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Stefan NIEMENTOWSKI
(1866–1925)

90 lat temu odszedł na stałe wybitny polski przedstawiciel wie-
dzy chemicznej XIX i XX w. – czasów zaborów i początków II Rze-
czypospolitej; szczególnie związany ze środowiskiem naukowym 
Lwowa. Kształcił się w kilku ośrodkach europejskich; później był 
wybitnym badaczem i pedagogiem. Twórca wielu nowych wątków 

chemii organicznej, szczególnie 
w grupie związków aromatycz-
nych i heterocyklicznych, z od-
kryciem reakcji, która w anna-
łach wiedzy pozostała związana 
z Jego nazwiskiem. Wielokrot-
ny dziekan i rektor Politechniki 
Lwowskiej, Prezes renomowa-
nego ówczesnego Polskiego To-
warzystwa Przyrodników im. M. 
Kopernika we Lwowie, członek 
krakowskiej Polskiej Akademii 
Umiejętności; współzałożyciel 
Polskiego Towarzystwa Che-
micznego, a później jego Prezes.

Stefan Dominik Niementowski przyszedł na świat 4 sierpnia 
1866 r. w Żółkwi, mieście założonym na przełomie XVI i XVII w. 
przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, a po-
zostającym w XIX w. pod zaborem austriackim. Był synem Antonie-
go i Marii z Mussilów. Ojciec o silnych korzeniach rodowych znanej 
szlachty polskiej herbu Pobogów, której genealogiczne początki 
sięgały okresu Unii Lubelskiej (1569 r.). Młody Stefan po ukończe-
niu szkoły realnej wstępuje w 1882 r. do Szkoły Politechnicznej 
we Lwowie (protoplasty przyszłej Politechniki Lwowskiej) podej-
mując studia na Wydziale Chemii Technicznej, z polskim językiem 
nauczania (w odróżnieniu od uczelni na terenie dwóch pozostałych 
zaborów). Już w trakcie studiów nawiązuje kontakty z innymi euro-
pejskimi uczelniami. Po pierwszym roku nauki we Lwowie przenosi 
się na studia na Uniwersytecie w Berlinie, ale równolegle słucha 
wykładów znanego wówczas chemika K.T. Libermanna, na Politech-
nice w Charlottenburgu. Te ostatnie kontakty są istotne dla Nie-
mentowskiego, gdyż wówczas asystentem Libermanna jest polski 
chemik Stanisław Kostanecki (1860–1910) (Chemik 4/2010), który 
obejmuje opieką rozpoczętą tam pracę doktorską Niementowskie-
go. Niementowski nawiązuje też kontakty z następnym polskim 
chemikiem Augustynem Bistrzyckim (1862–1936), autorem syntez 
kilku barwników, w przyszłości profesorem chemii na Uniwersy-
tecie we Fryburgu w Szwajcarii. To środowisko, w którym przy-
szło żyć i pracować młodemu Niementowskiemu znacząco rzutuje 
na jego dalszy rozwój naukowy.

W 1885 r. Niementowski przenosi się do Monachium, gdzie studiu-
je i współpracuje, przez blisko dwa lata, z przyszłym noblistą niemiec-
kim (1905) Adolfem Bayerem (1835–1917). Pobyt w Niemczech Po-
lak wieńczy doktoratem pt. „Synteza kwasu nitrokokusowego i próby 
syntezy ryfikokusu”, który broni na Uniwersytecie w Erlanden. Istotna 
część pracy doktorskiej dotyczy tzw. anhydrozwiązków, które staną 
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się w przyszłości znaczącym obszarem zainteresowań i badań polskie-
go uczonego. Z uzyskanym naukowym tytułem Stefan Niementowski, 
w 1888 r. wraca do Lwowa i, w macierzystej Szkole Politechnicznej, 
przeprowadza habilitację pracą nt. związków aromatycznych. W na-
stępnym roku otrzymuje powołanie do wojska na służbę, którą od-
bywa przez dwa lata. Wraca kolejny raz do Szkoły we Lwowie, gdzie 
w latach 1890–1892 prowadzi zajęcia z chemii analitycznej. W 1892 r. 
obejmuje Katedrę Chemii Ogólnej w Szkole Politechnicznej, uzysku-
jąc nominację profesora nadzwyczajnego chemii ogólnej i analitycznej, 
a już po kolejnych dwóch latach pracy tytuł profesora zwyczajnego. 
Katedrą tą kieruje przez następne 33 lata.

