


Przełom: 

 Koniec wieku XVIII: otrzeźwienie, koniec Polski 
szlachecko-zaściankowej 
 

 Okres napoleoński i Księstwo Warszawskie (1806-1813): 
kontakty z Francją, dostęp do jej osiągnięć naukowych, 
technicznych, edukacyjnych 
 

 Okres Królestwa Kongresowego (1815-1830): 
ukształtowanie się pozytywnego stosunku do techniki, 
wybór kariery inżynierskiej stał się „normalny” 



Stanisław Staszic (1755-1826) 
 W 1816-1824 zarządza Wydziałem 

Przemysłu i Kunsztów Królestwa 
Kongresowego 

 W 1816 współtworzy i kieruje 
Główną Dyrekcję Górniczą w 
Kielcach, gdzie zakłada Szkołę 
Akademiczno-Górniczą 
(pierwsza szkoła w Polsce 
kształcąca kadry dla przemysłu), 
sprowadza z Saksonii wybitnych 
specjalistów (górnictwo, 
geologia): Johanna Ullmanna i 
Georga Gotlieba Puscha 



Franciszek Ksawery Drucki – 
Lubecki (1779-1846) 

Minister „Przychodów i Skarbi” Królestwa 
Kongresowego: 
 
– konsekwentna i racjonalna polityka 
uprzemysławiania kraju,  
– skuteczna wojna celna z Prusami, 
– pomysł zbudowania Kanału 
Augustowskiego, łączącego dorzecza 
Wisły i Niemna (jedna z największych 
prac inżynierskich ówczesnej Europy) 
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Zabór rosyjski 



Ignacy Prądzyński (1792-1850) 

 Projekt Kanału Augustowskiego (projekt ogólny, 
uzgodnienia ze stroną rosyjską, projekty 
kilkunastu śluz, jazów, upustów i mostów). 

 Projekt wykonawczy wykonał spolonizowany 
francuski inżynier Jan Chrzciciel de Grandeville 
Mallerski (1777-1846). 
 

 Początek budowy – 1824, zakończenie 1830. 
 



Filip Girard (1775-1845) 
W Polsce działa w okresie 1827-1844: 
- początkowo w górnictwie (naczelny 

mechanik), instaluje sprowadzane z 
Anglii maszyny w Białogonie i 
Samsonowie 

- Uspławnia rzekę Kamienną 
- W 1829 udostępnia swoje wynalazki 

włókiennicze (przędzarkę lnu) 
- Tworzy polski przemysł włókienniczy: 

przędzalnie i tkalnie w Marymoncie i 
Rudzie Guzowskiej (od 1834 zwanej 
Żyrardowem) 

- Projektuje i instaluje turbiny wodne 
- Wynalazki zbrojeniowe dla 

powstańców listopadowych 



Panorama Żyrardowa                   Wnętrze fabryki 

Filip Girard (1775-1845) 



                   Ruiny wielkiego pieca w Samsonowie 

Filip Girard (1775-1845) 



• Feliks Pancer (1798-1851) – po raz pierwszy stosuje 
na wielką skalę wiążące pod wodą „wapno 
hydrauliczne”, budowniczy wielu mostów na 
Wieprzu i Narwi. 



„Uczone bronie” – oficerowie 
Powstania Listopadowego: 

 
 Jan Paweł Lelewel (1796-1847) 

 Wybitny fortyfikator, twierdze 
Zamość, Praga, 

 Budowa kanału augustowskiego, 
 Projekt mostu przez Wisłę w 

Warszawie 
 

 August Szulc (1798-1853) 
 twierdza Modlin 

 

Teodor Urbański (1792-1850) – obwałowanie Wisły,  
regulacja rzek w Zagłębiu Staropolskim 
 



Antoni Krauz (1801-1831) 
Matematyk, technolog, wynalazca: 
- Liczne publikacje popularyzujące wiedzą techniczną. 
- Badania wytrzymałości żelaza kutego i stali oraz drewna 

(1825-1826) – pierwsze pomiary w Polsce. 
- Przyrząd do mierzenia siły pociągowej koni (1830), dzieło 

„Doświadczenia nad siłą koni  
   i nad poruszaniem wozów  
   artylerycznych i saperskich  
   próżnych i obładowanych”. 
- Udoskonalenie beczkowozu. 



Józef Bem (1794-1850) 

- Obrońca Gdańska w wojnach 
napoleońskich (jako porucznik). 
- 1818-1819 – prace nad 
udoskonaleniem rakiet bojowych 
- 1826-1830 – uprzemysłowienie 
dóbr Potockich. 
-Generał artylerii, naczelny wódz 
powstania węgierskiego (1849). 
 
 



 „Uwagi o rakietach zapalających” 
(Weimar, 1820) – inspiracja prac 
Konstantego Ciołkowskiego o 
technice rakietowej 

 „O machinach parowych” (Lwów, 
1829), pierwszy polski podręcznik, 
tom 2 nigdy się nie ukazał 

Józef Bem (1794-1850) 



Franciszek Ksawery Christiani 
(1772-1842) 

 Od 1819 kieruje Dyrekcją Jeneralną Dróg i Mostów 
(przekształconą w 1832 w Dyrekcję Komunikacji Lądowych 
i Wodnych)  

 drogi bite w Kongresówce – ponad 2 tys. km do powstania 
listopadowego – dwa razy więcej niż było w całym 
imperium rosyjskim – do dziś stanowią szkielet drogowy w 
tym rejonie. 

 Budowa drogi bitej Kowno-Dyneburg, 208 km, poza 
granicami Królestwa. 
 



Abraham Stern (1769-1842) 
 Zegarmistrz, mechanik, wynalazca, 

miłośnik literatury, talmudysta: 
 konna żniwiarka 
 młockarnia 
 tartak wodny 
 dalmierz 
 arytmometr  (4 działania + pierwiastki 

kwadratowe), „machina rachunkowa 
wzbudziła podziw Aleksandra I (1815) 
• Wilhelm Odhner (1878) – arytmometr 

korbkowy, wykonany na podstawie 
dokumentacji Sterna, przechowywanej w 
Petersburgu. 

 



Abraham Stern (1769-1842) 
 Wspólnie z Józefem Skrodzkim: 

projekt mostu łańcuchowego przez 
Wisłę (raport w Rocznikach 
Królewskiego TPN, Warszawa, 1821) 

   „O doświadczeniu z żelaznym 
łańcuchem zawieszonym obuma 
końcami przy cegielni Pulkowskiej, 
jako wzorem naturalnej wielkości 
tych łańcuchów, które mają służyć 
do dźwigania projektowanego 
mostu na Wiśle” 



Abraham Stern (1769-1842) 
 „Wózek topograficzny” (1821) – 

ciągnięty przez konia, przydatny w 
pomiarach geodezyjnych na dużych 
obszarach, 

 „narzędzie do dochodzenia 
odległości punktów niedostępnych   
i zdejmowania planów” (1822) 

 Mechanizm zabezpieczający powozy 
i pasażerów w wypadku spłoszenia 
koni (1835) 



Stanisław Janicki (1797-1855) 

 Matematyk, obronił pierwszy   
w Polsce doktorat z nauk 
technicznych „O machinach 
parnych” (1823) 

 
 
 Jego syn, też Stanisław (1836-

1888), inżynier związany z 
Francją 

 
 



Kajetan Grabiński (1796-1847) 

 Profesor matematyki Uniwersytetu Warszawskiego,  
 Kierownik Szkoły Przygotowawczej (utworzonej przez 

Staszica) 
 1828 – Instytut Politechniczny – 156 studentów na 

pierwszym roku 
 podniesienie poziomu inżynierii cywilnej (matematyzacja) 

 



Miary objętości na początku XIX wieku w zaborze rosyjskim (Wołyń): 
 
1 bakar = 4 beczki 
1 beczka = 12 czasz 
1 czasza = 12 garncy 
1 garniec = 4 kwarty 
1 kwarta = 4 kwaterki 
 
1 garniec = 1/8 ćwierci 
1 garniec = 1/32 korca, 4 korce = 1 maca 
 
W dodatku garniec był: 
- koronny 
- kazienny (rosyjski) 
- komisyjny (1/25 beczki !!!!!!) 
 

