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To jest opowieść o szkole niezwyczajnej:
pożądanej, niechcianej,

podziwianej, niezłomnej.
O szkole, której burzliwe stuletnie 

dzieje mocno się splatają
 z historią niepodległej Polski.

To jest opowieść o szkole z charakterem.
I czymś więcej niż charakter.

Bo jeżeli szkoła może mieć duszę,
to „Mechanik” ma ją bez wątpienia.

To jest opowieść o ludziach mądrych,
pracowitych, dzielnych

- o nauczycielach, uczniach
i przyjaciołach „Mechanika”.
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Matką pierwszej szkoły technicznej w Pabianicach 
była potrzeba. Ogromna i pilna, bo w fabrycznym 
mieście bardzo brakowało ślusarzy, mechaników, 
odlewników. W potężnych zakładach włókienni-
czych przez całą dobę pracowały maszyny, co rusz 
się psujące. Wiele części zamiennych trzeba było 
sprowadzać z Niemiec lub Anglii, zamiast doro-
bić je w przyfabrycznym warsztacie. Uszkodzone 
maszyny bezczynnie stały tygodnia mi, powodując 
straty produkcyjne. Dopiero w 1895 roku pabia-
nicki przemysłowiec Waldemar Krusche urucho-
mił niewielką odlewnię części do maszyn włókien-
niczych. Jednak była to kropla w morzu potrzeb 
rozrastających się fabryk. Dlatego już w  koń-
cu XIX wieku przemysłowcy zabiegali o  two- 
rzenie miejskich szkół zawodowych. Daremnie. 
Władze Pabianic wciąż tłumaczyły się brakiem 
pieniędzy.

Zanim nad Dobrzynką otwarto szkołę technicz-
ną, wybuchła pierwsza wojna światowa. Do Pabia-
nic, które leżały w zaborze rosyjskim, kilkakrotnie 
wkraczali Niemcy. Rosjanie wypierali Niemców, 
a Niemcy Rosjan. Od połowy listopada do poło-
wy grudnia 1914 roku toczyła się w tych okolicach 

jedna z najkrwawszych bitew w dziejach ludzkości. 
Pochłonęła 200 tysięcy istnień: 110 tysięcy Rosjan 
i  90 tysięcy Niemców. W  bojach, które historycy 
nazwali bitwą łódzką, zginęło także wielu Polaków, 
wcielonych do armii walczących zaborców. Przed 
Bożym Narodzeniem 1914 roku Pabianice osta-
tecznie stały się łupem Niemców. Nastała okupacja.

Niebawem Niemcy zamknęli rosyjską Szkołę 
Aleksandryjską („Aleksandrówkę”) przy ulicy Le-
śnej (dzisiejsza ulica 20 Stycznia) - czteroklasowe 
gimnazjum elementarne dla Polaków, utworzone 
w  1912 roku. Do wybuchu wojny była to szko-
ła finansowana przez cara, w  której wykładano 
po rosyjsku. Gimnazjalistami zajął się 29-letni 
ksiądz Stefan Rylski z  parafii św. Mateusza, któ-
ry w  „Aleksandrówce” był prefektem (katechetą). 
Choć ksiądz nie miał zgody władz okupacyjnych, 
zapraszał młodzież do salki Domu Ludowego przy 
ulicy Długiej 15 (dzisiejsza ulica Kościuszki 14). Pro-
wadził tam lekcje w języku polskim, dalece wykracza-
jące poza program gimnazjum. Wykładał m.in. histo-
rię Rzeczpospolitej.

Niespełna rok później ksiądz Rylski wystarał 
się u  Niemców o  pozwolenie na prowadzenie 

Pabianice. Pocztówka z okresu przed I wojną światową

1915-1939
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czteroklasowej Szkoły Technicznej niższego stop-
nia, kształcącej ślusarzy i  mechaników. Pomogli 
w  tym miejscowi przedsiębiorcy i  rzemieślnicy, 
a zwłaszcza rodziny Jankowskich i Wlazłowiczów. 
W  szkole otwartej w  1915 roku były cztery kla-
sy męskie. Spośród stu uczniów, dziesięciu miało 
pochodzenie niemieckie. Polacy i Niemcy uczyli się 
po niemiecku we frontowej dwupiętrowej kamienicy 
przy ulicy Kościelnej 101 (taka była ówczesna nu-
meracja domów) na Starym Mieście. Szkoła Tech-
niczna to prekursorka dzisiejszego „Mechanika”.

z rodzin robotniczych. Bolączką wciąż był niedo-
statek zajęć praktycznych. Ponad połowa gimna-
zjalistów odbywała tylko kursy ogólnokształcące. 
Reszta miała tygodniowo kilka godzin zajęć ze 
ślusarstwa i  stolarstwa. Według absolwentów 
Progimnazjum Męskiego, którzy w  1929 roku 
spotkali się na zjeździe koleżeńskim, poziom kur-
sów ogólnokształcących był bardzo wysoki. Obo-
wiązywała maksyma rzymskiego filozofa Seneki: 
„Nie dla szkoły się uczysz, lecz byś żyć potrafił”.

Każdy uczeń dostawał wydrukowany regula-
min „dla wychowańców Progimnazjum Polskiego 
w Pabjanicach”. Spisano w nim 20 zasad popraw-
nego zachowywania się. Punkt szósty głosił: „Mów, 
gdy będziesz pytany, ale z  góry się przyznaj, gdy 
lekcji nie umiesz”. Regulamin nakazywał wcześnie 
wstawać, nie spóźniać się do szkoły, nie przeklinać, 
nie kłamać, szanować starszych i kłaść się do łóżka 
najpóźniej o dziesiątej wieczorem. Na zakończenie 
ostrzegał: „Szlachetne i  sumienne spełnianie tych 
reguł uczyni Cię dzielnym człowiekiem, lekcewa-
żenie spowoduje usunięcie ze Szkoły - miejsce Twe 
zajmie lepszy”.

W środę ksiądz Rylski zwoływał uczniów do naj-
większej sali. Prowadził pogadanki, jak w trudnych 
czasach wyrosnąć na człowieka przyzwoitego, 
pożytecznego dla społeczeństwa. Pierwsi absol-
wenci opuścili szkołę w 1917 roku.

Ulica Kościelna. Budynek 
Szkoły Technicznej i Progimnazjum Męskiego. Rok 1915

Po wykładach z teorii miały być zajęcia warsztato-
we. Jednak ani władze miasta, ani rzemieślnicy nie 
chcieli wypożyczyć narzędzi, urządzeń i  maszyn, 
niezbędnych do szkolenia uczniów. W  warunkach 
wojennych był to sprzęt bezcenny. Tylko kilkoro 
uczniów odbywało praktyki w  zaprzyjaźnionych 
fabrykach i  zakładach rzemieślniczych. Skutkiem 
tego pierwsza szkoła techniczna w Pabianicach nie 
była w  stanie solidnie nauczyć zawodu i  szyb-
ko przerwała działalność. W  1916 roku została 
przekształcona w Progimnazjum Męskie - ogólno-
kształcące, z elementami wychowania technicznego. 
Kierowanie nim powierzono księdzu Stefanowi Ryl-
skiemu, który stanął też na czele komitetu obchodów 
3 Maja - święta wskrzeszonego w  Pabianicach po 
121-letniej przerwie pod zaborami.

Nauka w Progimnazjum Męskim była odpłatna 
(dopiero od 1919 roku pabianicki magistrat fun-
dował uczniom podręczniki, zeszyty i ołówki). Na 
lekcje przychodzili wyłącznie chłopcy, głównie 
synowie rzemieślników, biuralistów i majstrów fa-
brycznych. Zaledwie kilku uczniów wywodziło się Ksiądz Stefan Rylski - założyciel Szkoły Technicznej
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Kto ukończył progimnazjum, ten mógł zdawać 
do szkół średnich albo szukać zajęcia w  rzemio-
śle i przemyśle. Choć szkołę uważnie obserwowali 
okupanci, zawiązało się w niej konspiracyjne har-
cerstwo polskie. Ksiądz Stefan Rylski wiódł tajną 
działalność niepodległościową. 10 listopada 1918 
roku wychowankowie księdza-patrioty rozbrajali 
na ulicach miasta niemieckich żołnierzy i policjan-
tów. Mieli tylko jeden pistolet, zaostrzone pręty 
i  metalowe laski. Nastoletni chłopcy zaciągali się 
do ochotniczych batalionów „Pogotowia Młodzie-
ży”. Zajęli pocztę, dworzec kolejowy i budynek le-
śnictwa. Byli w  tłumie, który późnym wieczorem 
wdarł się do koszar i odebrał broń stacjonującym 
tam Niemcom. Przejęcie władzy przez Polaków 
było bezkrwawe. Okupanci uciekli.

W Pabianicach mieszkało wtedy 38 tysięcy osób 
(przed wojną było 57 tysięcy). Po wybrukowanych 
ulicach jeździły tramwaje i dorożki. Nie było wodo-
ciągu i kanalizacji. Pomyje i fekalia wylewano do cuch-
nących rynsztoków. W mieście doliczono się 5 aptek, 

3 szpitali, był przytułek dla starców i  schronisko 
dla sierot. 3 tysiące ubogich pabianiczan dostawa-
ło bony na obiady. Komitet Amerykański przysłał 
dary: 120 worków mąki, 150 skrzyń mleka, 9 skrzyń 
konserw, 20 skrzyń smalcu. Prawa i porządku pil-
nowało 41 policjantów. Tkacze uruchamiali ręczne 
warsztaty. Do przedwojennych mocy wytwórczych 
mozolnie dochodziła wielka fabryka włókiennicza 
Kruschego i  Endera. Pracowało już 7 parowych 
farbiarni tkanin, 2 garbarnie, fabryka mebli, sto-
larnia, papiernia i młyn. Każdy ślusarz, mechanik 
i stolarz był pracownikiem bezcennym.

Ale niepodległości trzeba było bronić. Absol-
wenci Szkoły Technicznej, Progimnazjum Męskie-
go i uczniowie z drużyn harcerskich zaciągnęli się 
do wojska. W  zapiskach z  tamtych lat znajdziemy 
nazwiska druhów-żołnierzy z Pabianic: Romana Ko-
rzeniowskiego, Hieronima Skrzyńskiego, Władysła-
wa Kwaska, Leona Rąbalskiego, Edwarda Maciejew-
skiego, Stanisława Ropęgi, Stanisława Przybylskiego, 
Władysława Godlewskiego, Stanisława Kopjasa, 
Stanisława Kubiaka, W. Kabzy, L. Chojnackiego, 

Tablo uczniów i nauczycieli Szkoły Technicznej z roku 1916
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Kozłowskiego, Napieraja, Zgoły, Pawlikowskiego, 
Gertnera. Był wśród nich Henryk Świetlicki (uro-
dzony w  1898 roku), późniejszy obrońca ojczyzny 
w wojnie z bolszewikami (ranny w głowę i  szyję), 
żołnierz września 1939 roku, podpułkownik Woj-
ska Polskiego, dowódca batalionu czołgów w bitwie 
pod Monte Cassino. Po wojnie Świetlicki był 
wykładowcą Wyższej Szkoły Wojennej w  Szkocji, 
od 1947 roku skromnym księgowym w Pabianicach 
(władze PRL odmówiły mu prawa do emerytury 
wojskowej), gdzie zmarł w 1973 roku.

Gdy w 1920 roku młodziutkiej Polsce zagroziła 
bolszewicka nawałnica, 16-letni i 17-letni harcerze 
z Progimnazjum Męskiego znów szykowali się na 
wojnę. Walkę na bagnety ćwiczyli pod lasem, na pa-
stwiskach i „na dołach” przy ulicy Japońskiej (dzi-
siejsza ulica Żwirki i Wigury). W lipcu, gdy mar-
szałek Józef Piłsudski wezwał cały naród pod broń, 
druhowie Somorowski i Janowski zwołali zebranie 
rodziców. „Prosili, by nie czyniono harcerzom trud-
ności w spełnianiu obowiązku obywatelskiego przez 

Świadectwo ukończenia Progimnazjum Męskiego z roku 1917

 Plakat z okresu wojny bolszewicko-polskiej
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wstąpienie w  szeregi Armii Ochotniczej” - rela-
cjonowała „Gazeta Pabjanicka”. 17-letni harcerze 
pomaszerowali na front, a młodsi, słabsi i harcerki - do 
służby pomocniczej i garnizonowej.

15 lipca 1920 roku Pabianice żegnały swych 
dzielnych harcerzy. Podczas zbiórki na dziedzińcu 
Szkoły Powszechnej nr 3 przemawiał kapelan Ste-
fan Rylski. Potem druhowie pożegnali się z rodzi-
cami i wsiedli do tramwaju jadącego do Łodzi. „Ga-
zeta” napisała: „Wagon zostaje obsypany kwieciem. 
Gdyśmy dojeżdżali do ulicy Poprzecznej, z  bramy 
wybiega staruszka z ogromnym bukietem kwiatów 
i rzuca go do wagonu”.

Starsi harcerze zaciągnęli się do 201. pułku pie-
choty i 205. pułku piechoty. Po zaledwie tygodnio-
wych ćwiczeniach w Rembertowie pod Warszawą 
wyruszyli na front. Czterech druhów z Progimna-
zjum Męskiego zginęło w obronie ojczyzny. Wik-
tor Wajs, szeregowiec baonu harcerskiego, poległ 
w Wilnie. Józef Skibiński zginął w okolicach Łom-
ży. Józef Jaros, ranny w bitwie na wschodzie kraju, 
zaginął bez wieści. Bolesław Jankowski, ugodzony 
szablą w głowę podczas szarzy Kozaków, wrócił do 

rodzinnego miasta, ale odnowiła mu się rana i zmarł 
w warszawskim szpitalu.

Krótkie dzieje Progimnazjum Męskiego kończą się 
w 1920 roku. Powody są dwa: szansa na wskrzeszenie 
szkoły technicznej finansowanej przez magistrat 
i  obietnica pabianickich przemysłowców, że udo-
stępnią spory budynek i wyposażą warsztaty. 

Niebawem Rada Miejska przemianowała Pro-
gimnazjum Męskie na Szkołę Rzemiosł. Magi-
strat znalazł pieniądze na przeprowadzkę do bu-
dynku na Nowym Mieście i półroczne pensje dla 
nauczycieli - 150 tysięcy polskich marek. Depar-
tament Szkolnictwa Zawodowego w Ministerstwie 
Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego 
przyznał Szkole Rzemiosł państwową zapomogę - 
300 tysięcy marek. Pozwalało to prowadzić zajęcia 
z  uczniami przez niemal rok. Wsparcia udzieliło 
także pabianickie koło Polskiej Macierzy Szkolnej.

Szkoła Rzemiosł mogła się przeprowadzić do 
większego, piętrowego budynku Towarzystwa 
Akcyjnego Krusche-Ender przy ulicy Skromnej 1 
(obecnie ulica Wyszyńskiego 4). Był to budynek po 
elementarnej (czteroklasowej) szkole fabrycznej dla 
dzieci pracujących w  zakładach włókienniczych 
(w  fabrykach wolno było zatrudniać dzieci, pod 
warunkiem, że chodziły do szkoły). Wzniesiono go 
za 19 tysięcy rubli w 1895 roku na polecenie Her-
mana Kruschego, Karola Endera i Rudolfa Kindle-
ra - właścicieli największych fabryk w mieście. 

Pod zaborami z powodzeniem mieściło się w nim 
kilkuset uczniów szkoły elementarnej (koedukacyj-
nej) oraz 7 nauczycieli wykładających po rosyjsku. 
Szkoła Rzemiosł była mniej liczna, bo rodzi-
ny uczniów musiały wpłacić comiesięczne czesne. 

Odezwa Naczelnika Państwa do narodu

Druga siedziba szkoły - budynek przy ulicy Skromnej
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W  kilku izbach lekcyjnych można było urządzić 
skromne warsztaty: ślusarski i stolarski. Fabrykanci 
przekazali budynek bezpłatnie. Kierownikiem szkoły 
i warsztatów został inżynier Zygmunt Kuroczycki.

Pieniędzy z  kasy miejskiej i  ministerialnej wy-
starczyło też na urządzenie biblioteki. Większość 
spośród 500 książek kupiono, sporo tomów poda-
rowali nauczyciele, pierwsi uczniowie i mieszkańcy 
Pabianic. W księgozbiorze Szkoły Rzemiosł zna-
lazło się ponad 100 podręczników technicznych 
wydanych w  językach niemieckim i  rosyjskim. 
Bibliotekę prowadziła polonistka Zofia Szmidt.

Prawnym właścicielem i opiekunem szkoły było 
świeżo zawiązane Towarzystwo Szkoły Rzemiosł. 
Koncesję na prowadzenie działalności oświatowej 
przyznały mu władze krajowe. Prezesem dziewię-
cioosobowego Towarzystwa wybrano przemysłow-
ca Feliksa Kruschego, współwłaściciela największej 
w  Pabianicach fabryki włókienniczej. W  gronie 
opiekunów szkoły zasiadał prezydent miasta 
Aleksander Orłowski.

Niespełna rok później warsztaty wciąż nie miały 
przyzwoitego wyposażenia, nauczyciele nie dosta-
wali pełnych poborów, a  kasa szkoły była pusta. 
Przemysłowcy i  rzemieślnicy ociągali się z obie-
canymi darowiznami. W kwietniu 1921 roku To-
warzystwo Szkoły Rzemiosł złożyło magistrato-
wi propozycję, by placówkę przy ulicy Skromnej 
przejęło i  finansowało miasto. Koronnym argu-
mentem było twierdzenie, iż szkoła służy wszyst-
kim pabianiczanom, a  ciężar jej utrzymania po-
noszą nieliczni obywatele. W tle czaiła się groźba 
zamknięcia zawodówki. Ponieważ władze miasta 
długo zwlekały z odpowiedzią, w lipcu Towarzystwo 
Szkoły Rzemiosł zrzekło się koncesji, przekazując 
magistratowi majątek szkoły. 

Miasto miało kłopot, bo w budżecie nie przewi-
dziano funduszy na utrzymanie Szkoły Rzemiosł. 
Radni długo się spierali, czy szkoła techniczna jest 
potrzebna i skąd brać pieniądze na pensje nauczy-
cieli. Ostatecznie przeważyły głosy zwolenników. 
Postanowiono, że szkoła będzie finansowana z pod-
wyżki cen spirytusu, wódki, piwa i wina. Wkrótce 
wyroby alkoholowe sprzedawane w  Pabianicach 
obłożono wyższym podatkiem lokalnym.

Władze państwa przystały na te zmiany. W lip-
cu 1921 roku udzieliły magistratowi zezwolenia 
na prowadzenie placówki zarejestrowanej jako: 
„Miejska Szkoła Rzemiosł im. Jana Kilińskiego 
w  Pabianicach”. W  dokumencie zezwolenia za-

znaczono, że językiem wykładowym będzie pol-
ski. Patron szkoły - rzemieślnik, patriota i  bo-
hater narodowy Jan Kiliński, miał być dla polskiej 
młodzieży wzorem do naśladowania.

Jeszcze podczas wakacji minister zatwierdził 
statut i  wyznaczył 12 członków Rady Nadzor-
czej szkoły. Ich kadencja miała trwać trzy lata. 
Prezesem został przemysłowiec Feliks Krusche, 
a zastępcą inżynier Franciszek Drzewiecki - dy-
rektor tutejszej Fabryki Papieru. Wspierali ich 
m.in.: Paweł Greeser - dyrektor Towarzystwa 
Akcyjnego Firmy Kindler, doktor inżynier Alek-
sander Krusche - współwłaściciel fabryki maszyn 
rolniczych, doktor Witold Eichler - lekarz, spo-
łecznik, przewodniczący Rady Miejskiej, Herman 
Faust - fabrykant, członek zarządu Żydowskiego 
Towarzystwa Dobroczynności, Józef Magrowicz 
- majster stolarski.

Członkowie Rady Nadzorczej pracowali bez 
wynagrodzenia. Uchwalali coroczny budżet, poszu-
kiwali dodatkowych źródeł finansowania i wskazy-
wali kandydatów na stanowisko dyrektora. Usta-
lali też wynagrodzenia nauczycieli i  dodatki do 
ich pensji. Po miesiącach niepokojów i szczęśliwym 
finale, zajęcia szkolne udało się rozpocząć w połowie 
września 1921 roku.

Przemysłowiec Feliks Krusche 
- prezes Rady Nadzorczej Szkoły Rzemiosł
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Pierwszeństwo w  przyjęciu do Miejskiej Szkoły 
Rzemiosł im. Jana Kilińskiego mieli synowie 
(dziewcząt nie przyjmowano) mieszkańców Pa-
bianic, w  wieku 14-16 lat, po czterech oddzia-
łach szkoły powszechnej lub zdanym egzaminie 
wstępnym. Jeśli w klasie były wolne miejsca, mogli 
się o nie starać przyjezdni. Jednak wymagało to zgo-
dy Rady Nadzorczej i wniesienia dodatkowej opłaty.

Rozpoczęły się poszukiwania nowego kierowni-
ka, bo inżynier Zygmunt Kuroczycki zrezygnował. 
W tym celu Rada Nadzorcza wystosowała pismo 
do Urzędu Pośrednictwa Pracy oraz Stowarzy-
szenia Techników w Łodzi, Warszawie i Lwowie. 
Prosiła o  wskazanie kandydatów na stanowisko 
kierownika szkoły. Podobną prośbę skierowano do 
rektora Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzi 
nie nadeszły. W łódzkim dzienniku „Rozwój” za-
mieszczono ogłoszenie: „Do nowopowstałej Szko-
ły Rzemiosł w Pabjanicach, województwo łódzkie, 
poszukiwany jest kierownik. Warunki zależne od 
osobistej umowy”. Chętnych nie było.

Z  końcem października 1921 roku kierow-
nikiem szkoły został inżynier Zygmunt Krot-
kiewski, tutejszy metalurg, konstruktor maszyn 
i  przemysłowiec. Uformowała się rada pedago-
giczna. Tworzyli ją: inżynier Kazimierz Wojcie-
chowski (wychowawca wszystkich oddziałów), 
inżynier Paweł Michel, Maria Nitkowska, Zo-

fia Szmidt, Marian Mirny, ksiądz Stefan Rylski 
i ksiądz doktor Bartłomiej Szulc.

Nauczyciele Miejskiej Szkoły Rzemiosł zarabiali 
mniej niż nauczyciele w  szkołach elementarnych. 
Nie mieli prawa do emerytury ani zniżek na prze-
jazdy tramwajem i  koleją. Dostawali zapomogi 
w postaci bonów do jadłodajni. Zimą 1921 roku 
rozgorzał konflikt między nauczycielami a  Radą 
Nadzorczą, która obniżyła i tak już głodowe pensje.

Na wyposażenie warsztatów nie było co liczyć. 
Skorzystano więc z  oferty przemysłowców. Za-
kład Mechaniczny Maszyn Drogowych K. Thiel, 
Z. Krotkiewski i  S-ka z  ulicy św. Jana 50 chciał 
wstawić do szkolnych warsztatów swe obrabiarki 
i urządzenia. Chłopcy mieli się przy nich uczyć ślu-
sarstwa i mechanicznej obróbki metali, produkując 
dla prywatnych przedsiębiorców narzynki, grze-
chotki, obcinacze rur, piły mechaniczne, imadła. 
Firma K. Thiel, Z. Krotkiewski była znana w Pol-
sce z produkcji równaczy - maszyn do budowa-
nia i  naprawiania dróg gruntowych. Ważący 700 
kg równacz ciągnęło 4-6 koni albo mocny traktor. 
Udziałowcem firmy był dyrektor Miejskiej Szkoły 
Rzemiosł, inżynier Zygmunt Krotkiewski.

W listopadzie 1921 roku magistrat zawarł umowę. 
Inżynierowie Karol Thiel i Zygmunt Krotkiewski 
stali się kierownikami warsztatów szkolnych i  ich 
prawnymi właścicielami.

 Była to decyzja niefortunna. Według ówcze-
snych przepisów, warsztaty prowadzone przez 
prywatnych przedsiębiorców pozbawiały szkołę 
dotacji państwowych. W tej sytuacji ministerstwo 
poradziło Radzie Nadzorczej, by wykupiła maszy-
ny od Thiela i Krotkiewskiego. Ale ani szkoła, ani 
magistrat nie miały na to pieniędzy. Kupiono więc 
jedynie kilka prostych urządzeń i  narzędzia dla 
uczniów pierwszej klasy, tworząc osobne warszta-
ty, mogące liczyć na dotacje z ministerstwa. Jednak 
warsztaty te nie dawały żadnych dochodów.

Uczniowie pierwszej klasy przez dwa miesiące 
pracowali w kuźni, później mieli zajęcia w ślusarni. 
Drugoklasiści już samodzielnie produkowali (w kuź-
ni i ślusarni) narzędzia i wyroby do przędzalni i dla 
majstrów budowlanych. W ostatniej klasie uczniów 
dopuszczano do obrabiarek. Podczas trzyletniej na-
uki chłopcy mieli 3200 godzin zajęć warsztatowych.

Utrzymywanie szkoły mocno obciążało budżet 
niezamożnych Pabianic, w  których trzeba było 
budować kanalizację, przedłużyć linię tramwajową 
i wznieść gmach szkoły powszechnej przy ulicy Po-

Jan Kiliński - patron szkoły
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niatowskiego. W  lutym 1923 roku Rada Miejska 
powołała komisję do zbadania, czy Miejska Szkoła 
Rzemiosł im. Jana Kilińskiego przynosi korzyści 
uczniom i czy aby nie trwoni publicznych pienię-
dzy. Raport komisji był druzgocący. Stwierdzał, iż 
„pod względem wychowawczym szkoła nie spełnia 
swego zadania, demoralizuje uczniów poprzez brak 
odpowiedniego nadzoru i  kierunku pedagogicz-
nego”. Kilka miesięcy później prezydent Pabianic 
oświadczył, że prowadzenie Szkoły Rzemiosł prze-
kracza możliwości finansowe miejskiej kasy, a mi-
nisterstwo nie daje obiecanych subsydiów. 

23 października 1923 roku Rada Nadzorcza po-
wiadomiła władze Pabianic, że jest gotowa zamknąć 
deficytową szkołę i rozwiązać się. Jednak prezydent 
Jan Jankowski nie chciał o  tym słyszeć. W  trybie 
pilnym miasto zaciągnęło pożyczkę i kolejny kryzys 
został zażegnany. W murach ocalałej szkoły wy-
prawiono nawet pierwszy zjazd jej absolwentów 
z roczników 1916-1920. 

Przyszłość Miejskiej Szkoły Rzemiosł była wąt-
pliwa. Członkowie Rady Nadzorczej coraz mniej 
ochoczo wywiązywali się ze swej misji, a  wśród 
radnych miejskich przeważali sceptycy. Ratun-
kiem mogła być inicjatywa obywatelska i dążenie 

do upaństwowienia szkoły. Wiosną 1924 roku 
30 znamienitych obywateli miasta utworzyło 
w  Pabianicach Towarzystwo Szerzenia Wiedzy 
Technicznej. Liderem przemian był inżynier 
Franciszek Tymieniecki (urodzony w 1878 roku), 
ziemianin, absolwent Petersburskiego Instytu-
tu Technologicznego, przez lata zarządca fabryk 
w Rosji, człowiek energiczny i zaangażowany. Nale-
żący do Towarzystwa przemysłowcy i rzemieślnicy 
byli gotowi przekazać szkole maszyny i urządzenia 
ze swych firm. 

Umowę z firmą K. Thiel, Z. Krotkiewski natych-
miast rozwiązano. Do dwóch wydziałów warsz-
tatów: ślusarskiego i  stolarskiego, przywieziono 
podarowane wyposażenie. Warsztaty dostały też 
państwowe dotacje na inwestycje. Mogły wreszcie 
uczyć zawodu i zarabiać na siebie.

