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Henryk BŁASIŃSKI (1915–1995)
W roku bieżącym minie 100 lat od narodzin, a w sierpniu przypada 

20 rocznica odejścia na stałe Henryka Błasińskiego, wybitnego przed-
stawiciela nauk chemicznych oraz inżynierii i aparatury chemicznej, 
szczególnie w zakresie operacji mieszania i przetwarzania materiałów 
ziarnistych, doskonale łączącego prace naukowo–badawcze z prakty-
ką przemysłową. Jednocześnie zasłużonego organizatora i kierownika 
placówek naukowo–dydaktycznych na Politechnice Łódzkiej. Autora 
wielu publikacji naukowych i patentów, wychowawcy i promotora wie-
lu doktorantów i przyszłych profesorów. Zaangażowanego w pracach 
społecznych Uczelni, miasta oraz Polskiej Akademii Nauk; wielokrot-
nie nagradzanego i odznaczanego.

Henryk Błasiński przyszedł na świat, w czasie trwania I wojny świa-
towej, 7 grudnia 1915 r., we wsi Oględów na Ziemi Świętokrzyskiej. 
Jego rodzice Antoni herbu Błosina i Marianna z Wojtasiów posiadali 
tam gospodarstwo rolne, w którego prowadzeniu, z czasem, wspól-
nie ze starszym bratem Janem, pomagał młody Henryk. Jednocześnie 
uczęszczał do szkoły podstawowej w pobliskim Staszowie, a następnie 
gimnazjum w Pińczowie, gdzie w 1935 r. uzyskał maturę i po odbyciu 
obowiązkowej służby wojskowej, w 1937 r. podjął studia na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Wybuch II wojny światowej 
przerwał naukę akademicką Henryka, który, jak większość Jego ró-
wieśników, brał udział we wrześniowych walkach obronnych, w Jego 
przypadku na terenie Lubelszczyzny. Po klęsce wojennej wrócił w ro-
dzinne strony pracując w gospodarstwie rolnym rodziców. Jednocze-
śnie wstąpił w szeregi Batalionów Chłopskich, biorąc udział w wielu 
akcjach partyzanckich.

Tuż, po zakończeniu II wojny światowej, w 1945 r. podjął, prze-
rwane w 1939 r., studia chemiczne, tym razem na nowo tworzonej 
Politechnice Łódzkiej. Był to Jego pierwszy kontakt z łódzką uczelnią 
techniczną, który z czasem przekształci się w silne więzy całego za-
wodowego życia, a H. Błasiński stanie się jedną z ważniejszych postaci 
tej Uczelni. Zachęca to, aby w tym miejscu poświęcić nieco miejsca 
tej ważnej w powojennej Polsce wyższej uczelni technicznej. Mylne 
jest jednak mniemanie, pokutujące do dzisiaj w niektórych środo-
wiskach w kraju, że idea utworzenia Politechniki w Łodzi powstała 
i (została zrealizowana) dopiero po II wojnie światowej. W tym mie-
ście, które już w XIX w. ulegało szybkiemu rozwojowi przemysło-
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wemu, pierwsza koncepcja utworzenia wyższej szkoły technicznej 
zrodziła się tuż po upadku Powstania Styczniowego w 1863 r. Po-
zostająca pod zaborem rosyjskim społeczność Łodzi przygotowała 
koncepcję, łącznie z budynkami i wyposażeniem, powołania Instytutu 
Politechnicznego. Projekt ustawy w tej sprawie przedstawiony został 
w lipcu 1866 r. carowi Aleksandrowi II, który, niestety, sprzeciwił się 
tej inicjatywie. Podobny los spotkał projekt Rady Miasta Łodzi, w tej 
samej sprawie, w 1876 r., a także tuż po uzyskaniu Niepodległości, 
w 1921 r., podobna propozycja rajców miasta nie doczekała się reali-
zacji. Nastąpiło to dopiero po II wojnie światowej, gdy dekretem z 24 
maja 1945 r. powołano Politechnikę Łódzką, początkowo z trzema 
wydziałami, w tym Wydziałem Chemicznym z Oddziałem Włókienni-
czym. W pierwszym roku istnienia Uczelni studia na I roku rozpoczę-
ło ogółem 525 studentów oraz 458 studiujących na starszych latach; 
w tym gronie znalazł się również Henryk Błasiński, początkowo jako 
student wspomnianego Wydziału Chemicznego, ale wkrótce również 
jako jego pracownik dydaktyczny.

