
Patron zbiorowy: „Polskich Konstruktorów i Wynalazców” 

 

Stoimy przed niezwykle doniosłym wydarzeniem, jakim jest nadanie 
imienia naszej szkole. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
Oświatowe „System oświaty zapewnia w szczególności” między innymi : 
„wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej 
dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej 
i społecznej (…)”, pomaganie dzieciom w odnajdywaniu swojego miejsca w 
świecie i poszukiwaniu wzorów do naśladowania. Nauczyciele ZSZ nr 3 w 
Starachowicach w swoich działaniach wychowawczych starają się wpoić 
uczniom szacunek do historii i kultury, a także zachęcać do życiowej 
aktywności i kreatywności, do stawiania sobie celów i wyzwań, do realizacji 
zamierzeń   i spełniania marzeń. Szacunek dla ciężkiej pracy i wytrwałość w 
dążeniach do celu to wartości, które należy w sobie umacniać i pielęgnować, 
niezależnie od podejmowanej formy  życiowej aktywności.   

Zatem wybór zbiorowego patrona –  „Polskich Konstruktorów i 
Wynalazców” – na patrona naszej szkoły nie jest przypadkowy.Odradzająca się 
Rzeczpospolita potrzebowała utalentowanych inżynierów. Polscy Konstruktorzy 
odegrali dużą role w tworzeniu od podstaw całychgałęzi przemysłu obronnego, 
samochodowego, chemicznego i innych. Wymienić tu można dużo nazwisk 
osób zasłużonych dla Polski. Osób już nieżyjących oraz nam współczesnych, 
których patenty odmieniły nasz świat.Wybierając  tego zbiorowego patrona, 
mamy do czynienia panteonem postaci, z którymi jako społeczność szkolna 
możemy się zapoznawać i utożsamiać.  W każdym roku szkolnym w pracy 
wychowawczej będzie nam towarzyszyć jeden konstruktor lub jeden wynalazca. 
Dzięki temu, podczas kolejnych lat edukacji w naszej szkole, uczniowie będą 
mieli okazję bliżej poznać kilku wybitnych Polaków, a dzięki tej wielości 
pozytywnych  postaw i osiągnięć –  będą mogli dostrzec  różnorodność 
możliwości działań i aktywności, jakie każdemu młodemu człowiekowi daje  
świat nauki.Niezależnie od profilu kształcenia czy to mechanicznego, 
budowlanego … młodzież może poszerzać informacje  o Polkach zasłużonych 
dla polskiej gospodarki, nauki, kultury... Podczas dnia patrona uczniowie 
poznają sylwetki największych wynalazców, którzy realizując swoje pomysły, w 
sposób szczególny, wpisali się w przyszłość wszystkich Polaków. 

Przykładem takich wybitnych polskich umysłówsą: 

Gabriel Narutowicz - wybitny konstruktor oraz inżynier. Jego prace naukowe 
oraz realizacje spowodowały, że został uznany za jednego z najwybitniejszych 



europejskich twórców elektrowni wodnych i świetnego znawcę zagadnień 
geologicznych. Pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Stefan Władysław Bryła - jeden z najwybitniejszych inżynierów Polski 
międzywojennej, pionier nowości technicznych w naszym budownictwie, 
ekspert w dziedzinie stalowych konstrukcji spawanych.Poseł na Sejm II RP, 
dyrektor Departamentu Robót Publicznych i Odbudowy Delegatury Rządu na 
Kraj.Opracował w nim m.in. 10-letni plan powojennej odbudowy Polski ze 
zniszczeń wojennych oraz instrukcję dla Kedywu (AK): Jak niszczyć stalowe 
mosty. Za organizowanie tajnego nauczania został wraz z całą rodziną 
aresztowany przez Niemców (16 listopada 1943). Przebywał na Pawiaku. 
Rozstrzelany 3 grudnia 1943 w ulicznej egzekucji w rejonie zajezdni 
tramwajowej przy ul. Puławskiej 13. Jego symboliczny grób znajduje się na 
„Starych Powązkach”. 