13 maja 1924 roku Ministerstwo Wyznań Re-
ligijnych i  Oświecenia Publicznego zatwierdziło 
nowy statut trzyletniej szkoły zawodowej, noszącej 
odtąd nazwę: „Szkoła Rzemieślniczo-Przemysło-
wa im. Jana Kilińskiego w Pabianicach”. Chodziło 
do niej 58 uczniów.

Wykaz postępów w nauce ucznia Szkoły Rzemiosł 
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W Pabianicach było wtedy sześć szkół średnich: 
Gimnazjum Państwowe im. Jędrzeja Śniadeckiego 
(męskie), Gimnazjum Państwowe im. Królowej 
Jadwigi (żeńskie), Seminarium Nauczycielskie, 
Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa im. Jana Ki-
lińskiego, Prywatne Gimnazjum Niemieckie 
i Prywatne Gimnazjum Żydowskie (zlikwidowa-
ne w 1925 roku).

Trudnego zadania kierowania Szkołą Rzemieśl-
niczo-Przemysłową podjął się inżynier Franciszek 
Tymieniecki, wybitny organizator i  filantrop. Za 
jego rządów „Kiliński” zaczął przynosić znaczą-
ce dochody, rozrósł się, przeprowadził do nowego 
gmachu i  zyskał renomę kuźni kadr technicznych. 
Swe dyrektorskie pobory Tymieniecki przeznaczał 
na wyposażenie warsztatów. Najlepszym uczniom 
i absolwentom fundował wycieczki krajoznawcze.

Wkrótce warsztaty podejmowały się napraw ma-
szyn tkackich i  wytwarzały proste urządzenia dla 
przemysłu. Wydział ślusarski i wydział mechanicz-
nej obróbki metali znacznie powiększono. Zlikwido-
wano wydział stolarski. Sprowadzono kolejne obra-
biarki. Pomieszczenia były już za małe, bo zbyt wielu 
młodych pabianiczan chciało chodzić do cenionej 

zawodówki. W  roku szkolnym 1924/25 w  „Kiliń-
skim” było 88 uczniów, a w 1925/26 - już 122.

Dobra szkoła przyciągała coraz lepszych na-
uczycieli. O sprowadzanie do Pabianic najlepszych 
fachowców i  wychowawców młodzieży zadbał 
też dyrektor Tymieniecki. W  1925 roku kierow-
nikiem warsztatów został Aleksander Ptaszyński, 
absolwent renomowanej warszawskiej Szkoły Me-
chaniczno-Technicznej Wawelberga i  Rotwanda, 
praktykant w  fabryce Gerlacha. Urządzono kuźnię, 
w  której zatrudniono kowala Kwiatkowskiego, 
przyjechały nowoczesne obrabiarki. Warsztaty 
podejmowały się napraw maszyn tkackich, robiły 
okucia budowlane, kraty, proste narzędzia. Szkoła 
przeistaczały się w solidny zakład wytwórczy. Rok 
później w  programie nauczania pojawił się nowy 
przedmiot zawodowy - odlewnictwo. 

Na tyłach „Kilińskiego” przy ulicy Skromnej stanął 
niewielki (60 metrów kw.) drewniany budynek. 
Była to odlewnia żeliwa i metali kolorowych. Spro-
wadzono do niej laboratoryjny żeliwiak o wydajno-
ści 500 kg żeliwa na godzinę lub 100 kg metalu 

Uczniowie na warsztatach - praca w szkolnej kuźni
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kolorowego. W  odlewni pracowało dwóch doro-
słych formierzy: Edward Ałaszewski i Władysław 
Sobański, oraz czterech uczniów. 

Szkoła miała już 18 stałych pracowników. We-
dług ówczesnej listy płac byli to: inżynier Franciszek 
Tymieniecki (dyrektor), Aleksander Ptaszynki (kie-
rownik warsztatów), Sergiusz Lisieńko (nauczyciel 
rysunku technicznego), Zofia Szmidt (polonistka 
i bibliotekarka), Kazimierz Wojciechowski (wycho-
wawca wszystkich oddziałów), ksiądz doktor 
Bartłomiej Szulc (katecheta), Paweł Michel 
(instruktor elektryk), Władysław Łyszkowski (in-
struktor ślusarski), Adam Wroczyński (instruktor 
ślusarski), Ignacy Karczmarek (instruktor kowalski), 
Józef Nowak (instruktor tokarski), Zygmunt Jaksa 
(majster ślusarski), Edmund Klimaszewski (pomoc-
nik instruktora), Stanisław Rynkiewicz (pomocnik 
instruktora), Aleksander Musiał (pomocnik instruk-
tora), Leon Śmiałkowski (sekretarz i buchalter), Ru-
dolf Szmidt (pracownik biurowy), Kazimierz Bem. 

Większość rachunków za utrzymanie szkoły po-
krywała kasa miasta. Rodzice uczniów wpłacali 
comiesięczne czesne. Nie wszyscy, gdyż synowie 
bezrobotnych i najmniej zarabiających byli zwalnia-
ni z opłat. Ponieważ do nauki zapewniającej dobrą 
pracę garnęło się coraz więcej chłopców z Pabianic 
i  okolic, dyrektor Franciszek Tymieniecki ener-
gicznie starał się o zgodę na rozbudowanie szkoły. 

Miał mocny argument: warsztaty dawały rosną-
ce dochody. W  niedalekiej przyszłości mogłyby 
uwolnić miasto od wydatków na prowadzenie Szko-
ły Rzemieślniczo-Przemysłowej. Choć ubiegły 
rok zamknął się deficytem (ponad 58 tysięcy zł), 
warsztaty miały zysk - pierwszy w dziejach szkoły.

„Kilińskiego” ciągle wspierało Towarzystwo Sze-
rzenie Wiedzy Technicznej. W  maju 1926 roku 
w  sali sesjonarnej szkoły zebranie Towarzystwa 
zwołał prezes zarządu, doktor Emilian Loth - wy-
bitny chemik, dyrektor zarządzający w  zakładach 
włókienniczych Oskara Kindlera, absolwent po-
litechniki w  Zurichu i  uniwersytetu w  Lozannie. 
Postanowiono, że Szkoła Rzemieślniczo-Przemy-
słowa dostanie pieniądze na instrumenty muzyczne 
dla uczniowskiej orkiestry, przyrządy gimnastyczne 
i  sztandar. „Gazeta Pabjanicka” napisała, że naj-
ważniejszą uchwałą zebranych było zobowiązanie 
członków Towarzystwa, by „wszelkiemi siłami starać 
się o posady dla wychowańców szkoły”.

Wieczorem 14 maja 1926 roku, gdy Warszawą 
wstrząsały wystrzały przewrotu majowego, przed 
„Kilińskim” zebrał się tłum zwolenników marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Szykowano manifestację 
poparcia dla politycznego przewrotu w  państwie, 
obalenia rządu i prezydenta Polski. „Gazeta Pab-
janicka” napisała: „Ponieważ wśród czynników od-
powiedzialnych przeważała opinia, że nie należy 
utrudniać sytuacji manifestacjami, postanowiono 
pochodu nie urządzać. Toteż gdy tłumy zebranych 
ruszyły w stronę magistratu, z lokalu robotniczych 
związków zawodowych przy ul. Zamkowej 20 
przemówił p. F. Papiewski, wiceprezes Rady Miej-
skiej, nawołując do czujności i rozejścia się. Karne 
tłumy rozeszły się spokojnie do domów”. 

9 listopada  1925 roku Rada Miejska przekazała 
Towarzystwu Szerzenia Wiedzy Technicznej plac 
(6600 m2) przy ulicy Tuszyńskiej 21 (obecnie ulica 
Piotra Skargi 21). W  połowie 1926 roku ruszyła 
budowa jednopiętrowego budynku szkolnego i są-
siadującej z nim hali odlewni. Gmach szkoły za-
projektował warszawski architekt Romuald Mil-
ler, twórca m.in. dworców kolejowych w Lublinie, 
Żyrardowie, Gdyni, stołecznego teatru „Ateneum” 
i  kamienicy Heimanów w  Łodzi. Głównym wy-
konawcą robót była tutejsza firma budowlana 
Edwarda Hansa, która postawiła już kilka dużych 
szkół i żelbetonowy most na Dobrzynce. 

Inż. Franciszek Tymieniecki - dyrektor Szkoły 
Rzemieślniczo-Przemysłowej i twórca jej potęgi
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Uczniowie „Kilińskiego” sami kopali fundamen-
ty, wyrabiali białe cegły i meble do sal lekcyjnych, 
pomagali na rusztowaniach. Budowę wsparło Sto-
warzyszenie Obywateli-Rolników Starego Mia-
sta „Rolnik”, ofiarowując 20 metrów sześciennych 
drewna z  pobliskich lasów. Do szkoły chodziło 
wtedy 150 chłopców. Uczniom najstarszej kla-
sy minister spraw wojskowych pozwolił odroczyć 
służbę wojskową - o rok.

W  pierwszym półroczu 1926 roku kasa mia-
sta dołożyła do „Kilińskiego” 27 tysięcy złotych. 
Prezydent Pabianic Jan Jankowski poprosił rad-
nych o nieco więcej pieniędzy na drugie półro-
cze. Radni zgodzili się zaciągnąć kredyt. „Gazeta 
Pabjanicka” pisała, że zdaniem prezydenta, szkoła 
rzemieślnicza „postawiona jest na należytym po-
ziomie, z własnych zarobków zakupuje wszystkie 
potrzebne materiały, co jest wielkim plusem dla 
miasta, które tylko pokrywa należności personelu 
nauczycielskiego i technicznego”. 

Kilka miesięcy później w szkolnej kancelarii za-
instalowano pierwszy telefon. Rozmówców łączy-
ła miejska centrala czynna od godziny siódmej do 
piętnastej. Telefon szkoły miał numer 160.

Edward Hans - jego firma budowlana 
wznosiła mury szkoły przy ul. Tuszyńskiej

Szkoła w trakcie budowy
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We wznoszonym gmachu miało być 25 przestron-
nych sal o powierzchni 3000 metrów kw. Na parterze 
zaprojektowano szatnie, kancelarię, gabinet dyrektora 
i dużą salę warsztatową (24 metry na 15 metrów). Na 
piętrze urządzano sale wykładowe, salę rysunków, salę 
rekreacyjno-gimnastyczną, bibliotekę, kuchnię, jadal-
nię i pokój dla organizacji uczniowskich. W gmachu 
zmieściła się spawalnia, kuźnia, hartownia, warsztat 
ślusarski, narzędziownia, hala maszyn (z siedmioma 
tokarniami), modelarnia i stolarnia. W sąsiadującej ze 
szkołą odlewni wydzielono dwa pawilony: żeliwa sza-
rego i metali kolorowych. Pomieszczenia miały być 
gotowe w sierpniu 1927 roku.

O  postępach prac z  dumą informowała prasa. 
„Łódzkie Echo Wieczorne” donosiło, że „budynki 
zaopatrzone zostały w najnowsze urządzenia tech-
niczne i  gwarantują uczniom maksimum wygody 
oraz ułatwią w znacznym stopniu naukę dzięki bo-
gatym pomocom naukowym”. A „Gazeta Pabjanic-
ka” dodała, że „w miarę otrzymania środków będzie 
również rozwijany dział modelarstwa odlewnicze-
go, niezmiernie w Polsce potrzebny”.

W  drugim etapie budowy, na tyłach szkoły pla-
nowano wznieść dom nauczycielski z dwunastoma 
mieszkaniami dla rodzin nauczycieli i pracowników.

Jesienią 1926 roku w szkole pojawił się policyjny 
detektyw. Powodem były systematyczne kradzieże. 
Lokalna prasa pisała: „Od dłuższego czasu za-
uważono, że giną różne narzędzia. Najwięcej ginęło 
kluczy francuskich, a pewnego razu zginęły też i dwa 
mikromierze. Zaczęto przeprowadzać poszukiwania. 
Wkrótce stwierdzono, że ślusarz pewien, zamieszkały 
przy ul. Łaskiej, ma u siebie klucz francuski pocho-
dzący ze Szkoły Rzemiosł. W dochodzeniu ustalono, 
że ślusarz nabył ten klucz od woźnego szkoły po-
wszechnej przy ulicy Zamkowej 34, woźny zaś otrzy-
mywał klucze od woźnego Szkoły Rzemiosł, Walen-
tego L., zamieszkałego przy ul. Karola 1. Okazało się, 
że woźny systematycznie „zdobywał” w szkole pewne 
narzędzia, oddawał je swemu koledze ze szkoły po-
wszechnej, poczem za otrzymane pieniądze upijali 
się, zalewając robaka goryczy. Pomysłowego L. pocią-
gnięto do odpowiedzialności sądowej”.

Uczniowie Szkoły Rzemiosł. Lata 20.
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Budynek przy ulicy Skromnej, z którego wypro-
wadziła się szkoła, nie stał pusty. Wciąż administro-
wała nim fabryka Krusche-Ender. Przemysłowcy ka-
zali urządzić tam mieszkania dla rodzin fabrycznych 
majstrów i  cenionych pracowników zamiejscowych. 
W jednym z nich zamieszkał sprowadzony z Kra-
kowa Eugeniusz Nowak, bokser reprezentacji Polski 
na olimpiadzie w Paryżu (1924), który został zatrud-
niony jako trener w  fabrycznym klubie sportowym 
Kruszender. Dziś są tam mieszkania komunalne.

1 września 1927 roku rozpoczęto zajęcia w nowym 
gmachu przy ulicy Tuszyńskiej, a 1 grudnia - w nowej 
odlewni. Hala odlewni miała 120 metrów kw. Mie-
ściła formiernię ręczną i  maszynową, dwa piece do 
wytapiania żeliwa, oczyszczalnię odlewów i modelar-
nię. Pierwszy odlew wykonano 17 grudnia 1927 roku. 
Uwieczniła go zawieszona na murze odlewni tablica 
pamiątkowa z napisem „Szczęść Boże pracy ludzkiej”.

Miesiąc później rozpalono piec tyglowy do wy-
topu metali kolorowych. Pozwalał on robić łożyska 
z brązu, mosiężną armaturę i okucia do mebli. Cię-
żar miesięcznej produkcji odlewni sięgał 20 ton. 
Dochody „Kilińskiego” rosły. Odlewnię z modelar-
nią miały wówczas tylko trzy warsztaty polskich szkół 
zawodowych: w Lublinie, Białymstoku i Pabianicach.

Kierownikiem odlewni został inżynier Władysław 
Wagner (urodzony w  1865 roku), prezes Towa-
rzystwa Resursy Rzemieślniczej w  Łodzi, bardzo 
doświadczony odlewnik (syn warszawskiego od-
lewnika). Swe 47-letnie doświadczenia inżynier 
Wagner zdobywał w hutach Petersburga i Moskwy, 
gdzie był m.in. współtwórcą pomników Aleksandra 
Puszkina w Petersburgu, carycy Katarzyny II i księ-
cia Michaiła Kutuzowa w Odessie, cara Aleksandra 
II w  Częstochowie. Od 1907 roku do emerytury 
Wagner pracował  jako dyrektor fabryki maszyn 

i  odlewni żelaza Józefa Johna w  Łodzi. Stamtąd 
przyjechał do szkoły w Pabianicach. Na stanowisko 
mistrza odlewni Wagner przyjął doświadczonego 
rzemieślnika, Bronisława Kraśkiewicza.

W  warsztatach pracowała już tokarnia pociągo-
wa, frezarka do kół zębatych, heblarka, szlifierki do 
wałów, szlifierka do świdrów spiralnych, zataczarka, 
wiertarki, prasy, młot sprężynowy, piec mufowy do 
hartowania, spawarka elektryczna i acetylenowa, piła 
wahadłowa. W kuźni uczniowie robili zasuwy, rygle, 
okucia budowlane. W ślusarni montowano tokarnie, 
stojaki do nawojów, piły tarczowe, szlifierki, prasy.

Od 1927 roku, gdy w  Szkole Rzemieślniczo- 
Przemysłowej utworzono pierwszą klasę odlewniczą, 
nabór był coroczny. Przyjmowano uczniów w wieku 
14-16 lat, ze świadectwem ukończenia sześciodzia-
łowej szkoły powszechnej. Już nie musieli to być 
wyłącznie mieszkańcy Pabianic. Przyjmowano też 
po trzech klasach średniej szkoły ogólnokształcącej 
lub po zdaniu egzaminu wstępnego.

Za trzyletnią naukę zawodu trzeba było płacić. 
Roczne czesne ustalono na 200 złotych. To dużo, bo 
w  liceach i  gimnazjach ogólnokształcących płacono Tablica pamiątkowa o wykonaniu pierwszego odlewu

Inż. Władyław Wagner
– wybitny specjalista, kierownik szkolnej odlewni
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wtedy 110 złotych. Uczniowie z niezamożnych rodzin 
mogli się starać o obniżenie czesnego lub zwolnienie 
z opłaty. W 1926 roku skorzystało z tego 10 uczniów 
Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej. Kilkoro było 
stypendystami Rady Miejskiej, która w  ten sposób 
wspierała zdolnych. Po 1932 roku, gdy szkoła miała 
przyzwoite dochody z warsztatów, czesne obniżono 
do 100 złotych rocznie. Codziennie uczniowie dosta-
wali szklankę ciepłego mleka i bułkę.

Nauczano wtedy języka polskiego z  umiejętno-
ścią redagowania korespondencji handlowej i rze-
mieślniczej, wiedzy o Polsce, rachunku przemysło-
wego, buchalterii, podstaw algebry, higieny ogólnej, 
społecznej i  zawodowej, wiadomości z  ratownic-
twa, materiałoznawstwa, kreślenia i  rysunku, pod-
staw chemii, maszynoznawstwa, technologii obróbki 
skrawaniem, wiadomości z odlewnictwa, kotlarstwa 
i  blacharstwa, organizacji i  prowadzenie przedsię-
biorstwa oraz religii. Były też „zajęcia cielesne”.

W  1927 roku warsztaty miały trzy działy: ślu-
sarski, odlewniczy i  obróbki mechanicznej. Coraz 
większe dochody ze sprzedaży wyrobów wykona-
nych przez uczniów i dorosłych pracowników po-
zwalały lepiej wyposażyć spawalnię, kuźnię, galwa-
nizernię i  modelarnie. Szkoła weszła w  kooperację 
z  zakładami Hipolita Cegielskiego w  Poznaniu, 
dostarczając im narzędzia i  odlewy. Produko-
wała też części do samochodów: polski fiat, ford 
i   chevrolet. W  warsztatach powstawały żeliwne 
tłoki do silników spalinowych, półosie, sworznie, 

koła zębate, zestawy kluczy samochodowych. Dla 
pabianickich przedsiębiorstw robiono walce do 
maszyn papierniczych, autoklawy, armaturę z brązu 
i mosiądzu (dla przemysłu chemicznego). Na za-
mówienie szkoła wykonywała remonty urządzeń 
mechanicznych w fabryce papieru i przyzakłado-
wych siłowniach. Na własne potrzeby i na sprzedaż 
produkowała szlifierki, piły tarczowe, prasy śrubo-
we, okucia budowlane, imadła. Wartość inwentarza 
warsztatów „Kilińskiego” w roku szkolnym 1927/28 
wynosiła 160 tysięcy złotych, zaś wartość produkcji 
warsztatowej - ponad 200 tysięcy złotych. „Gazeta 
Pabjanicka” z 1928 roku napisała: „Praktykę na kie-
rowników odlewni będą odbywać w szkole młodzi 
inżynierowie, kończący politechnikę i mający zamiar 
poświęcić się odlewnictwu”.

Słynne były wówczas szkolne bale karnawałowe, 
z  których dochody przeznaczano na rozwój za-
wodówki i wsparcie Ochrony Katolickiej. „Gazeta 
Pabjanicka” opisała jeden z takich balów (w 1928 
roku): „W starannie i pomysłowo udekorowanych 
salach Szkoły Rzemiosł liczne towarzystwo, repre-
zentujące elitę miejscowego społeczeństwa, bawiło 
się znakomicie do białego rana. Serdeczny nastrój, 
uprzejmość gospodarzy z  jednej strony, z  drugiej 
piękne toalety pań, wyborowa muzyka - stwarzały 
sympatyczną atmosferę”. Na balu udało się zebrać 
przeszło półtora tysiąca złotych.

Uczniowie w warsztatach. Lata 20.
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Dział obróbki mechanicznej w warsztatach szkolnych. Rok 1929

Dyrektor szkoły F. Tymieniecki z kierownikiem odlewni W.Wagnerem. Rok 1929
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Renoma „Kilińskiego” sprawiła, że po naukę za-
wodu przyjeżdżała do Pabianic młodzież z Kalisza, 
Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska, Wie-
lunia, Sieradza, Turku, Łęczycy, Konina. Dla zamiej-
scowych chłopców potrzebny był tani dach nad 
głową, zawiązał się więc komitet budowy przysz-
kolnej bursy. Od 1928 roku zbierano pieniądze 
od absolwentów, przemysłowców i  rzemieślników. 
Władze miasta obiecały dołożyć do bursy 15 tysięcy zł. 

Częstymi gośćmi w Pabianicach byli wtedy dyrek-
torzy szkół zawodowych z całej Polski, kierownicy 
warsztatów i dziennikarze. Przyjeżdżali tu w jednym 
celu - by podejrzeć, jak wzorowo zorganizowano 
naszego „Kilińskiego”. A dziennik „Hasło Łódzkie” 
pisał: „Pabjanice posiadają Szkołę Rzemiosł, któ-
ra jest bodajże najwyżej postawioną z tego rodzaju 
uczelni w Polsce. Szkołę, której dyrektorem jest inż. 
Tymieniecki, wyposażono w najnowsze maszyny 
i przyrządy, a ponadto posiada pierwszorzędną od-
lewnię, której kierownikiem jest zaszczytnie Łodzi 
znany inż. Władysław Wagner, jeden z najlepszych 
fachowców odlewniczych w kraju”.

W 1928 roku „Kiliński” stanął przed największym 
wyzwaniem w swych dziejach. Wtedy to magistrat 
Łodzi poszukiwał wykonawcy pomnika Tadeusza 
Kościuszki. Pomnik miał być postawiony na środ-
ku Placu Wolności. Odlania trudnych płaskorzeźb 
(3 metry wysokości) oraz dużej (4700 kilogramów) 
postaci naczelnika Kościuszki mogły się podjąć tyl-
ko cztery firmy w Europie (z Wiednia, Paryża, Ber-
lina i Warszawy), w tym słynna berlińska odlewnia 
Schulz & Holdefleiss. Jednak po burzliwych nego-
cjacjach magistrat zdecydował powierzyć te prace 
inżynierowi Władysławowi Wagnerowi - wybit-
nemu polskiemu odlewnikowi. Wagner zobowią-
zał się wykonać pomnik w  warsztatach Szkoły 
Rzemieślniczo-Przemysłowej w Pabianicach, przy 
pomocy swych uczniów. Umowę zawarto w lutym 
1928 roku.

Na płaskorzeźbach wmontowanych w cokół po-
mnika, artysta rzeźbiarz Mieczysław Lubelski zapro-
jektował doniosłe sceny z życia naszego narodowego 
bohatera: przysięgę na krakowskim Rynku, Ko-
ściuszkę z George Washingtonem, Kościuszkę z ko-
synierem Bartoszem Głowackim i  akt podpisania 
Uniwersału Połanieckiego. Także te płaskorzeźby mia-
ły powstać w Pabianicach. Pomnik mierzył 17 metrów.

W Wikipedii jest na ten temat wzmianka: „Odlewy 
posągu naczelnika oraz płaskorzeźby cokołu powsta-
ły w Szkole Rzemiosł w Pabianicach pod kierunkiem 

inż. Władysława Wagnera, z  materiału zakupio-
nego za składek społecznych. Trzon wykonała firma 
J. Tyller, a  płyty miedziane, wraz z  montażem, 
Stocznia Gdańska”.

Prace szkolnych odlewników niemal codziennie 
obserwowali łódzcy inżynierowie z komitetu budowy 
pomnika Kościuszki. Z ich raportów emanuje podziw 
dla precyzji i znakomitej organizacji robót. Po odlaniu 
pierwszej płaskorzeźby (latem 1929 roku) dziennik 
„Hasło Łódzkie” napisał: „Odlew wypadł pierwszo-
rzędnie, tak że twórca pomnika, inż. Lubelski, nie 
znajduje słów uznania dla kierownika, inż. Wagnera, 
bowiem otrzymany odlew przeszedł jego najśmielsze 
oczekiwania. Gros prac dozoruje i osobiście wykony-
wa inż. Wagner przy współudziale swego zastępcy, p. 
Kraszkiewicza, a następnie wychowańców szkoły”.

Pabianickim odlewnikom bardzo pomogli for-
mierze sprowadzeni z poznańskich zakładów Hipolita 
Cegielskiego: bracia Jan i  Marian Jaskulscy oraz 
Tadeusz Nowak. Fachowcy ci zostali w  Pabiani-
cach, przez lata wspierając szkołę swą wiedzą 
i doświadczeniem.

Postępy prac w warsztatach Szkoły Rzemieślniczo-
-Przemysłowej szczegółowo relacjonowała łodzia-
nom „Ilustrowana Republika”. W sierpniu 1929 roku 
gazeta napisała: „Pośrodku wielkiej hali, pełnej narzę-
dzi, form, dźwigów, hałasu motorów elektrycznych 
oraz pasów transmisyjnych, widnieje duży, czworo-
kątny nasyp obmurowany - coś na kształt dużej mo-
giły. Ale - nie jest to mogiła. Spoczywa w niej jedynie 
forma czekająca na płynny, rozpalony metal. Jest to 
forma płyty, przedstawiającej Washingtona. Opodal 
stoi duży piec o niezwykłych kształtach. W piecu tym 
wre i huczy - topi się w nim bronz. Działalność mo-
toru elektrycznego ustaje, w hali odlewniczej robi się 
cicho. Pod piec zajeżdża na szynach mała wagonierka 
- drzwiczki pieca zostają otwarte i wylewa się z nich 
do wagonierki płynny bronz.

Uczniowie i pomocnicy mistrza, uzbrojeni w długie 
drewniane pałki, stoją, dookoła i mieszają, i cedzą 
rozpaloną masę. Piec opróżnił się - teraz zbliżają 
się kolejno do wagonierki pary uczniów niosących 
na długich noszach jakby lektyki, naczynia metalo-
we. Każda para otrzymuje do swego naczynia por-
cję rozpalonego bronzu i udaje się na wyznaczone 
z góry miejsce przy formie.

Po chwili wszystko jest już gotowe. Nad formą 
stoją 4 pary, zaopatrzone w bronz, u wezgłowia wisi 
na potężnym kranie wagonetka mieszcząca w so-
bie resztę rozpalonego metalu. Przy niej zajmuje 
miejsce prezes Wagner. Wśród ogólnego napięcia 
rozlega się komenda Wagnera: Lać!
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Jednocześnie z  czterech wielkich naczyń oraz 
wiszącej wagonetki wlewa się do „mogiły” przez 5 
otworów lawa rozpalonego, buchającego bajecznie 
kolorowemi płomieniami, płynnego bronzu. Cała 
procedura „lania” trwa zaledwie 2-3 minuty. Bronz 
syczy, pryska ogniem na wszystkie strony, ucznio-
wie pod komendą mistrza uwijają się żwawo, wtła-
czając resztki płynnego a nieposłusznego miejscami 
żywiołu długiemi pałkami do otworów. Odlew 
skończony. Dopiero po kilkunastu godzinach „mo-
giła” zostanie otwarta - ciężkie wieko jej podniesio-
ne zostanie przez dźwigar i ogromna płyta - pła-
skorzeźba z Washingtona, ujrzy światło dzienne”.

Inżyniera Wagnera i jego młodych pomocników 
wychwalał także inżynier Paweł Sperr, kierownik 
budowy pomnika Kościuszki. W  „Głosie Poran-
nym” z  1930 roku kierownik stwierdził: „Duże 
rozmiary figury wymagały urządzenia specjalnego 
warsztatu i bardzo doświadczonych sił fachowych. 
Jesteśmy nadzwyczaj zdumieni i uradowani, że tak 

piękny odlew został wykonany bez zarzutu we wła-
snym kraju, przez rodaka. Również prof. Lubelski, 
który w  życiu niejeden pomnik oglądał i  był po-
czątkowo zdania, że jedynie w Paryżu mógłby być 
sporządzony odlew naszego pomnika - stwierdził 
po wykonaniu całości, że lepsze wykonanie trudno 
sobie wprost wyobrazić. Dlatego też panu Wagne-
rowi należy się najwyższe uznanie”.

