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Władysław PLASKURA 
(1905–1987)

W minionym miesiącu upłynęło 110 lat od przyjścia na świat wybit-
nego przedstawiciela świata techniki, który przysłowiowymi „złotymi 
zgłoskami” zapisał się w przedwojennej, a szczególnie powojennej, 
historii polskiego przemysłu chemicznego. Absolwent Politechniki 
Lwowskiej przed II wojną światową, szef biura konstrukcyjnego Za-
kładów Azotowych w Mościcach. W latach okupacji wieloletni więzień 

hitlerowskiego obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz. Po wojnie 
pracuje na różnych odpowiedzial-
nych stanowiskach w biurach pro-
jektów i administracji przemysłu 
chemicznego. Z czasem pracę 
w przemyśle łączy z działalnością 
naukową i dydaktyczną jako pro-
fesor Politechniki Śląskiej. Autor 
wielu książek, patentów i publika-
cji. Aktywny działacz SITPChem 
oraz wieloletni współpracownik 
Redakcji CHEMIK i innych czaso-
pism chemicznych. Jeden z nielicz-

nych w nauce i przemyśle, odznaczony w minionych latach, w tym 
przypadku zapewne zasłużenie, najwyższym orderem „Budowniczego 
Polski Ludowej”.

Władysław Plaskura urodził się 10 maja 1905 r. w miejscowości 
Łazy powiat Frysztat (Czechy) na Śląsku Cieszyńskim. W 1923 r., 
po zdaniu z wyróżnieniem matury w gimnazjum w Oświęcimiu, wstą-
pił na Wydział Mechaniczny Politechniki Lwowskiej. Studia ukończył 
w 1928 r. z bezprecedensowym zwolnieniem przez Radę Wydziału 
z wykonania pracy dyplomowej – w dowód uznania za wybitne pra-
ce konstrukcyjne wykonane w trakcie studiów. Początkowo pracuje 
w Zarządzie Miasta Lwów, kierując budową miejskiej chłodni, a rów-
nolegle pełni obowiązki asystenta w laboratorium maszynowym ma-
cierzystej Politechniki. Od czerwca 1930 r. do września 1931 r. pełni 
służbę wojskową w 1 Pułku Pancernym WP, po której wraca do pracy 
w Zarządzie Miejskim we Lwowie. Zajmuje tam kierownicze funkcje 
przy realizacji wielu dalszych budów, m.in. krytej pływalni, oraz nad-
zoruje urządzenia maszynowe w kilku obiektach miejskich. Równole-
gle prowadzi wykłady w szkole przemysłowej we Lwowie.

W 1936 r. opuszcza Lwów i angażuje się do pracy w Państwowej 
Fabryce Związków Azotowych w Mościcach, początkowo jako inży-
nier konstruktor, a z czasem jako szef zakładowego biura konstruk-
cyjnego. Pod Jego kierownictwem zaprojektowano i wybudowano 
szereg nowych urządzeń i aparatów w fabrycznych instalacjach kwasu 
azotowego, saletry oraz elektrolizy soli. Również w Mościcach, rów-
nolegle z pracą zawodową prowadzi kursy szkolenia technicznego. 
Po wybuchu II wojny światowej i opanowaniu Zakładów w Mościcach 
przez Niemców, wobec odmowy pracy pod okupacyjnym nadzorem, 
z początkiem 1940 r. zostaje aresztowany. Przebywa początkowo 
w więzieniach w Tarnowie i w Wiśniczu, a z chwilą zorganizowania 
przez Niemców obozu koncentracyjnego Auschwitz, staje się jednym 
z pierwszych jego więźniów, z wytatuowanym na ręce numerem 1000. 

