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NIEWYSTARCZALNOŚĆ NASZEGO 
PRZEMYS łU

CHEMICZNO - FARMACEUTYCZNEGO.
Sześć lat upłynęło od zakończenia wielkiej orę

żnej walki światowej i zdawałoby się, że po tak za
ciętej walce i zatraceniu olbrzymiej energji, nastąpi 
powrót do cichej pracy przedwojennej. Tak jednak 
nie jest — walka trwa nadal i niemniej zacięta, tylko 
już na innem polu, a mianowicie na polu gospodar- 
czem. Jedynie Polska czas powojenny zużyła na 
pracę nad organizacją i utrwaleniem samodzielności 
państwowej, nad zaleczeniem ran zadanych podczas 
wojny i czynnego udziału w tej walce nie brała. Za
ledwie otrząsnęliśmy się z ruiny walutowej, sąsiad 
nasz, bojkotując przedtem państwowość naszą, stara 
się obecnie zrujnować gospodarczo. Czas przyjrzeć 
się zbliska brakom i niedomaganiom naszym, i przy
stąpić wreszcie do pracy; w danym wypadku pracy, 
zdążającej do emancypacji przemysłu chemiczno- 
farmaceutycznego.

,,A więc nie bierne wyczekiwanie na przypadko
wą syntezę chaotycznych, nieskoordynowanych, je
dnostkowych wysiłków, ale życie ujęte w karby dy
scypliny rozumowej, ale nieustająca, zwycięzka wal
ka pracy, twórczego wysiłku, przełamującego wszel
kie zapory, ustawione na drodze do zamierzonego, 
przemyślanego celu — oto stosunek narodów cywili
zowanych do wszelkich zagadnień życia, zarówno po
litycznych, społecznych, socjalnych, jak gospodar- 
czych“1).

Winniśmy przeto z całą świadomością odpowie
dzialności, jaka ciąży na nas, śledzić postęp przemy
słu chemiczno-farmaceutycznego i wytężyć wszyst
kie siły w kierunku opanowania rynku krajowego.

Do tej pory, niestety, w znacznym stopniu jesteś
my uzależnieni od przywozu z zagranicy. Dokonane 
obliczenia na podstawie Rocznika Handlu Zagranicz
nego R. P. z lat 1922 i 1923 wykazują, że przeciętnie 1

1) Inż. E. Kwiatkowski. Zagadnienia przemysłu che
micznego na tle wielkiej wojny

sprowadzamy z zagranicy preparatów chemicznych 
i farmaceutycznych na sumę 61.404.483 zł. (Nie li
cząc niektórych chemikalji, używanych do celów 
rolniczych, technicznych i t. p.) Co stanowi 6% ogól
nej wartości przywozu, z czego przypada na Niemcy 
73%, a 27% na inne państwa.

Nie lepiej dzieje się w innych dziedzinach na
szego życia gospodarczego, o czem świadczy bilans 
handlowy zagraniczny: przeciętna wartość roczna 
przywozu wynosi 980.918.538 zł., a wywozu 
925.368.161 zł., co stanowi deficyt 55.550.377 zł. 
W roku 1924, jak wiadomo, bilans handlowy zagra
niczny, jest jeszcze w gorszym stanie.

Przyczyna takiego stanu jest zbyt skomplikowa
na, uzależniona od całego szeregu warunków, jakie 
istniały przed wojną i istnieją dziś. Wiele pozostaje 
do zrobienia, aby przystosować przemysł krajowy do 
wymagań obecnych i potrzeb jutra. Bardzo obszer
nie przedstawia tę sprawę p. Inż. E. Kwiatkowski 
w „Zagadnieniach Przemysłu Chemicznego na tle 
wielkiej wojny".

Jako główną przyczynę, powodującą słaby roz
wój przemysłu krajowego przed wojną, widzi autor 
w rozbiorze Polski. Polityka przemysłowa zabor
ców bowiem dążyła w zajętych częściach Polski 
w kierunku odśrodkowym. Jako przykład podaje, że 
produkcja soli kuchennej w słynnych kopalniach wie
lickich, za czasów Księstwa Warszawskiego, była 
wyższa, niż w kilkadziesiąt lat później, a w tymże 
czasie, sąsiadująca część Polski, zagarnięta pod pano
wanie rosyjskie, zmuszona była sprowadzać zgórą 130 
tysięcy ton soli z odległych prowincji rosyjskich, jak 
również całe zapotrzebowanie sody musiała pokry
wać przez dowóz z Rosji i zagranicy, a rząd austrjacki 
nie widział potrzeby zwiększenia produkcji soli w Ma- 
łopolsce, zamykał liczne solanki na Podkarpaciu i ni
weczył w imię interesów zagranicznego koncernu 
Solvay‘owskiego usiłowania grup polskich w spra
wie założenia drugiej wielkiej fabryki sody w Mało- 
polsce.