1 beczka = 144 garnce koronne i 25 garnców komisyjnych!!!! 
 
1 ósmak = 1/8 garnca, 1 baryła = 24 garnce 
 
Jeszcze gorzej w walucie, np. 1 dydek = 6 groszy polskich 



Wzorce metra i kilograma oraz podział dziesiętny opracowano  
we Francji w 1799 roku, lecz wprowadzenie tam systemu  
metrycznego przeciągnęło się do 1840 roku. 
 
Dekret o miarach z dnia 8 lutego 1919 roku, 
podpisany przez Piłsudskiego, jeden z pierwszych aktów  
ustawodawczych niepodległego państwa, uznał system metryczny  
jako obowiązujący w Polsce.  
 
Do tego czasu na ziemiach polskich w powszechnym użyciu były  
miary o staropolskim rodowodzie, odwołujące się do człowieka  
jako pierwotnego instrumentu mierniczego. 
 
I tak: 



wiorsta (werszt) - zasięg donośności głosu ludzkiego  
 
sążeń (siąg) - największa szerokość rozkrzyżowanych poziomo rąk  
 
łokieć kupiecki - odległość od końcu średniego palca do pachy  
 
piędź - największa rozwartość miedzy końcami palców wielkiego i małego 
 
palec (cal) - miara zwana calem równa szerokości ośmiu ziaren jęczmienia 
                    lub szerokość kciuka  
 
stopa - szerokość skiby ziemi, odległość miedzy rzędami kartofli 
             lub średnia długość stopy 10-ciu czy 20-tu mężczyzn 
 
pręt (pertyka, laska) - 15 stóp 
 



morga ( jutrzyna ) - wielkość pola zaoranego lub skoszonego  
przez jednego człowieka od rana do południa, do zniesienia  
pańszczyzny wymiar jednodniowej pracy zadawanej parobkowi, 
liczył 200 lub 300 prętów kwadratowych 
 
garniec - miara nasypna (większa) i nalewna, nazwa pochodzi  
od garści zagarniającej do garnka sypane zboża lub zlewane płyny  
 
korzec - duża miara nasypna, nazwa pochodzi od kory, gdyż 
pierwotny korzec był miarą dłubaną, wykonaną z nieokorowanej 
kłody świerkowej 
 
korzec dzielono na ćwiertnie (półkorcówki), ćwierci, garnce,  
kwarty, kwaterki 
 
 



W l764 roku sejm koronacyjny Stanisława Augusta zatwierdził  
ustawę przyjmującą za wzorce miary warszawskie:  
 
łokieć (59.553 cm), 
funt (0,4057 kg), 
kwartę (0.707 litra), 
garniec (2,827 litra) , 
korzec (120,6 litra). 
 
Po upadku politycznym Polski ponownie nastąpiło pomieszanie  
miar polskich z narzuconymi przez państwa zaborcze. 
 



W 1818 roku w granicach Królestwa Polskiego,  
z inicjatywy Stanisława Staszica, opracowano nowy system miar, 
zwany "nowopolskim„. 
 
Był on ściśle związany z systemem metrycznym, 
choć zrezygnowano z podziału dziesiętnego i zachowano  
dawne nazwy miar.  
 
Podstawową jednostką długości była 1 linia równa 2 mm, 
 
kwarta odpowiadała objętości 1 litra, 
 
1 granik równał się 8 miligramom. 
 



Miary nowopolskie 
 
długości: 
 
sążeń = 3 łokcie = 6 stóp = 72 cale = 864 linie = 1728 milimetrów  
 
łokieć = 2 stopy = 4 ćwierci = 24 cale = 288 linii = 576 milimetrów 
 
stopa = 288 mm: ćwierć = 6 cali = 144 mm; cal = 12 linii = 24 milimetry 
 
pręt = 15 stóp = 180 cali = 4320 milimetrów 
 
mila = 4 ćwierci mili = 8 półćwierci mili = 14816 łokci = 8534,3 metra 
 
 
powierzchni: 
 
sążeń kwadratowy = 36 stóp kw. 
 
morga = 300 prętów kw. = 0,55976 ha  
 
włóka = 30 morgów = 16.7928 ha 



objętości: 
 
1 sążeń sześcienny (kubiczny) = 216 stóp sześciennych  
 
1 korzec = 4 ćwierci = 32 garnce = 128 kwart = 512 kwaterek = 128 litrów  
 
1 garniec = 4 kwarty = 4 litry  
 
1 kwarta = 4 kwaterki = 1 litr 
 
1 kwaterka = 0,25 litra  
 
 
masy: 
 
1 cetnar = 4 kamienie = 100 funtów = 1600 uncji =  
= 3200 łutów = 12800 drachm = 38400 skrupułów = 921600 granów =  
= 5068800 graników = 40,550 kg  
 
kamień = 25 funtów = 10,138 kg 
 
funt = 32 łuty = 0.406 kg 
 
łut = 0.013 kg 
 
granik = 0.000008 kg 



Ustawa nałożyła na magistraty obowiązek sprawdzania i cechowania  
miar godłem państwowym. 
 
W 1849 roku wprowadzono jako obowiązujące rosyjskie pieniądze i miary. 
 
Podstawową jednostką długości był sążeń, ale różny od polskiego, 
jednostką wagi - pud, jednostką pojemności - wiedro (wiadro). 
 
Sążeń rosyjski = 3 arszyny = 7 stóp = 48 werszki = 84 cale = 2,1336 m;  
 
arszyn = 71,12 cm; fut (stopa) = 30,48 cm; werszek = 4,44 cm; cal = 2,54 cm  
 
pud = 40 funtów = 16,38 kg 
 
wiadro = 12,289 litra 
 
Miary rosyjskie były miarami u rządowymi, lecz, na co dzień w handlu  
stosowano także miary nowopolskie obok warszawskich i umownych  
lokalnych (np. kubeł drozdowski).  
 
Po wprowadzeniu systemu metrycznego w zaborze pruskim w 1872 roku  
i austriackim w 1886 roku pojawiły się w użytku również miary metryczne. 



Co województwo, co powiat, co miasto 
inna waga i łokieć, inszy garniec, korzec. 
Bezprawie, nierząd wielki, inaczej trudno rzec. 
Nie miasta, każdy kupiec ma osobne miary, 
na które sfałszowane sprzedaje towary. 
 