Jest przez wiele lat doskonałym organizatorem i wykonawcą 
prowadzonych prac badawczych, a jednocześnie wybitnym wykła-
dowcą przedmiotów chemicznych. Tematem Jego zainteresowań 
naukowych jest kilka ważnych, niejednokrotnie wówczas jeszcze nie-
przebadanych, dziedzin chemii organicznej, którym poświęcił wiele 
lat pracy osiągając wybitne rezultaty; z racji na ograniczenie miejsca 
przytoczono najważniejsze, a wiele z nich miało charakter prac pio-
nierskich w skali nauk chemicznych:

Anhydrozwiązki – zajmował się nimi od początku naukowej 
kariery; były przedmiotem Jego pracy doktorskiej; najwięcej uwagi 
poświęcił przedstawicielowi grupy benzimidazolowi (związek dwu-
pierścieniowy z dwoma atomami azotu), ale przebadał i opisał, aż 9 
podgrup tego typu związków

Procesy kondensacji aminokwasów organicznych z amidami kwa-
sowymi i kwasami aromatycznymi; w ramach tychże przeprowadził 
syntezę m.in. kwasów m–homoantranilowego i szatynowego; w grupie 
tych prac uzyskał również wielocząsteczkowe amidyny

Syntezy układów chinolinowych w drodze kondensacji kwasów 
antranilowych z estrami ketokwasów, aldehydami i ketonami; w tej 
grupie badań przeprowadził również syntezę kwasu akrydyno-
wego, także w drodze kondensacji amino benzaldehydu z estrem 
szczawiowo–octowym

Badania nad określeniem warunków tworzenia się związków dia-
zoaminowych w procesie diazowania amin aromatycznych.

Szereg wymienionych prac Niementowski, szczególnie w później-
szych latach swojej działalności, prowadził i publikował wyniki, wspól-
nie ze swoimi młodszymi współpracownikami m.in. z L. Hoizerem,  
R. Josztem, B. Orzechowskim, B. Różańskim, E. Suchardą – niektórzy 
z wymienionych okazali się w dalszych latach wybitnymi przedstawi-
cielami nauk chemicznych w Polsce, którzy często w samodzielnie już 
prowadzonych pracach, kontynuowali tematykę badawczą zainicjowa-
ną przez swojego mistrza.

Mimo, powyżej tylko zasygnalizowanego, obszernego spektrum 
prowadzonych badań, prof. Stefan Niementowski wiele czasu i pra-
cy poświęca dodatkowym zajęciom, głównie na Uczelni, ale nie tylko. 
Od 1899 r. jest kilkakrotnie wybierany dziekanem Wydziału Chemicz-
nego, który w tym czasie znacząco rozbudowuje; na zmianę z trzy-
krotnie pełnionymi, również z wyboru, obowiązkami rektora Szkoły 
Technicznej we Lwowie, przyszłej Politechniki. Jednocześnie w latach 
1899–1901 oraz 1908–1909, z racji pełnionych funkcji rektorskich, 
jako wirylista, jest posłem na Sejm Galicyjski. Ponadto, już w 1897 r., 
a więc w wieku 31 lat, zostaje powołany na członka Akademii Umie-
jętności w Krakowie, która dopiero od 1919 r. przyjęła nazwę Polskiej 
Akademii Umiejętności.
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Szczególnie aktywnym działaczem i sprawnym organizatorem pla-
cówek naukowo–społecznych Stefan Niementowski staje się w latach 
II Rzeczypospolitej. Jest aktywnym członkiem Towarzystwa Naukowe-
go we Lwowie i kierownikiem jego Wydziału Matematyczno–Przyrod-
niczego oraz Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika. 
Od 1919 r., tj. od czasu powstania Polskiego Towarzystwa Chemicz-
nego, należąc do grona jego założycieli, do 1922 r. jest wiceprezesem 
Towarzystwa, aby w 1924 r. objąć funkcję prezesa. Częściowo rów-
nolegle, w latach 1919–1922, pełni funkcję prezesa Oddziału PTChem 
we Lwowie. Jest również członkiem założycielem Akademii Nauk 
Technicznych w Warszawie. Przy końcu swojego aktywnego życia, 
w 1925 r., w roku swojej śmierci, pełni funkcję Prezesa wspomnianego 
już Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika.