Nie od rzeczy więc będzie przypomnieć pokrótce pierwsze chwile 
funkcjonowania Wydziału Chemicznego PŁ. Powstał on w pierwszych 
dniach istnienia Uczelni, bo już w czerwcu 1945 r. Jednymi z podstawo-
wych wykładowców byli ówcześni wybitni profesorowie chemicy, m.in. 
Alicja Dorabialska (1897–1975; Chemik 7-8/2010) i Osman Achmato-
wicz (1899–1988; Chemik 3/2009). Pierwszym dziekanem Wydziału 
został prof. Tadeusz Wojno – ostatni przedwojenny dziekan Wydziału 
Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Po kilku tygodniach powró-
cił on jednak do swojej macierzystej uczelni w Warszawie; dziekanem 
została wówczas prof. A. Dorabialska, jednocześnie prof. O. Achmato-
wicz powołany został na prorektora Łódzkiej Uczelni.

Jedna z pierwszych Rad Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej  
z prof. A. Dorabialską (w środku). Henryk Błasiński Błasiński  

stoi drugi od lewej

Tymczasem Henryk Błasiński już w trakcie studiów, wykazu-
jąc nieprzeciętne zdolności, zostaje zaangażowany jako asystent 
w nowo powstałej Katedrze Maszynoznawstwa Ogólnego i Che-
micznego. Jego pierwszym szefem, w rozpoczętych tak kontaktach 
z Uczelnią zostaje prof. Czesław Mikulski. Tytuł magistra inżyniera 
chemika uzyskuje w 1947 r. po wykonaniu, pod kierunkiem prof. Ali-
cji Dorabialskiej, pracy dyplomowej pt. „Przyczynek do poznania al-
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ltropii selenu”. Po ukończeniu studiów, podejmuje na macierzystej 
uczelni, jak się okaże wieloletnią i brzemienną w skutkach, pracę 
naukowo–dydaktyczną. Niejednokrotnie łączy ją z działalnością 
w przemyśle, o czym jednak za chwilę. W 1949 r. zakłada rodzinę 
wiążąc się z Józefą Urbanowicz, z którą posiadają córkę Marię (ur. 
1949 r.) i syna Wojciecha (1951 r.).

W 1956 r. dr Henryk Błasiński inicjuje powołanie na Wydziale 
Chemicznym PŁ Katedry Aparatury Przemysłu Chemicznego, któ-
rej zostaje kierownikiem. W 1959 r., po obronie pracy wykonanej 
pod kierunkiem prof. M. Serwińskiego (1918–1999) pt. „Określenie 
zużycia mocy i intensywności cyrkulacji dla mieszadeł ślimakowych” 
uzyskuje tytuł doktora nauk technicznych, a już po dwóch latach, 
na podstawie pracy pt. „Doświadczalne porównanie szeregu metod 
pomiaru metod mieszania” zdobywa habilitację.

Oprócz wspomnianych wypracowanych awansów naukowych, 
daje się jednocześnie poznać jako sprawny organizator struktur 
i prac uczelnianych. Dzięki temu w latach 1962–1967 pełni dodatko-
we obowiązki prodziekana Wydziału Chemicznego, aby przez dwa 
następne lata kierować Wydziałem jako Dziekan. W międzyczasie, 
w 1968 r., uzyskuje tytuł profesora nadzwyczajnego. Kierownikiem 
wspomnianej Katedry Aparatury Przemysłu Chemicznego pozo-
staje do 1970 r., kiedy to następują, podobnie jak w całym kraju, 
zmiany organizacyjne uczelni. W wyniku reform połączone zostają 
dwie, dotychczas samodzielne, katedry – wspomniana prof. Bła-
sińskiego oraz Katedra Inżynierii Chemicznej na Wydziale Che-
mii Spożywczej kierowana przez prof. Mieczysława Serwińskiego 
(1918–1999), w jeden Instytut Inżynierii Chemicznej, który działa 
na prawach wydziału, a w którym prof. Błasiński przez wiele lat, aż 
do przejścia na emeryturę, pełni funkcję Wicedyrektora. Funkcję 
szefa Instytutu pełni w tym czasie wspomniany prof. Mieczysław 
Serwiński. Jednocześnie w latach 1970–1975 H. Błasiński jest Dzie-
kanem tego instytutowego Wydziału. W 1975 r. otrzymuje tytuł 
profesora zwyczajnego.

