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Gratulacje i życzenia Jubilatowi składają delegacje:  
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...prezes Cuprum dr inż. Leszek Ziętkowski...

 ...prezes Biprometu Dariusz Kubiak
 i dyrektorzy Krzysztof Kasprzyk, i Marcin Gut...

...wiceprezes ZARMEN-u Krzysztof Górniak...

Najlepsze życzenia jubileuszowe w imieniu reprezentowanych 
firm przekazują: wiceprezes KGHM Radosław Stach...

...członek zarządu AMK Kraków Piotr Sabiniak...

Gratulacje przekazują prezesi ZGH Bolesław Bogusław Ochab  
i Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Mirosław Indyka... 

...prezes ZAM Kęty Kazimierz Iskierka...

...dyrektor Glencore Polska Metals Karina Sęp... ...prezes Alumetalu Marek Kacprowicz... ...prezes Koła SITM przy Hucie Miedzi Głogów  
Zbigniew Gostyński...

...prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk  
i dr hab. inż. Jerzy Łabaj z Politechniki Śląskiej…

...prezes Orła Białego Michael Pedersen... ...prezes Józef Siwiec i wiceprezes Marian Darłak  
z ZM Ropczyce.

Dzisiaj mamy niezwykły dzień, 
w którym przypadł nam zaszczyt 
uczestniczenia w pięknym Jubile-
uszu 60 lecia pracy na rzecz nauki 
i przemysłu Pana Profesora Zbi-
gniewa Śmieszka. 60 lat aktywnej 
pracy, a nawet 60 plus, bo dokład-
nie 63 lata jest niezwykle rzadkim 
przypadkiem w dobie walki o wcze-
śniejsze stypendium ZUS-zaak-
centował laudator.

Tylko ludzie z niezwykłą pasją 
i zaangażowaniem, nie mówiąc 
o dobrym zdrowiu, mogą świętować 
tak piękny Jubileusz. Efektem tych 
ponad 60 lat pracy na rzecz nauki 
i przemysłu są wybitne osiągnięcia 
Jubilata, stanowiące ogromny wkład 
w rozwój nauki i gospodarki w ob-
szarze metali nieżelaznych. Dzięki 
ciężkiej pracy i działalności Pana 
Profesora Zbigniewa Śmieszka pol-
ski przemysł metali nieżelaznych 

odgrywa znaczącą rolę 
w gospodarce świa-
towej. Można z pew-
nością stwierdzić, że 
od blisko 50 lat każde 
wydarzenie dotyczące 
nauki i rozwoju prze-
mysłu metali nieżela-
znych było udziałem 
naszego Jubilata.

Urodził się w 1933 
roku w Wadowicach, 
gdzie ukończył szkołę 
powszechną i liceum. 
W latach 1951-1956 
studiował na Wydziale 
Metalurgicznym Aka-
d e m i i - G ó r n i c z o 
-Hutniczej pod okiem 
wybitnych profeso-
rów, takich jak: prof. 
Aleksander Krupkow-
ski, prof. Włodzimierz 
Ptak, prof. Emilian 
Iwanciw, prof. Henryk 
Fik, prof. Jerzy Sen-
dzimir, prof. Zdzisław 
Zembura, prof. Woj-
ciech Truszkowski czy 
prof. Tadeusz Karwan. 
W 1956 r. skończył stu-
dia z dyplomem mgr 
inż. metalurga o spe-
cjalności metalurgia 
metali nieżelaznych. 
W tymże roku rozpo-
czyna prace zawodową 
w Zakładzie Hutni-
czym Przetwórstwa 
Metali Nieżelaznych 
Hutmen we Wrocławiu, 
gdzie spotyka kolegę ze 
studiów mgr inż. Józefa 
Zbigniewa Szymańskie-
go, obecnie Honoro-
wego Prezesa SITMN. 
W 1959 roku podejmuje 
prace w Zjednoczeniu 
Górniczo-Hutniczym 
Metali Nieżelaznych 
w Katowicach jako 
główny inżynier ochro-
ny środowiska i prze-
róbki rud. Kiedy w 1962 
roku powstaje Wydział 
Metali Nieżelaznych 
AGH zostaje wykła-

dowcą z zakresu ochrony środowi-
ska. Praca w AGH i zaangażowanie 
naukowe sprawia, że w 1965 roku 
Jubilat wiąże się z Instytutem Me-
tali Nieżelaznych w Gliwicach, gdzie 
pracuje jako kierownik Zakładu 
Badawczego Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Cieplnej, zastępca 
dyrektora IMN w Bytomiu, sekre-
tarz naukowy IMN oraz dyrektor 
ds. przeróbki rud i metalurgii metali 
nieżelaznych. W 1975 roku obejmuje 
funkcję dyrektora naczelnego IMN, 
którym kieruje przez 38 lat. W latach 
1991-1996 pracuje w KGHM jako 
dyrektor ds. strategii i rozwoju, 
a następnie jako wiceprezes i prezes 
Centrum Badawczego Cuprum. Po 
wygranym konkursie w 1996 roku 
wraca na stanowisko dyrektora In-
stytutu Metali Nieżelaznych, który 
pod jego kierownictwem urasta do 
rangi jednego z najlepszych insty-
tutów metali, nie tylko w kraju, ale 
także skali międzynarodowej.

