
Polska noaoczesna, wshrzeszona do samodzielnego żgcia,r jaho silne państwo, przeżgwa 1l-tg roh swego politlycznego
i gospodarczego bgtowanta. Naród sam mimo zaborów trwał
od pierwszego rozbioru, walcząc z uciskiem kulturalngm
i gospodarczam. Trwał w walce aż do zwgcięstwa. IVlgśl
polska, wola czanu i zasób uczuc,ia wgtwarzałg przede-
wszgsthtem ogromna zasób energji odporu, energji poten-
cjalnej. Wielcg poeci romantgczni Polshi, jej artgści, uczeni
i mgśliciele tworzylli przedewszgsthie.m kttltttrę duchową
Polshi. D'ohoła dóbr idealngch, htórgch zaborcg zttiszczgć
mimo ruszelhich wgsiłhóa nie mogli, honcentrował się główng
wgstłeh narodowg.

Znacznie mniejszą Llruagę zwracano na wzrost hulturg
materjalnej, z natttra rzecza dostępniejszej atahom ciemięzcg.

Gda jednah zrządzeniem Opatrzności wielha uojna
1914-1978 r. oraz wgsiłhi rodahów przgwróciłg Ojczgźnie
naszei politgczne granice, entuzjazm twórczego cz!łnu zwolna
zaczął płgnąó nurtem zamierzeń realngch,

Zaczęto huć podstawg, a murolDać fundamentg nouo-
czesnej polskiej hulturg materjalnej. Młodzież zrozumiała
nakaz władnq1, przemożną chwil nowgch potrzebę. Gro-
madnie zaczęła płgnąó hu warsztatom, fabrgkom, hantorom

- rojem guarnam, a chętnam w mało znanej ogółowi pol-
skiemu praca, wgpełniła uczelnie, dające wllhształcenie
zawodowe.

W zrozumieniu zawołania nowgch czasów, z pełnią
świadomości co do swei roli i powinności względem hraju,
Absolwenci Państwowej Szhołg Budowg Maszgn wraz z jej
kierownictwem pośtl:tęcają społeczeństwu niniejsze sprauo-
zdanie.

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
PAŃST. SZKOŁY BUDOWY MASZYN

W POZNANIU
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INż. \\'IKTO]i,\tAt.lKO\\'] A1(.

KRoNIKA szKoLY.
.} PSlnXTĄ 1!]])1 r,tlku iltrlt]r,tcl rr- llttc]r-trliu rlr-trajętr-t}} }]r.zl PlacuU .St,iętoklzyskitlr pocl rlrtrlrelern 1-szl-rrt c'lrł,rtlettlią' ,.żt ołę teelrtriczIrą
pocl nazrvą,,1{óniglicile Hólrere }ltlsclritlt tlllir rtsclrrr]t:",

Zclecy,dorlano się tttl ten t},p szk,lłr- rł,skrtte k ztlrzle1 ry r.rlkrr 1900
le'orgatlizaeji szkół teclttlicztlvr,,ir lr- I'l,rrsitc,lr, Zg,, ,rltlir_, z rlllirrją \\,5.1,t,r-
żoną przez Zu.iązek nierlrieckicil inżvllier,ótv tlit zlt:źtlzle li Ktrrlsiulrc
rv ,roku 1899 rrrłrażano szkołv teclinicztl,, tJ-l,tt rr-r,z.7"g,, jiLkrl szczegóJ-
riit, pożątlil rrt,.

W porozutłtił,,niu z l{iriistrtlrrl Hłrrcl]rr i Plztltrlr-słrr. któr,errrrt
sz]iolnictń ztl,w()Ll()\yL] tv Prusłrclt 1.1tlci.[egałtl. ziitlt cr-11,,rrirl }Itrgistlirt
nria,sta Poznania lvylludtllvaó ptzy Ii1,111., \\'i]i]tckirri, g,Lltłtcir szkcllriy
otlporł,iadający norvoczOsr]yr}l \ryrlri]gtlni(_tttt i ri,1-11,1stiżr,tj go \], oclpcl-
rviet]ni intlentarz.

widok z frontu. Gmac}r szko]ll}, I{iatka schoilcllva.

W i"lnlrr 7-gcl krr,ietllia 1!)()7 r,rlkrt 1lrzejął rili czesrtr- cll,r,ektol Braltrr
n,oWY grnaclr lr. ollecrrłlŚr:i rt-lir tlz 1,alisfrvori,r-ell ,i kilrrritrurlnvcir.