Mimo wielu obowiązków administracyjnych, prof. Henryk Bła-
siński, równolegle do działalności dydaktycznej, prowadzi osobi-
ście i inicjuje w swoim zespole szereg prac naukowo–badawczych, 
niejednokrotnie w sferze praktycznej, powiązanych z potrzebami 
przemysłu. Badania te, w ujęciu syntetycznym, dotyczyły głównie 
następujących obszarów:

Teoria i praktyka operacji mieszania prowadzonych w różne-• 
go typu mieszalnikach i reaktorach, uwzględniające związaną 
z tym dynamikę zjawisk oraz towarzyszące operacje ruchu 
ciepła i masy. Dotyczyło to różnych szczegółowych rozwiązań 
mieszalników z zastosowaniem wężownic, mieszalników cylin-
drycznych oraz mieszadeł turbinowo–tarczowych i innych
Operacje rozdrabniania, przesiewania i granulacji, dotyczące • 
głównie materiałów ziarnistych; w tym dziale badań znalazły 
się, przykładowo, problemy rozdrabniania i dyspergowania 
w młynach mieszalnikowych, wpływ nawilżania na wielkość po-
wierzchni właściwej granulatu; przesiewanie wibracyjne i inne 
tematy
Procesy adsorpcji, głównie stosowane w technikach oczyszcza-• 
nia wód i ścieków w szeroko pojętej sferze ochrony środowiska, 
w tym m.in. przy zastosowaniu metody momentów, obliczanie 
parametrów procesów adsorpcji z fazy ciekłej; kinetyka adsorp-
cji związków organicznych z roztworów wodnych na węglu ak-
tywnym względnie zastosowanie modelu nieprzereagowanego 
rdzenia do opisu adsorpcji z roztworów i inne.
W takiej tematyce, aczkolwiek zdefiniowanej skrótowo, Profe-

sor, wraz ze swoimi współpracownikami, przeprowadził wiele ba-
dań i opracowań podstawowych, cząstkowych i towarzyszących.

Prof. Henryk Błasiński pozostawił swój dorobek naukowy i dy-
daktyczny w wielowątkowej postaci. Na przestrzeni lat ukazało się 
wiele publikacji naukowych (ok. 140), głównie w „Chemii Stosowa-

nej”, „Inżynierii Chemicznej i Procesowej”, „Inżynierii i Aparaturze 
Chemicznej” oraz w wydawnictwach zagranicznych. Profesor był 
też autorem kilku podręczników akademickich, z najważniejszym 
pt. Aparatura przemysłu chemicznego oraz uzyskał (indywidualne 
i zbiorowe) liczne patenty (18) wykorzystane w nauce i praktyce 
przemysłowej. Wśród grona współautorów prac, publikacji i paten-
tów Profesora, przykładowo wymienić należy Jego współpracow-
ników, najczęściej Jego uczniów, m.in.: A. Heima, U. Kamionowską, 
J. Kazimierczaka, B. Kochańskiego, Cz. Kuncewicza, B. Młodziń-
skiego, K. Pycia, B. Rzyskiego, M. Tomalczyka, A. Tyczkowskiego, 
P. Wodzińskiego. Obszar i poziom wykonanych prac, szczególnie 
w zakresie operacji mieszania, w pełni uzasadnia przyjmowane 
w tamtym czasie pojęcie o stworzeniu przez Profesora i Jego ze-
spół „Łódzkiej szkoły mieszania” w naukach inżynierii chemicznej. 
Niektóre wypracowane patenty wdrożone zostały bezpośrednio 
w praktyce przemysłowej, m.in. dotyczące procesu wytwarzania 
kaprolaktamu, zastosowane w ZA w Tarnowie. Opracowane tech-
niki wykupione zostały również przez firmy zagraniczne, m.in. taj-
wańskie i południowo-koreańskie.

Prof. Błasiński efektywnie łączył działalność naukowo–badaw-
czą z praktyką przemysłową w wielu innych pozostałych obszarach. 
Już w roku ukończenia studiów, poza Politechniką, związał się z Fa-
bryką Chemikaliów Garbarskich w Łodzi, gdzie brał udział w uru-
chomieniu produkcji nowych garbników syntetycznych, wprowa-
dzając w następnych latach, w tamtejszej produkcji, szereg dalszych 
usprawnień. W kolejnych latach związał się z renomowanymi wów-
czas na terenie miasta, Łódzkimi Zakładami Chemicznymi, gdzie 
pełnił kolejno funkcje Głównego Technologa, a następnie Naczel-
nego Inżyniera. Przez wiele lat, w zakładach tych dokonał wielu 
innowacji i wprowadził nowe operacje i procesy produkcyjne. Był 
inicjatorem uruchomienia produkcji wielu nowych asortymentów, 
w tym sulfonowanego dodecylobenzenu, który z kolei był podstawą 
uruchomienia produkcji innych nowych środków pomocniczych dla 
przemysłu lekkiego i chemii gospodarczej. Za prace te został kilka-
krotnie wyróżniony Nagrodą Ministra Przemysłu Chemicznego.