(A.Brückner, Encyklopedia staropolska) 



 
Zabór austriacki 



Jan Gross (1733-1804) 
 Inżynier drogowy pochodzenia niemieckiego, działajacy 

w Galicji, 
 Opracował system budowy i utrzymania dróg (jezdnia o 

grubosci 0.5m, złożona z kilku warstw tłucznia i żwiru, 
ubijanych sukcesywnie) 

 Budowa „traktu cesarskiego” (Bielsko-Kęty-Wadowice- 
Myślenice-Tarnów-Rzeszów-Przenyśl-Lwów) 

 Budowa drogi Dukla-Przemysl-Stryj-Lwów 
 Budowa drogi „karpackiej” Biała-Śniatyń-Czerniowce 
 Budowa drogi Lwów-Złoczów-Podhorce 
 Budowa drogi „podolskiej” Złoczów-Zaleszczyk 

 



Jan Gross (1733-1805) 
 Łącznie wybudował prawie 2 tys. km nowoczesnych 

dróg bitych i 3000 mostów na nich 
 Most na Sanie w Przemyślu – pięcioprzęsłowy, 

rozporowy – bardzo nowoczesny 
 Most łyżwowy w Zaleszczykach (196m) 
 Łącznie 7 większych mostów (ponad 150m) i ponad 

3000 mniejszych mostków (drewnianych, do 96m i 
przepustów) 

 Obsadzanie dróg drzewami (szkółki leśne przy 
komisariatach budowy) 



Ludwik Zieleniewski (1819-1885) 
 Z wykształcenia farmaceuta, od 

1839 prowadzi w Krakowie kuźnię, 
warsztaty ślusarskie i stolarskie 

 Od 1849 produkcja maszyn 
rolniczych (w fabryce obrabiarki 
były napędzane silnikami 
spalinowymi) 

 Młockarnia własnej konstrukcji – 
pierwsza nagroda w Wiedniu 
(1857) 

 W swoich zakładach wytwarza 85 
typów maszyn i narzędzi 
rolniczych 



Edmund i Leon Zieleniewscy 
Synowie Ludwika: 
- Stworzyli największe w Galicji przedsiębiorstwo 

przemysłu maszynowego (silniki i kotły parowe) 
- Własne wynalazki:  dłuta pneumatyczne, nitownice 
- Do 1910 wyprodukowali 685 silników parowych o 

łącznej mocy 40 MW (40% mocy zainstalowanych w 
Galicji) i 650 kotłów parowych 

- Od 1900 produkowali konstrukcje stalowe (mostowe, 
sprzęt  budowlany i kolejowy) 

- W okresie międzywojennym koncern Zieleniewskich 
(największy w Polsce)  zatrudniał 5000 ludzi w 
siedmiu fabrykach  



Edmund i Leon Zieleniewscy 

Swoje fabryki Zielenieccy przekształcili w spółkę akcyjną 
z udziałem kapitału austriackiego i czeskiego (1906) – 
wchłonęli fabrykę maszyn Andrzeja Lubomirskiego 
(Lwów) i Sanocką Fabrykę Wagonów i Maszyn. Potem 
Hutę Pokój (1923) – powstały Zjednoczone Fabryki 
Maszyn, Kotłów i Wagonów Zieleniecki-Fitzner-
Gemper SA – największy w Europie Wschodniej 
koncern maszynowy.  



Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) 
Farmaceuta z Żółkwi, stwierdza 

przydatność ropy naftowej do 
oświetlenia – konstruuje 
lampę naftową. To początek 
wydobycia i przetwórstwa 
ropy naftowej. 

Jedna z pierwszych w świecie 
kopalni ropy naftowej (1854). 

Początki destylarni i rafinerii. 
Galicja – pierwszy w Europie 

obszar przemysłowej 
eksploatacji ropy naftowej. 



Abraham Schreiner 
Rok wcześniej (1853) Abraham 

Schreiner z Borysławia lepił 
kule z zaolejonej ziemi, 
przebijał otwór, wkładał knot i 
sprzedawał jako światło 
sygnalizacyjne na kolei. 

 
Częściowo oczyszczoną naftę w 

stanie ciekłym też sprzedawał 
dla sygnalizacji kolejowej. 

 
W tym samym czasie „babki 

znające”  leczą „parchy” na 
owcach (nacieranie naftą). 

 



Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) 
Wydobycie ropy naftowej: 
Bóbrka (1854), Ulaszowice (1855), Klęczany (1856), 
Polanka (1861), Chorkówka (1865). 
Oprócz nafty do lamp Łukasiewicz wytwarzał smary i oleje, 

asfalt i gudrinę. 
Medale i wyróżnienia na wystawie powszechnej w Wiedniu 

(1873). 
Dwa ośrodki naftowe: Galicja i Pensylwania. 
Pierwsza lampa naftowa, niezależnie skonstruowana, w USA 

pojawia się 5 lat po Łukasiewiczu. 
Oszalowany szyb w Ulaszowicach ma 180m głębokości 

(rekord światowy) i daje 1000 garnców ropy dziennie 
(potem robiono odwierty). 

 



Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) 



Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) 

Pożar szybu naftowego w Galicji 



McGarvey 
W 1881 w Galicji pojawił się 

mistrz wiertniczy z Kanady, 
McGarvey. Do wiercenia 
używał świdra parowego. 
Technologię trzymał w ścisłej 
tajemnicy. Jurski, Zdanowicz, 
Łaszcz wysłali jako szpiega 
nijakiego DeLaveaux, 
zatrudnionego jako prostego 
robotnika. Szpieg skopiował 
kształt narzędzi wiertniczych 
w wosku. Tajemnicę 
wykradziono. 



Walter, Szczepanowski i inn. 
Pierwszym polskim wiertnikiem był Walter. 
 
Stanisław Szczepanowski – przekształcił lokalny przemysł 

naftowy jako w przemysłu narodowego. 
 
 
Wolski – inżynier 
Odrzywolski – organizator 
 
razem odnoszą wielki sukces. 



Wacław Wolski (1865-1922) 
- Pionier wiertnictwa udarowego, 

firmy niemieckie wykupują patent 
za 600 000 marek (spora kwota) 

- Pierwsze wydobycie ropy z 
użyciem sprężonego gazu 
ziemnego, 

- Pierwsze w świecie laboratoryjne 
skroplenie gazu ziemnego, 

- W 1911 prezentuje w Londynie 
prototyp hydraulicznej wiertarki 
skalnej do drążenia tuneli 



Profesorowie Politechniki Lwowskiej 
 Jan Nepomucen Franke (1846-1918) rektor, prezes 

Towarzystwa Politechnicznego, autor cenionej 
„Mechaniki teoretycznej” 
 

 Roman Gostkowski (1837-1912), teoretyk ruchu 
kolejowego, 1884-1890 dyrektor techniczny 
austriackich kolei państwowych 
 

 Tadeusz Fiedler (1858-1933), orędownik powiązania 
nauki z przemysłem, twórca „Mechanicznej Stacji 
Doświadczalnej” (1898), laboratorium 
kalorymetrycznego (1907), maszynowego (1913)  



Maksymilian Thullie (1854-1939) 
 Jeden z pionierów żelbetu w skali 

światowej (mostek w ogrodzie 
Politechniki Lwowskiej, 10.5m), 

 Klasyczny podręcznik statyki 
budowli (1886, wznawiany 
wielokrotnie do 1923) 

 Rozwinięcie teorii żelbetu (jako 
ośrodek dwufazowy, tablice do 
obliczeń sklepień, teoria zginania 
belek i płyt, wytrzymałość słupów 
obciążanych mimośrodowo), 

 Podręcznik budowy mostów 
żelbetowych 



Ludwik Eberman (1855-1945) 
 Absolwent Politechniki Lwowskiej 
 Projekt wysokoprężnego silnika spalinowego 

(zainstalowany w 500 niemieckich łodziach 
podwodnych w czasie I wojny światowej) 