Podobnie działo się i w  innych zaborach, 
a wreszcie ostatnia wojna, a co gorsza okupacja te
renów przemysłowych zniszczyła zupełnie lub częś
ciowo i to co istniało; tak naprzykład fabryki kwa



su siarkowego w Strzemieszycach, Łowiczu, Będzi
nie, Gzichowie e. t. c, zostały zupełnie zdewasto
wane, a cały ołów t.zw . komór w ilości około 400 
wagonów został wywieziony do Niemiec. Nic więc 
dziwnego, że Polska, jako całość zasobna w niewy
czerpane bogactwa naturalne, pomimo wielkiego 
wysiłku nie mogła zaspokoić bieżących potrzeb ży
cia gospodarczego.

Przeglądając dane statystyczne za ubiegłe 1922 
i 1923 lata, widzimy dokładnie te braki. Na szcze
gólną uwagę zasługują: przetwory chemiczno-farma- 
ceutyczne, oraz lekarstwa gotowe dozowane, któ
rych sprowadzono przeciętnie w ciągu roku za
4.500.000 zł., kalafonji i galipotu — za 2.365.000 zł., 
roślin leczniczych — za 775.000 zł.1), olei roślin
nych — za 10.000.000 zł., olejków pachnących i ete
rycznych — za 1.200.000 zł., różnych mydeł — za
2.400.000 zł. Z pośród sprowadzonych chemikalji 
wyróżnić należy: metaliczne sód i potas, potaż, dwu
węglan sodu i potasu, sole baru, strontu, glinu, bro
mu, jodu, kwasy mrówkowy, cytrynowy, garbniko
wy, salicylowy, benzoesowy, fosforowy, chromowy, 
a wreszcie preparaty: acetanilid, antipyrina, salipy- 
rina, fenacetyna, sulfonal, salol i alkaloidy, (Szcze
gółowe zestawienie podaję w załączonej tablicy).

Jak prędko przemysł krajowy zaspokoi zapo
trzebowanie na wymienione wyżej artykuły i co na
leży uczynić, aby przyśpieszyć ten moment? Oto 
pytania, które mimowoli się nasuwają.

Odpowiedź na nie znaleźć możemy w niedale
kiej przeszłości innych państw, znajdujących się 
w podobnem położeniu.

Ignorowany i niedoceniany przemysł chemiczny 
przez państwa europejskie, zapoczątkowany 
w Anglji, znajduje właściwe zrozumienie w Niem
czech, gdzie dzięki systemowi patentowemu, ochra
niającemu metodę przygotowania preparatu, a nie 
sam preparat, następnie współdziałania techniki 
z nauką, rozwija się bardzo szybko i zajmuje pierw
szo miejsce. Poiwoli wszelka konkurencja innych 
państw zamiera i rynek światowy przechodzi, czy 
to w postaci gotowych już preparatów, czy półpro
duktów, w ręce przemysłu niemieckiego. I oto w ta
kim stanie zastaje wojna światowa państwa, biorą
ce w niej udział.

Wkrótce po wybuchu wojny zauważono brak 
przemysłu krajowego i gorączkowo przystąpiono do 
wypełnienia luki już to przez zakładanie nowych fa
bryk lub reorganizowanie istniejących. Trudności 
jednak były bardzo poważne; w wielu bowiem wy
padkach wyszło na jaw, że istniejący przemysł był 
tylko filją przemysłu niemieckiego, który ograniczał 
się do wykończenia już prawie gotowych preparatów 
przywożonych z Niemiec, w dodatku przez specjali
stów niemieckich. Pomimo tych trudności dzięki ce
lowym zarządzeniom rządów i udziału społeczeń
stwa produkcja szybko posuwa się naprzód.