W  dniu odsłonięcia pomnika Kościuszki (14 
grudnia 1930 roku) „Głos Poranny” wydał dru-
kiem dodatek okazjonalny, w  którym zamieścił 
wywiad z  inżynierem Władysławem Wagnerem. 
Kierownik szkolnej odlewni powiedział: „Prace 
odlewnicze zakończone zostały w  terminie - bez 
udziału cudzoziemców, do sprowadzenia których 
zobowiązał mnie magistrat Łodzi. W  pracy byli 
mi pomocni jedynie moi uczniowie w pabjanlckiej 
szkole rzemiosł, którzy przy tej robocie wzbogacili 
swe wiadomości fachowe tak, że niektórzy z nich są 
już wykwalifikowanymi odlewnikami”.

Płaskorzeźby na cokole pomnika Tadeusza Kościuszki

Inż.  W. Wagner z przedstawicielami magistratu miasta Łodzi
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Dziennik podał, że „pan Wagner dochód osią-
gnięty ze swej pracy przeznaczył w  całości na 
rzecz pabjanickiej szkoły rzemiosł, nie zatrzy-
mując dla siebie ani jednego grosza”.

Pisząc o zakończeniu prac odlewniczych, „Głos 
Poranny” zauważył: „Jest to wielki dzień dla 
szkoły rzemiosł w  Pabjanicach, której warszta-
ty, wyprzedzając zagraniczne firmy, zbudowały 
dzieło, które będzie chlubą Łodzi, sławą polskie-
go rzemieślnika i społecznych szkół zawodowych. 
O  tym winni pamiętać nie tylko łodzianie, ale 
i  cała Polska”. A  rzeźbiarz Mieczysław Lubel-
ski dodał: „Odlewów tych nie wykonałyby lepiej 
żadna firma zagraniczna”.

Na uroczystość odsłonięcia pomnika Kościusz-
ki przyszło od 30 tysięcy do 60 tysięcy osób 
(według szacunków łódzkiej prasy). Dziennik 
„Republika” pisał: „Jest to bodaj najpiękniejszy 
z pomników Kościuszki, ustawionych w szeregu 
miast polskich”.

Dziewięć lat później, nocą z 10 na 11 listopada 
1939 roku, hitlerowcy wysadzili pomnik dyna-
mitem. Resztki cokołu rozbili młotami, a odlewy 
wywieźli do huty. Na Placu Wolności pojawił się 
wielki obelisk ze swastyką. Pomnik naczelnika 
odbudowano dopiero w 1960 roku.

Odlewanie płaskorzeźb pomnika Tadeusza Kościuszki. Rok 1929

Uroczystość przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki
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Wycinki prasowe dotyczące budowy pomnika Tadeusza Kościuszki



25 

100-LEC
IE M

EC
H

A
N

IKA

Wśród absolwentów „Kilińskiego” z 1930 roku 
był Mieczysław Klimek (urodzony w 1913 roku), 
który wkrótce zdał na wydział elektryczny Poli-
techniki Warszawskiej. Podczas okupacji Klimek 
wrócił do szkoły, gdzie krótko uczył fizyki i elektro-
techniki. Po wojnie i  powrocie z  hitlerowskie-
go obozu koncentracyjnego był naczelnym in-
żynierem w  pabianickiej fabryce włókienniczej 
Krusche-Ender, później profesorem Politechniki 
Łódzkiej, współtwórcą pierwszego w Polsce wy-
działu włókienniczego na PŁ, wreszcie długolet-
nim rektorem tej uczelni (1953-1962).

ciątkiem. Ustawiona na wysokim cokole figura zo-
stała odsłonięta w 1936 roku w podwarszawskich 
Babicach, na świeżo zbudowanym osiedlu dla pra-
cowników służby łączności.

Łódzki magistrat zlecił szkole wykonanie żeliwnych 
odlewów wielu elementów budowanej w tym mieście 
sieci kanalizacyjnej, w tym drzwiczek, studzienek, za-
suwek, kranów. Prace te wykonywano w trybie eks-
presowym, na dziennych i nocnych zmianach.

Były też zlecenia z  Pabianic. 12 listopada 1933 
roku przed kościołem św. Mateusza stanął Pomnik 
Niepodległości, dedykowany obrońcom ojczyzny 
1914-1920. Zaprojektował go rzeźbiarz Mie-
czysław Lubelski, a figurę legionisty (wysokości 
2,7 m) odlały warsztaty Szkoły Rzemieślniczo-
-Przemysłowej. 

Ich dziełem jest także popiersie króla Władysława 
Jagiełły w Tuszynie i pomnik Chrystusa Króla (re-
plika dzieła duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvald-
sena) na grobowcu fabrykantów Enderów w Pabia-
nicach. Dla kościoła św. Floriana szkoła odlała 3 
dzwony. Największy z nich ważył 370 kg. Był na 
nim wizerunek św. Floriana, herb Pabianic, godło 
strażaków i napis: „Byt swój zawdzięczam obywa-
telom miasta Pabianic, staraniem rektora Kaplicy 
ks. Wacława Trzcionki. Poczełem istnienie dnia 
5 maja 1929 roku”.

Wieści o doskonałej robocie odlewników z Pa-
bianic szybko rozeszły się po kraju. Wkrótce Szkoła 
Rzemieślniczo-Przemysłowa dostała zlecenie na 
wykonanie elementów warszawskiego Pomnika 
Lotnika. Przyjęła je. Pomnik odsłonięto w  1932 
roku na Placu Unii Lubelskiej. Jego replika stoi 
dziś przy ulicy Żwirki i Wigury.

Najciekawsza była oferta z  Gdyni. Tamtejszy 
komitet budowy Pomnika Wdzięczności nalegał, 
by warsztaty „Kilińskiego” podjęły się odlania naj-
większego pomnika w  Polsce, który miał stanąć 
na brzegu morza. „Będzie to kolos na wzór statuy 
Wolności w Ameryce” - pisała „Ilustrowana Repu-
blika”. Do realizacji tych planów nigdy nie doszło.

Nieco później Ministerstwo Poczt i Telegrafów 
zamówiło w szkolnych warsztatach brązowy odlew 
największej w Polsce figury Matki Boskiej z Dzie-

Uroczystości odsłonięcia pomnika Niepodległości 
w Pabianicach. Rok 1933

Prof. Mieczysław Klimek - wybitny absolwent 
pabianickiej szkoły, rektor Uniwersytetu Łódzkiego
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Nowy gmach Szkoły Rzemieślniczo-Przemysło-
wej w  Pabianicach bardzo się spodobał Minister-
stwu Przemysłu i Handlu. 13 lutego 1929 roku pod 
protektoratem ministerstwa na parterze i  piętrze 
„Kilińskiego” otwarto wystawę ruchomą nowocze-
snych wyrobów polskiego przemysłu. Kilkaset firm 
prezentowało tkaniny, meble, maszyny i urządzenia, 
produkty przetwórstwa spożywczego i makiety fa-
bryk. Największym zainteresowaniem zwiedzających 
cieszyły się radioodbiorniki oraz ogromny głośnik fir-
my Philips. „Głośnik ten z powodzeniem zastępuje 
prawdziwą orkiestrę” - napisała „Gazeta Pabjanicka”. 
Szkoła pokazała wyroby swych warsztatów.

W  1929 roku prezydent Rzeczpospolitej Ignacy 
Mościcki nadał dyrektorowi Franciszkowi Tymie-
nieckiemu Złoty Krzyż Zasługi za ogromny wkład 
w organizowanie i rozwój szkoły. Rok później budy-
nek działu modelarskiego, składy materiałów i sztan-
dar „Kilińskiego” poświęcił biskup łódzki Wincenty 
Tymieniecki. Okazją była uroczystość 10-lecia Szkoły 
Rzemiosł. W długim przemówieniu biskup Tymie-
niecki wychwalał zasługi dyrektora Tymienieckiego.

W 1931 roku na lekcje i zajęcia warsztatowe w „Ki-
lińskim” chodziło 175 uczniów, w tym 68 z Pabianic.  
Podczas wakacji uczniowie musieli odbyć miesięczne 
praktyki zawodowe. Świadectwo ukończenia  szko-
ły uprawniało absolwenta do składania egzaminu 
czeladniczego. Trzeba było złożyć dwuczęściowy 
egzamin przed komisją. Najpierw uczeń samodzielnie 
wykonywał wyznaczoną pracę czeladniczą. W drugiej 
części egzaminu sprawdzano jego wiedzę techniczną. 
Padały też pytania z  zakresu znajomości przepisów 
prawa przemysłowego i  ubezpieczeń społecznych. 
Kandydat po zdaniu takiego egzaminu uzyskiwał 
prawo do samodzielnego prowadzenia rzemiosła.

Choć szalał kryzys gospodarczy, znany już w ca-
łym kraju „Kiliński” z  Pabianic dostawał intratne 
zamówienia rządowe. Stać go było na uruchomie-
nie modelarni i  cyzelerni odlewów artystycznych. 
Zmontowano żeliwiak o  dużej wydajności, przy 
którym pracował Tadeusz Nowicki. Odlewnia mogła 
dawać do 100 ton odlewów żeliwnych miesięcz-
nie i do 6 ton odlewów metali kolorowych. Duża 
w tym zasługa inżyniera Jana Berkowskiego, kon-
struktora z zakładów maszyn drogowych K. Thiel, 
Z. Krotkiewski, który w  1930 roku podjął pracę 
w  szkole. Oprócz zajęć warsztatowych, prowadził 
lekcje rysunku technicznego. Ambicją dyrektora 
Franciszka Tymienieckiego było wychowywanie 

nie tylko dobrych fachowców, ale i  przykładnych 
obywateli. W  szkolnym archiwum zachowały się 
protokoły rad pedagogicznych poświęconych wy-
chowaniu młodzieży „w  duchu obywatelskim 
i państwowym”. W „Kilińskim” udzielał się Hufiec 
Przysposobienia Wojskowego (52 uczniów), Bratnia 
Pomoc (20 uczniów), chór (45 uczniów), drużyna har-
cerska im. Zawiszy Czarnego (30 harcerzy) oraz 
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. 

W 1932 roku zawiązano koło sportowe im. Ki-
lińskiego. Pięć lat później w zawodach pięcioboju 
wojskowo-sportowego drużyna Szkoły Rzemieśl-
niczo-Przemysłowej była najlepsza w Pabianicach. 
Tutaj uczyli się zawodu bokserzy klubu Kruszen-
der: Karol Pietraszek i Karol Marczak, oraz kolarze 
Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów: Biskup-
ski, Klimaszewski, Lehman.

Staraniem dyrektora Tymienieckiego, od 1932 
roku uczniowie z  ubogich rodzin byli dożywiani 
zupą. Ci, którzy dojeżdżali do Pabianic pociągiem 
lub tramwajem, dostawali gorącą herbatę albo kawę 
zbożową. Gotowania posiłków podjęła się polo-
nistka i  bibliotekarka Zofia Szmidt, prowadząca 
w szkole oddział Czerwonego Krzyża.

„Tłuste lata” szkoły rozpoczął rok 1933. Wtedy to 
wpłynęło kolejne zamówienie państwowe. Dla elek-
trowni w Warszawie i Kaliszu nasze warsztaty miały 
produkować słupy z lampami ulicznymi, podziemne 
złącza (mufy) i mechaniczne ruszty do spalania mia-
łu. Niedługo potem Ministerstwa Poczt i Telegrafów 

Notatka z Gazety Pabianickiej, nr 42 z 1929 r.
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Uczniowie na lekcji rysunku technicznego. Rok 1929

Dział obróbki mechanicznej w warsztatach szkolnych. Rok 1929
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zamówiło uliczne szafki telefoniczne, złączki tele-
foniczne, słupołazy dla monterów i żeliwne pokry-
wy ulicznych włazów. 

Złotym interesem była też masowa produkcja 
śrub. Zapoczątkowało ją kupienie w  Szwajcarii 
nowoczesnego automatu firmy Tornos do wyrobu 
drobnych śrub. Gdy automat sprowadzono do 
Pabianic, inżynierowie i  technicy z  warsztatów 
rozebrali go i… skopiowali. Po roku mieli 10 bardzo 
wydajnych urządzeń. Każdy taki automat obsługi-
wały 3 osoby. Wkrótce warsztaty robiły miesięcznie 
80.000 precyzyjnych śrub do radioodbiorników. 

Dla własnych potrzeb produkowano skonstru-
owane w  szkole tokarki pociągowe, automaty 
tokarskie i  szlifierki bezkłowe. Bilans księgowy 
dowodził, iż wartość szkolnego majątku wzrosła 
stukrotnie: z 12 tysięcy złotych w 1925 roku do 
1 miliona 200 tysięcy złotych w 1938 roku. Za 
czasów dyrektora Franciszka Tymienieckiego 
powstała bursa dla 40 zamiejscowych chłopców. 
Uczniowie drugich i trzecich klas mogli odpra-
cować czesne w warsztatach. Robili to po lekcjach. 
Za dzieci urzędników państwowych czesne 
wpłacał skarb państwa.

Warsztaty podejmowały się odpłatnych na-
praw maszyn przędzalniczych z  pabianickich, 
łódzkich i  zgierskich fabryk. Montowały stojaki 
do nawojów, tokarnie, piły tarczowe, szlifierki, 
prasy śrubowe i  młynki do kawy. W  odlewni 
wykonywano zamówienia z żeliwa, brązu i mo-
siądzu. Miesięcznie odlewano do 40 ton metali. 
Pabianicki „Kiliński” był wówczas jedyną szkołą 
w Polsce mającą własną odlewnię.

Po wygaśnięciu umowy z  inżynierem Włady-
sławem Wagnerem (w 1933 roku) na stanowisku 
kierownika odlewni zatrudniono dotychczasowego 
zastępcę, inżyniera Teobalda Olejnika. W szko-
le rozpoczął pracę w roku 1931 jako wykładow-
ca technologii budowy maszyn. W  roku 1935  
awansował na stanowisko zastępcy dyrektora 
szkoły. Po drugiej wojnie światowej  wykładał 
ekonomikę przemysłu maszynowego na Po-
litechnice Poznańskiej. Był znanym i  ceniony 
profesorem. Za wybitne osiągnięcia naukowe 
w  roku 1990 otrzymał tytuł doktora honoris 
causa tej uczelni.

Praktykującym nauczycielem „Kilińskiego” był 
w 1935 roku Zbigniew Orzeszkowski - późniejszy 
powstaniec warszawski (pseudonim „Jeleń”), ranny 
w brawurowym ataku na siedzibę gestapo w Alei 

Szucha, po wojnie wykładowca (docent doktor 
habilitowany) na Politechnice Wrocławskiej.

W  styczniu 1937 roku zmarł ksiądz kanonik 
Stefan Rylski (miał 53 lata), założyciel Szkoły 
Technicznej, prekursorki Szkoły Rzemieślniczo-
-Przemysłowej, w ostatnich latach życia proboszcz 
parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Na po-
grzeb poszło kilkunastu wychowanków księdza 
katechety, nauczyciela i  pierwszego dyrektora. 
Podczas mszy żałobnej grała orkiestra kameralna 
pod dyrekcją byłego ucznia progimnazjum, Karola 
Lubowskiego, kierownika i kompozytora Stowa-
rzyszenia Śpiewaczego im. Moniuszki.

W drodze powrotnej z cmentarza na łódzkich 
Chojnach wychowankowie postanowili upamięt-
nić księdza Rylskiego. Uradzili, że będzie to ta-
blica wmurowana w ścianę szkoły przy ulicy Piotra 
Skargi 21. Zajął się tym komitet absolwentów: Ber-
nard Popa, Kornel Pawełczyk, Michał Alwasiak, 

Inżynier Teobald Olejnik - kierownik szkolonej odlewni. 
Profesor Politechniki Poznańskiej



29 

100-LEC
IE M

EC
H

A
N

IKA

Roman Misiewicz, Leon Hans, Stefan Ropęga, 
Edmund Uznański. Henryk Lenica, Stefan Mil-
ler i  Bronisław Hiller. Wspierał ich pracownik 
biurowy Rudolf Szmidt.

Jeszcze tego samego dnia delegacja absolwen-
tów wybrała się do dyrektora Franciszka Tymie-
nieckiego po zgodę na umieszczenie tablicy pa-
miątkowej na murze szkoły. Dyrektor odmówił. 
Zaskoczeni absolwenci wspominają to zdarzenie 
w  sprawozdaniu ze zjazdu koleżeńskiego: „Za-
biegi nasze co do wmurowania tablicy na tere-
nie Szkoły Rzemiosł, dzięki nieprzejednanemu 
stanowisku obecnego dyrektora, skończyły się zu-
pełnym niepowodzeniem”.

List wychowanków księdza w maju 1937 roku 
wydrukował dziennik „Echo”. Absolwenci napi-
sali: „Tablica pamiątkowa ku czci zmarłego dy-
rektora szkoły, śp. ks. Stefana Rylskiego i poległych 
w obronie Ojczyzny kolegów, wobec nieprzejed-
nanego i dziwnego stanowiska obecnej dyrekcji 
Szkoły Rzemiosł (…) wmurowana zostanie we 
frontowym domu przy ulicy Kościelnej, gdzie 

mieściło się Progimnazjum, lub też przy uli-
cy Leśnej (dom p. H. Wlazłowicza), w  którym 
to budynku zmarły wychowawca ks. Stefan Rylski 
rozpoczął swe światłe prace pedagogiczne”. Rok 
później odlana w  brązie tablica pamiątkowa 
zawisła ostatecznie na ścianie kościoła św. Ma-
teusza. Jest na niej napis: „Pamięci Przyjaciela 
Młodzieży Dyr. Progimnazjum w  Pabianicach 
Śp. Stefana Rylskiego oraz jego wychowanków 
poległych w 1920 r. śp. Józefa Jarosa, Bolesława 
Jankowskiego, Wiktora Wajsa i  Józefa Skibiń-
skiego. Wychowankowie i  koledzy. 1 XI 1937”. 
Kolejny zjazd koleżeński absolwenci zamierzali 
zwołać w 1940 roku. Ale już się nie spotkali, bo 
wybuchła wojna.

W  marcu 1937 roku kilkuset absolwentów 
i  uczniów Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej 
pożegnało swego drugiego wybitnego nauczycie-
la i wspaniałego człowieka. Zmarł inżynier Wła-
dysław Wagner, twórca sukcesów i sławy szkolnej 
odlewni. Miał 72 lata, był odznaczony Krzyżem 
Zasługi, Orderem św. Grzegorza, nosił zaszczyt-
ny tytuł Szambelana Stolicy Apostolskiej. Jego 
ostatnimi dziełami były: płaskorzeźba księdza 
Ignacego Skorupki, która stanęła przed łódzką 
katedrą, i  popiersie króla Władysława Jagiełły 
dla Tuszyna. Obydwie prace odlano w warszta-
tach „Kilińskiego”. Rok przed wybuchem wojny 
szkoła dostała zamówienie na odlew białego orła 
(rozpiętość skrzydeł: 1,4 m) dla magistratu Ło-
dzi. Odlewnik Jan Jaskólski wykonał dwa galwa-
nizowane orły. Ten drugi, za zgodą projektanta, 
zawieszono na ścianie szkoły.

Wysoki poziom nauczania, przykładny rozwój 
i znakomite wyniki finansowe warsztatów spra-
wiły, że pabianicka szkoła „awansowała”. W 1938 
roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego przekształciło ją z trzyletniej 
Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej w  Gim-
nazjum Mechaniczne z  czteroletnim progra-
mem nauczania. Absolwenci gimnazjum mogli 
przystępować do matury, otwierającej drogę do 
studiów politechnicznych. Majątek szkoły prze-
jęło państwo. Na gimnazjalnych mundurkach 
uczniowie nosili błękitne tarcze obszyte srebr-
nym galonem. Na tarczach klasy mechanicznej 
widniał numer „333” i  litera „P” oznaczająca 
szkołę przemysłową. Tarcze w klasie odlewniczej Notatka z Gazety Pabianickiej, nr 43 z 1937 r.
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zdobiła liczba „334” i  litera „P”. Gimnazjaliści 
z młodszych klas nazywali absolwentów „smo-
lipyskami” (żartobliwe określenie ludzi pracu-
jących przy piecach przemysłowych, zwłaszcza 
hutników i odlewników).

Gimnazjaliści „Kilińskiego” mieli najlepiej 
w mieście wyposażoną salę gimnastyczną i duże 
boisko. Ich ducha i ciało ćwiczył wyjątkowo wy-
magający instruktor Henryk Czekay, porucznik 
Wojska Polskiego, bohater wojny 1920 roku 
z  bolszewikami, komendant Hufca Przysposo-
bienia Wojskowego. Na zajęcia wojskowe chłop-
cy przychodzili w  mundurach z  granatowymi 
naramiennikami. Nosili na nich liczbę „31”, co 
oznaczało 31. pułk piechoty Strzelców Kaniow-
skich. Pod komendą porucznika Czekaya wycho-
wali się sportowcy: Henryk Koczewski (hokeista 
ŁKS Łódź), Karol Sałagacki (piłkarz Sokoła), 
Stanisław Mielczarek (piłkarz PTC) oraz Cze-
sław Idasiak, Henryk Sobczyk, Ryszard Krukiewicz 
(bokserzy klubu Kruszender).

W ogólnopolskim konkursie (w 1938 roku) dla 
producentów śrub okrętowych, śruba z warszta-
tów Gimnazjum Mechanicznego w Pabianicach 
zdobyła pierwsze miejsce. Jurorzy uznali, że wyko-
nano ją z materiału najlepszej jakości. Posypały 
się zamówienia warte setki tysięcy złotych. Ale 
seryjnej produkcji nie udało się uruchomić (do-
tychczas odlewano jedną śrubę miesięcznie), bo 
przygotowania przerwał wybuch wojny.

Szkoła była chlubą Pabianic. Absolwenci re-
nomowanego Gimnazjum Mechanicznego bez 
problemu dostawali pracę w  tutejszych zakła-
dach maszynowych i włókienniczych. Zabiegały 
o nich firmy z Łodzi, Państwowe Zakłady Lotnicze 
na warszawskim Okęciu, Państwowe Zakłady 
Zbrojeniowe w Radomiu oraz nowoczesne zakłady 
Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej 
Woli, Mielcu, Rzeszowie i Starachowicach. Z każ-
dego rocznika absolwentów kilku wyjeżdżało do 
dobrze płatnych prac w kraju.

Uczniowie Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej. Rok 1938
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Wybuch wojny z  hitlerowskimi Niemcami wy-
dawał się nieunikniony. 25 sierpnia 1939 roku na 
polecenie władz Pabianic mieszkańcy oklejali szy-
by paskami papieru, zaciemniali okna, gromadzili 
zapasy żywności. Uczniowie pobiegli do swych 
szkół, by zabezpieczyć okna przed skutkami bom-
bardowań. Gimnazjaliści „Kilińskiego” zrzeszeni 
w Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej ko-
pali rowy przeciwlotnicze. Punkty obserwacji nieba 
założono na dachu zamku i dworca kolejowego.

Drugiego dnia wojny dyrektor Franciszek Ty-
mieniecki zwołał uczniów do sali gimnastycznej, 
gdzie wygłosił patriotyczne przemówienie. Dwaj 
nauczyciele opowiedzieli zebranym, czego się do-
wiedzieli z  radia i  gazet o  niemieckim ataku na 
Polskę. Odśpiewano hymn narodowy. Polonista 
Teofil Koziara odebrał od harcerzy przysięgę na 
wierność Polsce. Lekcji nie rozpoczęto. 

Do pilnowania dobytku zamkniętego gimnazjum 
zgłosili się nauczyciele: Bolesław Kałużny, Teobald 
Olejnik, Jan Berkowski i  Franciszek Wulkiewicz. 
To oni wetknęli w komin odlewni stalową tubę ze 
szkolnym sztandarem, ufundowanym w latach 30. 
Dzięki temu sztandar przetrwał okupację (w cza-

sach stalinowskich zaginął). Dobrze ukryli także 
białego orła, odlanego w 1938 roku.

4 września o 13.30 w Pabianicach zawyły syreny. 
Nad miasto nadciągnęły 24 niemieckie samoloty. 
Bomby spadły przy dworcu, w centrum i na Starym 
Mieście. Zniszczyły kilkanaście budynków. Jedna 
bomba burząca wybuchła w  pobliżu Gimnazjum 
Mechanicznego, obracając w gruzy dom przy ulicy 
Poprzecznej.

7 września niemieckie wojska trzykrotnie ata-
kowały miasto. Dwa pancerne uderzenia odparli 
obrońcy Pabianic – żołnierze 15. pułku piecho-
ty „Wilków”. Wtedy do walk wkroczyły elitarne 
jednostki 1. Dywizji Pancernej Leibstandarte SS 
Adolf Hitler (znakomicie uzbrojona przyboczna 
gwardia führera). Wieczorem polskie oddziały wy-
cofały się z miasta. Wkroczyli Niemcy.

Komendantem dwóch obozów jenieckich w Pa-
bianicach został kapitan Wilm Hosenfeld, 44-letni 
weteran Wehrmachtu. To on pięć lat później urato-
wał w Warszawie muzyka i kompozytora Włady-
sława Szpilmana - Żyda ukrywającego się w ruinach 
stolicy. Historię tę opowiada film Romana Polań-
skiego, „Pianista”.

1939-1945

Defilada Niemców na ul. Zamkowej w Pabianicach. Rok 1939
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Okupanci zamknęli wszystkie pabianickie szkoły. 
W  dziesięciu urządzili żołnierskie kwatery. Mieli 
już gotową listę nazwisk tutejszych nauczycieli szkół 
powszechnych, zawodowych, gimnazjów i  liceum. 
Na liście były rubryki z  nagłówkami: „niebez-
pieczny”, „bardzo aktywny działacz”, „wrogi wobec 
Niemców”. Kilka dni później hitlerowcy nakazali 
polskim nauczycielom rejestrować się w komendzie 
niemieckiej policji. Za nieposłuszeństwo groziła 
kara śmierci. 

Pierwszym aresztowanym nauczycielem „Kiliń-
skiego” był inżynier Tadeusz Szybowicz, wykła-
dowca technologii, specjalista od obróbki cieplnej. 
Gestapowcy wywlekli go z domu za szkołą (przy 
ulicy Kazimierza 8), gdzie mieszkał i wywieźli do 
więzienia w Łodzi. Tam ślad po inżynierze zagi-
nął. Powodem represji była najprawdopodobniej 
działalność Szybowicza w  czasach, gdy studiował 
na Politechnice Gdańskiej. W  Polskim Związku 
Akademickim „Gedania” propagował wówczas 
polskość Wolnego Miasta Gdańska i Kaszub.

W połowie września do Pabianic dotarła wiado-
mość, że w obronie ojczyzny poległ bardzo lubiany 
nauczyciel matematyki z Gimnazjum Mechanicz-
nego, Mirosław Niewieczerzał (urodzony w 1905 
roku) - podporucznik 31. pułku piechoty Strzelców 
Kaniowskich. Matematyk zginął w  boju pod 
Sieradzem, odpierając niemiecki atak.

15 listopada faszyści wysadzili w powietrze Pomnik 
Niepodległości, wykonany w  1933 roku w  szkolnej 
odlewni „Kilińskiego”. Nieco później zdjęli i  wy-
wieźli trzy dzwony odlane dla kościoła św. Floriana. 
Kazali je przetopić.

Wojennym komisarzem Gimnazjum Mecha-
nicznego mianowali Edwarda Adamczewskiego, 
nauczyciela łaciny i  języka niemieckiego. Adam-
czewski miał niemieckie pochodzenie. Wcześniej 
pracował w  męskim Liceum im. Śniadeckiego. 
Uczniowie zapamiętali go jako wyjątkowo surowego 
belfra, zwolennika pruskiego drylu szkolnego i kar 
cielesnych. Germanista był żarliwym hitlerowcem.