 Profesor maszynoznawstwa PL (do 1939) 
 Według jego projektów i patentów silniki spalinowe 

produkowano w Polsce, Belgii, Holandii, Niemczech, 
Wolnym Mieście Gdańsku, Czechosłowacji 

 Autor wielu publikacji specjalistycznych 



Henryk Michalski (1835-1919) 
 Konstruktor jednego z pierwszych w świecie 

węglowych mikrofonów proszkowych 
 
 

 Konstrukcja jednego z najlepszych wówczas telefonów 
(bardzo wysoka jakość dźwięku) 
 
 

 Transmisja HI-FI koncertu z Żółkwi do Lwowa (30 km, 
przewodowa) 



Jan Szczepanik (1872-1926) 
 Zwany polskim Edisonem, 91 ważniejszych patentów 
 Fotoelektryczna metoda powielania wzorów tkackich, 

wdrożona w Austrii i w Niemczech (1906) 
 Papier światłoczuły, produkcja w Szwajcarii od 1905, 
 Małoobrazkowy barwny film fotograficzny, stosowany 

przez Kodaka i Agfę, 
 Ruchomy film barwny (taśma czarno-biała, trzy 

projektory z filtrami czerwonym, zielonym i 
niebieskim), 

 Urządzenie do kopiowania 3D (fotosculptor), 
 Automatyczny regulator ciągu w paleniskach, 
 Kamizelka kuloodporna (uratowała Alfonsa XIII) 



Jan Szczepanik (1872-1926) 



Stanisław Kosiński, Zygmunt Kulka 
 Budowa kolejowych mostów kamiennych przez 

Prut, o rozpiętości do 67.6 m – rekord świata 



Maksymilian Tytus Huber 
(1872-1950) 
 Pionier mechaniki teoretycznej 

w skali światowej 
 „Właściwa praca odkształcenia 

jako miara wytężenia 
materiałów” (1904) – podstawa 
nowoczesnej teorii plastyczności 
i sprężystości (podobne wyniki 
uzyskał niezależnie von Mises 
(1914)) 

 Pierwsza teoria zginania płyt 
ożebrowanych 



 
Zabór pruski 



Zabór pruski 
Całkowita dominacja bardziej zaawansowanego zaborcy. 
 
Państwo pruskie dbało też o swoje peryferia: 
 
- Regulacja Wisły od Torunia do ujścia, 
- Instalacje  wodociągowe i kanalizacyjne (Grudziądz, 

Kwidzyn) 



Zabór pruski 

W 1904 powstała Konigliche Technishe Hochschule zu 
Danzig – studenci polscy byli niepożądani, ale do 1939 
studiowało jednak 1085 Polaków. 

 
W Wielkim Księstwie Poznańskim działało tylko kilkoro 

polskich inżynierów. Prze długi czas jedynym był 
Napoleon Urbanowski (1838-1896), absolwent Ecole 
Centrale w Paryżu. Prywatna fabryka narzędzi i maszyn 
rolniczych (od 1876), a od 1882 – fabryka kotłów, urządzeń 
gorzelnianych i maszyn wiertniczych. 



Zabór pruski 
Hipolit Cegielski (1815-1868) – filolog 
W 1846 pracuje w handlu artykułami 

żelaznymi w Berlinie, potem w 
Poznaniu zakłada własny sklep, 
potem warsztat naprawczy. 

Warsztat stopniowo przekształca się 
w fabrykę maszyn rolniczych (pod 
koniec lat 60-tych zatrudnia około 
300 majstrów i robotników). 

Jako filolog wprowadził wiele 
polskich terminów technicznych. 

Duże zasługi dla mechanizacji 
rolnictwa w Wielkopolsce. 



Emigracja 



Francja 



Konstruktorzy dróg i mostów 

   223 polskie nazwiska na liście 
„konduktorów dróg” (ok. 22% wszystkich) 

 
 



Karol Chobrzyński (1809-1883) 

 budowniczy kolei północnej we Francji 
 wynalazca rusztu schodkowego – opalanie parowozów 

węglem kamiennym 
 



Wybitni technolodzy 
 Karol Karśnicki (1806-1870) 

 technolog szkła i fajansu, 
wydobycie magnezu 

 Ludwik Nabielak (1804-1883) 
 poszukiwacz złóż minerałów, 

technologia wydobycia miedzi 
(Algier), produkcja gazu 
świetlnego (Nimes) 

 Wiktor Zienkowicz (1808-1885) 
 technolog szkła i fajansu, 

budowniczy tuneli, poszukiwacz 
złóż minerałów 

 



Jan Józef Baranowski (1805-1888) 
Wynalazca urządzeń do kontroli, 

rachunkowości, sygnalizacji na kolei 
(automatyczne tarcze ostrzegawcze) 



Henryk Dembiński (1791-1864) 
 Wynalazca – w okresie 1835-1862 11 patentów francuskich (z 

wieloma uzupełnieniami), 3 patenty brytyjskie 
 Sterowanie lotem balonów (lina prowadząca) 
 Ekonomiczny piec chlebowy (dobry interes, Paryż, 1835) 
 Zabezpieczenie butelek win musujących przed 

rozrywaniem (1839) 
 Dysza do dmuchaw pieców hutniczych 
 Zwiększenie ciśnienia roboczego pary (co pozwalało 

stosować paliwa płynne zamiast węgla kamiennego i 
drzewnego) – zastosowanie w żegludze 

 Systemy suszenia owoców 
 Systemy klimatyzacji i wentylacji (m.in. w teatrze paryskim) 

 



 W 1859-1864 uczestniczył w 
budowie mostu Kierbedzia (z 
ramienia firmy francuskiej)   

 w 1864-1869 uczestniczył w 
budowie Kanału Sueskiego 

 od 1870 prace hydrotechniczne 
w Rijece 

 dok pływający (1871), oceniany 
jako wybitne osiągnięcie 

Stanisław Janicki (1836-1888) 



Dok pływający Janickiego 

Stanisław Janicki (1836-1888) 



Ludwik Mękarski (1843-1932) 
 Absolwent Ecole des Mines 
 Patent na mieszanie pary wodnej z powietrzem (pod 

ciśnieniem do 80 atm.) i zastosowanie do napędu 
pneumatycznego pojazdów(1873) 

 Tramwaje pneumatyczne Mękarskiego wprowadzono 
m.in. w Nantes (1879), Bernie, Vichy, Aix-les-Bain, 
Paryżu (1887) – używane do 1914. Testowane w Nowym 
Yorku (pod ciśnieniem 160 atm.) 

 W 1902-1904 Mękarski próbował wprowadzić swoje 
tramwaje w Warszawie – bezskutecznie. 



Bruno Abdank-Abakanowicz 
(1852-1900) 

Wynalazca: 
 integrafu (1880) (inny wymyślił Wawrzyniec Żmurko) 
 metody uzwajania maszyn elektrycznych 
 ulepszonego mikrofonu 
 dzwonków elektromagnetycznych do sygnalizacji 

kolejowej 
 za całokształt wkładu do elektrotechniki odznaczony 

krzyżem legii honorowej. 
 