Rektorat Politechniki Łódzkiej; widok obecny

Profesor ponadto uczestniczył w licznych działaniach o charak-
terze naukowo–społecznym. Był wielokrotnie członkiem Senatu 
macierzystej Politechniki Łódzkiej, pełniąc w nim m.in. prestiżowe 
funkcje przewodniczącego Komisji Rozwoju Kadry Naukowej oraz 
Rektorskiej Komisji Nagród. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk 
pełniąc wiele funkcji w jej władzach: członka prezydium Komitetu 
Inżynierii Chemicznej oraz członka Komitetu Hydro- i Termodyna-
miki. Będąc członkiem SITPChem był organizatorem, a następnie 
członkiem zarządu, Sekcji Inżynierii Chemicznej tego Stowarzy-
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szenia. Przez trzy kadencje był radnym Rady Narodowej m. Łodzi, 
przewodnicząc tam kolejno Komisji Ochrony Środowiska oraz Ko-
misji Zdrowia.

Za swoje wieloletnie i cenne prace naukowe oraz społeczne był 
wielokrotnie honorowany, nagradzany i odznaczany, m.in.: Nagro-
dą m. Łodzi, wielokrotnie Nagrodą Rektora PŁ, Honorową Odzna-
ką SITPChem oraz Kawalerskim i Oficerskim Orderem Odrodzenia 
Polski. Zmarł w wieku 80 lat, 21 sierpnia 1995 r. i pochowany został 
na łódzkim cmentarzu przy ul. Ogrodowej.

Jego, wspomniane na wstępie, dzieci osiągnęły również znaczący 
status naukowo–społeczny; córka, lekarz medycyny przepracowała 
i nadal pełni odpowiedzialną funkcję ordynatora jednego ze szpitali 
w Łodzi, a syn, doktor nauk technicznych działa i zapisuje nadal chlub-
ne karty Instytutu Automatyki Łódzkiej Politechniki. Gdy mowa o ro-
dzinie Zmarłego, nie od rzeczy będzie wspomnieć o Jego starszym, 

wielce zasłużonym, bracie Janie Błasińskim (1913–2011), który od naj-
młodszych lat poświęcił się służbie wojskowej, kończąc ją w stopniu 
pułkownika, służąc w 1939 r. w 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. 
Ranny w trakcie walk 1939 r. (odznaczony Orderem Virtuti Milita-
ri) dostaje się do niemieckiej niewoli, gdzie w oflagu Woldenberg 
organizuje konspirację obozową. Po wojnie czynny w organizacjach 
weteranów II wojny światowej, działacz „Solidarności”, represjono-
wany i internowany. Autor książek o tematyce wojskowej, m.in. pt. 
„Z dziejów kawalerii II Rzeczypospolitej”. Dożył 98 lat i wraz ze swoim 
bratem, chemikiem Henrykiem, dali wspaniały przykład znaczących 
życiowych sukcesów osiągniętych chlubnie przez wybitnych synów, 
zasłużonej w dziejach Polski, Ziemi Kieleckiej.

Jerzy Paprocki

Wykorzystane źródła: opracowanie dr Andrzeja Heima, Vikipedia,  
materiały historyczne PŁ i inne

Dokończenie ze strony 501

Sukcesy polskich wynalazców w Chinach
Wynalazcy z Polski zdobyli 5 złotych oraz 5 srebrnych medali 

w trakcie Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości i Innowacji 
w Makau w Chinach. Złotym medalem na wystawie w Państwie 
Środka został nagrodzony robot interwencyjny skonstruowany 
przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Drugim wy-
różnionym pierwszym miejscem wynalazkiem z Polski okazał się 
zaprojektowany przez Wojskową Akademię Techniczną system 
iSULIN, dzięki któremu lekarze łatwiej mogą monitorować stan 
zdrowia cukrzyków. Takie samo wyróżnienie zdobył również Ana-
logowy Rejestrator Emisji Metanu z Instytutu Mechaniki Górotworu 
PAN. Złotymi krążkami uhonorowano także dwa koncentraty dla 
roślin – substancje biobójcze z kapusty oraz poli(tlenek fenylenu), 
które powstały w Instytucie Chemii Przemysłowej. (kk)