Szkoła rvybrrc{orval]i1 ntr lv.sclr,lr]zie 1laristryir prrrskiego, rł, o]ro-
li.cY Pr:zel-ażnie rolrriczcj i tntłłrl it1llzetltr-slilrl,ioIiej, trie" i,okorl,ała
zb.vt wieikicdr naclziti ponlr,śJnego l,iżrr-ojrr. \\-szak źałtlżolro ją, ,itrk
[)rP.Z}'dł'llt rejerlcji. 1l, lznltli.ki.,.;. K t,;rllllr"t,. 1lrlrlt.zii> ttt,rlr.zt,strlś,.'i 

'1,i]z,,-

jęcia norvego grnaclru .pTzez rvłtrdze szkolrre się r.'vraził, hla pic,lęgno-
r,r,ania niemieckiej kultrrry i nicrrliec]iicjr ol,,}-czajórr--(,,Pflilgesthtte-iierr-



tscher Kultur und Sitte"). To też frekwencja była początkowo bardzo
słaba.

Rozpoczęto w roku I90I z 7 uczniami, a w roku 1914, krótko przed
,wojną światową, po 13 latach istnienia, było 117 uczni Uwidocznia to
ztesztą poniższy wykres. (T. 6).

W ciągu 13 lat rozwoju szkoly za czasów niemieckich ukończyło
zakład,160 absolwentów. Z tych, jak z nazwisk sądzió możną, było ty1-
ko 10 polaków, a ttzeba pamiętać, że Wielkie Księstwo Poznańskie
Itczyło 85 % Iudności poł,skiej.- W ,czasie wojny światowej zamieniono rszkołę na szpita1 woj-
skowy, który gmach szkolny w wysokim stopniu zniszczyl,.' Z wojny wróciło 4 naaczycieli i 6 uczni, ktfuzy kontynuowali
plzerwaną pTzez wojnę naukę.- W ńńłcu 1919"r. mianorvała Naczelna Rada Ludowa niżej podpi-
sanego Kuratorern szkoły. Po przyjęciu tego dekretu _do wiadomości,
urzędujący je,sz,cze dyrektor Braun oświadczył, że z dniem 31 marca

fre.kA,enqrą ,fre.(pencją
a,_ęałaąn_ąl:*łł ą 7b/c.ń eg_!g19 ,g?,/ za €ż"!,aź ,?,-e?,/ecż!,Ź, 9ź-JgL:4!a

opLlszcza szkolę. Dlvóch nauczycieli, Dr. inż. Sterrer'a i inż. Kleirrr'a
zwolniono natychmiast, a pozo,śtałvrrl ulianowicie Drervsowi i Rosso-
rvowi pozwolono dokofrczyó jeszcze ostatni kurs niemiecki.

Poczyniono lratycńmitist przygotowałia do otwarcia po,lskiej
szkoły. Starano się usilnie'o noŃego clyrektora. lTpatrzony_ na.dyrek-
tora, prof. tnż Herzberg, ówczesny lrierownik rvydziału_rnecha|icznego
Szkoły Przemyslowej Ń Krakowie, po obc.irzeniu plzyszlegrl polu prłtcy
i zapóznania Śię z warunkanli pracy - odmówił. Drvóeh innyell spro-
wadŻonych w tym celu do Poznania, również odmówilo. S.z\oła. pozo-
stała narazie bóz dyrektora. Szczęśliwiej po;,zlo z nalezycte_lami._ 

.

Jako pierwsźych angażowano panów \\riesława Gorzechorn,skiego
i inż. Jana Marczyńskiego.

Mając pierwszyclr-nauczycieli rozpoczęliśmy 1 czerwca 1919 roku
polsk3 nauLę-w szkoie, otwierdjąc kurs przygotowawezy. Ntł kurs ten
przyJmowano uczni z'tozmaitgm przygotowanie|n szkolnem, o i]e kan-
hvań; wykaza]i się ki1kuletnią praLfuką w fabrykaeh _maszyn i od_

ń*iedni".i wiadomościami w matema.tyce i fizyce. Natotlriast na

[,r". r. przvimowano tylko kanćlydatów" z świadcctweln ukończenin
6 klu. szkoły średniej ogólnokształóąeej i ctlnajnlniej jednoroezną pra1<-

tyką w fabryce maszy4.
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*ł#ujt*i?,,,'i;5 ;;;",,i" .ió ,,',,"i.];*vi)ijżfii!;łvł" .ię tez dla. tego,

że nowr .r""rrru*ił ł;ń;,r;t";;-ńi,.,i] "i" ńgti"clllł służby rvojskot,e;