 



Julian Ochorowicz (1850-1917) 
Filozof, literat, psycholog, lekarz (stosujący hipnozę), 

pionier naukowych badań zjawisk paranormalnych,    
a ponadto: 

 
 

 
  

-teoria telewizji (jedna z pierwszych, 1882) 
 

-1882-1887 – seria wynalazków w zakresie 
telefonii (mikrofony z opiłkami żelaza, 
węglowe, telefon magnetyczny) 
 
- telefony Ochorowicza weszły do seryjnej 

produkcji we Francji (stosowane do          
I wojny światowej) 

 



Karol Franciszek Pollak (1859-1928) 
Wynalazca, uzyskał 98 patentów, m.in. na: 
 
- nowy typ akumulatora, 
- ogniwo samoładujące, 
- pierwsze w świecie ogniwo suche, 
- prostownik komutatorowy (nagroda w 1893, Paryż), 
- prostownik aluminiowy (nagroda w 1894, USA), 
- tramwaj elektryczny, 
- automatyczny wyłącznik lamp łukowych, 
- maszyna do druku kolorowego. 



Stefan Drzewiecki (1844-1938) 
 Własna teoria śrub okrętowych 

(Paryż, 1892),  
 Teoria śmigła lotniczego (Paryż, 1909) 

– produkcja śmigieł „Normale”, 
montaż w samolotach Bleriot XI,  

 Okręt podwodny napędzany 
elektrycznie, 

 Pneumatyczne wyrzutnie torpedowe, 
stosowane od 1901 do dziś 

 Pierwszy tunel aerodynamiczny 
(1909) 

 Opatentowanie samolotu 
samostatecznego (śmigło pchające, 
samoczynne stabilizatory) 

 



Stefan Drzewiecki (1844-1938) 

 Śmigło przestawialne (o ustawianym 
kącie natarcia) – 1917 

 Śmigło samoprzestawialne – 1934 
 Wkład w teorię turbin (lata 20-te) 
 Od 1930 interesuje się energetyką 

jądrową 
 

 W testamencie zapisał cały majątek 
(pracownię, bibliotekę, pisma) 
państwu polskiemu. 

 



Józef Lipkowski (1863-1949) 
 Automatyczne hamulce 

kolejowe, stosowane we Francji 
od 1893, w Rosji od 1901; własne 
przedsiębiorstwo „Societe 
Generale des Freins Lipkowski” 

 Automatyczne zwrotnice 
tramwajowe, wytwarzane we 
własnej fabryce w Asnieres 

 Patent na nierozkręcalne 
nakrętki 

 Aparat podsłuchowy 
 Ulepszenie torped i granatów 

 



Kazimierz Prószyński (1873-1945) 
Pionier techniki filmowej: 
 
- Pleograf (1895), biopleograf 

(1899) – produkcja krótkich 
filmów 

- Wynalezienie obskuratora 
(1908) – eliminacja drgań 
obrazu 

- Aeroskop – pierwsza w 
świecie ręczna kamera 
reporterska – produkcja od 
1911 
 
 



Kazimierz Prószyński (1873-1945) 
Jedna z pierwszych kamer amatorskich „Oko” (1915-1919) – 

prosta, tania, lekka, łatwa w obsłudze – niestety nie przyjęła 
się (perturbacje związane z I wojną światową) 
 
 



Wacław Małachowski (1857-1900) 
Rozwinięcie techniki 

fotograficznej: 
 
- Sucha emulsja bromowa 
- Pomysł rolki taśmy 

fotograficznej 
- Konstrukcja sensytometru 

(standard w latach 1881-1929) 
 

- [w literaturze fachowej znany 
pod pseudonimem Leon 
Warnerke] 



 
Turcja 



Turcja 

Po: 
- upadku powstania węgierskiego (1849) 
- wojnie krymskiej (1853-1856) 
- upadku powstania styczniowego (1862) 

 
    w Turcji powstało najliczniejsze po francuskim 

skupisko polonijne. 



Generał Józef Bem: 
- uruchomienie saletrzarni w Aleppo (proch strzelniczy), 
- projekty regulacji i uspławnienia Eufratu i Tygrysu, 

 
Generał Henryk Dembiński (1853) – memoriał z radami na 

wypadek wybuchu wojny z Rosją – projekt użycia broni 
chemicznej 

Turcja - wojskowość 



Początki tureckiej sieci telegraficznej: 
 
Franciszek Sokulski (1811-1896)  
Karol Brzozowski (1821-1904) 
 
- 1855 – pierwsza linia Stambuł-Szumla 
- 1857 – Stambuł-Sofia 
- potem telegrafy w Grecji, Albanii, 

Anatolii, Syrii 
- kable podwodne (Dardanele, Bosfor, 

Dunaj)  

Turcja – telegraf (1) 

Brzozowski 



   Wielu Polaków pracowało przy eksploatacji i 
administracji linii telegraficznych 

 
Adam Antonowicz (1822-1901) – od 1889 naczelny 

dyrektor poczt i telegrafów imperium osmańskiego 

Turcja – telegraf (2) 



 Franciszek Sokulski (1811-1896) – Adrianopol 
 Edwin Wrześniowski (1842-1886) – Adan i Sarajewo 
 Jan Komadziński (1813-1887) – Konia 
 Zygmunt Mineyko (1840-1925) – Janina 

 
 Łącznie przy projektowaniu dróg  
i mostów w Turcji pracowało kilkuset 
Polaków 

Turcja – drogi i mosty (1) 



Drogi w części europejskiej imperium (dzisiejsza 
Bułgaria): 

- Józef Jerzmanowski, 
- Alojzy Adam Przezdziecki, 
- Antoni Górkiewicz, 
- Witold Milowicz, 
- Karol Kalita. 

 
- Po śmierci Alego Paszy (przychylnego Polsce) zwrot 

prorosyjski – na prosbę rosyjskiego ambasadora  
Ignatiewa Polaków usunięto ze stanowisk. 
 

Turcja – drogi i mosty (2) 



 Ludwik Sakowicz (1840-1902) buduje wieloprzęsłowy 
most łukowy przez Tygrys w Mosulu (dzisiejszy Irak) 
 

 Koleje: 
- Seweryn Bieliński – Izmir-Aidyn 
- Ludwik Sas-Monasterski – Damaszek-Bejrut 
- Juliusz Falkowski – Morze Śródziemne – Zatoka Perska 

Turcja – drogi i mosty (3) 



Turcja – górnictwo, rolnictwo 
 Henryk Groppler 
 Józef Ratyński: 
budowa kopalni boracytu. 
 
Karol Brzozowski – zakłada 

wzorcowe gospodarstwo rolne 
(pługi, brony i chłopów-

instruktorów sprowadza ze 
Lwowa), 

- odkrywa złoża ropy naftowej 
(eksploatowane od 1927) Groppler 



Półwysep 
Iberyjski 



Hiszpania 
Od lat 40-tych Polacy zdominowali gazownictwo. 
 
Karol Karśnicki – chemik – w latach 1838-1848 z 

ramienia firmy brytyjskiej buduje instalacje gazowe w 
wielu miastach Hiszpanii. 

 
Ludwik Nabielak – z ramienia firmy francuskiej działa w 

Madrycie, Sewilli, Kadyksie. 
 
Tomasz Franciszek Bartmański – w latach 1845-1848 

realizuje gazowe oświetlenie Madrytu – instalację 
zdemontowano pod koniec lat 60-tych XX wieku. 



Hiszpania 
Julian Łabęcki (1807-1886) – budowa gazowni w Kadyksie 
 
Budowniczy kolei hiszpańskich: 
 
Nikodem Paweł Borucki (1805-1872) 
Kanut Gorkowski (1812-1892) 
Józef Kowalski (1804-1883) 
Stanisław Roguski (1841-1885) 
Albert Zaborowski  



Hiszpania 
Na zlecenia ekscentrycznego Jose Manuela de Collado 

Bartmański zakłada wzorcową plantację oliwek (100 
tysięcy drzewek) – woda sprowadzana z gór Sierra 
Nevada. 