(http://innpoland.pl, 9.07.2015)

Karol Grela laureatem nagrody Société Chimique de 
France 2015
W 2015 r. nagroda Société Chimique de France 2015 przyzna-

wana przez Francuskie Towarzystwo Chemiczne trafiła do prof. Ka-
rola Greli z Uniwersytetu Warszawskiego – za wkład w rozwój no-
wych katalizatorów reakcji metatezy olefin. Dzięki opracowanym 
przez badacza katalizatorom uzyskiwać można cenne związki (leki, 
dodatki do biopaliw) ze związków prostszych. Prof. Karol Grela 
jest pracownikiem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 
a grupa, której jest kierownikiem (Laboratorium Syntezy Metaloor-
ganicznej), realizuje prace badawcze w Centrum Nauk Biologicz-
no-Chemicznych UW. Prof. Grela pracuje też w Instytucie Chemii 
Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Zespół prof. Greli opracował 
„zielony proszek” – katalizator reakcji metatezy olefin. Firmy, m.in. 
farmaceutyczne czy chemiczne, na opracowanie takiej substancji 
czekały od lat i teraz chętnie z nich skorzystają. „Dzięki naszym kata-
lizatorom np. z taniego oleju palmowego czy z oleju rzepakowego, który 
zawiera kwas oleinowy, można otrzymać dodatki do biopaliw albo inne 
cenne związki, z których produkuje się lakiery, środki powierzchniowo 
czynne czy inne pożyteczne produkty” – wyjaśnia prof. Grela.

Prof. Grela jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
i honorowym członkiem Izraelskiego Towarzystwa Chemicznego. 

Aktualności z firm
News from the Companies

W grudniu ub. r. prof. Grela otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej (znaną też jako Polski Nobel). Wcześniej, w 1999 r. otrzymał 
Nagrodę Premiera za najlepszy doktorat, a pięć lat później taką samą 
nagrodę, ale za najlepszą habilitację. Jest laureatem Nagrody Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów 
za wybitne osiągnięcia naukowe za rok 2009. Gratulujemy! (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 6.07.2015)

„Szybka ścieżka” NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszej 

tury naboru wniosków w konkursie programu „Szybka ścieżka”. 
W pierwszej turze naboru „szybkiej ścieżki” przedsiębiorcy złożyli 
179 wniosków. Po 60 dniach, na podstawie oceny ekspertów NCBR 
wyłonił 34 najlepsze projekty. Stawiający na innowacje przedsię-
biorcy otrzymają ponad 178 mln PLN dofinansowania. Dzięki 
wsparciu NCBR prowadzone będą m.in. prace nad uzyskaniem ul-
tracienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów, syste-
mem kontroli lotniczej nowej generacji, tomografem hybrydowym 
do badania zawilgocenia i stanu budynków oraz wykorzystującymi 
energię elektromagnetyczną maszynami nowej generacji do łącze-
nia tworzyw sztucznych. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 5.08.2015)

Najlepsze projekty studenckie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę lau-

reatów programu Diamentowy Grant. W 2015 r. finansowanie 
otrzyma 78 projektów naukowych realizowanych przez wybitnych 
studentów w polskich uczelniach i instytutach PAN. Wyróżnieni 
młodzi badacze reprezentują trzy obszary nauk: humanistyczne 
i społeczne, przyrodnicze i medyczne oraz ścisłe i techniczne. Stu-
denci otrzymają na realizację swoich projektów ponad 14 mln PLN. 
Nowością czwartej edycji konkursu było umożliwienie aplikowania 
o Diamentowy Granty polskim studentom, którzy ukończyli studia 
pierwszego stopnia za granicą. Laureaci konkursu otrzymują nawet 
do 200 tys. PLN na wydatki związane z prowadzeniem badań z róż-
nych dziedzin nauki, a także na swoje miesięczne wynagrodzenie. 
Laureatami Diamentowego Grantu są studenci, którzy już osiągnęli 
sukcesy na studiach, mają na swoim koncie liczne nagrody, stypen-
dia, są autorami pierwszych publikacji naukowych i aktywnie dzia-
łają w kołach naukowych i stowarzyszeniach. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl, 1.07.2015)
Dokończenie na stronie 536