W  listopadzie komisarz Adamczewski pozwolił 
otworzyć szkołę i  prowadzić lekcje. Ale wyłącz-
nie po niemiecku. Polscy nauczyciele, którzy 
nie posługiwali się językiem niemieckim, zostali 
zwolnieni z pracy. Wśród uczniów pojawiło się kil-
kunastu pabianickich volksdeutschów i Niemców - 

synów sprowadzonych z Rzeszy żandarmów, nad-
zorców i  urzędników. Języka niemieckiego uczył 
komisarz Adamczewski. Za brak postępów w na-
uce bił po twarzy.

Przedwojennemu dyrektorowi, inżynierowi 
Franciszkowi Tymienieckiemu, Niemcy złożyli 
propozycję powrotu do pracy w szkole. Tymieniecki 
stanowczo odmówił. Skutkiem tego stracił źródło 
utrzymania i  przydział kartek na żywność. Były 
dyrektor bardzo przeżywał niszczenie szkoły przez 
okupantów. Trzy lata później zmarł na zawał serca.

Na dyrektora Gimnazjum Mechanicznego fa-
szyści wyznaczyli Niemca, Fryderyka Bergfelda. 
W nowej radzie pedagogicznej znaleźli się miedzy 
innymi: komisarz Edward Adamczewski, inżynier 
Jan Berkowski, inżynier Teobald Olejnik oraz 
inżynier Mieczysław Klimek. Mieczysław Klimek 
ukończył Politechnikę Warszawską w  roku 1939. 
W szkole pracował  jako nauczyciel fizyki i elek-
trotechniki. Po II wojnie światowej  był znanym 
i  cenionym profesorem Politechniki Łódzkiej, 
a w latach 1953-1962 również jej rektorem.

Nauczyciele nie łudzili się, że rok szkolny potrwa 
do czerwca 1940 roku. Dla hitlerowców polskie 
szkoły wyższe, średnie i  zawodowe były ośrodka-
mi szowinistycznego wychowania. Chcieli je za-
mknąć. W  okupowanym kraju miały być jedynie 
podstawówki uczące Polaków prostych rachunków, 

Inż. T. Szybowicz - pierwszy nauczyciel „Kilińskiego”
 aresztowany przez hitlerowców. Zaginął bez wieści
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czytania, pisania i  rozumienia rozkazów wydawa-
nych po niemiecku. Wykładania geografii, historii 
i literatury hitlerowcy chcieli zakazać. 25 listopada 
1939 roku ukazał się memoriał władz okupacyjnych, 
który stanowił, iż „Polakom nie wolno będzie po-
siadać przedsiębiorstw, wykonywać samodzielnie 
rzemiosła ani być majstrem, zaś wynagrodzenie 
mają otrzymywać znacznie mniejsze niż Niemcy”. 

Ulicę księdza Piotra Skargi, przy której stało 
Gimnazjum Mechaniczne, okupanci przemia-
nowali na Tuschinerstrasse. Główna ulica miasta 
- Zamkowa, nazywała się teraz Schloss-Stras-
se, Stary Rynek - Alter Ring, ulica Warszawska 
-Warschauerstrasse.

18 stycznia 1940 roku zajęcia w  pabianickich 
szkołach nagle przerwano. W   Gimnazjum Me-
chanicznym także. Okupanci zamknęli wszystkie 
szkoły w  mieście. 131 nauczycielom wymówi-
li pracę ze skutkiem natychmiastowym. Miesiąc 
później uczniowie ostatniej klasy Gimnazjum Me-
chanicznego dostali świadectwa ukończenia szko-
ły o  nazwie „Deutsche Mechanische Fachschule” 
(Niemiecka Szkoła Mechaniczna). Zabiegali o  to 
inżynierowie Olejnik i  Berkowski. Absolwentów 
skierowano do robót przymusowych.

Z frontu wojny nie wrócił 41-letni nauczyciel wy-
chowania fizycznego - porucznik Henryk Czekay. 
Jego rodzina zawiadomiła kolegów, że przysłał kartkę 
pocztową z sowieckiej niewoli, z obozu w Starobiel-
sku. Kilka miesięcy później porucznik Czekay zginął 
z  rozkazu Stalina, zastrzelony w  Charkowie wraz 
z tysiącami polskich oficerów.  W Charkowie zginął 
także podporucznik Józef Seroczyński (urodzony 
w 1901 roku) – absolwent Progimnazjum Męskiego 
w Pabianicach, Wydziału Mechanicznego Politech-
niki Warszawskiej i Szkoły Zbrojmistrzów.

Okupanci szybko rozpoznali, które polskie zakła-
dy i warsztaty nadają się do produkowania sprzę-
tu dla niemieckiej armii. Deutsche Mechanische 
Fachschule w  Pabianicach było dla hitlerowców 
łakomym kąskiem. Mogło wytwarzać elementy luf 
i celowniki dział przeciwpancernych, mechanizmy 
wieżyczek czołgów, części do samolotów Luftwaf-
fe, amunicję dla artylerii Wehrmachtu. Stały tutaj 
niezłe obrabiarki, w Pabianicach mieszkali fachow-
cy i wykwalifikowani robotnicy, było mnóstwo ta-
nich polskich rąk do pracy.Świadectwo ukończenia szkoły z roku 1940

H. Czekay - nauczyciel,  porucznik 
Wojska Polskiego, zamordowany w Charkowie
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W maju 1940 roku do „Kilińskiego” przyjechali 
dwaj inżynierowie z  zakładów Lohmann Werke 
AG w  Bielefeld (Nadrenia Północna-Westfalia). 
Mieli zadanie ustalić, jakie urządzenia, narzędzia 
i  technologie trzeba by sprowadzić z Niemiec, by 
w okupowanej szkole mechanicznej jak najszybciej 
ruszyła produkcja zbrojeniowa. 

Firma Lohmann, założona w 1892 roku w Lon-
dynie przez niemieckiego emigranta Carla Loh-
manna, przeniesiona w  1896 roku do Bielefeld, 
przez niemal pół wieku słynęła z  wytwarzania 
lamp karbidowych i solidnego sprzętu rowerowego 
- zwłaszcza skórzanych siodełek, prądnic (dynam), 
lamp, bagażników, toreb na narzędzia i walizek po-
dróżnych. Gdy w latach 30. faszyści doszli w Niem-
czech do władzy, szefowie zakładów Lohmann 
Werke podjęli się produkcji zbrojeniowej. Liczyli 
na duże zamówienia. Podczas wojny firma szybko 
potroiła zyski.

Przysłani do Pabianic inżynierowie z Nadrenii obej-
rzeli techniczne wyposażenie warsztatów szkoły, 
ich zaplecze i przyłącza energetyczne. Byli zadowo-
leni. Zarządzili powiększenie biura konstrukcyjnego 
i biura technologicznego, zbudowanie wartowni 
i dużych drewnianych magazynów.

Już na przełomie maja i czerwca 1940 roku szkoła 
z warsztatami przy Tuschinerstrasse została przeję-
ta przez zarząd firmy Lohmann Werke AG - jako 
jej wschodnia filia. Odtąd zarządzali nią niemieccy 
producenci broni. 

Wkrótce na bocznicę kolejową w  Pabianicach 
wtoczyły się wagony z maszynami i urządzeniami. 
Część tego sprzętu hitlerowcy zrabowali w podbitej 
Belgii, Danii i Holandii, część przysłali z macierzy-
stych zakładów w  Bielefeld. Z  bocznicy kolejo-
wej do szkoły ciężarówki woziły tokarki, frezarki, 
strugarki do kół zębatych, szlifierki do wałków 
i otworów, wytaczarki, frezarko-wiertarki. Z zakła-

dów Lohmann Werke sprowadzono najcenniejszy 
sprzęt - nowoczesną japońską maszynę do precyzyj-
nej obróbki elementów armatnich luf i celowników.

Wszystko, co Niemcom nie było potrzebne, z bu-
dynku szkoły kazali wynieść, wywieźć lub spalić. 
Zniknęły ławki i  tablice. W  nieznanym kierun-
ku wywieziono księgozbiór biblioteki oraz „Złotą 
Księgę” szkoły (prawdopodobnie na przemiał w  fa-
bryce papieru). W  niemal wszystkich większych 

Zakłady Lohmann Werke w Bielefeld. Rok 1940

Reklamówka wyrobów firmy Lohmann Werke
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pomieszczeniach stanęły maszyny i stanowiska do 
montażu uzbrojenia. Budynki „Kilińskiego” grani-
czyły teraz z wytyczonym przez hitlerowców gettem 
dla pabianickich Żydów.

Produkcja zbrojeniowa ruszyła już w lipcu 1940 
roku. Pracowało przy niej 484 Polaków - głównie 
absolwentów szkoły, uczniów i  przedwojennych 
nauczycieli zawodu. Dyrektorem generalnym pa-
bianickiej filii Lohmann Werke został 39-letni Ha-
rald Sudeck. Nie był to ani inżynier, ani fachowiec 
od zarządzania fabryką, lecz esesman z SS Totenkop-
fverbände, członek faszystowskiej partii NSDAP. Do 
maja 1940 roku Sudeck służył w gdańskiej jedno-
stce SS, szkolącej służbę wartowniczą dla niemiec-
kich obozów koncentracyjnych. Esesmani z Gdań-
ska we wrześniu 1939 roku atakowali Westerplatte 
i Pocztę Polską, później masowo mordowali polską 
inteligencję w lesie pod Starogardem Gdańskim.

Z Rzeszy przyjechał niemiecki zarząd filii: Kur-
t-Hans Kornik (dyrektor gospodarczy i  komen-
dant zakładowej policji), Wolfgang Sternberg (dy-
rektor techniczny, członek NSDAP i  oddziałów 
szturmowych SA), Walter Thalenhorst (dyrektor 
administracyjno-personalny), Paul-August Boec-
ker (kierownik montażu), Erick-Franz Schreiber 
(kierownik produkcji), Fritz-Heinrich Max-Reuter 
(kierownik warsztatu). Pomagali im volksdeutsche: 
Rudolf Rosenberg z Ksawerowa (kierownik stolarni 
i modelarni) oraz Edmund Mundt z Pawlikowic 
(mistrz montażu). Volksdeutschem był też por-
tier Vonig.

Z powodu niedostatku niemieckich inżynierów, 
w  biurze konstrukcyjnym i  biurze technologicz-
nym zatrudniani byli Polacy: Wiktor Biskupski, 
Jerzy Kujawski, Karol Pietraszek, Eugeniusz Linke, 
Hieronim Tszydel, Zygmunt Szwestka, Bronisław 
Wawrzycki, Teobald Olejnik, Jan Berkowski, Bo-
lesław Kałużny, Wincenty Kamiński, Mieczysław 
Przybylski, Zdzisław Kwaśniewski, Henryk Stefań-
ski, Tadeusz Kamiński. Skierowanie do przymuso-
wej pracy dostał też inżynier Antoni Tymieniecki 
- syn przedwojennego dyrektora „Kilińskiego”.

Produkcja była tajna. Na rysunkach technicznych 
wyrobów widniał duży nadruk „Staatsgeheimnis” 
(tajemnica państwowa). Pracownikom nie wolno 
było opowiadać nikomu, że wytwarzają elemen-
ty wieżyczek czołgów i  dział przeciwpancernych, 
celowniki montowane w wozach bojowych, aparaty 
nasłuchowe i radiowe do łodzi podwodnych (u-bo-
otów), samolotów (junkersów) i stanowisk obrony 
przeciwlotniczej, ćwiczebną amunicję do dział. 

Polskich robotników nie spuszczali z oka zakładowi 
policjanci – konfidenci gestapo. Mimo to wywiad 
Armii Krajowej szybko ustalił, że mechanizmy armat 
i urządzenia celownicze są wysyłane z Pabianic do 
zakładów zbrojeniowych Henschel w Kassel, gdzie 
montowano czołgi dla Wehrmachtu.

Robotnicy harowali przy maszynach po 12-20 
godzin dziennie. Także w soboty i niedziele. Tokarz 
Henryk Klonowski wspominał, że druga zmiana 
pracowała nocą. „Niemcy traktowali nas jak ludzi 
trzeciej kategorii. Bili, poniżali” - opowiadał Klo-
nowski. 12 godzin dziennie musiał harować także 
14-letni Jan Raczyński, skierowany do warsztatów 
przez Arbeitsamt (urząd pracy). Kierownik produkcji, 
Erick-Franz Schreiber, twierdził, że „dla Polaków 
24 godziny pracy na dobę to też za mało”. 

Nie wolno było rozmawiać po polsku. Volksdeut-
sch Rudolf Rosenberg bił za to w  twarz. Często 
powtarzał, że Polacy powinni się nauczyć języka 
niemieckiego, bo jedzą niemiecki chleb. Rosen-
berg, który władał językiem polskim, podsłuchiwał 
robotników, szpiegował ich i donosił esesmanowi 
Sudeckowi. Gdy Sudek zobaczył dwóch-trzech 
Polaków razem, natychmiast wietrzył spisek.  

Polacy dostawali nieco ponad połowę stawki nie-
mieckiego pracownika, obłożoną drakońskim po-
datkiem wojennym. Raz dziennie stawiano przed 
nimi miskę zupy z ziemniaków, brukwi albo kapu-
sty. Tygodniowa racja żywnościowa (do wykupienia 
na przydziałowe kartki) wynosiła: 2 kg ziemniaków, 
1 kg chleba, 12 dag margaryny, 15 dag marmolady, 
25 dag pośledniego mięsa albo słoniny. Zatrudnie-
ni w  firmie zbrojeniowej mieli wystawione przez 
Niemców legitymacje, dzięki którym unikali łapanek 
i wywózki na roboty do Rzeszy. 

Tych, którzy nie dawali rady wykonać dziennej 
normy produkcji albo pracowali niedbale, zamyka-
no w fabrycznym areszcie. Była to ciasna piwniczna 
cela (1,5 metra kw.) bez okien, z betonową posadzką, 
zwana „bunkrem”. Ukarany musiał stać na betonie 
przez 12 godzin. Potem strażnik w  służbie Loh-
mann Werke kazał mu wrócić do maszyny. W taki 
sposób Niemcy ukarali ślusarza Władysława Tyś-
kę, szlifierza Czesława Idasiaka, tokarza Tadeusza 
Podsiadłowicza. Robotnicy Stanisław Przedmojski 
i  Władysław Mroczkowski stali w  „bunkrze”, bo 
raz nie przyszli pracować w niedzielę.

Za dwuminutowe spóźnienie się do pracy lub 
nie dość staranne wykonywanie poleceń polscy ro-
botnicy byli bici w  twarz. Kreślarz Stefan Bogo-
szewski opowiadał, że spóźnieni na nocną zmianę 
natychmiast „dostawali nauczkę” przy maszynach. 
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Celował w tym esesman Sudeck. A frezer Marian 
Janecki wspominał: „Nadzorca mocno pobił mnie 
za to, że ciężkie imadło niosłem lewą stroną ko-
rytarza, a nie prawą, jak nakazali Niemcy”. Kilku 
niepokornych robotników Sudeck wysłał do obozu 
koncentracyjnego.

Popisujący się swą bezgraniczną władzą komen-
dant Kurt Kornik, zawzięcie „polował” na mniej 
skorych do pracy. Gdy pewnego razu przyłapał 
opieszałego szlifierza Czesława Idasiaka, uderzył 
go pięścią w  twarz. Idasiak, który przed wojną 
nieźle boksował w klubie sportowym Kruszender, 
bez namysłu wyprowadził potężny cios na szczękę, 
nokautując Kornika. W zamieszaniu udało mu się 
uciec. Idasiak przedostał się do Generalnej Guber-
ni, walczył w oddziale partyzanckim na Lubelsz-
czyźnie. Po wojnie wrócił do szkoły jako nauczyciel 
wychowania fizycznego i higieny.

Chorych Niemcy wywlekali z domów i zaganiali 
do pracy. Bywało, że chłopcy z brygady transporto-
wej przez całą dwunastogodzinną zmianę harowali 
w  deszczu lub na mrozie. Ślusarz Zygmunt Kraj 
zachorował w 1942 roku. Niemiecki lekarz wysta-
wił mu zwolnienie z pracy. Zachorowali także: ślu-
sarz Marian Szwagrzak i  formierz Antoni Gajda. 
Jeszcze tego samego dnia na rozkaz generalnego 
dyrektora zakładowi policjanci pojechali do ich 

mieszkań. Wywlekli chorych z  łóżek i  przewieźli 
do fabryki. Na dziedzińcu czekała zwołana załoga. 
Dyrektor personalny Walter Thalenhorst oświad-
czył, że żadnych zwolnień nie honoruje. „Tu nie 
wolno chorować!” - krzyczał. „Chorujący robotnicy 
będą aresztowani i wieszani na dźwigu”. Szef za-
kładowej policji Kurt Kornik bił i kopał chorych. 
Kraja, Szwagrzaka i Gajdę hitlerowcy zawieźli do 
aresztu w Łodzi. Robotnicy siedzieli tam trzy miesiące. 

Kto zemdlał przy maszynie albo ciężko się roz-
chorował, ten musiał stanąć przed kierownikiem 
Paulem-Augustem Boeckerem. Niemiec darł na 
strzępy lekarskie zwolnienia pracowników. Cho-
rych oskarżał o sabotaż. Ale nie wszystkich… Gdy 
dostał łapówkę, pozwalał pójść do domu. Łapówki 
chętnie brał także dyrektor personalny Thalenhorst. 
Za zwolnienie robotnika z więzienia domagał się 
dwóch tysięcy marek.

Komendant Kurt Kornik lubił dopadać swe ofia-
ry, znienacka uderzać w tył głowy i dusić. „Ja cię za-
łatwię, polska świnio!” – wrzeszczał. Po wojnie ze-
znał to przed sądem strugacz Zygmunt Prusinowski.

Kierownik warsztatu, Fritz-Heinrich Max-Reu-
ter, miał dziką satysfakcję, gdy po jego komendzie: 
„padnij!”, młodzi Polacy leżeli na posadzce. Sadysta 
kopał ich w krocze. Zimą wyganiał na mróz. Kazał 
się czołgać po lodzie, aż robocze ubrania Polaków 
nasiąkały krwią spod zdartej skóry. Reuter nazywał 
to „tresowaniem bydła”.

Legitymacja robotnika przymusowego w Lohmann Werke
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Po ataku Niemiec na Związek Radziecki terror 
wzmożono, bo front wschodni potrzebował pil-
nych dostaw broni i amunicji. Do warsztatów spro-
wadzono dodatkowych przymusowych robotników 
z Łodzi: niewykwalifikowanych 15-letnich chłop-
ców, rykszarzy, kelnerów, dozorców, fryzjerów, 
szewców. Na poddaszu szkoły Niemcy urządzili 
jeszcze jeden dział montażu. Z sąsiedniej kamieni-
cy pospiesznie wykwaterowali lokatorów, by wnieść 
tam maszyny do produkcji uzbrojenia.

Przymusowym pracownikiem biura filii Loh-
mann Werke był 18-letni Jan Frąckiewicz, uczeń 
przedwojennego Gimnazjum im. Śniadeckiego. 
Niemcy podejrzewali go o  szpiegostwo i  współ-
pracę z polskim podziemiem. W maju 1942 roku 
Frąckiewicz (pseudonim „Jasiek”) został areszto-
wany. Gdy hitlerowcy wyprowadzali go do stojące-
go przed szkołą samochodu, uciekł. W mieszkaniu 
przy ulicy Południowej zbiega ukrywała Walentyna 
Madejska, matka dwóch synów pracujących w fi-
lii Lohmann Werke. Szczupły „Jasiek” wcisnął się 
między dwie duże szafy. Choć Niemcy dwukrotnie 
przeszukali całą kamienicę, nie znaleźli zbiega.

Trzy dni później Walentyna Madejska ubrała 
Frąckiewicza w długi płaszcz, nałożyła mu perukę 
i wyprawiła do punktu kontaktowego w Ozorko-
wie. Polscy kolejarze wsadzili „Jaśka” w cysternę na 
mleko i wywieźli do protektoratu. Jan Frąckiewicz 
walczył później w powstaniu warszawskim, po woj-
nie studiował we Wrocławiu, uzyskał tytuły dok-
tora nauk filozoficznych i  ekonomicznych. Rząd 
londyński uhonorował go Krzyżem Walecznych, 
a  Kanada przyznała obywatelstwo. W  1986 roku 
przyjął święcenia kapłańskie w obrządku bizantyj-
skim. Był misjonarzem w Indiach, Libanie i na Sy-
berii. Zginął w Rosji z rąk pospolitego przestępcy, 
który zrabował księdzu krzyż i pieniądze.

Hitlerowcy podejrzewali, że wśród polskich ro-
botników filii Lohmann Werke są bardzo groźni 
sabotażyści. W inny sposób nie dało się wytłuma-
czyć, dlaczego często pękają wiertła, szybko niszczą 
się tokarskie noże, pękają pasy transmisyjne i raz po 
raz maszyny stają z powodu awarii instalacji zasi-
lania. Czemu części do samolotów bywają źle spa-
sowane, a  niektóre świeżo wykonane podzespoły 
czołgów nie nadają się do niczego. Gdy pewnego 
dnia celowo uszkodzone zębatki maszyny dopro-
wadziły do dwutygodniowego przestoju całego za-
kładu zbrojeniowego, Niemcy wpadli we wściekłość. 

Historyk Alicja Dopart, która przez lata zaj-
mowała się zbieraniem dokumentacji robót przy-
musowych w szkole, podaje, że 1 maja 1942 roku 
hitlerowcy aresztowali Tadeusza Świątka (pseu-
donim „Blizna”) - szefa wywiadu gospodarczego 
w Pabianicach. Podczas rewizji w jego mieszkaniu 
znaleziono materiały szpiegowskie. Dwa tygodnie 
później w ręce gestapo wpadł robotnik Hieronim 
Tszydel i  maszynistka biurowa Alina Bartoszek, 
podejrzewani o  wykradanie tajnej dokumentacji 
technicznej wyrobów zbrojeniowych. W szufladzie 
biurka Tszydela Niemcy znaleźli skopiowane do-
kumenty, blankiety przepustek i legitymacji pra-
cowniczych, szykowane dla Armii Krajowej.

Bartoszek i  Tszydel miesiącami byli katowa-
ni w  łódzkich więzieniach gestapo. Hieronim 
Tszydel zginął w  obozie koncentracyjnym. Alina 
Bartoszek, pseudonim „Falka”, przetrwała piekło 
Oświęcimia, Ravensbrück, Buchenwaldu i Lipska. 
Końca wojny nie doczekał jej brat, pracujący w na-
rzędziowni Zenon Bartoszek, pseudonim „Piła”, 
który w  konspiracji też się zajmował wywiadem 
przemysłowym. Hitlerowcy zakatowali go podczas 
przesłuchań. „Piła” nikogo nie wydał. 

W  hitlerowskim więzieniu zginął kreślarz Ka-
rol Pietraszek, który kopiował niemieckie rysunki 
techniczne wyposażenia czołgów. Z  Oświęcimia 
nie wrócili szlifierz Ryszard Wulkiewicz i ustawiacz 
maszyn Czesław Możyszek, aresztowani w  1942 
roku jako groźni sabotażyści.

Jan Frąckiewicz - robotnik przymusowy
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Dopiero po wojnie okazało się, że w  pabianic-
kiej filii Lohmann Werke działało nie kilku, a kil-
kudziesięciu sabotażystów. Jan Gramsz, Tadeusz 
Kowalski, Marian Krac, Klemens Pawlak sprytnie 
zniszczyli tryby maszyn. Marian Klockowski, 
Zygmunt Kraj, Józef Mik, Wacław Rudnicki, Ce-
zary Łuczywek, Tadeusz Szafrański parokrotnie 
uszkodzili narzędzia do obróbki metalu. Tokarz 
Franciszek Stępiński systematycznie partaczył czę-
ści do czołgów. Ktoś utopił w ubikacji precyzyjne 
elementy celowników, ktoś zdjął nasadki z  kłów 
obrabiarki… W odlewni notorycznie defektował piec.

W kwietniu 1943 roku niemiecki zarząd fabryki 
raportował, że jakość uzbrojenia produkowanego 
na front wschodni jest fatalna. Spośród 215 me-
chanizmów do czołgów, 12 było wybrakowanych. 
Co siódmy aparat nasłuchowy do łodzi podwodnych 
nadawał się na szmelc. Kierownik produkcji Erick 
Schreiber urządził obok swego biura wystawkę 
niedoróbek i jawnej dywersji. Miała odstraszać sa-
botażystów.

Tadeusz Szafrański wspomina, że trudną do wy-
tropienia metodą małego sabotażu było spowal-
nianie produkcji. Dobry szlifierz z  powodzeniem 
mógł obrobić czołgową tulejkę w dwie minuty, ale 
mozolił się z tym przez dziesięć minut. Obrabiarki 
często pracowały na biegu jałowym.

Cenne informacje i  rysunki techniczne dla wy-
wiadu Armii Krajowej wynosili z fabryki: inżynier 
Jan Berkowski, inżynier Teobald Olejnik i Mieczy-
sław Przybylski. Niemcy nie mieli pojęcia, że szpieg 
i sabotażysta działa także w ich szeregach. Był nim 
kierownik biura konstrukcyjnego, inżynier Euge-
niusz Linke, który w porozumieniu z Armią Kra-
jową podpisał volkslistę, by mieć dostęp do tajnej 
dokumentacji zbrojeniowej. W  1943 roku Linke 
zniknął. Wraz z nim zniknęły rysunki techniczne 
mechanizmów czołgów nowego typu - tygrys. Ge-
stapo wytropiło inżyniera w Warszawie. Za zdra-
dę narodu niemieckiego Eugeniusz Linke został 
powieszony.

W niewyjaśnionych do dziś okolicznościach zgi-
nął też Roman Misiewicz – przedwojenny nauczy-
ciel wychowania fizycznego. Jego uczniom udało 
się dowiedzieć tylko tyle, że gestapowiec zastrzelił 
Misiewicza na ulicy.

Były uczeń „Kilińskiego”, Kazimierz Langkamer 
(urodzony w 1920 roku), walczył wtedy w  lasach 
na Kielecczyźnie. Latem 1943 roku jego oddział 

rozbił więzienie w  Radomsku, oswobadzając ko-
legów z  grupy dywersyjnej Armii Krajowej. Dwa 
tygodnie później Langkamer (pseudonim „Kulos”) 
poległ w niemieckiej zasadzce.

Spora grupa fabrycznych konspiratorów wywo-
dziła się z  Szarych Szeregów - ustaliła historyk 
Alicja Dopart. Byli to: strugacz Kazimierz Jaku-
bowski (pseudonim „Trzeciak”),  ślusarz Zygmunt 
Kraj („Krótki”), tokarz Kazimierz Pietrzak („Kali-
na”), wiertacz Ryszard Kudliński („Szron”), tokarz 
Stanisław Żuber („Sokół”), elektryk Marian Wa-
dowskl („Kszyk”), wiertacz Tadeusz Pawlikowski 
(„Apollo”), szlifierz Bogdan Szulc, biuralistka Jo-
lanta Sulej („Lot”), technolog Wincenty Kamiń-
ski, pracownik biura konstrukcyjnego Zygmunt 
Szwestka, montażysta Ryszard Frasiak. Oprócz 
małego sabotażu, zajmowali się wywiadem prze-
mysłowym. Potajemnie kopiowali dokumentacje 
techniczne wytwarzanych w Pabianicach części do 
czołgów, samolotów i łodzi podwodnych.

Marian Wadowski („Kszyk”), przedwojenny 
harcerz, na kilka godzin dostawał dokumentacje 
techniczne i rysunki, wyniesione z biura Lohmann 
Werke przez Alinę Bartoszek („Falka”). Nocą fo-
tografował je w wynajętym mieszkaniu przy ulicy 
Kościelnej. Rankiem dokumentacja wracała do fir-
my zbrojeniowej, a fotografie „Kszyka” przejmował 
wywiad Armii Krajowej. 