 
Przy okazji wydaje po hiszpańsku książkę „Ekonomia 

domowa, czyli przepisy tyczące się gospodarstwa 
wiejskiego i domowego, z dodatkiem objaśnień 
osobliwości artystycznych” (Baeza 1848, Warszawa 
1856). 



Hiszpania 

Oskar Żebrowski (1812-1883) – uczestniczy w regulacji 
rzeki Ebro na odcinku 587 km, od Saragossy do ujścia. 

 
Józef Feliks Zieliński (1808-1878): 
- Prace nad fotografią barwną, 
- Pierwszy polski podręcznik fotografii, 
- Projekt elektromagnetycznej kolei wiszącej (1851) – nie 

doszło do realizacji. 



Hiszpania 
Tadeusz Oksza – Orzechowski (1838-

1902) - finansista: 
- Inicjatywa i położenie kabla 

telegraficznego Kadyks – Wyspy 
Kanaryjskie, 

- Wygrany przetarg na budowę 
podmorskiego kabla wzdłuż 
zachodnich wybrzeży Afryki – 
pierwszy etap do Angoli, drugi – do 
Kapsztadu. 

- Współzałożyciel międzynarodowego 
towarzystwa budowy kolei 
transafrykańskiej, łączącej Angolą i 
Mozambik – nie doszło do realizacji. 

 



Hiszpania 

Koncesja Okszy-Orzechowskiego  Kabel Kadyks-Kapsztad 



Hiszpania 

Czesław Waliszewski (1852-1897): 
- Budowa zagłębia węglowego w Tonkinie (Indochiny), 
- Budowa kopalni węgla kamiennego w Santa Lucia 

(podobno bardzo trudne przedsięwzięcie), 
- Paleontolog-amator – zebrał ponad 10 000 

skamieniałości dewońskich. 



Portugalia 
Józef Karol Konrad Chełmicki (1813-1890) – towarzysz 

Bema - generał brygady (1875), generał dywizji (1885) 

Opublikował: 
- Defaza de Portugal (1878), 
- Liczne artykuły w Revista Militar 
- Opis krajoznawczo-historyczny 
Wysp Zielonego Przylądka i 
Gwinei Portugalskiej (2 tomy), 
- dyrektor robót publicznych, 
najpierw prowincji, potem całej 
Portugali, 
- projekt akweduktu 
zaopatrującego Lizbonę (1857) 
 



Portugalia 

Mapa Wysp Zielonego Przylądka         Mapa drogowa Norwegii 



Rosja 



Rosja 

 Najliczniejsza grupa polskich inżynierów 
 Najchętniej studiowali w petersburskim Instytucie 

Inżynierii Komunikacji (przez długie okresy 1/3 
studentów) 

 W ciągu XIX wieku łącznie studiowało w nim około 
1000 Polaków 

 Polska specjalność: mostownictwo i kolejnictwo 



Stanisław Kierbedź (1810-1899) 
 Absolwent Instytutu Komunikacji w Petersburgu i 

paryskiej szkoły dróg i mostów 
 Twórca pierwszego w Rosji mostu metalowego (na 

Newie, w Petersburgu – zadanie bardzo trudne 
(wierzono, że nigdy nie uda się zbudować mostu w tym 
miejscu) – 7 łukowych przęseł żeliwnych o rozpiętości 
33-47.5 m plus kratownicowe przęsło obrotowe 

 W dniu otwarcia mostu Mikołaj I przeszedł przez most 
z pułkownikiem Kierbedźiem, pogratulował i 
awansował na stopień brygadiera, potem przechodząc 
w druga stronę – awansował na stopień generałmajora 
i powołał do Petersburskiej Akademii Nauk. 

 Most przebudowano w 1937 r. 



Stanisław Kierbedź (1810-1899) 
 1852-1857 – budowa mostów na linii kolejowej 

Warszawa-Petersburg – m.in. pierwszy w Rosji stalowy 
most kratownicowy (na Łudze, przetrwał 84 lata, 
zniszczony w czasie II wojny) i pierwszy most o 
dźwigarach parabolicznych (na Dźwinie) 

 Most żelazny przez Wisłę (Aleksandrowski) – badania 
wstępne (wpływ otworów na wytrzymałość, wyższość 
wiercenia otworów na ich wybijaniem, badania 
geologiczne dna rzeki); filary budowane metoda 
kesonową, każdy oparty na 4 cylindrach stalowych o 
średnicy od 2.75 do 5.5 m, zagłębionych do warstwy 
nośnej gruntu (kilkanaście metrów) 

 Na filarach Kierbedzia zbudowano most Śląsko-
Dąbrowski (1948) 



Stanisław Kierbedź (1810-1899) 

                      Most Kierbedzia w Warszawie 



Tadeusz Chrzanowski (1822-1892) 
 Montaż mostu Kierbedzia w Warszawie 
 Budowa linii kolejowej Patersburg-

Moskwa, Warszawa-Terespol, w tym 
projekty licznych mostów 

 Dyrektor techniczny kolei 
nadwislańskiej 

 Budowniczy mostu kolejowego w 
Warszawie (na jego podporach w 1959 
zbudowano Most Gdański) 

 Budowa linii kolejowej Wilno-Równe-
Pińsk 



Kolej Warszawa-Wiedeń 
Wykonana całkowicie polskimi siłami – twórcy: Henryk 

Łubieński, Stanisław Wysocki (z lewej), Piotr Steinkaller - 
pionier żeglugi parowej na Wiśle (z prawej) 



Kolej Warszawa-Wiedeń 

              Pierwszy dworzec kolejowy w Warszawie 



Stanisław Olszewski (1858-1929) 

 Budowniczy wielkich 
kolejowych mostów stalowych 
na Irtyszu, Omie, i Amu-Darii 
(ten ostatni o długości 1677m, 
na 26 podporach budowanych 
metodą kesonową) 

 
 Roboty prowadziła polska firma 

K. Rudzki i Ska 



K. Rudzki i Ska 
 Konstanty Rudzki (1820-1899) 
- uruchomienie w Polsce produkcji 

szyn kolejowych, 
- od 1856 produkcja wyrobów 

mosiężnych i żeliwnych, 
- od 1868 produkcja maszyn 

rolniczych, 
- od 1881 produkcja rur, 
- od 1890 wykonywanie wielkich 

konstrukcji stalowych  



K.Rudzki i Ska 
Największy koncern konstrukcji metalowych imperium 

rosyjskiego: 
- Wybitni dyrektorzy: Władysław Mazurowski, 

Kazimierz Rotkiewicz, Ludwik Schmidt 



K. Rudzki i Ska 

 Mosty dla kolei transsyberyjskiej na rzekach Bikan, 
Iman i Chor, po kilkaset metrów, 

 Mosty na Bugu (6x75m) i Niemnie (255m), 
 Mosty dla kolei zabajkalskiej (340 i 320m), 
 Hale Mirowskie w Warszawie, 
 11 mostów na Kaukazie, 
 Mosty dla kolei wokółbajkalskiej, 
 25-przęsłowy most na Amu-Darii (1677m), 
 Etc, etc. – kilkadziesiąt dalszych pozycji… 

 



K. Rudzki i Ska 

Most na Niemnie 



K. Rudzki i Ska 

Most przez Imań 



Wybitni mostowcy 
Ignacy Ciszewski   Andrzej Pszenicki 
(system prac kesonowych  (projektant większości 
do 30m głębokości)  mostów w Petersburgu) 



Alfons Koziełł-Poklewski 
Najbardziej rzutki i skuteczny przedsiębiorca w Rosji: 
 
- Uruchomienie żeglugi parowej na Obie i Irtyszu, 

 
- Założyciel i właściciel wielu kopalń na Uralu, 

 
- Twórca i właściciel pierwszej w Rosji fabryki fosforu, 

 
- Największy producent wódki na całej Syberii (!!!) 



