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Urodził się w 1951 roku w Woli Kleszczowej. 

Studia podjął w 1969 roku na jednym z 

najstarszych wydziałów Politechniki Śląskiej 

Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej -

obecnie Wydział Chemii. W 1974 roku obronił 

pracę dyplomową  dotyczącą przemian heksenów 

w obecności katalizatorów glinokrzemianowych z 

naniesionym tlenkiem niklu Ni- Al2O3  -SiO2 pod 

opieką dr Artura Lachowicza, promotorem pracy 

był Profesor Marian Taniewski. W tym samy roku 

podejmuje pracę w dziale głównego technologa  

w zakładach Azotowych w Chorzowie, gdzie zajmuje się kolejno -

organizacją schematów, technologicznych, możliwością odzysku kwasów 

di-karboksylowych z ługów poprodukcyjnych z instalacji kwasu azotowego, 

modernizacją wytwórni półkoksu metodą Lurgi na wytlewni ZA Chorzów. 

W roku 1976 za porozumieniem stron przenosi się do Instytutu Eksploatacji 

Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, gdzie zajmuje się 
oligomeryzacją kwasów karboksylowych w obecności nadtlenków 

organicznych i rozpoczyna prace w obszarze szeroko pojętej tribologii oraz 

tribochemii w zespole profesora dr hab. Czesława Kajdasa. W roku 1978 po 

reorganizacji Politechniki Świętokrzyskiej przechodzi wraz z dr Mirosławem 

Dominiakiem do Instytutu Materiałoznawstwa Organicznego nowopowstałej 

Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu podejmując pracę nad 

pochodnymi ferrocenu oraz możliwością ich zastosowań w tribologii. 

Równolegle wraz z panem doktorem Dominiakiem prowadzi badania nad 

zagospodarowaniem odpadów przemysłowych w charakterze dodatków i 

mediów do ubytkowej obróbki metali. Jednocześnie bierze udział w wielu 

pracach dotyczących modernizacji technologii w celu eliminacji odpadów 

niebezpiecznych. W roku 1989 obronił pracę doktorską dotyczącą wpływu 

sulfidów ferrocenowych na własności tribologiczne środków smarnych w 

Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie pod kierunkiem pana 

docenta Lecha Walisia, następnie przez dwa lata pełnił funkcję zastępcy 

dyrektora Instytutu Materiałoznawstwa Organicznego do spraw badawczych. 

W roku 1991 ukończył podyplomowy kurs minimalizacji odpadów 

organizowany w języku angielskim przez Naczelną Organizację Inżynierów 

Norwegii uzyskując dyplom PDC a następnie tytuł eksperta rzeczoznawcy 

minimalizacji odpadów. W latach 1992-1994 aktywnie uczestniczył w 

realizacji projektu Ochrona Środowiska Przez Wiedzę Analityczną w 
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ramach EU TEMPUS JEP 2366. W roku 1993 jako przewodniczący zespołu 

powołanego przez Radę Miasta opracował Koncepcję Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi dla Miasta Radomia przyjętą do realizacji Uchwałą Rady 

Miejskiej w Radomiu nr 599/94. Koncepcja ta uzyskała pięć pozytywnych 

opinii z listy rzeczoznawców Ministerstwa Ochrony Środowiska i została 

wdrożona. W roku 1995 w ramach 19 –radomskiej Szkoły Czystszej 

Produkcji i minimalizacji odpadów zorganizowanej przez Marię Janecką pod 

auspicjami NIF/NOT był konsultantem projektu selektywnej zbiórki 

odpadów wdrożonej przez miasto Radom. W ramach współpracy naukowej 

z zagranicą prowadził badania naukowe w obszarze tribologii i tribochemii 

w Uniwersytecie Otto von Guericke w Magdeburgu z profesorem Urichem 

Wendtem oraz w Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg w Merseburgu 

z profesorem Guentherem Lepsem. Za granicą wygłosił szereg seminariów i 

wykładów między innymi w Uniwersytecie w Paisley, Chemnitz, 

Magdeburgu, Merseburgu. Oprócz zajęć dydaktycznych prowadzonych w 

Politechnice Radomskiej. Od 1995 roku pod auspicjami Goethe Institut 

wprowadził w Radomiu nauczanie chemii dwujęzycznej na poziomie szkoły 

średniej w języku niemieckim, które prowadził do 2011 roku. W roku 1999 

ukończył kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli bilingwalnych w 

Dialog Instytut Kassel. Dorobek naukowy składa się z około 33 publikacji 

naukowych, 15 wdrożeń przemysłowych, 3 patentów, około 15 wdrożeń 
minimalizacji odpadów. Opublikował 4 opracowania zwarte i jedną 
monografię. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami rektora za działalność 
badawczą i naukową.     