W uznaniu zasług prof. Zbi-
gniew Śmieszek został odznaczony 
jednym z najwyższych odznaczeń 
państwowych – Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Dzięki ogromnej pracy, zaangażo-
waniu, a przede wszystkim talen-
tom w umiejętnościach kierowania 
zespołami, a także niezwykle sze-
rokimi kontaktami z nauką, prze-
mysłem, nie mówiąc już o przedsta-
wicielach elit rządzących w naszym 
kraju IMN przeszedł łatwo przez 
trudne lata transformacji, osiągając 
coraz to wyższą pozycję.

Równolegle z odpowiedzialną 
pracą zawodową prof. Zbigniew 
Śmieszek rozwijał swoją karierę 
naukową i badawczo-przemysłową. 
W 1972 roku obronił w AGH pracę 
doktorską na temat: „Wypalanie 
węgla organicznego z koncentratów 
miedziowych”, której promotorem 
był prof. Henryk Fik. W 1977 roku 
uzyskał stopień docenta, a w 1987 
roku stopień profesora w dziedzi-
nie nauk technicznych.

W czasie swojej pracy zgromadził 
bardzo bogaty dorobek naukowy, 
na który składa się ponad 130 pu-
blikacji, 165 prac naukowo-badaw-
czych, 84 patenty. Wygłosił ponad 
50 referatów na konferencjach kra-
jowych i międzynarodowych, or-
ganizował i przewodniczył 45 tym 
konferencjom. Kierował wieloma 
programami i projektami, w tym 
wielkim programem strategicznym 
Zaawansowane Materiały i Tech-
nologie ZAMAT. Posiada bogaty 
dorobek jako organizator nauki.

Mógłbym jeszcze 
długo prezentować 
osiągnięcia naszego 
Jubilata, ale mam 
świadomość, że zna 
je całe środowisko 
polskich metalur-
gów, podziwia Jego 
wielką energię i za-
angażowanie w roz-
wój polskiej i świato-
wej metalurgii. Za te 
dokonania Profesor 
został uhonorowany 
wieloma odznacze-
niami, nagrodami 
i wyróżnieniami.

Znając Pana Pro-
fesora blisko 60 
lat wyrażam wiel-
ki podziw dla Jego 
dokonań, ale nade 

wszystko chciałbym podkreślić, że 
jest człowiekiem, który ma wielki 
dar zjednywania sobie przyjaciół, 
charakteryzuje się niedoścignioną 
klasą dyplomatyczną, co przekłada 
się na najwyższy szacunek jakim ob-
darza Go macierzysty Instytut oraz 
jednostki naukowe, z którymi współ-
pracuje, a w szczególności nasz prze-
mysł metali nieżelaznych – powie-
dział prof. Józef Zasadziński.

Następnie przedstawił bardzo 
bliską współpracę i kontakty Ju-
bilata z Wydziałem Metali Nieże-
laznych AGH, wskazując na kon-
kretne przykłady tej współpracy. 
Podkreślił duże zaangażowanie 
w ostatnim czasie prof. Zbigniewa 
Śmieszka w obszar badań doty-
czących przetwórstwa metali nie-
żelaznych. Z jego inicjatywy IMN 
wspólnie z SITMN i Wydziałem 
Metali Nieżelaznych zorganizo-

wał kilka konferencji na 
ten temat, ze szczególnym 
uwzględnieniem przetwór-
stwa miedzi w Polsce.

Musimy w najbliższym cza-
sie doprowadzić do sytuacji, 
aby przetwórstwo miedzi i jej 
stopów było na poziomie kra-
ju, który zajmuje 7 pozycję 
w światowej produkcji miedzi. 
W dniach 20-23 marca dzięki 
znacznej inicjatywie Jubilata 
odbędzie się w Krakowie kon-
ferencja „Nowe rozwiązania, 
postępy i wyzwania w prze-
myśle przetwórczym metali 
nieżelaznych”, której organi-
zatorem jest konsorcjum na-
ukowo-przemysłowe.