W Anglji pierwsze kroki na tej drodze poczy
niono przez rozporządzenia1 2) ,,Board of Trade“ z dni 
21.VIII, 5 i 7.IX. 1914 r,, a oto już w połowie roku 
1916 produkcja dawnych zakładów firmy Read Ho- 
liday and Sons — miała być już na wystawie w Glas- 
gowie, przedstawiając nietylko poważną ilość barw
ników i półproduktów, ale zarazem i tak podstawo

1) Nasion oleistych wywozimy w tymże czasie za gra
nicę 4500 ton, wartości 1.000.000 zł.

2) Instytucja rządowa Anglji, której powierzono opiekę 
nad rozwojem handlu.

we lekarstwa, jak preparaty salicylowe (aspiryna 
i t. p.), oraz próbki wytwarzanych materjałów wy
buchowych.

Rezultaty te najlepiej świadczą o energji, z ja
ką wzięto się do pracy. Na uwagę zasługuje rów
nież fakt, że na konferencji w tow. Linne w Londy
nie, odbytej w dniu 3.V. 1916 r. pod przewodnictwem 
Lorda Rayleigh‘a, która zgromadziła wielu wybit
nych przedstawicieli ze świata naukowego i prze
mysłowego trafnie oceniono, że początkiem reformy 
życia gospodarczego musi być reforma nauczania 
i szkolnictwa fachowego.

Następnie w Anglji, Kanadzie i kolonjach utwo
rzono szereg instytutów badań naukowych z zakre
su chemji, a do budżetu Ministerstwa Oświaty włą
czono specjalny dodatek, wyłącznie na cele popie
rania badań naukowych i przemysłowych, który 
w roku 1917/18 wynosił 1.000.000 f. sterl.

Nie mniej groźnie przedstawiał się brak chemi
kalji we Francji. Z pośród preparatów farmaceu
tycznych przeszło 450 indywidualnych połączeń 
wwożono przed wojną z Niemiec. W tej liczbie są 
tak podstawowe ważne produkty, jak kwas salicylo
wy i pochodne, salol, rezorcyna, kwas benzoesowy, 
alkaloidy, sole bromowe, kwas karbolowy i t. d. 
Szereg zarządzeń i wytężona energja społeczeństwa 
usuwa te trudności i oto w początkach roku 1917 
z ilości preparatów wyżej wymienionych, około 350 
zastąpiono przez produkcję krajową, a w tej liczbie 
znajdowały się: aspiryna, pyramidon, antipyryna, 
weronal, arsenobenzol (salvarsan), atropina, digita- 
lina, benzonaftol, kwas walerjanowy i mlekowy, pre
paraty salicylowe, tlen, sole boru, kwas szczawio
wy i mrówkowy, węglan potasu, nadmanganian, dwu
chromian sodu, tanina, cyjanek potasu, oraz brom, 
fosfor i t. p. W tej dziedzinie Francja przeszła w cza
sie wojny nawet do eksportu i poczęła stopniowo 
obejmować dawne niemieckie rynki zbytu, tworząc 
też w roku 1920, celem utrwalenia i rozwoju tego 
przemysłu, ,,Syndicat de l 'I ndustrie Chimique-Phar- 
maceutique“ . Podobnie znacznie powiększono pro
dukcję sacharyny.

Tak więc i francuski bilans wysiłków w kierun
ku emancypacji i rozwoju własnego przemysłu che
micznego zamyka się zdobyczami pozytywnemi.

Podobnie przebiega rozwój w Rosji. Według da
nych statystycznych w r. 1913 dowieziono z zagra
nicy szereg surowców i gotowych preparatów farma
ceutycznych, jak: jod, brom i połączenia, sublimat, 
kalomel, azotan bizmutu, eter, chloral, chloroform, 
kwas salicylowy, acetanilid, antipyryna, salipyryna, 
fenacetyna, alkaloidy i t. p., sumarycznie 613.000 pu
dów, wartości 7.500.000 rb. Po ogłoszeniu więc woj
ny, okazało się, że ceny za najprostsze wyroby che
miczne natychmiast kilkakrotnie się podniosfły, że 
nawet armji zaopatrzeć nie można w dostateczne 
ilości lekarstw, że nawet wyższe zakłady naukowe 
nie mogą rozporządzać potrzebnemi ilościami od
czynników chemicznych i t. p.