Józef Maroszek. W pierwszej połowie lat trzydziestych inż. Maroszek rozpoczął 
prace nad karabinem przeciwpancernym, który byłby w stanie skutecznie 
zwalczać nieprzyjacielskie czołgi lub wozy pancerne.W tym okresie 
współpracował z ruchem oporu. We własnym mieszkaniu produkował sprężyny 
i części zamienne do zdobycznej broni, zajmował się również jej akwizycją i 
przewożeniem do miejsc składowania.W latach powojennych opatentował ok. 
10 wynalazków. 

Józef Stanisław Kosacki (ur. 21 kwietnia 1909 w Łapach, zm. 26 kwietnia 1990 
w Warszawie) – naukowiec, wynalazca, inżynier, porucznik saperów Polskich 
Sił Zbrojnych. Wynalazł ręczny wykrywacz min, co było istotnym wkładem w 
zwycięstwo aliantów podczas II wojny światowej. Współcześnie stosowane 
przez wszystkie armie świata wykrywacze min zbudowane są według pomysłu 
por. inż. Józefa Kosackiego.Z powodu trwania okresu wojennego, Kosacki 
zrezygnował z opatentowania swojego pomysłu. Wojska Brytyjskie 
wprowadziły go do masowej produkcji.Stworzone przez polskiego porucznika 
urządzenie było tak zaawansowane i przełomowe, że korzystano z niego do 
1995 roku 

Paweł Kosieradzki (ur. 3 lutego 1903 w Miechowie, zm. 24 lutego 1994) – 
polski profesor nauk technicznych.W latach 1929-1934 opracował metodę 
kąpieli cyjanowych, które hartowały stal i chroniły ją przed korozją.Uczestnik 
wojny polsko-bolszewickiej w 1920.Największym osiągnięciem jest 
opracowany wraz z bratem Władysławem Kosieradzkim i wicepremierem 
Eugeniuszem Kwiatkowskim szczegółowy plan Centralnego Okręgu 
Przemysłowego. Paweł Kosieradzki opracował stronę zagadnień 
przemysłowych, za co został odznaczony w roku 1937 Złotym Krzyżem 



Zasługi.Od 1957 roku pracował jako zastępca dyrektora ds. naukowych 
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Pochowany na cmentarzu 
Powązkowskim. 

Ignacy Mościcki (ur. 1 grudnia 1867 w Mierzanowie, zm. 2 października 1946 
w Versoix) – polski chemik, polityk, w latach 1926–1939 Prezydent 
Rzeczypospolitej. Naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu 
chemicznego. Autor ponad 40 patentów polskich i zagranicznych, po wyborze 
na prezydenta RP użytkowanie praw do swych patentów nieodpłatnie przekazał 
państwu polskiemu. 

Ignacy Łukasiewicz - farmaceuta, wynalazca lampy naftowej i pionier 
przemysłu naftowego w Europie.Był również społecznikiem: walczył z biedą i 
alkoholizmem, tworzył kasy zapomogowe oraz propagował budowy dróg i 
mostów. 

Tadeusz Sendzimir - w latach 1933-1934 zbudował walcownię blach, w której 
ze stalowej płyty grubości 1 cm produkowano milimetrową blachę. Metodę tę 
opatentowano w Wielkiej Brytanii, Francji i USA 

Tadeusz Tański ps. Nałęcz zm. 23 marca 1941 w niemieckim nazistowskim 
obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Polski konstruktor 
samochodowy, inżynier mechanik, wynalazca. 

Czesław Tański - polski malarz, konstruktor lotniczy, prekursor szybownictwa 
w Polsce. Na szybowcu własnej konstrukcji dokonał krótkich skoków - 
pierwszych w historii światowego szybownictwa wzlotów z terenu płaskiego. 

