noaoczesna, wshrzeszona do samodzielnego żgcia,

rPolska
jaho silne państwo, przeżgwa 1l-tg roh swego politlycznego
gospodarczego
bgtowanta. Naród sam mimo zaborów trwał
i
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 potencjalnej. Wielcg poeci romantgczni Polshi, jej artgści,uczeni
i mgślicieletworzylli 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 nouoczesnej polskiej hulturg materjalnej. Młodzieżzrozumiała
nakaz władnq1, przemożną chwil nowgch potrzebę. Gromadnie 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
świadomościco do swei roli i powinności względem hraju,
Absolwenci Państwowej Szhołg Budowg Maszgn wraz z jej
kierownictwem pośtl:tęcająspołeczeństwu niniejsze sprauozdanie.
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
PAŃST. SZKOŁY BUDOWY MASZYN
W POZNANIU

('

INż. \\'IKTO]i,\tAt.lKO\\'] A1(.

KRoNIKA szKoLY.

r,tlku iltrlt]r,tcl rr- llttc]r-trliu rlr-trajętr-t}} }]r.zl Placu
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,rżoną 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 szczegóJriit, 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 \], oclpclrviet]ni intlentarz.

PSlnXTĄ 1!]])1
.} .St,iętoklzyskitlr
U

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 tntłłrlit1llzetltr-slilrl,ioIiej, trie" i,okorl,ała
zb.vt wieikicdr naclziti ponlr,śJnegol,iżrr-ojrr. \\-szak źałtlżolroją, ,itrk
'1,i]z,,[)rP.Z}'dł'llt rejerlcji. 1l, lznltli.ki.,.;. K t,;rllllr"t,. 1lrlrlt.zii> ttt,rlr.zt,strlś,.'i
jęcia norvego grnaclru
.pTzez rvłtrdze szkolrre się r.'vraził, hla pic,lęgnor,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 ty1ko 10 polaków, a ttzeba pamiętać, że Wielkie Księstwo Poznańskie
Itczyło
% Iudnościpoł,skiej.
- W85 ,czasie
wojny światowej zamieniono rszkołę na szpita1 wojgmach
szkolny w wysokim stopniu zniszczyl,.
który
skowy,
'

Z wojny wróciło 4 naaczycieli i 6 uczni, ktfuzy kontynuowali
plzerwaną
pTzez wojnę naukę.
W ńńłcu 1919"r. mianorvała Naczelna Rada Ludowa niżej podpisanego Kuratorern szkoły. Po przyjęciu tego dekretu _do wiadomości,
urzędujący je,sz,cze dyrektor Braun oświadczył,że z dniem 31 marca
fre.kA,enqrą
a,_ęałaąn_ąl:*łł

ą 7b/c.ń eg_!g19 ,g?,/

,fre.(pencją
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,śtałvrrlulianowicie Drervsowi i Rossorvowi pozwolono dokofrczyó jeszcze ostatni kurs niemiecki.
Poczyniono lratycńmitist przygotowałia do otwarcia po,lskiej
szkoły. Starano się usilnie'o noŃego clyrektora. lTpatrzony_ na.dyrektora, 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 sprowadŻonych w tym celu do Poznania, również odmówilo. S.z\oła. pozostała 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 kanhvań; 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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