Co najmniej osiemnastu dywersantów było kon-
spiratorami Staromiejskiej Kompanii Orzeł Biały 
(Narodowa Organizacja Wojskowa), zawiązanej 
już w 1939 roku. Chłopcy z Orła Białego byli spe-
cjalistami od robienia zwarć w  instalacji elektrycz-
nej, skutkiem czego stawały maszyny. Działali tak: 
Kazimierz Woldański („Edek”), Roman Molenda, 

Przepustka robotnika przymusowego
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Jerzy Falecki, Janusz Janicz, Jan Jankowski, Hiero-
nim Jurek, Mieczysław Knorowski, Józef Kowalski, 
Ryszard Krukiewicz, Jerzy Łacwik, Julian Molenda, 
Jan Nowacki, Tadeusz Orłowski, Paschalis Owcza-
rek, Beniamin Rendecki, Karol Sadzisz, Tadeusz 
Sroka, Henryk Stefański, Tadeusz Stefański.

Kompania Orzeł Biały zasłynęła brawurowym 
napadem na siedzibę niemieckiej administracji 
w  mieście. Z  budynku Wirtschaftsamtu (urzędu 
gospodarczego) przy Starym Rynku bojownicy 
wynieśli kilkaset kartek żywnościowych, pieczątki 
(posłużyły do podrabiania dokumentów) i maszyny 
do pisania. Frezer Roman Molenda, który w miesz-
kaniu przy ulicy Maślanej (dzisiejsza ulica Sikorskie-
go) drukował konspiracyjne gazetki z informacjami 
zdobytymi z radia, musiał uciekać z Pabianic. Kilka 
miesięcy później został aresztowany przez gestapo. 
Zginął w Oświęcimiu.

Uciekać musiał też tokarz Józef Kowalski, bo 
na jego trop wpadła tajna policja. Kowalski dostał 
się do oddziału partyzanckiego na Kielecczyźnie. 
Zginął w boju pod Diablą Górą w 1942 roku. To-
karz Jerzy Łacwik, aresztowany w 1944 roku przy 
maszynie, cztery miesiące później skonał od ran 
w łódzkiej katowni gestapo.

W  Gręboszowie koło Drużbic absolwenci „Ki-
lińskiego” założyli tajny warsztat zbrojeniowy Ar-
mii Krajowej. Robili własnej konstrukcji pistolety 
i karabiny dla partyzantów. Gdy dołączył do nich 
technik Pelc, specjalista od materiałów wybucho-
wych, powstawały tam bomby termitowe. Mate-
riały zapalające zdobywała farmaceutka Janowska. 
Pierwsze bomby z tajnego warsztatu eksplodowały 
w Bełchatowie, niszcząc niemiecki warsztat samo-
chodów wojskowych.

Alina Bartoszek w biurze Lohmann Werke

Na terenie fabryki Polacy prowadzili liczne akcje sabotażowe
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Najmłodsi przymusowi pracownicy Lohmann 
Werke garnęli się do tajnego nauczania. Robiono 
to w  tzw. dwójkach uczniowskich, spotykających 
się konspiracyjnie trzy razy w  tygodniu. Zajęcia 
wzorowane na programie liceum mechaniczne-
go prowadził z nimi inżynier Jan Berkowski - do 
aresztowania w 1943 roku. Niemcy obwiniali in-
żyniera o  kopiowanie dokumentacji technicznej 
mechanizmów czołgów. Po śledztwie wywieźli 
Berkowskiego do obozu koncentracyjnego Gross-
-Rosen, a stamtąd na roboty do Rzeszy.

żynierowie zatrudnieni w Lohmann Werke dostali 
z  Berlina polecenie skonstruowania oszczędnych 
silników wysokoprężnych, bo Trzecia Rzesza cier-
piała na niedostatek paliw.

Wiosną 1944 roku Niemcy pozbyli się złudzeń, że 
zatrzymają front wschodni na linii Wisły, a stam-
tąd odeprą Rosjan. Wydali rozkaz ewakuowania 
zakładów zbrojeniowych. Maszyny, urządzenia 
i  narzędzia z  Pabianic miały być wywiezione do 
centrali firmy Lohmann Werke w Bielefeld i pobli-
skiego miasta Herford. Na obrzeżach Herford stały 

W  czerwcu 1943 roku represje nieco zmalały. 
Niektórym robotnikom zwiększono racje żyw-
nościowe. O  dwadzieścia procent więcej zarabiali 
zatrudnieni przy produkcji mechanizmów do czoł-
gów tygrys. W portierni fabryki Niemcy wywiesi-
li apel, by oddać krew dla bohaterskich żołnierzy 
Wehrmachtu walczących na froncie wschodnim. 
Dyrektor Sudeck zwołał załogę. Oświadczył, że 
powstrzymanie Rosjan, którzy wyrwali się z okrą-
żenia pod Stalingradem i prą na zachód, jest teraz 
wspólną sprawą Niemców i Polaków. Bo jeśli Ar-
mia Czerwona wygra wojnę, Polska straci niepod-
ległość. Sudeck wzywał do wydajniejszej pracy.   

Niedługo potem z Bielefeld przyjechał inżynier 
Walter Schilmann, przywożąc nowe plany kon-
strukcyjne. Rozpoczęto wytwarzanie elementów 
torped i  min przeciwczołgowych. Niemieccy in-

Ewakuacja maszyn i wyposażenia fabryki. Rok 1944

Ewakuacja fabryki zbrojeniowej z Pabianic. Rok 1944
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Dokument wyjazdu pracownika przymusowego z Pabianic do Niemiec
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puste hale fabryki mebli Beka Möbelwerke, gdzie 
chciano rychło wznowić produkcję zbrojeniową. 
Do pracy w Rzeszy hitlerowcy postanowili wysłać 
350 polskich robotników i  robotnic z warsztatów 
dawnego Gimnazjum Mechanicznego. Komendant 
zakładowej policji Kurt Kornik ostrzegł ich, że kto 
odmówi wyjazdu, ten skończy w obozie zagłady. 

W maju wszyscy pracownicy musieli pomaszero-
wać na apel. Dyrektor generalny fabryki oświadczył, 
że „z powodu przejściowych niepowodzeń niezwy-
ciężonej niemieckiej armii na froncie wschodnim”, 
produkcja musi być przeniesiona z  Pabianic do 
Rzeszy. „Ale Niemcy tu wrócą” - dodał. Odpowie-
dział mu pomruk robotników przymusowych: „Nie 
daj Boże”.

Hitlerowcy kazali demontować maszyny i  ła-
dować je na wagony kolejowe. Do września 
1944 roku wywieźli całe wyposażenie szkol-
nych warsztatów. Zagrabili też obrabiarki, które 
przed wojną były własnością polskiego Gimna-
zjum Mechanicznego. Pakowano je do skrzyń 
pospiesznie zbijanych z desek. Ponieważ drew-
na brakowało, Niemcy kazali rozbierać budynki 
magazynów, zrywać podłogi i boazerie w salach 
lekcyjnych, rozbijać okoliczne płoty. Skrzynia-
mi z  częściami zrabowanych maszyn zapełnili 
90 wagonów kolejowych. Szkoła była zdewa-
stowana. Ze ścian wypruto miedziane przewody 
elektryczne, zniszczono podstację energetyczną 
i  windę towarową. Niemcy rozbili nawet rury 
kanalizacyjne i wodociągowe.

Towarowe pociągi z  robotnikami i  maszynami 
jechały do Rzeszy przez prawie tydzień. Parokrotnie 
długo czekały w polu, aż kolejarze i więźniowie na-
prawią tory zbombardowane przez alianckie samo-
loty. Robotnicy głodowali. Kilku pojechało do Nie-
miec z żonami. W Herford-Sundern wprowadzono 
ich do niedużej hali po malarni mebli. Na beto-
nowej posadzce stały piętrowe prycze. Nie było ani 
wody, ani ubikacji, ani pieca. Ci, którzy nie zmieścili 
się pod dachem hali, musieli zbudować dwa długie 
drewniane baraki. Polski personel techniczny Niemcy 
zakwaterowali w czterech domach na krańcu miasta.

Robotnicy z Pabianic nie nosili na ubraniach znacz-
ka z literą „P”. Niemcy traktowali ich jak pracowni-
ków dobrowolnych. Wieczorami Polacy mogli cho-
dzić po miasteczku, wolno im było wejść do pijalni 
piwa przy browarze. Mogli też wysyłać listy do ro-
dzin. Za 12-godzinną pracę przez cały tydzień do-
stawali nieduże pieniądze i kartki na żywność. Jednak 
ponad połowę tych zarobków odliczano na jedzenie 
i zakwaterowanie. Z pabianickiej szkoły sprowadzo-
no kucharki, które gotowały zupy z kapusty, brukwi 
i ziemniaków. Kilkoro robotników uciekło.  Wywie-
ziony do Herford Feliks Tomalczyk (urodzony 
w 1911 roku) wspominał, że praca w Rzeszy była 
morderczo ciężka. Niemcy domagali się, by robot-
nicy przymusowi produkowali broń nawet nocami, 
gdy ustawały naloty bombowe Amerykanów. Z dnia 
na dzień ograniczali racje żywnościowe. Wycień-
czeni robotnicy mdleli przy maszynach.

Budynki fabryczne w Sundern k. Herfordu. Rok 1944
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Robotnicy przymusowi w baraku

Od września 1944 roku wzmogły się alianckie 
naloty bombowe na stutysięczne miasto Bielefeld. 
Celem były fabryki zbrojeniowe. Coraz częściej 
amerykańskie bomby wybuchały w  zakładach 
Lohmann Werke. 5 września zginęło kilkudzie-
sięciu pracowników, w tym czworo z Pabianic: ar-
chiwistka Agnieszka Chojnacka, formierz Antoni 
Gajda, ślusarz Zygmunt Dychto, kontysta Stani-
sław Kaczmarek.

Ryk syren obrony przeciwlotniczej przerywał 
także pracę w  Herford. Polaków zapędzano wte-
dy do schronu pod bocznicą kolejową pobliskiego 
browaru. Tych, którzy się ociągali, komendant Kurt 
Kornik okładał grubym kablem. Tokarza Stanisła-
wa Zubera ciężko pobił za to, że Polak źle przeto-
czył otwór. Wiertacz Ryszard Kudliński wspomina, 
że w obronie bitych odważnie stawali inżynierowie 
Antoni Tymieniecki i Teobald Olejnik oraz tech-
nik Wiktor Biskupski.

Gdy alianckie naloty uszkodziły sieć energetycz-
ną, unieruchamiając maszyny, polscy robotnicy od-
gruzowywali miasto. Zabierano ich też do pracy 
w wojskowej sortowni ubrań. Co sprytniejsi wyno-
sili stamtąd ciepłą bieliznę, swetry, buty. W pobli-

skich wioskach, gdzie pracowali polscy robotnicy 
rolni, wymieniali to na jedzenie.

Rankiem 1 kwietnia 1945 roku, gdy było 
już słychać huk amerykańskich dział, Niemcy 
zarządzili ewakuację zakładów. Na rozkaz Kur-
ta Kornika pospiesznie niszczyli dokumentacje 
techniczne, palili rysunki konstrukcyjne. Polskim 
robotnikom kazali uformować kolumnę i  masze-
rować na wschód. Ewakuacja się nie powiodła, bo 
miasto było już okrążone przez wojska amerykań-
skie. Polacy wrócili do baraków. Gdy z  okien uj-
rzeli pierwsze wozy pancerne Amerykanów, padły 
strzały. To komendant Kornik z grupką najbardziej 
zaciekłych hitlerowców bronił fabryki „do ostat-
niego naboju”.

Amerykanie odpowiedzieli ogniem. Pociski 
spadły na halę produkcyjną i  barak robotników. 
Dwóch pabianiczan zginęło. Na pobliskim cmen-
tarzu koledzy pochowali 16-letniego tokarza Zdzi-
sława Książczyka i 18-letniego tokarza Waldema-
ra Śpionka. Kilkunastu robotników było rannych. 
Pracownik biura Zdzisław Kwaśniewski stracił sto-
pę, a tokarz Tadeusz Dziuba - rękę.

We wrześniu 1945 roku na cmentarzu w Herfordzie 
odsłonięto pomnik poświęcony polskim robotnikom 
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Lohmann Werke, którzy zginęli w  Niemczech 
w latach 1944-1945.

Gdy niemieccy inżynierowie i nadzorcy fabry-
ki próbowali uciec, robotnicy przymusowi rzucili 
się na nich. Linczowi zapobiegł inżynier Teobald 
Olejnik i  technik Wiktor Biskupski, powstrzy-
mując rozwścieczonych Polaków. Jeszcze tego 
samego dnia amerykańscy i  brytyjscy oficerowie 
śledczy zaczęli spisywać zeznania przymuso-
wych robotników z Pabianic. Skrzętnie notowali, 
którzy hitlerowcy znęcali się nad Polakami, bili, 
zastraszali, denuncjowali do gestapo. Zebrali 68 
zeznań. Odczytano je dwa lata później podczas 
sądowego procesu pojmanych nadzorców z firmy 
Lohmann Werke.

Alianci przekwaterowali robotników do koszar, 
browaru i szkoły. Warunki bytowe były tam dużo 
lepsze. Kazali otworzyć poniemieckie magazyny 
z konserwami, masłem, cukrem, serami. Pabiani-
czanie dostawali jedzenie także z międzynarodo-
wej organizacji pomocy dla ofiar wojny (UNNRA). 
Przywieziono im amerykańskie ubrania. W maju 
1945 roku robotników rozlokowano w  siedmiu 
pobliskich wioskach. Ryszard Kudliński wspomi-
nał, że nie kwapili się do powrotu w ojczyste stro-
ny. Kilku kolegów dotarło wprawdzie do Pabia-
nic, ale szybko wrócili do Herford. W zniszczonej 
Polsce panowała bieda, panoszyli się komuniści, 
narastał terror. A w Herford byli robotnicy przy-
musowi mieli doskonale zaopatrzoną stołówkę, 
pływalnię, boiska, kościół, wygodne pokoje, dobre 
ubrania. Założyli szkołę, teatrzyk, drużynę har-
cerską, klub sportowy. Rodzinom w Polsce wysy-
łali paczki z żywnością i odzieżą.

Jesienią Brytyjczycy, którzy przejęli od Ame-
rykanów strefę okupacyjną, odprawili do Polski 
pierwsze transporty repatriacyjne. Wojskowymi 
ciężarówkami wieźli byłych robotników do gra-
nicy na Odrze lub do portu w Lubece. Na powrót 
do zrujnowanego kraju zdecydowała się niespełna 
połowa pabianiczan. Reszta wolała zostać w Niem-
czech albo osiedlić się w innym państwie zachod-
niej Europy, gdzie warunki życia były o  niebo 
lepsze. Kilkoro wyjechało do Stanów Zjednoczo-
nych, Kanady i Australii.

Na frontowej ścianie „Mechanika” przy ulicy 
Piotra Skargi wisi dziś tablica upamiętniająca 19 
polskich przymusowych pracowników zakładów 

Lohmann Werke, którzy zginęli w  latach 1940-
1945: Antoniego Adamczyka, Zenona Bartoszka, 
Agnieszkę Chojnacką, Zygmunta Dychtę, Tade-
usza Frankiewicza, Antoniego Gajdę, Stanisła-
wa Kaczmarka, Józefa Kowalskiego, Zdzisława 
Książczyka, Jerzego Łacwika, Romana Misiewi-
cza, Romana Molendę, Henryka Morawskiego, 
Czesława Możyszka, Karola Pietraszka, Walde-
mara Śpionka, Hieronima Tszydela, Ryszarda 
Wulkiewicza, Bogumiła Zawodzińskiego. 

Tablicę tę odsłonięto w 1990 roku. Najbardziej 
starali się o to: nauczyciel Mieczysław Zięba, Sta-
nisław Żuber i Ryszard Kudliński. Odlew w mo-
siądzu wykonał absolwent „Kilińskiego”, Zbigniew 
Kluczak. Na uroczystość odsłonięcia tablicy przy-
jechała niemiecka delegacji z Bielefeld.

Po klęsce Trzeciej Rzeszy zakłady w  Bielefeld 
produkowały silniki elektryczne i  małe silniki 
wysokoprężne (pomocnicze) do rowerów oraz 
prysznice, domowe solaria i kabiny do sauny. Póź-
niej firma zmieniła nazwę, aż wreszcie przeniosła 
się do USA, gdzie wytwarzała systemy magazyno-
we. Jak wiele niemieckich zakładów zbrojeniowych, 
uniknęła wypłacenia odszkodowań robotnikom 
przymusowym.

Głównej hali fabrycznej i  budynków admini-
stracji Lohmann Werke w  Bielefeld długo nie 
odbudowywano. W ruinach koczowali bezdomni 
i  narkomani. Dopiero w  grudniu 2000 roku ru-
szył projekt urządzenia tam eleganckich loftów 
i domu studenckiego.

Tablica pamiątkowa na budynku szkoły
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Robotnicy przymusowi tuż po wyzwoleniu. Rok 1945

Na powrót do Polski zdecydowała się niespełna połowa pabianiczan
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Ogorzałe mury, z których okupanci wypruli okna, 
podziurawiony dach, zerwane podłogi i kaloryfery, 
przemarznięte ściany, klasy bez drzwi, tablic i  ła-
wek – tak wyglądało Gimnazjum Mechaniczne 
w styczniu 1945 roku, gdy Armia Czerwona wy-
parła Niemców z  Pabianic. Trzeba było wymieść 
słomę i  końskie łajno, bo w ostatnich miesiącach 
okupacji do ograbionego budynku wprowadziła się 
lecznica koni.

wywieźli nawet kowadła, imadła i młoty.
Instruktorzy: Mieczysław Nowakowski, Kle-

mens Wulkiewicz i  Franciszek Wulkiewicz (ko-
wal) uparcie poszukiwali obrabiarek wywiezionych 
z Pabianic do Niemiec w 1944 roku. Kompletowali 
ich numery fabryczne. Opisy maszyn wraz z wnio-
skami o  zwrot zagrabionego mienia wysyłali do 
Biura Odszkodowań i  Windykacji w  brytyjskiej 
misji okupacyjnej Niemiec. Do kwietnia 1947 roku 
udało się odnaleźć trzy frezarki w  Herford-Sun-
dern, dwie tokarki w Essen i jedną w Lubece. „Ma-
szyny przygotowywane są do transportu. Niestety, 
od kwietnia dalszych wiadomości w tej sprawie nie 
mamy” – w raporcie dla władz miasta pisał inżynier 
Michał Godlewski, nauczyciel matematyki (póź-
niejszy dyrektor szkoły).

Z wojennej tułaczki wracali kolejni nauczyciele: 
Aleksander Ptaszyński, przedwojenny kierownik 
warsztatów, Zofia Lorentowicz (fizyka i  chemia), 
Jadwiga Baździk (rysunki), Feliks Andrzejewski 
(rysunek techniczny), Irena Zabieglińska (geogra-
fia), Michał Szymanowski (matematyka), Roman 
Leszczyński (historia i  geografia), Teofil Koziara 
(język polski i angielski), M. Zwosiński (język an-
gielski), W. Bromirski (matematyka), B. Kondrato-
wicz (ćwiczenia cielesne).

Na 11 i  12 kwietnia 1945 roku zapowiedziano 
nabór chętnych chłopców i egzaminy wstępne do 
dwóch klas Gimnazjum Mechanicznego. Pierw-
szeństwo mieli ci, którzy we wrześniu 1939 roku 
szli do ostatniej klasy gimnazjalnej, ale wojna nie 
pozwoliła im ukończyć polskiej szkoły. Druga klasa 

1945-2015

Już w lutym na gruzowisku krzątali się przedwo-
jenni nauczyciele, ocaleni z wojennej pożogi. Zała-
tali dach, wstawili kilkanaście okien i drzwi. Praco-
wali bez wynagrodzenia. Pojawili się też absolwenci 
i dawni uczniowie. Znosili deski, gwoździe, narzę-
dzia do napraw. Jerzy Jędrzejewski, który chciał się 
uczyć w „Kilińskim” wspominał, że we wszystkich 
pomieszczeniach straszył goły beton i gruz. Zupę 
dla ciężko pracujących gotowała niestrudzona Zo-
fia Szmidt (urodzona w roku 1889), polonistka, se-
kretarka i tymczasowy kierownik szkoły.

Trzy pomieszczenia na piętrze udało się ogrzać 
przenośnym piecem opalanym gałęziami. Ułożono 
w nich drewniane podłogi i prowizoryczną instala-
cję elektryczną. Na ścianę wrócił biały orzeł, odlany 
w 1938 roku. Porządkowano też to, co zostało ze 
szkolnych warsztatów. A zostało niewiele. Niemcy 

Zofia Szmidt - nauczycielka i powojenny 
kierownik zrujnowanej szkoły

Pierwsi powojenni uczniowie i nauczyciele. Rok 1945
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była kompletowana z uczniów, którzy przed wybu-
chem wojny ukończyli szkołę powszechną. Zapi-
sało się stu chętnych. Niemal połowa z  nich nie 
podołała szkolnym obowiązkom.

W  pierwszej klasie gimnazjalnej uczono fizyki, 
chemii, arytmetyki z geometrią, rysunku, geografii, 
historii oraz języków: polskiego, rosyjskiego i an-
gielskiego. Lekcje rozpoczynały się o 8.00, trwały 
do 11.30. Półtorej godziny później uczniowie mieli 
obowiązek stawić się w  warsztatach, na praktyki. 
Pracowali do 17.00. Druga klasa od rana pracowała 
w warsztatach, po południu miała zajęcia teoretycz-
ne. W protokole rady pedagogicznej z 15 kwietnia 
1945 roku tłumaczono to „skromnymi warunka-
mi lokalowymi i  sprzętowymi”. Tymczasowym 
kierownikiem szkoły kurator okręgu łódzkiego 
mianował Feliksa Andrzejewskiego – absolwenta 
przedwojennej Szkoły Rzemiosł, wybitnego spe-
cjalistę w  dziedzinie maszyn elektrycznych, póź-
niejszego profesora Politechniki Wrocławskiej.

W warsztatach ręcznie robiono proste narzędzia 
do odbudowy kraju: kilofy, łopaty, szufle, łomy. Su-
rowcem był złom. Jeśli udało się znaleźć kawałek 
rozbitego samolotu, robiono aluminiowe rondle. 
W  odgruzowanym magazynie uczniowie natrafili 
na metalowe łuski pocisków, miedziane i  stalowe 
rurki do granatów oraz gąski odlewnicze, których 
Niemcy nie zdążyli wywieźć. Przydały się do wy-
twarzania narzędzi.

Dopiero gdy przyjechały pierwsze obrabiarki, ru-
szyła produkcja bardzo potrzebnych łożysk. Była 
to zasługa przedwojennych instruktorów zawodu 
i pracowników warsztatów: Bolesława Kałużnego, 
Aleksandra Ptaszyńskiego, Klemensa Wulkiewi-
cza, Stefana Jurka, Mieczysława Nowakowskiego. 
Kierownikiem warsztatów został Aleksander Pta-
szyński.

Uczniowie spoza Pabianic mogli już zamiesz-
kać w  skromniutkiej bursie przy ulicy Pułaskiego 
14, przedwojennym internacie dla chłopców ze 
wszystkich pabianickich szkół. Po wodę trzeba 
było chodzić do studni, myć się w miskach.

We wrześniu 1945 roku na ścianie budynku przy 
ulicy Piotra Skargi pojawiła się tablica z napisem: 
„Miejskie Gimnazjum Mechaniczne w  Pabiani-
cach”. Zabrakło na niej nazwiska patrona szkoły, 
Kilińskiego. Bohaterski szewc, który półtora wieku 
temu przeganiał z Polski zaborczych Moskali, nie 
pasował komunistom do obowiązującej teraz dok-
tryny o wiecznej przyjaźni polsko-radzieckiej.

Rok po zakończeniu wojny warsztaty podjęły 
się produkcji żeliwnych piecyków do ogrzewania 
mieszkań (kanonek). Nieco później robiły także 
elektryczne kuchenki i narzędzia formierskie. Pra-
cowali przy tym: Hieronim Klimczak, Jan Kuchar-
ski, Stefan Jurek, Ignacy Jankowski, Tadeusz Pie-
trzak i Antoni Pawlak.

Zatrudniono kolejnych nauczycieli: Michała 
Szymanowskiego (nauka o Polsce i historia), Cze-
sława Idasiaka (wychowanie fizyczne i  higiena), 
Mariana Jurakowskiego (matematyka), Lucja-
na Kołtuna (fizyka, technika i  rysunek), księdza 
Franciszka Barańskiego (religia) oraz instruktorów 
zawodu: Jana Kołackiego, Leona Jakubczaka, Ka-
zimierza Frankiewicza, Władysława Wrońskiego, 
Feliksa Śledzińskiego, Czesława Skibińskiego.

Już w lutym1946 roku uczniowie najstarszej kla-
sy odebrali świadectwa ukończenia gimnazjum. 
Z  tym dokumentem mogli stawać do egzaminu 
czeladniczego. Pierwsze egzaminy przeprowadzo-
no w czerwcu.

Warsztatowcy pilnie potrzebowali wiertarek. 
Kłopot w  tym, że wiertarek bardziej potrzebo-
wały fabryki. O zakupie choćby jednej nie mogło 
być mowy. Instruktorzy zawodu postarali się więc 
o  komplety rysunków wiertarki stołowej i  wier-
tarki kolumnowej, produkowanych w pabianickiej 

Feliks Andrzejewski - pierwszy dyrektor po wojnie, 
profesor Politechniki Wrocławskiej
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Fabryce Urządzeń Mechanicznych. Obrabiarki te 
skopiowali w szkolnych warsztatach. Wkrótce go-
towe były prototypy. Po niespełna roku ruszyła se-
ryjna produkcja wiertarek kolumnowych WEK-30, 
chętnie kupowanych przez szkoły zawodowe w ca-
łej Polsce. Rocznie w warsztatach Miejskiego Gim-
nazjum Mechanicznego montowano 60 wiertarek.

Były to urządzenia tak dobre i niezawodne, że Cen-
tralny Urząd Szkolenia Zawodowego w Warszawie 
oraz Ministerstwo Oświaty postanowiły, że będą je 
produkować także inne szkoły zawodowe. Do Pabia-
nic przysłano polecenie, by dokumentację technicz-
ną i  technologiczną wiertarki WEK-30 przekazać 
warsztatom szkolnym w Krakowie, Gdańsku, Legni-
cy, Radomiu, Oświęcimiu, Krasnymstawie, Rudzie 
Śląskiej i Ząbkowicach Śląskich. Tak też zrobiono.

W  podobny sposób Ministerstwo Oświaty na-
kazało podzielić się dokumentacją techniczną 
produkowanej w  pabianickich warsztatach tokar-
ki uniwersalnej TUE-35. Skorzystały z niej szko-
ły zawodowe w  Warszawie, Wrocławiu, Kaliszu, 
Białymstoku, Suwałkach, Ełku, Tczewie, Wadowi-
cach, Bielsku-Białej, Kazimierzu Dolnym, Stalo-
wej Woli, Żyrardowie i Zamościu. Nasze Miejskie 
Gimnazjum Mechaniczne dostarczało szkołom 
największe części obrabiarek - odlewy żeliwne 
i z metali kolorowych.

Jesienią 1946 roku wrócili harcerze. W  gimna-
zjum zawiązano drużynę im. harcmistrza Zyg-
munta Kłysa (działała do 1951 roku), wzorowaną 

Wiertarka kolumnowa WEK-30 i tokarka uniwersalna TUE-35

Uczniowie na terenie warsztatów. Rok 1946
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na przedwojennym skautingu. Statutowe wyma-
gania wobec druhów były surowe: musieli przo-
dować w nauce, nie palili tytoniu, nie pili alkoho-
lu. Na mundurach nosili białe chusty z  czerwoną 
obwódką. Izbę harcerską urządzono na poddaszu 
gimnazjum. Pierwszym zadaniem wyznaczonym 
harcerzom było szukanie za miastem poniemiec-
kich bunkrów z amunicją.