Feliks Jasiński (1856-1899) 
 Modernizacja kolei Petersburg-

Moskwa (do 64 km/h) – przebudowa i 
wzmocnienie większości mostów 

 Udoskonalenie tensometru, 
 Pionierskie badania nad wyboczeniem 

szyn, 
 Teoria wyboczenia Jasińskiego do dziś 

jest aktualna i używana w 
projektowaniu torów, 

 „Badania nad sztywnością prętów 
ściskanych” (1894) 

 Projektant nowatorskich 
wielkoskalowych przekryć dachowych 
(trójprzegubowe łuki kratowe) 



Aleksander Wasiutyński (1859-1944) 
Pionier w skali świtowej badań 

pracy toru kolejowego 
podczas eksploatacji, 

Stacja doświadczalna (1898), 
Metoda fotograficzna 

obserwacji ugięć torów, 
Za metodę badań torów złoty 

medal na wystawie w Paryżu 
(1900), 

Projektant linii kolejowych, 
Wykładowca IIK i Politechniki 

Warszawskiej 



Karol Adamiecki (1866-1933) 
„O zasadach pracy zbiorowej” – 

metodologia planowania 
wielkich robót, nacisk na 
koordynację czasową. 

Wprowadza termin 
„harmonogram” – dla 
wykreślnej metody 
planowania robót. 

Wyprzedził książkę Taylora 
„Zarządzanie warsztatem 
wytwórczym”, ale metodę 
przypisuje się Taylorowi. 

 



Stefan Drzewiecki 

 Dromograf – urządzenie do automatycznego 
wykreślania toru statku na mapie, 

 Konstrukcja jednoosobowej łodzi podwodnej o 
napędzie pedałowym, 

 Konstrukcja 4-osobowych łodzi podwodnych, napęd 
elektryczny, 

 Konstrukcja 12-osobowej łodzi podwodnej, 
 Teoria żeglugi powietrznej (książka Aeroplany, 1887) 



Witold Jarkowski (1875-1918) 
Pionier lotnictwa w Rosji: 
 
- wkład do rozwoju aerodynamiki,  
- autor metodologii projektowania 

śmigłowców, 
- jako jeden z pierwszych bada naukowo 

materiały do stosowania w lotnictwie, 
- związany z rosyjskim przemysłem 

lotniczym, wprowadza nowoczesną 
organizację i zarządzanie produkcją. 



Inne kraje europejskie 



Norwegia 
Józef Waligórski (1802-1873): 
- Miernictwo i projektowanie kanałów, regulacja rzek, 
- Od 1847 dyrektor dróg wodnych dla całej Norwegii, 
- W latach 1850-1852 buduje pierwszą norweską kolej 

(Christiania-Eidsvold), 
- Uczestniczył w budowie statku specjalistycznego do 

połowów korali, 
- W powstaniu styczniowym awansował na generała, 
    potem, w 1870, jako szeregowiec (ochotnik) w obronie 

Paryża. 



Szwajcaria 

 Antoni Norbert Patek (1812-1877) – twórca szwajcarskiej 
specjalności; 

 Wspólnie z czeskim emigrantem Franciszkiem Czapkiem 
założył w Genewie fabrykę zegarków (1841) 

 W 1845 zmienia wspólnika na Adriana Philippem – 
powstała istniejąca do dziś firma Patek-Philippe. 

 1846 – wynalazek sekundnika 
 Renomowane zegarki kieszonkowe, 20 złotych medali na 

targach specjalistycznych, 
 Wylansowanie zegarka naręcznego. 

 
 



Szwajcaria 

Antoni Norbert Patek   Zegarek firmy Patek 



Szwajcaria 
Jan Paweł Lelewel (ten od kanału augustowskiego)  - 

mianowany w 1837 naczelnym inżynierem kantonu 
berneńskiego – projektuje  liczne śluzy, drogi, mosty, 
kanały, osuszanie błot i inne prace melioracyjne. 

 
 
 
 
 
 
     
    Projekt Lelewela 



Szwajcaria 
Aleksander Stryjeński (1804-1875) – autor mapy 

topograficznej Szwajcarii, trasowanie linii kolejowych, 
budowa mostów na Rodanie. 

 
 



Szwajcaria 
Gabriel Narutowicz (1865-1922): 
- Nagradzane projekty hydrotechniczne, 
- Budowa elektrowni Kubel, Andelbusch i Refrein 
- Katedra budownictwa wodnego ETH (od 1908) 
- Dziekan wydziału inżynierii ETH (1913-1920) 
- Bardzo wiele elektrowni wodnych (Włochy, Hiszpania). 

 
 



Szwajcaria 
Elektrownie Narutowicza: 
 



Szwajcaria 
Największe osiągnięcie: 
- Elektrownia wodna Muhlenberg na rzece Aar koło 

Berna (1917-1920), jedna z największych na świecie 
(48600 KM), 

- Pomysł wykorzystywania wody z topniejących 
lodowców do napędu hydrogeneratorów, 

- Powołany na ministra robót publicznych w 1920 wraca 
do kraju. 
 

 



Szwajcaria 
 Ignacy Mościcki (1867-1946) 

 chemik, twórca nawozów sztucznych (produkcja kwasu 
azotowego na skalę przemysłową od 1910) 

 Przy okazji pracy nad technologią chemiczną 
skonstruował kondensatory wysokiego napięcia 

 W 1906 opracował nowy system absorpcji tlenku azotu 
w kolumnach o działaniu ciągłym i nową metodę 
stężania kwasu azotowego 

 W 1912 Politechnika Lwowska mianowała go profesorem 
zwyczajnym (elektrochemii i chemii fizycznej), 
stanowisko objął w 1913, przywożąc ze Szwajcarii 
kilkanaście ton aparatury badawczej. 

 
 



Ameryka 



Brazylia 
Andrzej Przewodowski (1804-1879) – poszukiwania geologiczne,  
dyrektor robót publicznych, budowa mostu na rzece Paraguacu, 
projekty linii kolejowych i urządzeń portowych. 
 
Florian Żurowski – regulacja rzeki Arroio dos Ratos 
 
Aleksander Paweł Brodowski – budowniczy kolei Sao Paolo – 
Santos (miasto Brodosqui wyrosłe z osady robotników 
kolejowych) 
 
Karol Józef Brodowski – budowniczy kolei Rio de Janeiro – Sao 
Paolo – zaprojektowanej przez Bronisława Rymkiewicza 



Brazylia 
Bronisław Rymkiewicz (1849-1907) – największe 

osiągniecie to budowa portu Manaus na Amazonce, 
przystosowanego do kilkunastometrowych dobowych 
wahań poziomu wody (1902). 

