekazany został pod administrację polską dopiero 

w połowie 1946 r. Otrzymano właściwie tylko budynki, gdyż prawie 
wszelkie urządzenia, traktowane przez ZSRR jako reparacje wojenne, 
zostały tam wywiezione. Montowanie nowych urządzeń i uruchamia-
nie produkcji trwało dość długo; podjęcie, choćby częściowej, pierw-
szej w nich produkcji, najpóźniej nastąpiło w Jeleniej Górze, bo dopiero 
w 1953 r. W procesach uruchamiania tych fabryk wielką rolę odegrali 
przedstawiciele załóg z przedwojennych polskich zakładów.

Wszelka działalność polskiego przemysłu chemicznego w latach 
przed, w trakcie i po wojnie, integralnie związana była z istnieniem, 
niejednokrotnie bohaterskich, załóg. Nie sposób podać wiele związa-
nych z tym szczegółów; pozostańmy przy przywołaniu, przykładowo, 
pamięci o niektórych z tych, którzy wnieśli największy intelektualny 
wkład w dzieło funkcjonowania przemysłu chemicznego tuż przed 
wojną, a następnie zaraz po jej zakończeniu, i przyczynili się do jego 
intensywnej odbudowy i uruchamiania produkcji. Byli to m.in.:

Anastazy BORYNIEC – absolwent chemii UJ; w latach 1934–1939 
kierownik Laboratorium Badawczego w Zakładach w Tomaszowie. 
Po wojnie do 1948 r., tamże, jako Naczelny Inżynier kierował uru-
chomieniem i rozwojem zakładów, nie tylko w Tomaszowie, ale rów-
nież w przejętych przez Polskę fabrykach na Ziemiach Zachodnich. 
Od 1949 r. podejmuje pracę na Politechnice Łódzkiej organizując 
tam, z czasem jako profesor, Wydział Włókien Sztucznych PŁ, będąc 
też jego dziekanem.

Tadeusz DMYTRAK – inż. chemik; do 1939 r. pracownik Labo-
ratorium Badawczego w Pionkach. Po wojnie uruchamia większość 
produkcji materiałów wybuchowych w kilku polskich zakładach. 
Od 1957 r. dyrektor biura projektów przemysłu farmaceutycznego, 
a w następnych latach (do 1974 r.) dyrektor ds. inwestycji w Zjedno-
czeniu tego przemysłu.

Stanisław KOŚCIUKIEWICZ – inż. chemik; do 1939 r. dyrektor 
Zakładów Erg w Bieruniu, po wojnie dyrektor w zakładach o po-
dobnym profilu „Nitron” w Krupskim Młynie, kierując ich powo-
jenną rozbudową.

Konstanty LAIDLER – inż. chemik; w latach 1936–1939 pra-
cownik badawczy w Mościcach. Po wojnie (1948–1955) zmiennie 
dyrektor naczelny, techniczny i inwestycyjny zakładów w Kędzierzy-
nie. Od 1955 r. do 1964 r. Dyrektor Departamentu Techniki w Mini-
sterstwie Przemysłu Chemicznego, a w latach 1964–1966 dyrektor 
Instytutu Chemii Ogólnej. Po 1966 r. wiceminister w Komitecie ds. 
Nauki i Techniki.

Stanisław MIERNIK – inż. chemik; od 1935 r. praca w laboratorium 
badawczym w Tomaszowie Mazowickim Po wojnie odbudowa zakła-
dów w Tomaszowie, a w latach 1948–1951 dyrektor zakładów włókien 
we Wrocławiu. Od 1951 r. dyrektor generalny, a następnie, do 1976 r., 
wiceminister Przemysłu Chemicznego.

Władysław ZAJEZIERSKI – inż. chemik; pracę (robotnik) w Mo-
ścicach podjął w 1929 r.; po studiach (1937 do 1944) praca w rafinerii 
nafty w Drohobyczu. Od 1945 r. kierownik laboratorium w rafinerii 
w Czechowicach, a następnie naczelny inżynier tamże. Od 1953 r. dy-
rektor rafinerii w Trzebini, a w latach 1954–1968 naczelny inżynier 
w Zjednoczeniu Przemysłu Rafinerii Nafty; od 1968 r. do 1975 r. kieruje 
Instytutem Technologii Nafty w Krakowie.

Nieliczni, wymienieni w tym miejscu, wraz gronem polskich che-
mików czasów II wojny światowej, o których mowa w tym wydaniu 
miesięcznika CHEMIK pod winietą „Kalendarium Chemików…” sta-
nowili godną reprezentację wszystkich ludzi nauki i przemysłu che-
micznego Polski lat wokół wojennych. Swoją postawą, poświęceniem, 
a niejednokrotnie utraconym zdrowiem lub życiem, potwierdzili Oni 
przywiązanie do swojej profesji, a pośrednio do własnej Ojczyzny. Peł-
na szacunku pamięć o Nich jest z kolei miernikiem naszego przywiąza-
nia do najważniejszych wartości w życiu.

Jerzy Paprocki