W 1947 roku po dobrze już zorganizowaną i wy-
posażoną szkołę samorządową wyciągnęła rękę 
Polska Ludowa. Większe fabryki znacjonalizo-
wano wcześniej. Teraz władze komunizowanego 
kraju upaństwawiały też szkoły. 15 września na 
gmachu przy ulicy Piotra Skargi 21 pojawiła się 
nowa tablica z napisem: „Państwowe Gimnazjum 
Mechaniczne w  Pabianicach”. Ze ściany kazano 
zdjąć odlew przedwojennego białego orła. Nie-
długo potem odcięto mu koronę i wyniesiono do 
magazynu ze złomem.

Do państwowej szkoły chodziło 221 uczniów. 
Pracowało w niej 13 nauczycieli, 13 instruktorów 
warsztatów i 65 pracowników warsztatów (w samej 
odlewni - 34 osoby). Biuro techniczne zatrudniało 
5 osób, sekretariat - jedną. W raporcie personalnym 
z 1947 roku troje pracowników szkoły zakwalifiko-
wano do kategorii „służba”.

Państwowy mecenas okazał się równie ubogi, co 
miejski. Na budynku głównym gimnazjum znowu 
przeciekał dach, w  klasach wciąż straszyły nie-
otynkowane ściany, centralne ogrzewanie działało 

tylko na piętrze, resztę pomieszczeń ogrzewały 
żeliwne piecyki. Inspektorzy z elektrowni nakazali 
niezwłocznie wymienić prowizoryczne instalacje 
elektryczne w klasach i warsztatach, bo zagrażały 
bezpieczeństwu uczniów.

O  odzieży ochronnej nikt nawet nie marzył. 
Instruktorzy zawodu musieli prosić rodziców 
uczniów, by na zajęcia warsztatowe sprawili synom 
drelichowe ubiory robocze i  berety. Brakowało far-
tuchów ochronnych do prac przy rozpalonym pie-
cu, okularów i kasków. W odlewni, gdzie unoszą się 
toksyczne związki, nie było nawet prostej wentylacji. 
Niezbędne wydatki na poprawienie warunków nauki 
i pracy dyrekcja szkoły oszacowała na 3 miliony zł.

W roku szkolnym 1947/48 w gimnazjum praco-
wało już 27 nauczycieli, w tym 9 z wyższym wy-
kształceniem. Tylko dla siedmiorga z  nich Pań-
stwowe Gimnazjum Mechaniczne było jedynym 
miejscem zatrudnienia. Pozostali mieli stanowiska 
w przemyśle (byli dochodzącymi instruktorami za-
wodu) lub po lekcjach musieli gdzie indziej dora-
biać do skromnej nauczycielskiej pensji. W rocznym 
sprawozdaniu dyrekcja szkoły skarżyła się: „Nauczy-
ciel dochodzący lub ubocznie dorabiający jest zapę-
dzony, zjawia się na minutę przed dzwonkiem lub 
pięć minut po dzwonku, indywidualnych ćwiczeń 
domowych niemal nie przegląda, a oceny opiera na 
z nagła spadłej klasówce i przyspieszonym przepyty-
waniu w ostatnich dniach każdego okresu”.

Była wprawdzie niewielka gimnazjalna biblio-
teka z  książkami technicznymi, lecz przeważ-
nie zamknięta. Powód? Nauczycielska stawka za 

Uczniowie Państwowego Gimnazjum Mechanicznego. Rok 1947
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prowadzenie biblioteki wynosiła zaledwie 250 zł 
miesięcznie. Za tak niskie wynagrodzenie nikt nie 
chciał się podjąć funkcji bibliotekarza.

Państwowe dotacje nie wystarczały. Dyrektor 
Feliks Andrzejewski uparcie prosił władze kraju 
i  miasta o  farby do odnowienia ścian w  klasach, 
kilkanaście stołów i  choćby jeden radioodbiornik. 
Nauczyciel Michał Godlewski słał prośby o pomoc 
w odzyskaniu maszyn zrabowanych przez Niem-
ców w 1944 roku i udzielenie pożyczki na odbudo-
wanie szkoły.

Aby zdobyć pieniądze na bieżące wydatki, zawią-
zało się Koło Przyjaciół Państwowego Gimnazjum 
Mechanicznego. Rodzice uczniów mieli wpłacać 
po 300 zł miesięcznie. Jednak co trzecia rodzina nie 
dawała rady materialnie wesprzeć szkoły. W spra-
wozdaniu rocznym dla władz dyrekcja gimnazjum 
tłumaczyła to tak: „W porównaniu do opłat w in-
nych szkołach, sumy pobierane w naszej szkole są 
niskie i  kształtują się tak dlatego, że 70% naszej 
młodzieży pochodzi ze środowiska biednego (ro-
botniczego i  biednego chłopstwa). Chodzi nam 
specjalnie również o to, by szkoła zawodowa była 
tańsza od szkoły ogólnokształcącej, by jak najwię-
cej młodzieży mogło z tej szkoły korzystać; zało-
żenie to pokrywa się z podstawowymi założeniami 
i polityką rządu”.

W licznych sprawozdaniach, jakich władze kra-
ju domagały się od dyrekcji, coraz więcej uwagi 
poświęcano werbowaniu nauczycieli i uczniów do 
partii robotniczej i organizacji młodzieżowych. Żą-
dano też wykazu pochodzenia społecznego gimna-
zjalistów. Mniej istotne były warunki nauki i pracy 
w warsztatach. W 1947 roku dyrekcja raportowała, 
że w  szkole działa koło Polskiej Partii Robotni-
czej, liczące 20 członków, w  tym 2 uczniów, oraz 
trzyosobowa Rada Zakładowa. A  także: Związek 
Walki Młodych (7 członków), Liga Lotnicza (60 
członków), Czerwony Krzyż (156 członków), To-
warzystwo Uniwersytetu Robotniczego (9 człon-
ków), Związek Harcerstwa Polskiego (13 harcerzy).

Kolejny dyrektorski raport dla władz zawierał 
następujące dane: 27 procent uczniów zawodu to 
synowie chłopów, 44 proc. - synowie robotników, 
15 proc. - rzemieślników, 6 proc. - inteligencji 
pracującej, 5 proc. - kupców, 3 proc. - dzieci rodzi-
ców uprawiających wolne zawody. Statystyki były 
szczegółowe. Ujęto w nich, że 39 uczniów miesz-
ka na stancjach, 25 codziennie dojeżdża do szko-
ły pociągiem, a 95 - rowerem. W siedmiu izbach 

lekcyjnych gnieździło się 280 chłopców.
Dwa lata po wojnie szkolny lekarz, doktor Józef 

Szulc, zbadał wszystkich gimnazjalistów. Wyniki 
były zatrważające. Aż 195 spośród 216 przebada-
nych, zważonych i  zmierzonych chłopców mia-
ło widoczne oznaki niedożywienia. Choroby serca 
doktor wykrył u 35 nastolatków, choroby płuc - u 22 
uczniów. Dwóch niedożywionych miało gruźlicę.

W starej bursie przy ulicy Pułaskiego szybko za-
brakło łóżek dla uczniów zamiejscowych. 40 chłop-
ców mieszkało na płatnych stancjach. W  1948 
roku władze Pabianic przekazały Państwowemu 
Gimnazjum Mechanicznemu wypaloną kamienicę 
przy zbiegu ulic Armii Czerwonej (dzisiejsza ulica 
Zamkowa) i  Poniatowskiego, by szkoła urządziła 
tam internat. Na parterze były zgliszcza sklepu 
z  wyrobami metalowymi. Uczniowie odbudowy-
wali dom przy fachowym wsparciu firmy Sobański. 
W  szkolnych warsztatach robili meble do swych 
pokojów, wspólnej kuchni i  jadalni. W  internacie 
zamieszkało 60 uczniów.

Według dzienników lekcyjnych, w  roku szkol-
nym 1948/49 w Państwowym Gimnazjum Mecha-
nicznym uczono: języka polskiego, angielskiego, 
historii, religii, geografii gospodarczej, nauki o Pol-
sce współczesnej, higieny, chemii z materiałoznaw-
stwem, fizyki, rysunków, matematyki, technologii, 
organizacji przedsiębiorstw, przysposobienia woj-
skowego, maszynoznawstwa, zajęć warsztatowych, 
ćwiczeń cielesnych. Drużyną harcerską opiekował 
się Czesław Idasiak - nauczyciel gimnastyki, były 
bokser i partyzant z lasów lubelskich.

W  latach 1948-49 tokarki i wiertarki produko-
wane w gimnazjalnych warsztatach wystawiono na 
Międzynarodowych Targach Poznańskich. Było 
z nich dumne całe miasto.

Niespełna dwa lata po wojnie nadeszły wieści, że 
Brytyjczycy schwytali 9 hitlerowców, którzy w la-
tach 1940-1945 zarządzali robotami przymusowy-
mi w pabianickiej szkole rzemieślniczej i wywieźli 
Polaków do Herford-Sundern. Śledczy wytropili ich 
w  brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Wśród 
zatrzymanych był okrutny esesman Harald Sudeck 
– dyrektor generalny filii zakładów zbrojeniowych 
Lohmann Werke w Pabianicach, i Kurt-Hans Kor-
nik - jego gorliwy pomocnik, komendant zakłado-
wej policji. Rząd Polski domagał się natychmiasto-
wej ekstradycji wszystkich zatrzymanych.
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3 maja 1947 roku władze brytyjskiej strefy oku-
pacyjnej deportowały do Polski 9 Niemców. Przy-
wieziono ich do aresztu w Łodzi, gdzie pół roku 
czekali na proces o zbrodnie przeciwko ludzkości. 
Akt oskarżenia zarzucał im systematyczną eks-
terminację Polaków, znęcanie się nad robotnika-
mi przymusowymi, wyzysk, szantaż, wywiezienie 
do Rzeszy 300 osób i polskiego majątku (maszyn, 
urządzeń, surowców) oraz zdewastowanie szkoły 
w Pabianicach. Prokurator dowodził, że oskarżeni 
Harald Sudeck, Kurt Kornik, Walter Thalenhorst, 
Erick-Franz Schreiber i Wolfgang Sternberg wy-
dawali Polaków w ręce gestapo, doskonale wiedząc, 
że skazują ich na cierpienia i śmierć. Padły nazwi-
ska pracowników zamordowanych w więzieniach: 
Czesława Możyszka, Tadeusza Frankiewicza, 
Henryka Morawskiego, Jerzego Łacwika.

Harald Sudeck miał postawiony jeszcze jeden za-
rzut: przynależność do przestępczej organizacji SS 
Totenkopfverbände.  

W  Sądzie Okręgowym odczytano zeznania 68 
świadków - byłych robotników przymusowych ze 
szkoły w Pabianicach, wywiezionych w 1944 roku 
na roboty do Niemiec. W  charakterze świadków 
przesłuchano kilkunastu pabianiczan. Tadeusz 
Podsiadłowicz, Witold Mendak, Wacław Rudnic-
ki i Apoloniusz Guzenda opowiadali o biciu pra-
cowników przymusowych kablem, katowaniu sta-
lowymi rurkami, polewaniu ludzi wodą na mrozie, 

wtrącaniu do ciemnych betonowych cel, wysyłaniu 
do obozów zagłady. Stanisław Śledź opisał śmierć 
kolegów zmuszanych do pracy ponad siły.

Świadek Wincenty Kamiński zeznał, że podczas 
rewizji dyrektor administracyjny Walter Thalen-
horst znalazł węgiel w teczce kreślarza Karola Pie-
traszka. Za kradzież 3 kilogramów opału Thalen-
horst i Sudeck kazali aresztować Polaka. Pietraszek 
zmarł w  więzieniu. Po zamordowaniu robotnika 
Tadeusza Frankiewicza jeden z Niemców miał po-
wiedzieć: „O jednego polskiego bandytę mniej”.

Tadeusz Bolonek zeznał, jak z rozkazu Sudecka 
i Kornika hitlerowscy oprawcy masakrowali niepo-
kornych robotników. Thalenhorst sam skatował do 
nieprzytomności Czesława Możyszka i  Henryka 
Morawskiego, zanim doniósł na nich do gestapo. 
Obaj Polacy nie przeżyli ciężkiego więzienia. Ze-
znania te potwierdził Zdzisław Kwaśniewski.

Świadkowie Leon Mozer, Leon Knop i Maria To-
maszewska opowiadali, jak volksdeutsch Edmund 
Mund bił robotników, zmuszając do ciężkiej pracy 
nawet tych, którzy byli chorzy i mieli zwolnienia 
wystawione przez niemieckiego lekarza. Polskie 
gazety pisały o oskarżonych: „To nie byli przedsię-
biorcy, to były bestie w ludzkiej skórze”, „Niewol-
nictwo w niemieckim stylu. Prawda wychodzi na 
jaw, kawałek po kawałku”.

Oskarżeni nie okazali cienia skruchy. Zaprzeczyli, 
by pabianiccy robotnicy byli zmuszani do ciężkiej 

Harald Sudeck podczas procesu sądowego. Rok 1948
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Wycinki prasowe dotyczące rozprawy sądowej
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pracy i  wyjazdu na roboty do Niemiec. Zgodnie 
„nie pamiętali”, by kogokolwiek bili, a  zeznania 
swych ofiar nazywali „wymysłami”. Gdy sędzia 
Andrzej Garus spytał oskarżonych, kto lepiej pa-
mięta uderzenia: ten kto bił, czy ten, kto odbierał 
razy, odpowiedzią było milczenie.

Na pytanie prokuratora Lewińskiego, czy przy-
właszczenie polskich maszyn i urządzeń było zgod-
ne z prawem, Harald Sudeck, okupacyjny dyrektor 
filii Lohmann Werke, odparł: „Było to zgodne z pra-
wem niemieckim. Ja tylko wykonywałem rozkazy”.

Proces relacjonowała Polska Kronika Filmowa. 
Jej lektor zauważył, że główny oskarżony - Sudeck, 
odczytywał swe notatki spisane na firmowym papie-
rze z wydrukowanym nagłówkiem: „Im Namen des 
Deutschen Volkes” (w imieniu narodu niemieckiego).

Wyroki zapadły 26 lutego 1948 roku. Były su-
rowe: Harald Sudeck - kara śmierci, Kurt-Hans 
Kornik - kara śmierci, Walter Thalenhorst - 15 lat 
więzienia, volksdeutsch Rudolf Rosenberg - 10 lat 
więzienia, Paul-August Becker - 8 lat więzienia, 
Fritz-Heinrich Max-Reuter - 8 lat więzienia, Eric-
k-Franz Schreiber - 5 lat więzienia, volksdeutsch 
Edmund Mundt - 3 lata więzienia. Jednego oskar-
żonego - Wolfganga Sternberga (byłego dyrektora 
technicznego), sąd uniewinnił i odesłał do Niemiec.

W  uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że choć 
dowody ciężkich przestępstw są bezsporne, „żaden 
z  oskarżonych Niemców nie zdobył się na odwagę 
przyznania do winy. Wszyscy starali się zasłonić prze-
pisami i rozkazami, jakie wydawał Adolf Hitler”.

22 stycznia 1949 roku wykonano wyroki śmierci 
na 48-letnim Sudecku i 62-letnim Korniku. Tha-
lenhorstowi Sąd Najwyższy złagodził karę z 15 lat 
do 3,5 roku więzienia. Mundt wyszedł na wolność 
w 1948 roku, Becken wrócił do Niemiec w 1950 
roku (prezydent Bolesław Bierut darował mu resz-
tę kary), Max-Reuter - w 1953 roku, Rosenberg - 
w 1955 roku.

Cztery lata po wojnie utworzono pierwszą klasę 
Liceum Mechanicznego. Chodziło do niej 3 absol-
wentów dawnego Gimnazjum Mechanicznego i 16 
absolwentów Gimnazjum Ogólnokształcącego. Był 
wśród nich Jerzy Adamiec (urodzony w 1927 roku) 
- późniejszy pułkownik pilot, absolwent Oficerskiej 
Szkoły Wojsk Lotniczych w Dęblinie i Akademii 
Sztabu Generalnego, szef oddziału rozpoznawcze-
go Dowództwa Wojsk Lotniczych. To on w 1960 
roku prowadził eskadrę samolotów w słynnym po-
kazie nad polami grunwaldzkimi, w 550. rocznicę 
wielkiej bitwy.

Licealiści mieli być średnią kadrą techniczną dla 
państwowego przemysłu, przygotowywaną w eks-
presowym tempie  (bez zajęć warsztatowych). 
Podczas wakacji odbywali miesięczne praktyki 
w fabrykach. Na murze szkoły pojawiła się wtedy 
kolejna tablica: „Państwowe Liceum Mechaniczne 
i Technikum Mechaniczne”.

W jednopiętrowym budynku było już za ciasno. 
W bursie też. Projekt architektoniczny przewidy-

Pierwsi absolwenci Liceum Mechanicznego  z roku 1951
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wał, że gmach przy ulicy Piotra Skargi będzie pod-
wyższony o dwa piętra. Na najwyższe piętro wpro-
wadzi się internat dla 180 uczniów starszych klas. 
Młodsi zamieszkają w wynajętym domu przy ulicy 
Podleśnej 4. Zapadał decyzja: budować!

Piętra rosły w  zawrotnym tempie, wnętrza wy-
kańczali uczniowie. Ówczesny uczeń, Jerzy Ada-
mus, wspominał, że chłopcy z gimnazjum i liceum 
nie mieli wakacji. W lipcu i sierpniu chętnie praco-
wali przy rozbudowie swojej szkoły. Jednym z nich 
był Ryszard Augustyniak z Liceum Mechaniczne-
go - późniejszy dyrektor Pabianickich Zakładów 
Przemysłu Bawełnianego Pamotex, prezes klubu 
sportowego Włókniarz.

Robotami kierował dyrektor szkoły, inżynier 
Michał Godlewski - późniejszy doktor nauk hu-
manistycznych na Politechnice Warszawskiej, wi-
ceminister oświaty i wychowania. Już po roku trzy-
piętrowy gmach był gotowy. Znalazło się w  nim 
miejsce na sporą kuchnię internatu i jadalnię.

Szkoła musiała się dzielić tym, do czego doszła 
ciężką pracą swych uczniów i nauczycieli. W 1950 
roku na polecenie władz kraju z warsztatów wywie-
ziono 2 tokarki, frezarkę, strugarkę, 3 wiertarki sto-
łowe, 3 stoły z 40 imadłami, kompletne wyposaże-
nie ślusarskie na 40 stanowisk i warsztat stolarski. 
Wszystko to pojechało do Kielc - do warsztatów 
powstającej tam zawodówki. „Szkoła w  Kielcach 
miała ogromne trudności w  uzyskaniu warsztatu 
mechanicznego. Z kłopotów tych wybawiła ją brat-
nia uczelnia - Licem Mechaniczne w Pabianicach” 
- napisało „Życie Warszawy”. Oficjalnie miała to 
być spontaniczna akcja samych uczniów, pod ha-
słem „Szkoła-szkole”, której patronował Związek 
Młodzieży Polskiej, z okazji 33. rocznicy Rewolucji 
Październikowej.

Patriotyczna młodzież nie chciała się godzić na 
sowietyzację Polski. Od wiosny 1948 roku w Pabia-
nicach, Łasku i Zduńskiej Woli działała uczniow-
ska grupa konspiracyjna, do której należeli chłopcy 
z „Mechanika”. To oni rok później rozrzucili w mie-
ście ulotki o  treści: „Bracia, nie wierzcie pachoł-
kom komunizmu. Godzina wyzwolenia bliska. Nie 
pozwólcie, by Polska stała się 17. republiką Rosji”. 
Według Instytutu Pamięci Narodowej, przywód-
cami zbuntowanych uczniów byli: Czesław Przy-
rowski, pseudonim „Wilk” i Ryszard Stankiewicz, 
pseudonim „Porucznik Wrzos”. Utworzona przez 
nich grupa „Błyskawica” (Konspiracyjne Przyspo-
sobienie Wojskowe) liczyła od 11 do 37 osób.

W latach 1949-50 powiatowy Urząd Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Łasku z siedzibą w Pabianicach 
meldował zwierzchnikom, że większość antypań-
stwowych grup młodzieżowych działających na tere-
nie Pabianic „miała podejście zbrojne”. Ubecy twier-
dzili tak, choć u żadnego z zatrzymanych uczniów nie 
znaleźli nawet naboju do pistoletu. Podczas przesłu-
chań uczniowie mieli zeznawać, że inspirowały ich 
zachodnie filmy propagandowe i książka Aleksandra 
Kamińskiego, „Kamienie na szaniec”.

Po wakacjach nie wrócił do Pabianic z rodzinnej 
Łomży uczeń Liceum Mechanicznego, 21-letni Eu-
geniusz Polak. Ubecy aresztowali go wraz z pięcio-
ma kolegami z nielegalnej łomżyńskiej organizacji 
młodzieżowej Bracia Atomów. Polak był przywódcą 
12 chłopców, którzy potajemnie się samokształcili 
(poznawali prawdziwą historię ojczyzny).

Pierwsi absolwenci Liceum Mechanicznego ode-
brali świadectwa dojrzałości w czerwcu 1951 roku. 
Mieli dyplomy technika mechanika. Czekała na 
nich praca nauczyciela praktycznej nauki zawodu, 

Przy rozbudowie szkoły pomagali także uczniowie. Rok 1950

Budynek szkoły po nadbudowaniu dwóch kondygnacji
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gdyż w odbudowującej się Polsce powstało kilka-
set szkół zawodowych. Mogli też zatrudniać się 
w państwowych fabrykach. Absolwent Jerzy Ada-
mus wspominał, że gdy latem wyjeżdżali na obo-
wiązkowe praktyki zawodowe, kierownicy fabryk 
z całego kraju kusili ich stałą pracą, mieszkaniem 
i całkiem przyzwoitymi zarobkami.

Na studia poszli tylko nieliczni. Wśród pierw-
szych absolwentów był Władysław Karol Włosiń-
ski - późniejszy student Politechniki Warszawskiej, 
wybitny specjalista w zakresie inżynierii materia-
łowej, spajania ceramiki, kompozytów i półprze-
wodników, wynalazca, stażysta naukowy uniwer-
sytetu w Sheffield (Anglia), profesor Politechniki 
Warszawskiej (1983), członek rzeczywisty Pol-
skiej Akademii Nauk (2007). Włosiński wykładał 
na uniwersytetach w  Osace ( Japonia) i  Pekinie 
(Chiny), był doktorem honoris causa Politechniki 
Śląskiej (2005), Politechniki Wrocławskiej (2006) 
i  Politechniki Świętokrzyskiej (2013), laureatem 
nagrody chińskiego rządu za zasługi we współ-
pracy naukowej z chińskimi uczelniami i instytu-
tami naukowymi.

Wykwalifikowanych nauczycieli wychowania 
technicznego potrzebowano nie tylko w  polskich 
szkołach średnich, ale i  podstawówkach. Dlate-
go decyzją władz kraju w 1951 roku przy Liceum 
Mechanicznym w  Pabianicach otwarto kolejną 
„kuźnię kadr”: Państwowe Technikum Przemy-
słowo-Pedagogiczne (wkrótce nazwę zmieniono 
na Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne). Dy-
rektorem został Zygmunt Norek, a kierownikiem 
internatu - Jan Obielak.

W  TPP były dwa kierunki kształcenia: dwu-
letni i  pięcioletni. Na pierwszy przyjmowano 
absolwentów Gimnazjum Mechanicznego z  co 
najmniej dwuletnią praktyką zawodową. Nie-
zbędnym warunkiem rozpoczęcia nauki było wy-
typowanie kandydata przez państwowy zakład, 
w  którym pracował. Do pięcioletniego TPP 
mogli aspirować absolwenci siedmioklasowych 
szkół podstawowych, ale musieli stanąć do egza-
minu wstępnego.

Wychowania fizycznego uczył wtedy Kazimierz 
Filipowicz (urodzony w  1910 roku), kapitan Ar-
mii Krajowej, legendarny dowódca oddziału party-
zanckiego „Bug”. Podczas wojny Filipowicz nosił 
pseudonim „Kord”. We wrześniu 1943 roku jego 
oddział (320 partyzantów) broniący polskiej 
ludności, rozbił duże zgrupowanie Ukraińskiej 

Kazimierz Filipowicz - nauczyciel,  podczas wojny kapitan 
Armii Krajowej, dowódca oddziału partyzanckiego „Bug”

Świadectwo ukończenia Liceum Mechanicznego z roku 1951
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Powstańczej Armii w Wysocku i  przegnał wroga 
aż za Bug. W lipcu 1944 roku podczas akcji „Bu-
rza” batalion 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty pod 
dowództwem „Korda” wyzwolił Kock. Za męstwo 
na polach walki z ukraińskimi nacjonalistami i hi-
tlerowcami kapitan dostał order Virtuti Militari, 
dwukrotnie Krzyż Walecznych i dwukrotnie Krzyż 
Zasługi z Mieczami. Po wojnie był więziony przez 
sowiecką bezpiekę na zamku-katowni w Lublinie 
oraz w Rembertowie i Wronkach. Jego imię noszą 
dziś szkoły podstawowe w Dorohusku i Jeżyczkach 
(koło Darłowa).

Rosnącemu w  Polsce terrorowi i  fałszowaniu 
wyborów do Sejmu sprzeciwiały się kolejne rocz-
niki uczniów. W 1952 roku chłopcy kolportowali 
ulotki o treści: „Komunistyczne hece wyborcze to 
nowy akt szyderstwa wobec narodu polskiego. Na-
ród Polski nigdy nie uzna narzuconego mu terroru 
i bezprawia”. Instytut Pamięci Narodowej podaje, 
że robili to działacze uczniowskiej Tajnej Organi-
zacji Młodzieżowej, którą kierował siedemnasto-
letni Bogdan Chlebowski, pseudonim „Jerzyk”. Do 
maja 1953 roku chłopcy wyrzucili z okien pociągów 
i rozlepili na murach Pabianic około 2800 ulotek.

Od połowy zeszłego wieku do „Mechanika” 
przyjęto dziewczęta. Kończył się bardzo długi etap 
dziejów szkoły tylko dla chłopców, sarkastycznie 
nazywanej w  Pabianicach „męskim klasztorem”. 
W dzienniku lekcyjnym z tamtych lat znajdziemy 
nazwisko Stefanii Miłowskiej - jedynej uczennicy 
w 24-osobowej klasie. Wkrótce do szkoły zawodo-
wej zapisało się 17 dziewcząt. Zamiejscowe panny 
mogły mieszkać w niewielkim internacie żeńskim 
przy ulicy Kasprzaka 12. Ich wychowawczyniami 
były Krystyna Kapitułka i Urszula Becht.

Krótko, bo jedynie w  latach 1952-57, istniało 
trzyletnie Technikum Przemysłowo-Pedagogicz-
ne. Zapisywano do niego młodzież po zasadniczej 
szkole zawodowej i  co najmniej rocznej praktyce 
w państwowym lub spółdzielczym zakładzie.

Kształcenie przyszłych nauczycieli zawodu wyma-
gało zmian w warsztatach, zwłaszcza uzupełnienia 
wyposażenia. Ponieważ na pomoc państwa jak zwy-
kle nie można było liczyć, instruktorzy i pracownicy 
warsztatów znowu zakasali rękawy. Z zaprzyjaźnio-
nych fabryk wypożyczyli dokumentacje techniczne 
obrabiarek. Kilka miesięcy później sami budowali 
frezarki poziome FU-2, frezarki pionowe 1 FRA, 

twardościomierze KOL-1, tokarki uniwersalne 
TSS-150 i TUE-35, piły tarczowe do cięcia metali, 
szlifierki oraz ostrzałki uniwersalne do narzędzi.