Z całą więc energją przystąpiono do pracy. Spra
wą rozwoju produkcji preparatów farmaceutycznych 
zajął się przedewszystkiem „Wszechrosyjski Zwią
zek Ziemstw", a rząd oddał do dyspozycji dość po
ważne środki materjalne. Przy pomocy subwencji 
państwowych powstaje więc fabryka preparatów 
farmaceutycznych w Moskwie, która w roku 1916 
miała produkować miesięcznie 3200 klg. kwasu sa



licylowego, 300 klg, aspiryny, 200 klg. salolu, 250 klg. 
salicylanu sodowego i t. p. Również przy pomocy 
pożyczki państwowej, powstaje fabryka formaliny 
w Tomsku i Niżnym Nowogrodzie.

Otworzono przytem kursy chemiczno-farmaceu- 
tyczne przy uniwersytetach i politechnikach, a zało
żone przez profesorów uniwersytetu i politechniki 
w Kijowie Rosyjskie Chemiczne Tow. Akc, dla pro
dukcji środków lekarskich pod koniec 1916 roku pro
dukuje kwas salicylowy i pochodne, salol, sól glau- 
berską, amonjak i sodę chemicznie czystą, nafto
le i t. p.

Wreszcie przy znacznym współudziale finanso
wym państwa, rozwinięto uprawę roślin leczniczych, 
produkcję odczynników, ekstraktów garbnikowych, 
superfosfatów, kwasu siarkowego, potażu i t. p.

Tą drogą dążą również i inne państwa, jak Wło
chy, Japonja, Stany Zjednoczone Ameryki Półno
cnej, niektóre państwa neutralne i w rezultacie cel 
osiągnęły.

Wymienione wyżej przykłady świadczą najdo
bitniej o możliwości emancypacji krajowego prze
mysłu chemiczno-farmaceutycznego. Stąd też wi
dzimy, że czas potrzebny do opanowania potrzeb za
myka się w okresie 3-ch lat.

Był to jednak okres wytężenia największej ener- 
gji, pod przymusem utracenia samodzielności pań
stwowej. Wysiłek więc nasz musi być potężny, je
żeli naprawdę chcemy się wyzwolić od zależności za
granicy i nie narazić państwa na groźne niebezpie
czeństwo w wypadku wojny.

Zaznaczyć należy, że pierwsze kroki przemysłu 
chemiczno-farmaceutycznego w Polsce sięgają odle
głych czasów Księstwa Warszawskiego, kiedy to 
profesor farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Józef 
Sawiczewski w roku 1810 założył w Krakowie fabry
kę cukru i krochmalu, a jednocześnie wyrabiał róż
ne przetwory chemiczne, między innymi chininę. 
(Historja XIX stulecia, tom II, str. 243, dr. A. Cze
chowskiego).

Nawiązując dalszy ciąg tego przemysłu, musimy 
liczyć się z ogromnym postępem i wiedzą na tem 
polu; wskutek czego przemysł nasz młody ma do po
konania na swej drodze rozwoju poważną przeszko
dę, t. j. konkurencję zagranicy, Pokonać tę prze
szkodę można jedynie przez łączny wysiłek rządu 
i społeczeństwa. Ze strony rządu winien być za
pewniony kredyt, udzielona pewnego rodzaju pro
tekcja w układzie taryfy celnej i popieranie naucza
nia fachowego. Ze strony społeczeństwa przez kon
solidację istniejących przedsiębiorstw w grupy po
krewne, zakładanie nowych objektów przemysło
wych, a co najważniejsze — oprzeć przemysł i roz
wijać w ścisłej łączności nauki z techniką. Na te
renie wojskowym należałoby otworzyć Instytut ba
dań chemicznych z zadaniem doskonalenia metod 
istniejących i poszukiwania nowych w tych dziedzi
nach chemji, które mogą mieć zastosowanie w armji.

Emancypacja przemysłu chemiczno-farmaceu- 
tycznego pociągnie za sobą rozwój pokrewnych dzie
dzin przemysłu chemicznego, które w konsekwencji 
wpłyną na rozkwit innych dziedzin życia gospodar
czego i w ten sposób może odegrać pierwszorzędną 
rolę tak w odbudowie, jak i obronie Państwa.

(Dok. nast.).


