Słowo o Profesorze – nasz przyjaciel, były Dyrektor ICSO ”Blachownia”

Prof. Edward Grzywa był związany z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”
przez siedem lat swojego życia zawodowego, ale także później, do kooca swoich dni.
16 września 1966r. Edward Grzywa objął stanowisko Dyrektora ICSO, będąc wcześniej
kierownikiem ZLB w Zakładach Chemicznych Oświęcim. Już w następnym roku podjął inicjatywę
zmierzającą do formalnego uregulowania uczestnictwa zespołów naukowo-przemysłowych
w efektach ekonomicznych wdrażanych technologii. Powołał zespół do wypracowania odpowiedniej
koncepcji. Powstał projekt, którego istotą był podział uzyskanych efektów finansowych na zakład
przemysłowy wdrażający nową technologię i na jednostkę naukową, w której technologię
opracowano. Padła wówczas także propozycja ryzykowna w okresie „głębokiego socjalizmu”, by częśd
środków przypadających na jednostkę naukową, została przeznaczona na nagrody indywidualne dla
autorów i uczestników wdrożenia. W 1969r. Rada Ministrów wprowadziła eksperymentalnie
w dwóch instytutach naukowo-badawczych, w tym w ICSO ”Blachownia”, nowy system w oparciu o
założenia przekazane przez Dyrektora Edwarda Grzywę. Po kilku latach system ten został
wprowadzony we wszystkich jednostkach naukowych w Polsce. Od tego czasu w ICSO opracowano
i wdrożono do praktyki przemysłowej wiele technologii ważnych dla gospodarki.
W 1973r. Edward Grzywa opuścił Instytut – został powołany na stanowisko dyrektora
Departamentu ds. Rozwoju w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego, lecz nadal utrzymywał
kontakty, często bardzo przyjacielskie z ICSO oraz kontynuował współpracę badawczą z Instytutem.
Efektem tej współpracy było opracowanie a następnie wdrożenie technologii z zastosowaniem
jonitów jako katalizatorów najpierw wytwarzania nonylofenolu, a następnie bisfenolu A (wówczas
dianu). Te technologie, których Edward Grzywa był współautorem, wielokrotnie były przedmiotem
eksportu, co przynosiło Instytutowi ogromne korzyści. Edward Grzywa wspierał te działania jako
Minister Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, a z okazji 30-lecia ICSO ”Blachownia”w 1982r.
opublikował artykuł o sukcesach Instytutu.
Później, będąc pracownikiem Instytutu Chemii Przemysłowej był promotorem przewodów
doktorskich, dzięki czemu stopieo naukowy doktora uzyskało trzech pracowników ICSO .
Z ICSO współpracował także jako przewodniczący Rady Naukowej w latach 1993-2003.
Prof. Edward Grzywa bardzo mocno przyczynił się do rozwoju i osiągnięd Instytutu Ciężkiej
Syntezy Organicznej ”Blachownia”; był dla nas dyrektorem, menedżerem, nauczycielem, promotorem
i mentorem, ale przede wszystkim przyjacielem.