Wielce Szanowny Panie 
Profesorze, Drogi Jubilacie, 

Zbyszku! Cieszę się, że przy-

padł mi w udziale zaszczyt wygło-
szenia tej krótkiej laudacji. Życzę Ci 
dużo zdrowia, długich lat aktywno-
ści zawodowej. Serdecznie dziękuję 
za Twoje dotychczasowe, niezwykłe 
dokonania, a wszyscy liczymy na 
Twoje wsparcie i ogrom doświadcze-
nia, które będzie służyć w dalszych 
pracach dla dobra nauki i przemy-
słu metali nieżelaznych – zakończył 
prof. Józef Zasadziński przy gorą-
cym aplauzie zgromadzonych. Tra-
dycyjne Sto Lat zwieńczyło laudację! 

Następnie dr inż. Barbara Jusz-
czyk dyrektor Instytutu Metali 
Nieżelaznych w Gliwicach zapre-
zentowała film poświęcony Jubila-
towi z komentarzem na wesoło. Co 
zostało znakomicie przyjęte przez 
zgromadzonych.

Prowadzący tę część konferen-
cji wiceprezes SITMN dr hab. inż. 
Wacław Muzykiewicz wraz z dyrek-

tor IMN dr inż. Barbarą Juszczyk 
złożyli małżonce Jubilata podzię-
kowania za wsparcie i pomoc jakich 
udzielała mężowi przez lata pracy 
i działalności.

Jako pierwszy z życzeniami dla 
Jubilata pospieszył dr inż. Józef 
Zbigniew Szymański, który wspo-
mniał lata nauki w AGH, pracy 
w Hutmenie i późniejszych kontak-
tów i współpracy w Stowarzyszeniu.

Drogi Jubilacie, Przyjacielu 
Zbyszku! Dla każdego związane-
go pracą lub współpracą z branżą 
metali nieżelaznych Twój Jubileusz 
jest wyrazem szacunku i podziwu. 
Przepracowałeś 63 lata z pełnym 
poświęceniem dla dobra przemy-
słu, nauki i Stowarzyszenia – mó-
wił Józef Zbigniew Szymański.

Stałeś się legendą aktywności, 
wszechstronności zainteresowań 
i obszarów działania. W naszej spo-
łeczności SITMN uznajemy Cię 
za głównego kreatora istniejącego 
stanu techniczno-organizacyjne-
go przedsiębiorstw metali nieżela-
znych. W każdym z nich zawarta jest 
twórcza inicjatywa Twojej pracy.

Działalność Twoja stanowi nie-
dościgniony wzór dla kadry in-
żynierów, menedżerów, jak też 
pracowników nauki. Z uznaniem 
i podziwem odnosimy się do Two-
jej wiedzy i umiejętności. Gratu-
lujemy niespożytych sił działania. 
Twój Jubileusz 60 lecia pracy zawo-
dowej, w tym 38 lat na stanowisku 
dyrektora IMN i 10 lat w roli pre-
zesa SITMN uznajemy za symbo-
liczne święto całej naszej Rodziny 
Przemysłu Metali Nieżelaznych 
tak licznie zgromadzonej na dzi-
siejszej konferencji.

W imieniu tej właśnie Rodziny 
i swoim własnym składam najser-
deczniejsze gratulacje za dotych-
czasowe przeogromne dokonania 
oraz najlepsze życzenia – żeby 
następne lata życia były jeszcze 
bardziej korzystne od tych, które 
minęły, aby upłynęły w doskona-
łym zdrowiu, szczęściu, miłości, 
satysfakcji z dokonań.

Po gorącym aplauzie sali odśpie-
wano Jubilatowi tradycyjne Sto lat!

W imieniu Grupy KGHM Pol-
ska Miedź gratulacje przekazał 
wiceprezes zarządu Radosław 
Stach, który podkreślił zasługi 
prof. Zbigniewa Śmieszka dla roz-
woju kombinatu i przemysłu mie-
dziowego w Polsce. Życzył długich 
lat życia w zdrowiu, dalszej efek-
tywnej działalności i pomyślności 
osobistej.

Dr inż. Leszek Ziętkowski prezes 
KGHM Cuprum stwierdził, że jest 
dumny z faktu, że prof. Śmieszek 
w latach 90. pracował w tej firmie 
wnosząc cenny wkład w jej działal-
ność. Z wyrazami podziękowania 
i najlepszymi życzeniami wręczył 
Jubilatowi specjalną statuetkę.

W imieniu bardzo licznie re-
prezentowanej Grupy Impexme-
tal gratulacje i życzenia złożyli 
przewodniczący rady nadzorczej 
Arkadiusz Krężel w towarzystwie 
prezesa Piotra Szeligi i wicepre-
zes Małgorzaty Iwanejko, preze-
sów i dyrektorów zakładów grupy 
kapitałowej.