W obozie, na polecenie okupanta, prowadzi więzienną grupę robót 
technicznych, gdzie daje się poznać jako szef nadzwyczaj życzliwy dla 
współwięźniów, ratuje wiele osób od różnych obozowych tragedii. Po-
magając innym, sam doznał ludzkiej życzliwości, która prawdopodob-
nie uratowała Mu życie. Opisał to w „Oświadczeniu”, które zachowane 
jest w dokumentach Muzeum Auschwitz. Gdy z obozu uciekł jeden 
z więźniów, Niemcy wyznaczyli grupę 20. więźniów do natychmiasto-
wej śmiertelnej egzekucji. Wśród nich znalazł się również Władysław 
Plaskura. Gdy stał w grupie „straceńców” przed frontem apelowym 
a jeden z grupy osłabiony upadł, nastąpiło chwilowe zamieszanie 
w trakcie którego, inż. Hille, również więzień z Mościc, ale znajdujący 
się w grupie zasadniczej apelu, szarpnął inż. Plaskurę, wciągając Go 
do grupy w tym momencie „nieskazanych” jeszcze na śmierć. Niemcy 
nie zauważyli epizodu, a Władysław Plaskura pozostał wśród żywych.

Z chwilą wyzwolenia obozu przez Armię Czerwoną, w marcu 
1945 r., Plaskura wraca natychmiast do czynnej pracy zawodowej, 
angażując się w Gliwicach, przy powojennej odbudowie przemysłu 
chemicznego. Początkowo jest to praca w Głównym Biurze Inwestycji 
i Odbudowy w Gliwicach, a następnie, tamże, w Biurze Projektów „Bi-
prochem”, gdzie po krótkim czasie, obejmuje stanowisko Dyrektora 
Technicznego Biura. Szybko, wykazując wybitne zdolności techniczne 
i organizacyjne oraz wielką umiejętność współdziałania i kierowania 
zespołami ludzkimi, awansuje na coraz bardziej odpowiedzialne stano-
wiska. Z czasem obejmuje funkcję Dyrektora Inwestycji (ogólnokrajo-
wego) Zarządu Przemysłu Chemicznego, aby po krótkim czasie pod-
jąć obowiązki Dyrektora Naczelnego Centralnego Zarządu Przemysłu 
Syntezy Chemicznej w Gliwicach. Pełniąc wszystkie te funkcje, inż. 
Władysław Plaskura nadzorował głównie wszechstronne prace zwią-
zane z powojenną odbudową, a następnie budową i funkcjonowaniem 
nowych obiektów polskiego przemysłu chemicznego na terenie zakła-
dów, m.in. w Chorzowie, Tarnowie, Kędzierzynie, Blachowni Śląskiej, 
Oświęcimiu, Puławach, Płocku i innych mniejszych. Powstanie wielu 
znaczących obiektów przemysłowych w tych zakładach, które pracują 
do dzisiaj, związane było bezpośrednio z osobą dyrektora Władysła-
wa Plaskury. Mimo pełnienia funkcji kierowniczych, niejednokrotnie, 
dzięki doskonałej praktyce inżynierskiej i konstrukcyjnej, nabytej w po-
przednich latach, Władysław Plaskura angażował się z wielkim powo-
dzeniem w bezpośrednie prace tworzenia nowoczesnych rozwiązań 
w powstającym, niejednokrotnie od podstaw, krajowym przemyśle 
chemicznym. Jego zasługi, również w tym zakresie, były znaczące. 
Wśród zaprojektowanych i wybudowanych w tym czasie w krajowym 
przemyśle chemicznym instalacji produkcyjnych, Jego bezpośredni 
udział autorski był decydujący. Dotyczy to około 60 projektów urzą-
dzeń przemysłowych zastosowanych w kilkunastu wytwórniach, m.in.: 
kwasu azotowego (ciśnieniowego) w Tarnowie i Chorzowie; kwasu 
azotowego (bezciśnieniowego) w Kędzierzynie; rozkładu metanu 
w Tarnowie i Oświęcimiu, kaprolaktamu i chloru (Tarnów), karbidu, 
PCW i kauczuku (Oświęcim) i wielu innych w pozostałych zakładach.