*"u,,iuli"!*;1,";".ve 
1920/21_ r..zakończyliśrny 15 

'narca 
1921, rł pół_

rocze latorv" ,"fi;;;;i" Ę i *i"iót i;lgiri ,,rky _" cztererntł kursam.

orl krYictnia tegoż 1.oku fr.t,krv."":,,"i ;;;iraj śz.koły jest no1,1lralny,

p]2 7(Jllraz(}Wflni0 f rekrłcnc3l ,.r,,r,,i;oj,, Szkoiv nieeh 1losluzy \VykIeS

trmieszczony na stronie popl,z,etu}leJ,
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I),ll,{i\\"llillli,, l,ill.ii 1.o_z\\{)ju\\ ).r,lt_ Sz]ir,lr zlt ł.zus,itt. tli,,tlli,,,.ltit.lrj zi, ,,zil-,iti' 1,,,lskicll urr r.,l,rt,,i,, ,,i,,,Orr lli. szr llszl, t.rrzii,rl.i Szlt.l l zll''Zlts,itt ll,,1-1lit,lI. 'fltltllitezr t,, si|'Ll.,Ilti,,rrl ,,,l1,,,ri:i,,,i ,i,,,i il,,it.1 .r1,,.,,

ll;l],)i'ilri,ll,,|,;]]-,,,,. ,, l,,,,,u).,,,,, .i,,-i',il,,,j,',,r,,',",i"z)l'iil, l',,,,, .zk,,l. -j,,.i

Liłljłl 1lrlislllt ti'; ltt.".tl rr.;,kirzu.j,., \\ l.i||(rl lll.',, -iIll,, zltlirtrllt tlir..Lia'z],it sltlc,lIiit.zr .,,,,,l,]t , l)., ,r,,i lii,,"".l,,- t,, rr:1,1l: ul-,iu,i |itI s;r.l<,,Itt,,3,,,.

i),]l]::,l,,.],',rIl.i i,r,,,\,,I ;rl,-,,lri,r,ll1,ii, ŚrirrI1. ,,i],'ii r,].i-J',','*t,,t',y rl Ir,,[11|pIllZ\-1)l{'l'il. }iltt,1';1 2 llZIl:ll'zl,nilt z;lttorl,,ri.g,', ..illzr lIi,,l]|, zl].,l,il,, 
'tl.r,it'.'ł'i,'i_

1ą11 i,eclll;tlr. lirr.iłl s1 I,()llli, t\ zI.ir.1,,' i ,lr,-,,,.;. ;,,, l() - ]ł,tllilll i-1 tli,,trittSzkrll)', |'t'ekiit,rlr..i;t ł],,r.It,,rlzi tl,,::l+, l,,,,,|,.ri;l'g.l, i,r:"l,rr:,,n"1,, z;t r.7;15i111lri,,11;j*,1,;ri.h 1l,, l-} l;rt;rt,ll t,, lz11 ,|,1,,,l,',.r1,, ,l,, ]fi;,.' ' " ""l
Dirlszv li.zrlln1' l'ozl:ost Szlrciłj, j"ri ,i,h.,r,)()\\-il1l}- lll.tr kit-rll łlrllltl-

]:',.::l] i:|.: 1]i1:]::,, 
. lł,,,.i,iilj.r.ł,,r, ,1z -,ą-.iitrlnjąctt, z nitttli, ] 1)]1(:,szcząci,stę rt, tl-trr sil]ll\-l]l gnlaclru Szlroła r]rlJłsziałr:ilióń l.,ę1ir,in-.li iii"gł,i łi:-

lIl,{,\\ ii,lzi(, d,l ilttt,,g,, lltIłir.ltlitr.

Zbit-ll1, 
- ilzęści lllżlsż\.ll.

,}'r'tlglttttl tlttulij \\'Szk<lltl llvl t.,1llll,tv 1] lJr(]gl.il11l nietlliecki.[-ri zg'Jęr-l,rrittł jt,'clnłlli clrtt,raliter: ,:,,in;"ż1 \\+i.it,ulr,,lr*i'i'l,,,r",lrliętv tlrta.j],r'z,,ltl.i sl lllilsZlIl l.rlIttit.zl r.ll.
P]'()g,']'illtl tt'n liillrilklotnr.,ltt ulcg,trł, zLtliłnottt. ()llcc,nie je,_st rlrrLt>tirltltl]-tn_ i ,t;zlr,ilĘ} się rr, ]ticr.rilrlirr i..;.l,""1,]si;.;;;..,,i "
\\-_,sie.Pnirr (1!) gtlj ]!]2J I,łlliu i]rarlrtł l\ii,,iiii;;.'i\:."it. i (). I,, Sl;rtri>łittv (iltrlls]ii szlio,iil stattLt, lrt;,,1, 1,,,"..",i.-,.1,, 