W imieniu Rady Głównej Insty-
tutów Badawczych, której przez 
wiele lat przewodniczył prof. Zbi-
gniew Śmieszek gratulacje i życze-
nia przekazał wiceprezes dr An-
drzej Krueger.

Kolejne gratulacje, życzenia 
i podziękowania za współpracę 
przekazała kadra Instytutu Me-
tali Nieżelaznych z dr inż. Barba-
rą Juszczyk, naukowcy Wydziału 
Metali Nieżelaznych AGH z dzie-
kanem prof. dr inż. Tadeuszem 
Knychem. W imieniu nieobecnego 
prof. dr inż. Tadeusza Karwana 
życzenia przekazała córka prof. 
Joanna Karwan-Baczyńska.

Kolejno głos zabrali: prof. dr 
hab. inż. Jerzy Łabaj przewodni-
czący Rady Naukowej IMN, dzie-
kan Wydziału Inży-
nierii Materiałowej 
i Metalurgii Poli-
techniki Śląskiej, 
prof. dr hab. inż. 
Paweł Zięba dyrek-
tor Instytutu Me-
talurgii i Inżynierii 
Materiałowej PAN, 
prezes Izby Go-
spodarczej Metali 
Nieżelaznych i Re-
cyklingu Kazimierz 
Poznański.

Wiceprezes Sto-
warzyszenia Wa-
cław Muzykiewicz 
odczytał telegram 
gratulacyjny od 
prof. Wojciecha 
Misiołka, profeso-
ra Lehigh Univer-
sity – Bethlehem 
w Stanach Zjedno-
czonych.

Następnie już bez 
mikrofonu konty-
nuowano składanie 
życzeń Dostojnemu 
Jubilatowi. To była 
istna lawina podzię-
kowań, gratulacji, 
kwiatów, okazjonal-
nych podarunków. 
Tak środowisko 
przemysłu metali 
nieżelaznych, nauki, 
zaplecza badaw-
c z o -roz wojowego 
honorowało swego 
mentora i kreato-
ra, wybitnego me-
nedżera, naukow-
ca i organizatora 
nauki, życzliwego 
innym człowieka 
i przyjaciela.

Na koniec głos 
zabrał wzruszony 
Jubilat, który ser-
decznie podzię-
kował żonie Kry-
stynie, córkom, 
wnukom, bratu Jó-
zefowi, zięciom za 
harmonię rodzinną 
i rodzinne wspar-
cie. I jak dodał 
żartobliwie, mał-

żonce za to, że zaakceptowała, by 
weekend mógł być dniami pracy. 
Profesorowi Józefowi Zasadziń-
skiemu laudatorowi i przyjacielo-
wi za przedstawienie działalności. 
Organizatorom Jubileuszu za, 
jak określił, przemiłe spotkanie, 
a uczestnikom za wyrazy uznania, 
gratulacje i życzenia.

Dr inż. Barbarze Juszczyk swojej 
następczyni życzył kontynuacji do-
tychczasowych osiągnięć i nowych 
sukcesów dla rozwoju przemysłu 
i badań naukowych.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim 
obecnym i nieobecnym za wielolet-
nią, efektywną współpracę. Wiele 
nam się udało wspólnie zrealizo-
wać, ale przecież wiele jest przed 
nami, szczególnie w tych nieła-
twych, w skali naszego kraju i ca-
łego świata, czasach, które stawiają 
nowe cele i wyzwania.

Kierować należy się wiedzą, 
tworzyć programy i strategie dla 
określenia lepszych rozwiązań, 
a unikać nadmiernych emocji 
i niepotrzebnych sporów. Szukajmy 
więc najlepszych dróg rozwoju na-
szych instytucji i przedsiębiorstw, 
całego przemysłu metali nieżela-
znych dla realizacji zadań, które 
wyznacza ekonomia i technologie 
i sami sobie wyznaczamy – zakoń-
czył Jubilat.

Relacja Edward Szwagierczak
Zdjęcia Przemysław Szwagierczak

W bardzo podniosłej atmosferze uczestnicy 198 Kwartalnej 
Konferencji Naukowo-Technicznej SITMN obchodzili Jubileusz 60 
lecia pracy zawodowej prof. dr inż. Zbigniewa Śmieszka dla przemysłu, 
nauki i środowiska metali nieżelaznych. To wyjątkowa osobowość 
wybitnego naukowca, organizatora nauki, menedżera i społecznika 
o wielkim autorytecie w każdej dziedzinie bogatej działalności. Jego 
sylwetkę w laudacji zaprezentował prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński, 
Honorowy Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, który zwracając 
się do Jubilata, Jego Rodziny na czele z małżonką Krystyną i licznie 
zgromadzonych przedstawicieli świata przemysłu i nauki, działaczy 
i członków SITMN podkreślił wyjątkowość wydarzenia.