 
Pod koniec XIX w. do Brazylii masowo przyjeżdżali 

chłopi (z Opolszczyzny, Górnego Śląska, Pomorza), 
wprowadzali europejskie metody uprawy i urządzenia 
(młyny wodne, domy zamiast szałasów, wypalanie 
cegieł, etc.). Cesarz Pedro II zachwycał się gospodarką 
Polaków i ich wpływem na miejscową ludność. 
(pomnik Polskiego Siewcy w Kurytybie (1925) i Pomnik 
Wdzięczności w Caxias (1926?). 

 



Argentyna 

Robert Chodasiewicz (1832-1896) – prace topograficzne 
dla armii i budowa fortyfikacji. Wykonał pierwszy w 
Argentynie lot balonowy. 

 
Czesław Wysocki (1839-1883) – budowniczy linii kolejowej 

Cordoba – Tucuman, kartograf Patagonii i Gran 
Chaco, autor atlasu Pampy argentyńskiej. 



Peru 
Ernest Adam Malinowski (1818-1899) 

 kolej transandyjska (najwyższy 
punkt 4768m, tunel długości 1173 m) 
– cud techniki 

 do dziś największa praca 
inżynierska na takiej wysokości 

 łącznie 62 tunele (najdłuższy 1173 m) 
i 45-61 wiaduktów, żelazne 
kratownice systemu Finka, 
Bollmana i Neville’a (US). 
Większość konstrukcji stalowych 
wykonano w USA, resztę w 
wytwórni Eiffela w Paryżu 



Peru 

Jeden z wiaduktów Malinowskiego 



Peru 
Edward Jan Habich (1835-1909) 

– profesor mechaniki, 
organizator służby 
technicznej dróg i mostów 
(na wzór francuskiego 
Korpusu Dróg i Mostów) 

 
Ksawery Franciszek Wakulski 

(1843-1925) – budowniczy 
kolei, potem dyrektor 
naczelny telegrafów 
peruwiańskich. Habich 



Peru 
Aleksander Miecznikowski 

(1836-1873) – autor 
pierwszego polskiego 
podręcznika odlewnictwa, 
„Przewodnik dla giserów” 
(1864). 

W Peru budował koleje oraz 
pierwszą w tym kraju drogę 
utwardzoną Lima-Callao. 



Peru 
Władysław Folkierski (1841-1904) – 

autor „Zasad rachunku 
różniczkowego i całkowego z 
zastosowaniami” – w plebiscycie 
prasowym najlepsza książka 
naukowa XIX w. 

W Peru zajmował się 
kolejnictwem i topografią. 

Dziekan wydziału nauk ścisłych w 
Limie, unowocześnił program 
studiów. Doktor h.c. tegoż 
uniwersytetu.  



Peru 
Władysław Kluger (1849-1884) – 

autor „Wykład hydrauliki wraz z 
teorią machin wodnych” 

 
W Peru początkowo prowadził 

prace portowe. 
 
Opracował plan zaradzenia 

niedostatkowi wody w prowincji 
Tacna – sprowadzenie wody z 
Kordylierów – tunel długości 
1400 m. 



Peru 
Od 1876 Kluger jest naczelnym inżynierem rządowym Peru 
 
W wolnych chwilach pisze „Wykład wytrzymałości 

materiałów  i stałości budowli” – pierwszy podręcznik w 
języku polskim (wydany w Paryżu w 1876) 

 
 

Jeden z mostów Klugera 



Peru 
W 1876 Habich, Kluger i Wakulski zakładają pierwszą w 

Ameryce Łacińskiej politechnikę:  Escuela de 
Constructiones Civiles  y de Minas del Peru” – istnieje 
do dziś. 

 
Habichowi wzniesiono mauzoleum i pomnik w Limie, 

na placu o jego nazwisku. 
 
Z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Komunikacji wystawiono pomnik Malinowskiemu. 



Peru 

Mauzoleum Habicha 



Peru 

Siedzą od lewej: Stryjeński, Folkierski, Malinowski, Habich, Laskowski (geolog), 
stoją: Wakulski, Babiński, Kluger, Sztolcman (przyrodnik) 



Chile 
Ignacy Domeyko (1802-1889): 
- Zainicjowanie eksploatacji złóż srebra 
- Projekt wodociągu w Santiago 
- Reformator systemu nauczania 
- Organizator służby meteorologicznej 
- Opiekun autochtonicznych Indian 

(Araukani) 
Leonard Lachowski (1806-1872): 
- Eksploatacja węgla kamiennego w 

służbie rządowej 
- Wytop miedzi na własną rękę – zostaje 

znamienitym przemysłowcem 
chilijskim. 



Wenezuela 

Zdzisław Lutowski (1809-1871) : 
- Port w La Guaira 
- Zapora w Cuajaro 
- Łuszczarka do kukurydzy 
- Ulepszenie silnika parowego 
- System kolei górskich 

 
Swoje wynalazki prezentował na 

wystawie powszechnej w 
Paryżu (1867) 



Stany Zjednoczone 
Tadeusz Kościuszko (1746-1817) – generalskie szlify w US 

głównie za osiągnięcia inżynierskie: 
 
fortyfikacje pod Saratogą (1777) i West Point (1779) – 

współdziałające ze sobą niezależne forty, wykorzystanie 
układu terenu 

 
bracia Bielawscy, Aleksander i Kazimierz – kartografia, 

trasowanie linii kolejowych, Bielawski Mount w 
masywie Santa Cruz. 



Stany Zjednoczone 

Erazm Józef  Jerzmanowski (1844-1909) – udoskonalenie 
systemu produkcji gazu świetlnego (patent) założyciel 
Gas Light Company (prezes), zakłada kompanie 
gazowe w Chicago i Baltimore, buduje gazownie w 
Indianapolis, Troy, Albany, Yonders, Utica, Memphis, 
Lafayette, Longansport. Współzałożyciel Carbide 
Calcium and Acetylen Company. 



Stany Zjednoczone 
Rudolf Modrzejewski (1861-1940) -  

największy polski inżynier w USA w 
XIX wieku (syn aktorki Heleny 
Modrzejewskiej) 
 budowniczy ponad 30 mostów 

przez największe rzeki Ameryki (w 
tym 6 przez Mississippi)  

 dwa największe: Franklin Bridge, 
Filadelfia, przęsło 533m 
Amabasador Bridge, Detroit, 
przęsło 564m 

 w Kanadzie most na rzece św. 
Wawrzyńca 



Stany Zjednoczone 
Firma Ralph Modjeski & Masters istnieje do dziś. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Benjamin Franklin Bridge, Filadelfia, 1926 



Stany Zjednoczone 

Most Modrzewskiego na rzece św. Wawrzyńca 



Stany Zjednoczone 

 Józef Hoffman (1876-1957) 
 Wybitny pianista, też kompozytor (mniej wybitny), 
 Dyrektor Curtis Institute of Music w Filadelfii, 
 Wynalazca (70 patentów) m.in. wycieraczek 

samochodowych 
 



Kanada 
Kazimierz Stanisław 

Gzowski (1813-1889): 
pionier kolei kanadyjskich 
– zbudował dwa odcinki 
(Montreal-granica USA, 
Toronto-Sarnia) magistrali 
Grand Trunk Railway. 
Żelazne mosty kratowe 
przez rzeki Humber, 
Credit, Eramosa, Grand 
River – jako pierwszy 
zaczął stosować stal. 



Kanada 

Stalowy most Gzowskiego przez Niagarę (1873) 



Kanada 

Aleksander Bednawski (1813-1901) – budowa kolei. 
 
 
Aleksander Kierzkowski (1804-1888) – budowa kanałów 

i tam. 
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