-,,i,*,,i,,],,,,t,,", 
,r]i,lr"lt,cltlrrlltlg-nleclritilili". Nir 1ltlclsttrr..ie"tt,§tl .t,,i,,iu ,i]lj,,,,,g,,'.lr',,a li,ii]1

l1l;|l.]ll;;::cty1,It,l..śt.,ittcl,cctt..tł rrlioricz"ilT,i'i;'1.1,,,".rl;,-,T.j'?l,,;ili,ij',;.qr;i
]-(llisZlłtlcllt'".j, l.t'z .I''irt'lli,''), lllill|Iil ,/. 

|r,,1.111,,<|111,111 ,r]r,,i|ai,,,,, ,.gz;rtllitltt:jrl,il,\\Idzającegt) z rllittctrratr,]ii, liz1,]ii, j;"iil;,'l;,.,i.i,i,*,.; i r.l.srtnltćltt,
,r Ir,ęg2111,i,]1.

Zittlitttit'rrl Sz]irlh'" jest. l'Ćltt,tlił,ż l,szltLltltlttit |,].z{\z lyl,cirlc:zl<j,\\'Ltllic,g'lell tlzit'sięr:itllt,citL-Szlirił;L,,r"ą,lrii,ilriil.,,",,ięi.rŹi,.l, ,,,l..i,,ir,.i.
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jak do Ctlirilskł iGcl.vrri (clr,Lrkrotnie) t1o Lotlzi, tl,, ('lrotlzieżr.. clt; BrgOsZcZ\- i lla CriI,1tl- Śląsk. p"róir -i,ll.<.i"i"i"r "i;,i,,:;i,,i,:ii , 
,i,i,, ,?ł,_łclm, nieclr mi bedlie lbi,,,, ,iż;:,ii j ;fi;ńilił::;ż:yŻ za ich lrp].z,rność i _życzliu,oŚć szczl,];e pna,ięt o.i,ri.r,".

Skł.r,cl osoJlorł,y groni p'.o'tu.'o..*iogo btlr..lzo często się zl]l,.nial. ,PJlret, ul,zetlnieze-,lli,] są 1;,.r},;Ęg.r'ją;;. Ńi;j;,T*n iJi.,,lri,r,nt Szkł1, ttlłr już po ,,ok, p.,, kty k i' ,i,rZlli"i.ns.ię orl nl ttez.l.ci,,lłr Szkolr Bdorry llłlsly11. }lirn,l 1i, 7,,.,i";li .ię i,,;li,"l.r,j.r;'i';;i; ,t",]],1,.7.
l#iliil:;:;,,",,,j,,r,,,j,,.""T,tlrr,.j 

i ,,,i)ięiii,,,j l)I,iiey. il llil\\(,1 irytr.rrlrli

., *"*jllŁ.,:rt,'r.n llaucz_lcieli, 1<tćlrz1. tt. ttlilliottyrrr okresie l,,r.

1 Tnż. ]\-iktol. \lIirclliorl,ittli. tlr,l,rllitllr.
], \\'josllrri-(iot,zr,<,lIllriski_,,,l 'l. r;. tilltl - l,-l. |11. 1łlł'3. lnż. Jall l,falczl,ń-slii od 1. O. rilrrl - 30.2. 19221. Ttrż. Iiont:rn Cz.),żorł,ski oc] r.;.lo,-l9rg -jr, ri r9z:

Zllicll:,y ^_ Dźrvigllie. Prlłr1l1-. SjTlii,ki pal:o\lre,

;. \nż. Stirrlisłak Dł;lliclii lld ];. 1(), tt)]t) - 
';j1,7.7.L)27

9 I)r,.,\Iirrjan Drler.illan t;rl 1,-l. ](r1!)]9 -;]] S. 192]j'-7, l'r"1'. 11'1'',1t'.l;lti- Sl,,ll,,łizi,i.ii ,,,] ]. +. l:,:l,' ",i],,,l,,,,.r,,,.j 
.llr''ili8. lltż. ],]r]ti,itril Il,,l,,,,],,,i,,, ,,,i'l lri.'lrl:l - l]0. 9. 1922