Gmach Krajowego Sejmu Galicyjskiego we Lwowie (ok. 1898 r.), 
w którym Stefan Niementowski zasiadał jako poseł

Nadzwyczaj aktywna naukowa, organizacyjna i społeczna działal-
ność prof. Stefana Niementowskiego jest wielokrotnie dostrzegana 
i doceniana przez środowiska, w których działa, zarówno w okresie 
zaboru austriackiego, jak i w Niepodległej Polsce. Za swoją wszech-
stronną działalność zostaje odznaczony m.in. austriackim Orderem 
Żelaznej Korony (1908) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski (1923).

Brama główna Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie; 1900 r.

Zakończył życie, podobnie jak przez wiele lat je realizował, tzn. 
w trakcie aktywnej działalności – odszedł nagle i przedwcześnie w wie-
ku 59 lat, podczas XII Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich, który 
odbywał się w lipcu 1925 r. w Warszawie. Pochowany został we Lwo-
wie, w którym spędził większość swoich aktywnych lat życia. Miejscem 
spoczynku został słynny galicyjski Cmentarz Łyczakowski.

Jerzy Paprocki
Źródła: Wikipedia, opracowania K. Sarneckiego, K. Zięboraka i inne.

XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
OCHRONA ŚRODOWISKA

Przepisy • Interpretacje • Rozwiązania • Trendy

21–23 października 2015 r.
DW JAWOR Ustroń Jaszowiec

,

• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu 
Chemicznego, Oddział Gliwice;  Sekcja Ochrony Środowiska 
przy Zarządzie Głównym, Warszawa

• Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa
• Federacja SNT NOT Rada Miejska, Gliwice

zapraszają na doroczną konferencję wszystkich zainteresowa-
nych nowymi rozwiązaniami proekologicznymi, trendami, prze-
pisami z zakresu ochrony środowiska

Zaproszenie jest adresowane szczególnie do pracowników 
naukowych, przedstawicieli przemysłu, przedstawicieli in-
stytucji zajmujących się ochroną środowiska i administra-
cji samorządowej, a także do przedstawicieli administracji 
państwowej.

Udział w konferencji umożliwi Państwu rozwiązanie 
własnych problemów, spotkanie fachowców z branży 

i nawiązanie profesjonalnych kontaktów.

Tematyka konferencji:
• Rozporządzenia, dyrektywy, przepisy prawa, komentarze
• Ochrona powietrza – technologie, urządzenia, systemy
• Nowoczesne metody przetwarzania i zagospodarowania 

odpadów (mechaniczne, biologiczne i termiczne)
• Biopaliwa – perspektywy i ograniczenia
• Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska
• Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej
• Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii
• Pakiet klimatyczny. Blaski i cienie
• Nowe rozwiązania proekologiczne

Referaty
Organizatorzy zachęcają do zgłaszania referatów, komu-

nikatów i posterów, które będą opublikowane w miesięczniku 
CHEMIK.
Uprzejmie prosimy PT Autorów o przekazywanie tytułu wystą-
pienia (e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl) 

Treść wystąpienia do publikacji w miesięczniku CHEMIK, przy-
gotowany zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie www.
miesiecznikchemik.pl należy przekazać do 04 września 2015 r. 
na adres redakcja@miesiecznikchemik.pl. Warunki publikacji 
prosimy uzgodnić z redakcją miesięcznika CHEMIK.

Konkursy
Podczas Konferencji zaplanowano organizację dwóch konkursów: 
- nowe rozwiązanie proekologiczne 
- konkurs na najlepszy poster

Bliższe informacje: 
Grażyna Król, tel: 664 421 349 
Elżbieta Jarguz, tel: 32/231-27-26 lub 664 421 351