Oddzielnym, ale najczęściej równoległym, obszarem prac, w które 
angażował się Władysław Plaskura, a z czasem czynił to w coraz szer-
szym zakresie, była działalność naukowa i pedagogiczna. Począwszy 
od 1952 r., gdy wszak tkwił w pełni spraw technicznych i organiza-
cyjnych krajowego przemysłu chemicznego, podjął równolegle współ-
pracę z Politechniką Śląską, rozpoczynając prace naukowe i wykłady 
w uczelnianym Instytucie Inżynierii i Aparatury Chemicznej. Był to do-
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skonały przykład idealnego procesu nauczania młodych adeptów sztuki 
inżynierskiej przez doświadczonego praktyka przemysłowego. Autor 
niniejszego biogramu, jako student tej Politechniki, również doświad-
czył tego praktycznie. Z czasem współpraca inż. Plaskury z Uczelnią 
stawała się coraz bardziej rozległa i doceniana. W 1963r. uzyskuje 
On tytuł profesora nadzwyczajnego, aby w 1975 r. zostać profeso-
rem zwyczajnym Politechniki w Gliwicach. Na uczelni, po kilku latach, 
obejmuje początkowo kierownictwo Katedry Aparatury Chemicznej, 
aby z czasem zostać dyrektorem uczelnianego Instytutu Inżynierii Che-
micznej i Budowy Aparatury.

W międzyczasie, wskutek pogarszającego się stanu zdrowia, 
w 1965 r., prof. Wł. Plaskura wycofuje się z oficjalnej, wieloletniej pra-
cy w krajowym przemyśle chemicznym, poświęcając się jedynie pra-
cy uczelnianej. Dzieje się to jednak jedynie w obszarze formalnym. 
Na płaszczyźnie Uczelni, a z czasem również Polskiej Akademii Nauk, 
w której również szeroko się udziela (jest m.in. przewodniczącym Sek-
cji Korozji Aparatury Chemicznej PAN), prowadzi intensywną współ-
pracę z wieloma placówkami przemysłowymi, zarówno instytutów 
badawczych jak i zakładów. Efektem pracy naukowej i dydaktycznej 
prof. Władysława Plasukry jest opracowanie i wydanie 10. pozycji 
książkowych, ok. 80. publikacji, uzyskanie kilkunastu patentów, spo-
rządzenie dziesiątek ekspertyz przemysłowych oraz opinii i ocen.

Przez wiele lat, współpracuje z szeregiem placówek naukowych 
i społecznych. Poza wspomnianą już współpracą z placówkami Polskiej 
Akademii Nauk (m.in. Instytutem Podstaw Kształtowania Środowiska 
PAN), jest członkiem Rad Naukowych kilku chemicznych instytutów 
przemysłowych, m.in. IChO Warszawa, ICSO ”Blachownia”, INS. 
Puławy, IChPW Zabrze i innych. Najczęściej przewodniczy, albo jest 
członkiem Kolegium Redakcyjnego względnie Rad Programowych, 
kilku czasopism naukowo–technicznych, m.in. naszego miesięcznika 

CHEMIK, „Inżynierii i Aparatury Chemicznej” oraz „Ochrony przed 
Korozją”. Działa również aktywnie na terenie Stowarzyszenia Inży-
nierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Federacji NOT – 
we władzach obydwu organizacji pełni szereg odpowiedzialnych funk-
cji, w tym m.in. w Komisji Historii Przemysłu oraz w Wydawnictwie 
SIGMA-NOT. Za prace te zostaje wyróżniony Medalem Wojciecha 
Świętosławskiego oraz tytułem Członka Honorowego SITPChem. Jest 
ponadto członkiem Komitetu Nagród Państwowych.

Nadzwyczaj wszechstronna i pełna znaczących osiągnięć, wielo-
letnia praca naukowa i zawodowa prof. Władysława Plaskury została 
doceniona przez władze i instytucje różnego szczebla. Wielokrotnie 
uhonorowany został licznymi wyróżnieniami, wśród których, naj-
ważniejszym we współczesnych Mu czasach, orderem „Budownicze-
go Polski Ludowej”, zarezerwowanym zwykle głównie dla działaczy 
politycznych, do których, szczególnie jako bezpartyjny, raczej się nie 
zaliczał. Ponadto były to m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Medal 1000-lecia Państwa Polskiego, Krzyż Oświęcimski oraz 
dwukrotnie Nagroda Państwowa za osiągnięcia techniczno–przemy-
słowe i wiele innych. Wśród odznaczeń „zakładowych” uhonorowano 
Go tytułem zasłużonego dla zakładów m.in. w Tarnowie, Kędzierzynie, 
Oświęcimiu, Chorzowie, Blachowni, Hajdukach; biur projektowych 
„Prosynchem” i „Biprokwas” oraz Politechniki Śląskiej.