Szlifierki OU-2 do powierzchni płaskich 
(z  uchwytem elektromagnetycznym) szybko stały 
się hitem produkcyjnym TPP. Chętnie kupowały 
je krajowe zakłady i  warsztaty rzemieślnicze. Do 
końca lat 50. warsztatowcy montowali 90 szlifierek 
rocznie. Zamówiła je m.in. Fabryka Samochodów 
Osobowych na warszawskim Żeraniu.

Od ciężkiej pracy w warsztatach i sumienności na 
lekcjach próbowali się uchylać niektórzy aktywiści 
stalinowskiego Związku Młodzieży Polskiej, nie-
ustannie zwołujący w szkole polityczne wiece potę-
piania imperializmu, narady przodowników walki 
z zaplutymi karłami reakcji i kułactwem. W 1955 
roku dyrektor Eugeniusz Witkowski nie dał zgo-
dy na promowanie do wyższej klasy zetempowca, 
który częściej się udzielał na wiecach, niż lekcjach. 
Młody aktywista pobiegł ze skargą do dorosłych 
towarzyszy od propagandy. Interweniowali sekre-
tarze miejskiego komitetu Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. Eugeniusz Witkowski przypła-
cił to odwołaniem z funkcji dyrektora, ale promocji 
niedouczonemu zetempowcowi odmówił. Do ga-
binetu szefa szkoły wrócił dopiero w 1961 roku.

Pabianickie Technikum Przemysłowo-Pedago-
giczne nie było już szkołą, do której chodzili wy-
łącznie mieszkańcy miasta i okolic. Skierowania do 
TPP wystawiał teraz Centralny Urząd Szkolenia 
Zawodowego w Warszawie. Obowiązywała socja-
listyczna zasada, że szansę nauki trzeba dać mło-
dzieży robotniczo-chłopskiej z całego kraju. Odtąd 
każde województwo dostawało „przydział miejsc” 
w TPP. Według stanu z września 1955 roku, wśród 
339 słuchaczy pabianickiej szkoły, 33 było z Pozna-
nia, 32 z Kielc, 16 z Lublina, 14 z Krakowa, 7 z Zie-
lonej Góry, po 6 z Opola, Rzeszowa i Wrocławia, 

Wydział obróbki mechanicznej w warsztatach szkolnych. 
Rok 1954
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5 z  Warszawy, po 4 z  Białegostoku, Szczecina 
i Torunia, 3 z Gdańska, 2 z Koszalina, 1 z Olszty-
na. Najwięcej uczniów (183) pochodziło z okręgu 
łódzkiego, głównie z wiosek. W internacie męskim 
mieszkało wtedy rekordowo wielu chłopców - 240, 
a w żeńskim - 20 dziewcząt.

Dwie trzecie „tepedowców” miało kiepskie oceny 
z matematyki. Dyrekcja alarmowała o tym władze 
zwierzchnie: „Poziom przygotowania z matematy-
ki, zwłaszcza w klasach pierwszych, był bardzo sła-
by, co wyraźnie występowało w czasie egzaminów 
wstępnych”. Ci, którzy na świadectwach ukończe-
nia podstawówek mieli oceny dobre i bardzo do-
bre, podczas egzaminów wstępnych i  na lekcjach 
w TPP dostawali ledwie „trójki”.

Równie mizernie pierwszoklasiści radzili so-
bie z  językiem polskim. Dyrekcja nie kryła obaw: 
„Uczniowie mają potężne braki zwłaszcza w orto-
grafii. Jedna godzina lekcji polskiego tygodniowo 
nie jest w stanie wyrównać tych braków” - raporto-
wała do kuratorium.

Na wakacyjne praktyki zawodowe (obowiązko-
we) uczniowie starszych klas TPP dostawali skiero-
wania do Zakładów Metalowych im. Józefa Stalina 
w Poznaniu (dawny „Cegielski”), fabryki motocy-
kli w  Świdniku, zakładów w  Zawierciu, Radom-
sku, Bielsku, Wrocławiu, Sosnowcu, Bydgoszczy, 
Szprotawie, Łodzi. Miejscowi mogli praktykować 
w Pabianickiej Fabryce Narzędzi i Fabryce Urzą-
dzeń Mechanicznych.

Zmorą dyrekcji szkoły były regularne kontrole 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspekcje 
przeciwpożarowe w warsztatach. Niemal wszystkie 
wypadały źle, zwłaszcza w odlewni. Mnożyły się 
zalecenia pokontrolne. „Większość istniejących 
niedomagań w  tych dziedzinach wynika z  bra-
ku środków finansowych na poczynienie szeregu 
inwestycji (budowa studni, przebudowa szatni 
w odlewni, zainstalowanie urządzeń odgromniko-
wych)” - pisał dyrektor Kazimierz Wyrzykowski, 
prosząc zwierzchników o kredyty na moderniza-
cję warsztatów.

Zamiast kredytów przysłano zarządzenie, by 
z  muru odlewni zniknęła przedwojenna (z  1927 
roku) metalowa tablica pamiątkowa z  napisem: 
„Szczęść Boże pracy ludzkiej”, uwieczniająca 
pierwszy odlew w szkole. Komunistów raziło od-
woływanie się do Boga.

Tymczasem w budynku głównym zrobiło się cia-
sno, bo do Technikum Przemysłowo-Pedagogicz-
nego chodziło aż 400 uczniów. Męski internat na 
trzecim piętrze przetrwał więc tylko do 1956 roku, 
gdy w  przebudowanych sypialniach urządzono 
pracownie lekcyjne. TPP dostało od miasta zruj-
nowany dwupiętrowy pałac przy ulicy Sejmowej 2. 
Przez rok trwały w nim prace remontowe i adapta-
cyjne. Zaangażowano uczniów starszych klas, któ-
rzy mieli zamieszkać w pałacu.

Roboty udało się zakończyć przed pierwszym 
wrześniowym dzwonkiem w  1957 roku. Na pię-
trowych łóżkach w wyremontowanych salach spało 
od 14 do 32 uczniów. Kierownik internatu, Stefan 
Kałużka, zabiegał o pieniądze na urządzenie natry-
sków i pralni. Jednak dyrekcja szkoły bardziej się 
martwiła o wykarmienie uczniów. W jej rocznym 
sprawozdaniu znalazło się stwierdzenie, iż „do naj-
pilniejszych potrzeb internatu należy zaliczyć wy-
budowanie chlewni”.

Po wyprowadzce internatu, w gmachu przy uli-
cy Piotra Skargi zaszły zmiany. Dwie duże sale 
na parterze dostało uczniowskie kółko twórczości 
technicznej. Dobrze je wyposażono w  przybory 
i  narzędzia. Najzdolniejsi młodzi konstruktorzy 
pracowali tam nad modelami nowych obrabiarek 
i pomocy naukowych. Kółkiem opiekował się inży-
nier Eugeniusz Witkowski. Wspierali go: inżynier 
Czesław Wierzbicki i inżynier Mieczysław Zięba. 
Jedno pomieszczenie na najwyższym piętrze prze-
znaczono na archiwum szkoły i warsztatów.

Inż. Eugeniusz  Witkowski - odważny dyrektor szkoły 
w czasach stalinowskich
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Zmiany zachodziły też w warsztatach, gdzie zain-
stalowano mechaniczne agregaty do mas formier-
skich i  suszarki, zbudowano rdzeniarnię, ułożono 
tory do transportowania ciężkich przedmiotów, 
poprawiono wentylację i ogrzewanie pomieszczeń. 
Znalazły się pieniądze na wyposażenie umywalni 
i  toalety. Władze miasta chwaliły warsztatowców 
za zasługi „w dziele spadku ilości braków w odlew-
ni do nieznacznego procentu”. Pochwały zbierał 
kierownik odlewni, Bolesław Kałużny.

Szkoła pilnie poszukiwała energicznego i  zaan-
gażowanego kierownika świetlicy. Było to zadanie 
ważne, gdyż TPP musiało realizować ministerial-
ny program zajęć kulturalno-oświatowych z mło-
dzieżą. Jednak kolejni nauczyciele słabo wypadali 
w tej roli. Założyli tylko skromny uczniowski chór 
i  kółko recytatorskie. Pod koniec roku szkolnego 
1956/57 w raporcie do władz oświatowych dyrek-
cja się skarżyła: „Dużego zespołu orkiestry dętej 
nie dało się zorganizować z powodu braku dosta-
tecznej liczby instrumentów muzycznych”.

Co czwartek w  TPP wyświetlano film fabularny. 
Uczniowie starszych klas kilka razy w  roku jeździ-
li do Filharmonii Łódzkiej i opery. W marcu 1955 
roku 80 uczniów wybrało się do warszawskiego teatru 
na przedstawienie „Dziadów”, Adama Mickiewicza. 
W szkolnej bibliotece stało wtedy 7581 tomów. Sta-
tystyczny uczeń wypożyczał rocznie 14 książek.

Przodownicy nauki i pracy mogli podczas waka-
cji pojechać na wędrowny obóz górski Zakopane-
-Krynica lub spływ kajakowy do Mikołajek. Przy-
wilej taki dostawało 40 prymusów. Szkoła kupiła 
dla nich 8 namiotów turystycznych. Kierownikiem 
obozów był dyrektor Kazimierz Wyrzykowski.

Absolwenci TPP nie mogli się zatrudniać tam, 
gdzie chcieli. Wszyscy dostawali skierowania do 
pracy w  szkołach wskazanych przez warszaw-
ski Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego. 
W 1956 roku pabianickie TPP znalazło się w wy-
kazie 13 polskich szkół kształcących nauczycieli, 
„których absolwenci podlegają przepisowi usta-
wy o planowym zatrudnieniu absolwentów szkół 
zawodowych”.

Październikowa „odwilż” polityczna 1956 roku 
szybko dotarła do Technikum Przemysłowo-Peda-
gogicznego w Pabianicach. „Poziom pracy dydak-
tyczno-wychowawczej uległ wyraźnemu obniżeniu” 
- raportowała zaniepokojona dyrekcja. „Niewątpliwie 
atmosfera zajść październikowych była jedną z  po-
ważniejszych przyczyn tego niepokojącego zjawiska. 
Objawy niekarności i  lenistwa poważnie wzrosły. 
Zwłaszcza bardzo ujemnie na pracy dydaktyczno-
-wychowawczej w szkole odbiła się publiczna kom-
promitacja i likwidacja Związku Młodzieży Polskiej, 

Internat szkoły przy ul. Sejmowej 2. Lata 60.
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który w TPP pracował intensywnie i miał poważne 
osiągnięcia”. Do ZMP należało 295 uczniów Techni-
kum Przemysłowo-Pedagogicznego.

W  braku dyscypliny i  upadku autorytetów dy-
rektor Kazimierz Wyrzykowski widział główną 
przyczynę kiepskich wyników matur. Egzaminu 
dojrzałości w 1957 roku nie zdało ponad 20 proc. 
uczniów TPP. Rok wcześniej oblało tylko 6,8 proc. 
(11 spośród 169 maturzystów).

Destalinizacja zajrzała też do pokoju nauczyciel-
skiego. W protokole rady pedagogicznej z 1956 roku 
można przeczytać: „W  związku z  uchwałami XX 
Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckie-
go potępiającymi kult jednostki, szeroko omówiono 
te sprawy na specjalnych posiedzeniach rad pedago-
gicznych, w wyniku których wniesiono odpowiednie 
poprawki do programu historii marksizmu, języka 
rosyjskiego i przedmiotów zawodowych”.

Niebawem na dziedzińcu szkoły płonął stos zakła-
manych książek. Uczniowie wrzucili do ognia nawet 
podręczniki do technologii, materiałoznawstwa i ry-
sunku technicznego. Z dymem poszły rozdziały, we-
dług których twórcami technicznych wynalazków, 
od noża tokarskiego po wiertarkę i samochód, byli 
„przodujący konstruktorzy radzieccy”.

Delegacja nauczycieli TPP co dwa tygodnie 
jeździła do warszawskiego Centralnego Ośrodka 
Szkolnictwa Technicznego, by konsultować nowe 
programy nauczania i nowe podręczniki. Zbigniew 
Kowalski (absolwent szkoły, nauczyciel przedmio-
tów technicznych i wieloletni kierownik kształcenia 
praktycznego) wskazał tam lawinę kłamstw w pod-
ręczniku do materiałoznawstwa. „Za Stalina kazano 
nam uczyć, że najlepsza w świecie jest stal z radziec-
kiej rudy żelaza, a nie rudy szwedzkiej, jak doskonale 
wiedzieliśmy” - wspomina Kowalski. „Tymczasem 
na szkolnej wycieczce do Nowej Huty uczniowie 
sami się przekonali, że radziecka ruda jest niewiele 
warta. Te kłamstwa trzeba było wyplenić”.

Absolwentem TPP w 1956 roku był Antoni Mi-
chalak, który po studiach na Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie wrócił do Pabianic. Został 
tu głównym metalurgiem w warsztatach „Mecha-
nika” i  nauczycielem przedmiotów zawodowych. 
Następnie pracował jako technolog i  kierow-
nik odlewni Fabryki Maszyn Górniczych Pioma 
w  Piotrkowie Trybunalskim. Inżynier Michalak 
jest konsultantem filmu krótkometrażowego „Od-
lewnictwo”, jaki w 1962 roku nakręciła Wytwórnia 
Filmów Oświatowych.

W 1957 roku do budynku przy ulicy Piotra Skar-
gi przeprowadzono Zasadniczą Szkołę Zawodową 
z ulicy Wandy Wasilewskiej (obecnie ulica Gdań-
ska). Uczyli się w niej tokarze, frezerzy, ślusarze-
-monterzy i odlewnicy. Powód przeprowadzki był 
oczywisty: w  dobrze wyposażonych warsztatach 
TPP uczniowie mieli znacznie lepsze warunki 
przygotowywania się do zawodu. Tym bardziej, że 
właśnie sprowadzono obrabiarki specjalne: szlifier-
kę do kół zębatych, frezerko-rowkarkę, dłutow-
nice, młoty sprężarkowe i  formierko-wstrząsarki. 
A w budynku szkoły urządzono dobrze wyposażo-
ne pracownie technologii, wytrzymałości materia-
łów oraz izbę pomiarową.

Nauczyciele zawodu: Józef Lis i Ryszard Frasiak, 
wraz z najstarszymi uczniami, w 1960 roku rozpo-
częli montowanie tokarek TUE-35. Te nowocze-
sne na owe czasy obrabiarki, ze śrubą pociągową, 
wałkiem pociągowym i wałkiem sterującym, kupo-
wały w Pabianicach szkoły zawodowe i fabryki. Do 
1972 roku produkowano 14 tokarek rocznie.

W latach 60. nauczyciele i warsztatowcy z TPP 
jeździli na wczasy do Mrągowa, Białego Dunajca, 
Jagniątkowa, Szczawnicy, Sobieszowa, Iławy. Mie-
li wycieczki zagraniczne do Berlina, Pragi, Buda-
pesztu, Złotych Piasków. Niestrudzonymi organi-
zatorami wyjazdów byli nauczyciele zawodu: Jerzy 
Jędrzejewski i Józef Kozłowski.

Matematyki uczył wtedy Aleksander Wesełucha, 
urodzony na Wileńszczyźnie, były więzień obozów 
sowieckiego NKWD, jeszcze długo po wojnie ściga-
ny przez ubecję. Uczniowie zapamiętali go jako mate-
matyka z duszą humanisty, miłośnika muzyki, teatru, 
literatury. Wesełucha wpajał im dobre maniery i zara-
żał pasją do książek. „Nigdy nie podniósł na nas głosu, 
nigdy nie spóźnił się na lekcje” - wspominają.

Przez 26 lat (od 1961 roku) uczył też inżynier 
Henryk Magier, absolwent szkoły. Jego synowie: 
Paweł i Marek, ukończyli pięcioletnie Technikum 
Mechaniczne. Przez 18 lat nauczycielem był in-
żynier Ryszard Sokołowski. Magiera i  Sokołow-
skiego wspierali instruktorzy inżynierowie etato-
wo pracujący w pabianickich fabrykach: Stanisław 
Kulesza, Stanisław Zieliński, Stefan Marynowski, 
Antoni Michalak, Leszek Zawadzki, Zdzisław To-
karczyk, Ryszard Gutowski.

Harcerze znowu wrócili do szkoły późną jesienią 
1956 roku - pięć lat po politycznej decyzji o roz-
wiązaniu organizacji. Nowa drużyna miała dwóch 
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patronów: lotników Żwirkę i Wigurę. Kierował nią 
harcmistrz Zygmunt Nikiel, instruktor pabianickiej 
Komendy Hufca ZHP. W dziejach TPP druhowie 
zapisali się jako łącznościowcy, konstruktorzy, or-
ganizatorzy letnich obozów i spływów kajakowych.

Szkutnictwa uczyli się w  klubie żeglarskim Ligi 
Przyjaciół Żołnierza przy ul. Orlej, a manewrowa-
nia łódkami - na stawach rybnych w Dłutowie i Sta-
wach Stefańskiego w Łodzi. 10 kajaków na waka-
cyjne wyprawy zbudowali w szkolnych warsztatach 
- po lekcjach. Brali udział w Operacji Bieszczady 40 
i Operacji 1001- Frombork. Organizowali kursy ra-
townictwa wodnego, prawa jazdy i kursy na patent 
żeglarski. Podczas letnich obozów prowadzili przy-
stanie kajakowe i kąpieliska z nauką pływania. Trzy-
krotnie zwyciężali we współzawodnictwie o miano 
sztandarowej drużyny Hufca Pabianice.

W 1964 roku druhowie założyli drużynę żeglar-
ską, która urządzała rejsy po Jeziorze Charzykow-
skim. Był też harcerski dyskusyjny klub filmowy, 
klub czytelniczy i krąg instruktorski „Czarna Wy-
dra”. Harcerstwo rozkwitało pod komendami ko-
lejnych drużynowych: harcmistrza Mieczysława 
Mika, harcmistrza Cezarego Stolarczyka i harcmi-
strza Wiesława Krawczyka.

W  szkolnym internacie otwarto wtedy sklepik, 
salę gier, bibliotekę, działał klub „Adept” i pracow-
nia odlewnictwa artystycznego. Kółko fotograficz-
ne, którym kierowali Zdzisław Gierszoń i Marian 

Jedliński, ciemnię urządziło sobie w szafie na ubra-
nia. W  1961 roku, gdy kierownikiem internatu 
został Bronisław Budaszewski, bursę zradiofoni-
zowano i  ogrodzono. Do świetlicy przywieziono 
telewizor - jeden z pierwszych w mieście.

„Ciemną kartę” w dziejach szkolnych warsztatów 
otworzyła rewizja w  magazynach i  seria areszto-
wań pracowników. Podczas inwentaryzacji wykry-
to ubytki państwowych surowców. W drewnianych 
szopach brakowało gąsek metali nieżelaznych, sta-
lowych rur i blach. Część z tych surowców była „na 
stanie” niemal od zakończenia wojny, lecz w ma-
gazynach ich nie odnaleziono. Milicja Obywatel-
ska przesłuchała i  zatrzymała magazyniera oraz 
kilku pracowników. W śledztwie wyszło na jaw, że 
po godzinach pracy warsztatowcy robili fuchy. Na 
własny rachunek wykonywali cmentarne krzyże, 
bramy, furtki, okucia budowlane.

Wkrótce milicjanci znów nawiedzili warsztaty. 
Tym razem powód był natury zbrojeniowej, gdyż 
któryś ze zdolniejszych uczniów skonstruował pi-
stolet. Milicjanci wpadli na jego trop, gdy podczas 
próby broni w pobliżu bursy padł strzał, raniący psa.

1 maja 1963 roku uczniowie TPP byli sprawca-
mi zachwytu pabianiczan. W  pochodzie z  okazji 

Nauczyciele z absolwentami szkoły. Rok 1958
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Święta Pracy pokazali własnoręcznie skonstruowa-
nego gokarta z silnikiem spalinowym od motocy-
kla WFM. Dumnie jechali nim po głównej ulicy 
miasta. Za plecami kierowca wiózł tablicę z napi-
sem „Wykonaliśmy w czasie wolnym”.

Pojazd powstał w  uczniowskim kółku racjonali-
zatorskim pod okiem instruktora tokarzy, Kazimie-
rza Funkiewicza. Lekkie rury na podwozie udało 
się zdobyć w  lotniczych zakładach naprawczych 
w podłódzkim Lublinku. Nauczyciel Zbigniew Ko-
walski wspomina, że po koła pojechał aż do fabryki 
w Świdniku, gdzie wytwarzano części do samocho-
du osobowego mikrus. Prace trwały dwa lata.

Gokarta pomagali budować uczniowie pięciolet-
niego Technikum Samochodowego, utworzonego 
w  1961 roku. Trzy lata później „samochodówkę” 
przeniesiono do nowo otwartej Szkoły Rzemiosł 
Budowlanych przy ulicy Partyzanckiej. Gokart zo-
stał przekazany klubowi sportowemu.

W kółku racjonalizatorskim powstało też mnóstwo 
pomocy naukowych dla „Mechanika”, jakich nie moż-
na było kupić w składnicy sprzętu szkolnego. Ucznio-
wie Kazimierza Funkiewicza zrobili półtorametrowy 
model wiertła, przekroje tokarki i skrzyni prędkości, 
modele brył do nauki rysunku technicznego.

Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej chodził wte-
dy Andrzej Skrzydlewski - znakomity zapaśnik, 
późniejszy brązowy medalista Igrzysk Olimpij-
skich w  Montrealu (1976), dwukrotny brązowy 
medalista mistrzostw świata, wicemistrz Europy, 
sześciokrotny mistrz Polski.

Były to lata świetności pabianickiej szkoły. 
Większość jej absolwentów z  łatwością zdawała 
egzaminy na wyższe uczelnie - nie tylko technicz-
ne. Spośród 31 maturzystów klasy TPP składającej 
egzamin dojrzałości w  1964 roku, 20 ukończyło 
studia wyższe - w tym Akademię Górniczo-Hut-
niczą w Krakowie, Politechnikę Śląską, Politechni-
kę Warszawską, Politechnikę Łódzką, Politechnikę 
Poznańską, Akademię Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego, Szkołę Oficerów Pożarnictwa.

Byli wśród nich: Kazimierz Sujecki - późniejszy 
doktor nauk technicznych, wykładowca na AGH, 
Jerzy Jabłoński - podpułkownik Wojska Polskie-
go, żołnierz Sił Pokojowych Organizacji Narodów 
Zjednoczonych na Bałkanach, Jan Gołębiowski - 
komendant wojewódzki straży pożarnej w  Cheł-
mie, Bolesław Herudziński - poseł Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej na Sejm RP (1996-1997), wielo-
letni pracownik kopalni i  elektrowni Bełchatów. 
Wychowawcami tej klasy w latach 1960-1964 byli 
nauczyciele: Barbara Zboromirska, Eugeniusz Wo-
skowicz i Zbigniew Kowalski.

Starania o  zgodę i  pieniądze na postawienie 
nowoczesnych warsztatów ciągnęły się latami. 
Problemem była też lokalizacja budynków. Osta-
tecznie władze miasta przystały jedynie na zago-
spodarowanie starego obiektu przy ulicy Kazimie-
rza. W latach 1963-1965 szkoła urządziła w nim 
biura warsztatów. Na nowe budynki trzeba było 
poczekać jeszcze kilka lat.

Zakładem opiekuńczym TPP była wówczas pa-
bianicka Fabryka Urządzeń Mechanicznych im. 
Strzelczyka. Jej młodzi pracownicy chodzili do 
wieczorowego Technikum Mechanicznego. Uczyli 
ich m.in.: Ireneusz Bitner (język polski), Włady-
sław Augustyniak (historia), Józef Bieda (fizyka), 
Alina Osińska-Grzegorz (język rosyjski). Przed-
mioty zawodowe wykładali inżynierowie z FUM-u, 
a inżynier Henryk Magier prowadził świetnie wypo-
sażoną pracownię techniczną. Wykonywano w  niej 
zlecenia nawet dla Politechniki Łódzkiej.

W 1966 roku TPP „zagrało” w pierwszym odcin-
ku serialu „Stawka większa niż życie” (reżyser Ja-
nusz Morgenstern). Odcinek nosił tytuł: „Wiem, 
kim jesteś”. Jako niemiecki szpital polowy w oku-
powanym Związku Radzieckim pokazano gmach 
szkoły przy ulicy Piotra Skargi. W drzwiach stała 

Gokart zbudowany przez uczniów 
w warsztatach szkolnych. Rok 1963
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niemiecka lekarka Marta (aktorka Alicja Zommer), 
a  ulicą szedł jej narzeczony, porucznik Abwehry 
Hans Klos (aktor Stanisław Mikulski). Niemka 
była zazdrosna o  dziewczynę, której Hans przed 
chwilą pomagał nieść ciężką walizkę. Widziała to 
z okna. Marta przywołała Hansa, by wypytać o nie-
znajomą. Nie wiedziała, że dziewczyna jest konspi-
ratorką, a w walizce była sowiecka radiostacja. Kil-
ka scen z okupowanego miasta w ZSRR filmowcy 
nakręcili także na pobliskiej ulicy Sobieskiego. Od-
cinek wyemitowano po raz pierwszy w 1967 roku.

Biuro techniczne szkolnych warsztatów praco-
wało wtedy przy modernizacji tokarki 2 TSB. Ro-
biono to pod kierunkiem głównego konstruktora 
Zdzisława Renkiewicza i  głównego technologa 
Romualda Pesta. Po kilku miesiącach powstała 
udana konstrukcja, której dano nazwę TUS-25. Ta 
zgrabna i wydajna obrabiarka błyskawicznie zain-
teresowała rzemieślników, małe firmy i  warsztaty 
szkół zawodowych. W Pabianicach produkowano 
ją przez wiele lat, gdyż corocznie była udoskona-
lana i wciąż chętnie kupowana. Produkcję tokarki 
TUS-25 uruchomiono także w szkolnych warszta-
tach w Warszawie, Katowicach, Opolu, Zamościu, 
Kaliszu, Stalowej Woli, Piotrkowie Trybunalskim, 
Głownie, Tarnowskich Górach.

Ogromnym popytem cieszył się aparat cyklop do 
paletowania ładunków metalową taśmą. W warsz-
tatach „Mechanika” montowano go niemal maso-
wo. Nauczyciel Zbigniew Kowalski wspomina, że 
proces wytwarzania cyklopów był świetnym poli-
gonem zawodowym. Uczniowie robiący elementy 
tego aparatu, doskonalili się w  umiejętnościach 
wiercenia, docierania, skrobania.

W tym samym okresie Romuald Pest i Kazimierz 
Krzemiński skonstruowali stół ślusarski z  regulo-
waną płaszczyzną pracy. Złożyli wniosek racjona-
lizatorski. Kilka takich stołów (serię informacyjną) 
przekazali nauczycielom - do testów. Opinie użyt-
kowników były entuzjastyczne. W  nowe, bardzo 
wygodne stoły, postanowiono wyposażyć warszta-
towe oddziały obróbki i montażu.

W  styczniu 1967 roku Technikum Przemysło-
wo-Pedagogiczne, jako pierwsza szkoła w Pabiani-
cach, dostało od władz kraju Odznakę Tysiąclecia 
Państwa Polskiego. Było to wyróżnienie za prace 
społeczne na rzecz miasta, w tym pomaganie przy 
budowie Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczyn-
ku na Bugaju, urządzanie bulwarów nad Dobrzyn-
ką i porządkowanie parków. Odznakę odebrali naj-
lepsi uczniowie: Andrzej Kittel, Janusz Tomalczyk 
i Stanisław Ziętala.

Przedwojennego sztandaru „Kilińskiego”, oca-
lonego z  okupacji, nie udało się odnaleźć. Nowy 

Kadr z filmu „Stawka większa niż życie”
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sztandar ufundowała rada rodziców. Uroczyście 
zaprezentowano go w styczniu 1969 roku. Rodzice 
przekazali sztandar dyrektorowi Stefanowi Kałużce.