Jan Ryszard Werner ps. Karol, Irving (ur. 10 stycznia 1904 w Warszawie, zm. 7 
kwietnia 1966 w Łodzi) – polski inżynier, konstruktor silników, profesor.W 
czasie powstania warszawskiego był żołnierzem AK, zajmował się produkcją 
broni i miotaczy ognia.[2] Po wojnie objął stanowisko profesora Politechniki 
Łódzkiej, kierownika Katedry Cieplnych Maszyn Tłokowych Politechniki 
Łódzkiej. Tutaj też skonstruował wraz z Jerzym Wernerem (zbieżność nazwiska 
przypadkowa) i Mieczysławem Dębickim samochód ciężarowy Star. 

Marian Rejewski - wspólnie z Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim, 
złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. 

Kazimierz Żegleń - polski ksiądz, mieszkający na stale w USA. Wynalazł 
między innymi kamizelkę kuloodporną, pracował nad materiałami 
kompozytowymi. 

Tadeusz Rut - ur. 25 sierpnia 1925 w Miastowicach, zm. 2 lutego 2018) – polski 
wynalazca, prof. dr inż., wieloletni pracownik Instytutu Obróbki Plastycznej w 



Poznaniu, były kierownik Zakładu Kucia i Prasowania. Między innymi twórca 
technologii wykonywania wałów korbowych tzw. metodą TR, która zdobyła 
uznanie na całym świecie.W 1992 został nagrodzony Złotym Medalem 
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za zasługi jako wynalazca oraz 
za ponadprzeciętny wkład w rozwój nauki i techniki. Był członkiem Akademii 
Inżynierskiej w Polsce. 

Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974) Inżynier chemik, wybitny organizator 
przemysłu, autor wieloletnich programów rozwoju gospodarczego wcielanych w 
życie w II RP. Po I wojnie światowej skoncentrował się na odbudowie i 
rozbudowie przemysłu chemicznego w Polsce. W 1936 roku, jako wicepremier i 
minister skarbu zaproponował czteroletni program inwestycyjny, w ramach 
którego powstał Centralny Okręg Przemysłowy. 

Jan Dionizy Piotrowski (1875-1964)Inżynier technolog, pionier przemysłu 
obrabiarkowego na ziemiach polskich, twórca ośrodka obrabiarkowego w 
Pruszkowie, współtwórca Stowarzyszenia Techników Polskich w Rosji. Po 
powrocie do kraju został w 1921 r.. dyrektorem technicznym spółki pod nazwą 
Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki S. A. Pełnił funkcję 
naczelnego inżyniera w fabrykach obrabiarek w Pruszkowie i Porębie. 
Produkowały one m.in. tokarki, frezarki, strugarki, dłutownice, szlifierki m.in. 
na potrzeby kolejnicta, hutnictwa oraz przemysłu zbrojeniowego.Członek 
Akademii Inżynierskiej w Polsce. W czasie II wojny światowej uczestniczył w 
działalności konspiracyjnej, a po jej zakończeniu jako dyrektor Zjednoczenia 
Przemysłu Obrabiarkowego m.in. odbudował zniszczoną fabrykę w Pruszkowie. 
W Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Obrabiarek w Pruszkowie pracował jako 
dyrektor do 1957 r., a następnie prawie do końca życia pełnił w CBKO funkcję 
doradcy dyrektora do spraw konstrukcji. 

I wielu innych… 

To patron zbiorowy, z niezamkniętą listą, ludzi tych łączy fakt, że swoim 
życiem, twórczością, działalnością, przynieśli chlubę tej ziemi i rozsławili ją. 
Patron ten ma promować dokonania polskich inżynierów, naukowców i zwrócić 
uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.Jako 
społeczność szkolna możemy ich naśladować, czerpać z tego co po sobie 
zostawili. Swoją nauką, pracą i postawą życiową chcemy tak jak oni, zasłużyć 
na szacunek i pamięć przyszłych pokoleń. 

 