.i] ilj.t,z,sl;lrt, li,dlcu-skj tlc'[ ]. 1(). l-!]:l -:]() 
(i ltż:]

l(). .ltrljirn \\'r.,łlI,,ltt,slii ,,rl l. lll. l:|]] - tl,, ,,i,,],.,i,,.i',]llrr ilill. fl i,;l lil I S1;lrIisllrrtslti ,,,l l. l'r l. iir-: - ,l,, ,,L,,L.l rłi i .l,u ili]2, Ilrż. I{azilllit,t,z Szitu,ltlu,slli ,1,1 1. ś. lli]r -'];. rl. ljili.l;']. lnż. ]itll,rl.tld \\'ilcz1.1rllt.slii ilcl l. S lri:: - r", r,".,.:i clLrl,ili1+, Dr'. irlż.'l';ldt'llsz Slvieżitrvs]ii rltl ];, l(). l!i22 _ a, nlli],,u,.j chr,iii1,l. Inż. (ittstitrt, .\ntlrzcj fItl]tI.zr-c.lti,lt'l 1. 1til92i--";]. z. ttlzł
]9 }ltrljirn ])aItłszltietvii.z tltl 1.'1]. 1!|2:] 

-.31. Z. lgZt; 
-''

l7. Inż. }lieczl,sli.tlt, Iji]trl.s]ii ,lr] ]. 9. l92:j - 30. O.'igZ+
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t

llz. ]l,,l,,:1tlrr,()l.gcJllt,ł'tllt'l rltI l. 1). 1t)2!t 
-,l,,,,i,,,ctlt,i t.]lrr jli

tiz. \\-it r,łitrt, ]lrlsz,i'lslii rlrl 1. l), l92-t 
- 1|łl rlll.t.t,,,i ,ł,ri'i'"'

nz. Sritrrisłlrrv,Rej'ilrl,ic z_ o,|J, L 9. 192; rltl tl}l,,cncj i]ir,n:ili'
Itl).. /.lytlllr lrt Hr,ll1,,t.rl,| |. :l. i:i](; rl,, r.lttr ili ,ri,"ti,.i
, I.'rńt.-z, tt,g-u .rl,,r,lt,xIzili rlir .1nsz,t,z.,,g.(l lllt, rt.vlilił,Ir" 1litllrlit,ir,:l llż. \\-łtlc]zitnicl.z }Iarlou,slti
lrrz. \\-j to I cl ł,tl llir'rski
Tnż, Igrracv Łultrlrllski
Tnż. Sttlnlsłłtu, Zclr.rljert.slti
]llż. \\'iktol (lłr jelvsl<i

]łrż. Jtrn Badł.da
Tłlż. liclrnurrcl Nou,it I<tllls ki
_Dl-r,t,ktol Juljan \Ya,g,tr
r)f, 1\'ładysłił,tt l(oil aleńkll
\\-i ktor ( ]hrrlielerlslri

Porv-l,ż,rzyrn pil]1orn -*etcleczrle za ich rvspćlłpr,arlę i ztr pl,zr cz.l-.tlit-
. i ę cltl loz rł,rlj tl Szkoł,l, s kła cla rn poc1 zięktlrl tr-nie.

Lista absolwentórv.

i. Bilerr-slii Stc,fłlr z Opa,lenicly, 2(). 7,1!]22 r:,

-. .IiLkullrlrt,ski AlłllisłnćIcr z l3arc:zvnł] po\\,, szrillillsl<i 20. 7. 1922 r.
Il, Iillltr-lellvsjii §tnrrisłrtlr- z Kon:l,r."i rr.,,,'20. 7. l922 l..

Gl cl n o IJ I. o f e s o r".q ]ł i e :

Str'ljtT rlcl lervt'j: Tlrż. \\ri]he]rn Zielonktl, Inż, Sttlriisłłtrv Iie.jrllr,icz, Illż. Korllitrl
\\Iilczliorvslii, 1lrof. l[icht'r1 Sltrłrisłtrrr-slii. tll,,, n,[rrr..i:lrl I)rlel.ntłlrl. 1ll.rlf. ,l LrJ_
j:LlL \\,-ęcllolvslii, 1uż. Zygulrrltt Hr:tper..

:-rdzrr rl11 lervej: rrrż. Czesłtrr,r- Klriclrolviecki, clr,. Trtż. Srł,iel.zawski, ii}-r,. 1lrż.
\\-iktol Maćliorł,iak. IłlżyllieI,Bo]esłarv Orgelhr.ancl, Proł]. Właclysłaq,
S] tlliod zili ski.
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