Władysław Plaskura zmarł w Gliwicach w wieku 82 lat w dniu 22 
kwietnia 1987 r., pozostawiając, szczególnie wśród tych z którymi bez-
pośrednio pracował, pamięć o Człowieku o wybitnych zdolnościach 
naukowych, zawodowych i organizacyjnych, szlachetnym usposobie-
niu, a jednocześnie nadzwyczaj życzliwym dla otoczenia.

Jerzy Paprocki
Źródła wykorzystane: Vikipedia, opracowania M. Grobelnego, A.Molendy i własne.
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Komisje przy PIPC
Prezes PIPC powołał dwie nowe Komisje:
13 kwietnia br. Prezes Zarządu PIPC powołał Komisję ds. In-

nowacji, która będzie się zajmowała kwestiami związanymi z pro-
mowaniem współpracy przedsiębiorstw chemicznych z ośrodkami 
naukowymi, a także z programami finansowania badań i innowacji 
w branży chemicznej. Koordynatorem prac Komisji jest Klaudia 
Kleps, oraz Komisję ds. Podatków – w związku z przewidywany-
mi zmianami warunków prawnych i wpływem tych zmian na działal-
ność podmiotów członkowskich Polskiej Izby Przemysły Chemicz-
nego; Koordynatorem tej Komisji będzie nim Marcin Sekuła, Radca 
Prawny Izby.

 
PIPC – podczas XIII konferencji „Efektywne zarządzanie 

energią w przemyśle”
12 marca 2015 r. w Czeladzi odbyła się XIII Konferencja „Efek-

tywne Zarządzanie Energią w Przemyśle”. PIPC reprezentował 
dr Krzysztof Łokaj, ekspert Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 
i wiceprzewodniczący Forum CO2, który powiedział m.in. „Szereg 
procesów chemicznych wiąże się z emisją gazów cieplarnianych. Unia Eu-
ropejska oczekuje od nas zredukowania emisji w stopniu dla nas nieosią-
galnym. Jedynym sposobem, żeby zmniejszyć poziom emisji CO2 zgodnie 
z zaleceniami UE, jest zaprzestanie produkcji. (…) Natura procesów che-
micznych jest taka, że niektóre z nich, choćbyśmy nie wiem jak uspraw-

niali proces, muszą emitować gazy cieplarniane. Jedynym sposobem, żeby 
uniknąć części emisji CO2, jest przestać produkować. W innym wypadku 
produkcja stanie się niekonkurencyjna.(…) Wymaga się od nas cudów, 
których my jako chemicy czynić nie potrafimy. Z drugiej strony przerzuca 
się na nas koszty energii elektrycznej, która zawiera CO2. A my, jako 
przemysł chemiczny, musimy konkurować nie tylko z naszymi sąsiadami 
z Niemiec, Ukrainy, Białorusi, ale również ze Stanami Zjednoczonymi, 
Bliskim i Dalekim Wschodem, a nawet z Ameryką Południową. Idea stwo-
rzenia postindustrialnej Europy zbankrutowała wraz z kryzysem 2008 
roku, który wyraźnie pokazał, że bez silnego kręgosłupa przemysłowego 
nie da się stworzyć stabilnej gospodarki. Dlatego dołożymy wszelkich 
starań, aby przemysł energochłonny, w tym przemysł chemiczny, nadal 
rozwijał się w naszym kraju – mimo szeregu niekorzystnych, a czasem 
wręcz szkodliwych wspólnotowych aktów prawnych. (http://www.kieru-
nekenergetyka.pl/konferencja,1539,16768.html)

Prezesi PIPC I ICCSS podpisali deklarację o współpracy
15 kwietnia 2015 r. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby 

Przemysłu Chemicznego i Krzysztof Paturej, Prezes Fundacji Między-
narodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS – Interna-
tional Centre for Chemical Safety and Security) podpisali porozumienie 
o współpracy. Dokument ma być wstępem do wspólnych działań 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa chemicznego i otworzyć możliwość 
realizacji wspólnych działań w tym zakresie.

(inf. PIPC, Newsletter kwiecień 2015r.)