Schyłek lat 60. zeszłego wieku dawał więcej 
swobód. „Mechanik” słynął wtedy w  Pabianicach 
z  głośnych dyskotek, na które przychodziła mło-
dzież z całego miasta. Zawiązał się dyskusyjny klub 
filmowy „Start”, prowadzony przez polonistkę Kry-
stynę Kapitułkę. W szkolnej sali kinowej regularnie 
wyświetlano ambitne filmy fabularne. Zdarzały się 
projekcje zdobytych z wielkim trudem filmów an-
gielskich, amerykańskich i francuskich. Uczniowie 
dyskutowali, brali udział w warszawskich spotka-
niach „Młodzi i  film”. Zdobyli nagrodę w  ogól-
nopolskim konkursie „Film polski w XXX-leciu”, 
zorganizowanym przez miesięcznik „Ekran”. Na-
uczycielka Krystyna Kapitułka pisała pełne pasji 
artykuły o  języku polskim w  „Życiu Literackim”, 
„Kulturze Filmowej”, „Ekranie”.

Szkolna drużyna harcerska pod dziesięciolet-
nią komendą harcmistrza Mieczysława Przysta-
ła urosła do rangi szczepu ZHP. Jej ster przejął 

później harcmistrz Andrzej Mik. Siedzibą VIII 
Szczepu im. Żwirki i  Wigury był internat przy 
ulicy Sejmowej.

Choć zgodę na budowanie nowoczesnych warszta-
tów wydano w 1967 roku, prace w sąsiedztwie szkoły 
rozpoczęły się dopiero dwa lata później. Plan zakładał 
dwa dość długie etapy robót, z dużym udziałem czy-
nów społecznych. Powodem był brak pieniędzy z bu-
dżetu państwa. W pierwszym etapie miała powstać 
kuźnia, hartownia, spawalnia, ślusarnia, modelarnia, 
malarnia, szatnia i kotłownia. Na placu budowy czę-
sto uwijali się uczniowie i  nauczyciele. Zmagania 
trwały dwa lata. 

Część wyposażenia działów warsztatów zaprojek-
towali i wykonali nauczyciele zawodu. Najwięcej pra-
cy włożyli główni mechanicy: Bogusław Zbyszyński 
i Sylwester Szymczak, nauczyciele: Stanisław Ziętala 
i Stefan Jurek oraz spawacz Czesław Skibiński i mo-
delarz Zenon Klimczak. W nowym budynku szyb-
ko uruchomiono m. in. produkcję tokarek TUS-25. 
Stopniowo wycofywano z produkcji przestarzałą to-
karkę TUE-35.

Modernizację odlewni trzeba było odłożyć na 
nieco dalszą przyszłość. Obrabiarki pracowały 
w  pomieszczeniach zastępczych. Do zaprojekto-
wania i  wykonania wyposażenia warsztatów mi-
nisterstwo zobowiązało szkołę. Miała na to cztery 
lata. W gronie absolwentów opuszczających mury 
„Mechanika” w 1970 roku był Zdzisław Błaszków 
- późniejszy komandor porucznik dyplomowany, 
szef Obrony Terytorialnej Marynarki Wojennej 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rok później Zasadniczą Szkołę Zawodową 
ukończył Paweł Janas (urodzony w   1953 roku) 
- piłkarz nożny Włókniarza Pabianice, Widzewa 
Łódź, Legii Warszawa, AJ Auxerre (Francja), po-
wołany przez trenera Kazimierza Górskiego do re-
prezentacji Polski (53 występy, 1 bramka), srebrny 
medalista Mistrzostw Świata we Francji (1982), 
selekcjoner kadry narodowej (2003-2006).

W archiwach zachowały się dokumenty, że Janas 
rozpoczął naukę w 1968 roku. Chodził do klasy 1a, 
gdzie miał się wyszkolić na tokarza. Wychowawca-
mi byli: Józef Wroński i Alina Osińska-Grzegorz, 
a nauczycielem wychowania fizycznego – Andrzej 
Matuszyk. Oceny w dzienniku lekcyjnym świadczą 
o  tym, że Paweł zaliczał się do uczniów dobrych, 
choć czasami wolał iść na trening, niż na materia-
łoznawstwo albo do warsztatów.

Stół ślusarski produkowany w warsztatach szkolnych
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Ćwierć wieku po wojnie w polskich zawodów-
kach i podstawówkach nie brakowało już nauczy-
cieli przedmiotów technicznych. Ministerstwo 
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zarządziło więc 
stopniowe „wygaszanie” techników przemysłowo-
pedagogicznych. Proces ten miał trwać trzy lata, 
do 1973 roku. Ogłoszono, że przyjęć do pierw-
szej klasy pabianickiego TPP nie będzie. Za to 1 
września 1970 roku rozpoczęły się lekcje w czte-
roletniej Pedagogicznej Szkole Technicznej (dzia-
łała do 1974 roku).

PST przygotowywała nauczycieli zawodu dla 
trzyletnich i  pięcioletnich techników w  regionie 
łódzkim. Jej absolwenci szli do pracy ze świadec-
twem dojrzałości i dyplomem technika.

Zanim władze oświatowe zamknęły PST, 
w  1973 roku powołały czteroletnie Liceum Za-
wodowe, uczące mechaników o  specjalności ob-
róbka skrawaniem. Liceum przetrwało osiem lat.

W  szkole działał wtedy szczep harcerski, ale 
niepodzielnie rządząca krajem Polska Zjedno-
czona Partia Robotnicza próbowała narzucić 
druhom sowiecki system wychowawczy. Rozpo-
częła się kolejna faza indoktrynacji nastolatków. 
Towarzysze partyjni kazali masowo zakładać 
w szkołach średnich „klasodrużyny” Harcerskiej 
Służby Polsce Socjalistycznej. Aby odróżnić je 
od „zacofanych” harcerzy noszących szare i  zie-
lone mundurki, wymyślono beżowe bluzy HSPS 
z  czerwonymi krajkami i  bordowymi beretami. 
Umundurowani uczniowie składali ideologiczne 
przyrzeczenie na wierność Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej. Do 1976 roku w szkole powo-
łano 15 drużyn HSPS z  imponującym stanem 
osobowym: 385 uczniów.

Jednak były to działania pozorne. Dyrekcja 
szkoły słała władzom tasiemcowe raporty o  so-
cjalistycznym zaangażowaniu młodzieży i  bez-
granicznym oddaniu wychowawców. Meldowała, 
że zadanie wyznaczone przez partię – opieka nad 
grobami radzieckich żołnierzy poległych w stycz-
niu 1945 roku, jest realizowane „z  należytą od-
powiedzialnością, w duchu proletariackiego inter-
nacjonalizmu”. W rzeczywistości drużyny HSPS 
zajmowały się głównie organizowaniem waka-
cyjnych obozów, rajdów turystycznych i dyskotek 
albo wyświetlaniem filmów fabularnych. W 1981 
roku, gdy w Polsce znowu runął parawan obłudy, 
HSPS rozwiązano.

Kolejna krajowa reforma oświaty sprawiła, że 
we wrześniu 1974 roku pojawił się Zespół Szkół 
Zawodowych nr 2. Skupiał on wszystkie szkoły 
„zameldowane” w budynku przy ulicy Piotra Skar-
gi: pięcioletnie Technikum Mechaniczne, trzyletnie 
Technikum Mechaniczne, Technikum Mechanicz-
ne dla Pracujących, Zasadniczą Szkołę Zawodową 
i czteroletnie Liceum Zawodowe.

Zaledwie rok później władze oświatowe zaordy-
nowały szkole kolejną reorganizacje. Powstało Pe-
dagogiczne Studium Techniczne (działało do 1995 
roku). Przyjmowano do niego uczniów po szkołach 
zawodowych. Regulamin stanowił, iż kandydat 
musi mieć: „tytuł robotnika wykwalifikowanego 
w  zawodach związanych z  obróbką mechaniczną 
oraz montażem maszyn i  urządzeń”. Musiał też 
zdać egzamin wstępny i okazać zaświadczenie le-
karskie o przydatności do zawodu nauczyciela.

Ta czteroletnia szkoła dzienna kształciła techni-
ków-mechaników specjalizujących się w  obróbce 
skrawaniem. Kończyło się ją, zdając dwa egzaminy: 
dyplomowy (dawał tytuł technika) i z przygotowa-
nia zawodowego. Potem można było pisać maturę.

Drugi etap rozbudowy i modernizacji warsztatów 
dobiegł końca w 1975 roku. Przy zagospodarowaniu 
nowych obiektów pracowali wszyscy nauczyciele 
i administracja - także w niedziele i święta. Dzięki 
temu rok szkolny 1975/76 rozpoczęto w nowocze-
snych warsztatach. Warunki nauki i pracy były teraz 
znacznie lepsze. Minister oświaty i kurator szkolny 
nagrodzili za to 13 pracowników „Mechanika”: Jana 
Gramsza, Ryszarda Frasiaka, Jerzego Jędrzejewskie-
go, Tadeusza Jańczyka, Stefana Jurka, Kazimierza 
Krzemińskiego, Wiesława Krawczyka, Tadeusza 
Madeja, Stanisława Marynowskiego, Zdzisława 

Budynek szkoły. Lata 70.
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Renkiewicza, Zygmunta Sobótkowskiego, Kaliksta 
Szczepaniaka, Zdzisława Trzeszczaka.

Warsztatów z trzema salami tokarek, halą monta-
żową, odlewnią i działem obróbki cieplnej nie miała 
żadna szkoła zawodowa w Polsce. Stare warsztaty 
„Mechanika” przez dwa lata mozolnie przebudo-
wywano, by urządzić w nich klasopracownie i biura 
administracji.

W  1974  roku szkolna drużyna piłki ręcznej, 
którą trenował nauczyciel Bogdan Parzonka, wy-
walczyła złoty medal łódzkiej Olimpiady Mło-
dzieży Szkolnej.

Od 1976 roku nowe warsztaty pracowały na dwie 
zmiany, bo praktyczną naukę zawodu pobierali 
w  nich uczniowie Zasadniczej Szkoły Górniczej 
Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów (później 
także Technikum Górniczego). W  Pabianicach 
uczyli się obróbki plastycznej i cieplnej.

Wyroby warsztatowców prezentowano na krajo-
wych wystawach dorobku szkolnictwa zawodowego. 
„Mechanik” zawsze był w awangardzie. Na między-
narodowej wystawie w Lipsku aparat do zabezpie-
czania pakietów taśmą stalową dostał srebrny medal. 
A nowoczesny stół ślusarski z regulowaną płaszczy-
zną pracy wyróżniono w  konkursie Związku Na-
uczycielstwa Polskiego „Stać nas na więcej i lepiej”.

Konstruktor Zdzisław Renkiewicz wspominał, 
że większość prac w warsztatach wykonywali wte-
dy uczniowie. Kadra instruktorska była stopniowo 
redukowana.

We wrześniu 1976 roku w do „Mechanika” wpro-
wadziła się kolejna placówka: Szkoła Przysposa-
biająca do Zawodu. Uczyła przyszłych ślusarzy, 
tokarzy, formierzy i odlewników - chłopców po co 
najmniej sześciu klasach podstawówki.

Robotnicze protesty, jakie wybuchły w  1976 
roku po drastycznych podwyżkach cen żywno-
ści, ominęły Pabianice. Ale choć zaopatrzenie 
stołówki internatu szkoły było mizerne, władze 
nakazały zaprzestać hodowli świń na tyłach pa-
łacu przy ulicy Sejmowej. Ostatnie dwa tuczni-
ki zabrano uczniom. Pretekstem były złe wyniki 
kontroli sanitarnej.

Gmach „Mechanika” znów „zagrał” w  filmie 
fabularnym w 1977 roku - tym razem jako wię-
zienny szpital gestapo. Reżyser Julian Dziedzi-
na wypatrzył go sobie do kręcenia trudnej sceny 
ucieczki więźnia po linie z  okna najwyższego 
piętra. Akcja dramatu „Umarli rzucają cień” roz-
grywa się na Śląsku. Aresztowany przez gesta-
po działacz Polskiej Partii Robotniczej, Gawlas 
(grał go Tadeusz Madeja) ucieka z hitlerowskiej 
katowni. Z dachu sąsiedniej kamienicy ubezpie-
cza go „Mały” (Henryk Talar). Przy skrzyżowa-
niu ulic Piotra Skargi i  Sobieskiego na zbiega 
czeka konny wóz piekarza i dwóch bojowników 
Gwardii Ludowej. Padają strzały, ale więzień jest 
wolny. W filmie tym zagrali m.in.: Jerzy Kryszak, 
Piotr Fronczewski, Ewa Wiśniewska, Tatiana 
Sosna-Sarno, Wojciech Wysocki.

Kadr z filmu „Umarli rzucają cień”
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Niedługo potem rozpoczął się kapitalny remont 
50-letniego już gmachu. W  1978 roku przepro-
wadzono doń Zasadniczą Szkołę Zawodową-Do-
kształcającą z  ulicy Pstrowskiego (obecnie ulica 
Kapliczna). Uczyli się tam mechanicy samochodo-
wi, fryzjerzy, cukiernicy. Z wychowankami przeszli 
ich nauczyciele: Halina Zaleska, Maria Leonard 
Gaś, Irena Firlit, Wiesława Czyż, Marek Stężycki. 
Połączone szkoły miały 33 klasy, prowadziły 7 kie-
runków zawodowych.

W  warsztatach systematycznie wymieniano zu-
żyte urządzenia i obrabiarki. „Przebojem” produk-
cyjnym niezmiennie były tokarki TUS–25. Rocz-
nie montowano do 60 tokarek. Coraz większym 
wzięciem cieszyły się aparaty cyklop (1300 rocz-
nie). Odlewnia wytwarzała korpusy obrabiarek, 
ruszta i płyty z krążkami do pieców kuchennych.

Niebawem rozpoczęto produkcję udoskonalo-
nych aparatów cyklop CBD-1 i  aparatów CBU 
do obciągania skrzyń stalową taśmą. Robiono też 
imadła do rur.

Nie samą techniką żyli uczniowie. „Mechanik” 
był wówczas mocny w olimpiadach wiedzy o Pol-
sce i świecie współczesnym, rozkwitały koła zainte-

resowań: naukowe, kulturalne, turystyczne, sporto-
we. Polonistka Maria Rudnicka uważała, że każdy 
technik powinien być także humanistą, by stać się 
„pełnym człowiekiem”.

Do pięcioletniego Technikum Mechaniczne-
go chodził wtedy Dariusz Koźlenko, późniejszy 
dziennikarz „Newsweeka” i  „Polityki”. Koźlenko 
wspomina: „Przez szkołę przemknąłem jak me-
teor, ale nawet pędząc tak szybko, nie dało się nie 
zapamiętać Marii Rudnickiej, nauczycielki języka 
polskiego. Pamiętam rude, starannie spięte włosy, 
kolorowe swetry robione na drutach (a  może to 
były kamizelki) i łagodny uśmiech. Pani Rudnicka 
uśmiechała się tak naturalnie, jak inni oddychali. 
Nie pamiętam, by choć raz podniosła na lekcji głos. 
Nie musiała. Gdy opowiadała o teatrze, wszyscy jej 
słuchali. Teatr był jej pasją, przekonywała nas do 
niego z całych sił. Jeśli nie mogła nas do teatru za-
brać, zapraszała teatr do nas.

Jedno takie spotkanie utkwiło mi w  pamię-
ci szczególnie mocno. Pamiętam zasłonięte okna 
i nas siedzących w ławkach i na ławkach, byle bli-
żej telewizora. Żeby wszystko widzieć, nie uronić 
z przedstawienia ani słowa. To był spektakl Teatru 
Telewizji - „Kariera Artura Ui”, Bertolda Brechta, 
w reżyserii Jerzego Gruzy, z fantastyczną rolą Marka 
Walczewskiego. Mocny, zmuszający do myślenia. 
Siedzieliśmy cicho, a potem długo dyskutowaliśmy. 
W  szkole, gdzie więcej mówiło się toczeniu i  fre-
zowaniu, my najgłośniej rozmawialiśmy o teatrze.

Była z  nami tylko rok, potem odeszła na eme-
ryturę. Ale to wystarczyło. Kiedy parę lat później 
studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, starałem się być na każdym nowym przed-
stawieniu w lubelskim teatrze im. Osterwy. Nie za-
wsze miałem pieniądze na bilet, ale bileterki mnie 
znały, i kiedy spektakl się zaczynał, uchylały drzwi, 
bym mógł przycupnąć na schodach. Przeżyłem na Maria Rudnicka - nauczycielka języka polskiego

Montaż tokarek TUS-25 w warsztatach szkolnych. Rok 1978
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tych schodach wiele pięknych chwil. Nie byłoby 
ich bez Marii Rudnickiej”.

Trzy miesiące po podpisaniu porozumień gdań-
skich, w  których władze PRL przystały wreszcie 
na wolnościowe żądania Polaków, w „Mechaniku” 
zawiązała się „Solidarność”. 21 listopada 1980 roku 
18 nauczycieli założyło Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność” przy Zespole 
Szkół Zawodowych nr 2. Na pierwszym zebraniu, 
w  głosowaniu jawnym, związkowcy wybrali tym-
czasowy komitet założycielski. Przewodniczącą 
została Janina Jakubowska, zastępczyniami: Jadwi-
ga Mik i Alina Osińska-Grzegorz, sekretarzem - 
Wanda Omelańczuk, członkami komitetu: Irena 
Firlit i Andrzej Mik.

Spisano listę postulatów. Nauczyciele domagali 
się wycofania zakłamanych podręczników do nauki 
historii i  literatury polskiej. Żądali zmiany nasy-
conego indoktrynacją programu nauczania prope-
deutyki nauki o społeczeństwie. Chcieli większych 
uprawnień rad pedagogicznych i wpływu na obsa-
dzanie stanowisk dyrektorów szkół, by skończyć 
z preferowaniem partyjnych miernot.

Na 16 grudnia 1980 roku „Solidarność” szykowała 
w „Mechaniku” uroczysty apel młodzieży - w roczni-
cę masakry strajkujących w 1970 roku robotników 
z Wybrzeża. Był to akt sporej wówczas odwagi.

Niezależny związek zawodowy szybko zdobywał 
poparcie nauczycieli. Zgłaszał kolejne postulaty: by 
przedstawiciele „Solidarności” brali udział w  posie-
dzeniach zespołu kierowniczego szkoły, by urucho-
mić stołówkę, by wywieszać listę nazwisk nauczycieli, 
którym przyznano dodatki specjalne do pensji, by 
pracownikom szkoły wydawać należne ręczniki (każ-
demu jeden rocznie), mydła (jedną kostkę miesięcz-
nie) i papier toaletowy (jedną rolkę miesięcznie).

W styczniu 1981 roku do stałej komisji zakłado-
wej wybrano w tajnym głosowaniu nową szefową 
„Solidarności” - Jadwigę Mik (dostała 6 głosów 
od 16 związkowców). Na swe zebranie związkow-
cy zaprosili nowego dyrektora szkoły, Zenobiusza 
Kołodziejczyka i  kierownika warsztatów, Kaliksta 
Szczepaniaka. Dyrektor zobowiązał się realizować 
postulaty. Stołówka miała być czynna od września 
- na terenie warsztatów. Starano się o  przydział 
garnków, talerzy, sztućców, a  zwłaszcza żywności 
na obiady. Do Urzędu Miasta dyrektor zaniósł pi-
smo z prośbą o przydział reglamentowanego mięsa 
(sprzedawanego na kartki żywnościowe lub pisem-
ne zezwolenie władz).

W czerwcu 1981 roku do szkolnej „Solidarności” 
zapisało się 25 pracowników warsztatów. Była to już 
największe organizacja związkowa w pabianickich 
szkołach średnich. Przedstawiciele warsztatowców 
mieli wejść w skład komisji zakładowej. Zgłoszono 
czterech kandydatów: Wiesława Guzickiego, Wie-
sława Kaczorowskiego, Wiesława Dobiecha, Jana 
Sobczaka. Na tym się kończy ostatni protokół „So-
lidarności” w „Mechaniku”. Kartki, na których były 
spisane nazwiska kolejnych przyjętych związkow-
ców, wydarto z  notatnika, gdy generał Wojciech 
Jaruzelski wprowadził w kraju stan wojenny. Alina 
Osińska-Grzegorz wspomina, że dokumentację 
wyniesiono ze szkoły, bo szafki związkowców mo-
gły być rewidowane przez służbę bezpieczeństwa.

Stan wojenny przerwał też pracę nauczyciel-
skiej komisji historycznej, która próbowała wyja-
śnić okoliczności robót przymusowych w  szkole 
podczas okupacji hitlerowskiej. Komisja zebrała 
wspomnienia wielu byłych pracowników filii firmy 
Lohmann Werke, kompletowała listę przymuso-
wych robotników i  ofiar faszystowskiego terroru. 
Dokumenty te nie zostały opublikowane - trafiły 
do archiwum. „Od stanu wojennego w 1981 roku 
całą sprawę utajniono” - skarżył się przewodniczą-
cy komisji, inżynier Mieczysław Zięba.

 Zespół Szkół Mechanicznych - taką nazwę do-
stał „Mechanik” w  1983 roku. Oprócz kolejnego 
polecenia wymiany tablic na murze, ministerstwo 
przysłało pieniądze na remontowanie i wyposaża-
nie klas. Do większego pomieszczenia przeniesiono 
bibliotekę. Zainstalowano kamery z  monitorami. 
Pieniędzy wystarczyło na przebudowanie boiska.

Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej chodził wte-
dy Tomasz „Oley” Olejnik (urodzony w 1965 roku) 
- późniejszy lider zespołu muzycznego „Proleta-
ryat”, wokalista i  autor tekstów. W 1989 roku na 
wielkim Festiwalu Muzyków Rockowych w Jaro-
cinie „Oley” i  jego formacja  porwali polską mło-
dzież, zdobywając nagrody publiczności, organiza-
torów i dziennikarzy.

Przez dwa lata (w 1985 i 1986 roku) „Mechanik” 
nie miał sobie równych w wojewódzkim konkursie 
„Najlepszy uczeń w zawodzie tokarza”. W szkole 
działało koło miłośników teatru, pod opieką Kry-
styny Klonowskiej, kółko redakcyjno-kronikarskie, 
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recytatorsko-satyryczne, plastyczne, muzyczno-
-wokalne i  fotograficzne. Radiowęzeł kierowany 
przez Wiesławę Malong-Rabiegę nadawał wiado-
mości z  życia szkoły i  audycje słowno-muzyczne. 
Co dwa tygodnie zapraszał na dyskotekę. Ucznio-
wie Marek Charkiewicz i  Mirosław Sewieryniuk 
wygrali eliminacje do zielonogórskiego festiwalu 
piosenki radzieckiej.

Od 1985 roku w warsztatach produkowano koła 
zębate, osie do kół, łańcuchów i  taśmociągów dla 
Fabryki Pojazdów Ciężarowych ZREMB we Wro-
cławiu. Nadal montowano udoskonalane tokarki 
TUS-25, aparaty cyklop CBD-1, odlewy do wier-
tarek i tokarek. Nowa wersja aparatu cyklop „made 
in Mechanik” spodobała się w  Szwecji, gdzie na 
międzynarodowych targach technicznych dostała 
srebrny medal. Dyrektorem szkoły był wówczas 
Zenobiusz Kołodziejczyk.

Na prośbę pabianickich lekarzy, którym brako-
wało szpitalnego sprzętu, w warsztatach „Mecha-
nika” robiono łóżka ortopedyczne, balkoniki, wózki 
oraz urządzenia dla oddziału laryngologii. Wiele 
z  tych wyrobów było pracami dyplomowymi, za-
projektowanymi i wykonanymi przez uczniów.

Do Technikum Mechanicznego chodził wtedy 
Jerzy Minias (ukończył w 1987 roku) - późniejszy ab-
solwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w War-
szawie, brygadier pożarnictwa, do 2012 roku komen-
dant Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

Cztery lata później technikum ukończył kolej-
ny przyszły komendant pabianickich strażaków - 
Andrzej Bohdanowicz, brygadier, także absolwent 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W połowie lat 80. troje młodych niemieckich dzien-
nikarzy: Helga Kohne, Christoph Lune i  Michael 
Oldemeier przypadkowo natrafiło na dokumentacje 
robót przymusowych z okresu Trzeciej Rzeszy. Ma-
teriały te zalegały w archiwum w Detmold (Nadrenia 
Północna-Westfalia). Były wśród nich dokumenty 
firmy Lohmann Werke o  jej filii w podbitej Polsce 
i pabianiczanach wywiezionych w 1944 roku do Bie-
lefeld i Herford. Niemieccy dziennikarze opubliko-
wali w prasie artykuły na ten temat. Redaktor Kohne 
wspomina, że spotkało się to z bardzo emocjonalną 
reakcją czytelników w Republice Federalnej Niemiec. 
Młodsi byli wstrząśnięci, starsi - oburzeni. Ci drudzy 
wysyłali dziennikarzom listy z  pogróżkami. „Mieli 
nas za zdrajców” - opowiada Helga Kohne.

Wkrótce władze niemieckich miast, do których 
podczas wojny zwożono robotników przymuso-
wych z  Pabianic, zmierzyły się z  haniebną prze-
szłością. W  1989 roku zaproszenia do Herford 
dostało 50 pabianiczan zmuszonych do niewolni-
czej harówki w firmie Lohmann Werke. Pojecha-
ło jedenastu. Byli gośćmi honorowymi otwieranej 
ekspozycji dokumentów i fotografii z lat 1944-45, 
obrazujących skalę i  okrucieństwo hitlerowskich 
metod stosowanych wobec ludzi z podbitych krajów.

Grupa byłych robotników przymusowych 
podczas wizyty w Herfordzie. Rok 1989

Helga Kohne podczas wizyty w Pabianicach (pierwsza z lewej) 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
pracowników fabryki Lohmann Werke
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W 1988 roku do Zespołu Szkół Mechanicznych 
chodziło 746 uczniów Technikum Mechanicznego, 
Technikum Zawodowego dla Pracujących, Peda-
gogicznego Studium Technicznego i  Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej. Dyrektor Zenobiusz Koło-
dziejczyk wprowadzał nową specjalizację - technik 
maszyn i urządzeń włókienniczych. Był to rezultat 
współpracy z potężnymi Pabianickimi Zakładami 
Przemysłu Bawełnianego Pamotex. Szkoła podję-
ła się nowego zadania - dla fabryki włókienniczej 
miała przygotowywać mistrzów zmianowych. Do 
pierwszej klasy Technikum Mechanicznego przy-
jęto 24 przyszłych pracowników Pamoteksu.

Warsztaty śmiało mogłyby wtedy pracować na 
trzy zmiany, a i tak nie sprostałyby napływającym 
zamówieniom na odlewy metali (wykonywano 
350 ton rocznie), tokarki TUS-25 (montowano 40 
rocznie) i aparaty cyklop (870 rocznie). Wszystkie 
730 elementy tokarki TUS-25 robiono w warszta-
tach ZSM. Oprócz nauczycieli zawodu i uczniów, 
pracowało tam 53 wykwalifikowanych robotników.

Kończyły się mroczne czasy PRL-u. Gdy w War-
szawie obejmował rządy pierwszy niekomunistycz-
ny premier, Tadeusz Mazowiecki, nauczyciele „Me-
chanika” wzięli się za porządki na swym podwórku. 
Ze ścian w klasach zniknęły portrety wodzów pro-
letariackich rewolucji, z biblioteki - obowiązkowe 
do tej pory „dzieła” jedynie słusznych autorów 
- „inżynierów dusz”. Z  czeluści magazynu wy-
dobyto przedwojennego białego orła, haniebnie 
okaleczonego w  Polsce Ludowej. Odlew z  1938 
roku był w  złym stanie. Dospawano mu koronę 
i pieczołowicie odnowiono w warsztatach. Znowu 
działała „Solidarność”. Kierowania niezależnym 
związkiem zawodowym podjęła się wicedyrektor 
Danuta Teodorczyk.

Dopiero teraz mogło się spełnić pragnienie, by 
do szkoły wrócił jej przedwojenny patron – Jan 
Kiliński. Dogodną okazją było 75-lecie „Mechani-
ka”. 7 grudnia 1990 roku na uroczystość zaproszo-
no też absolwentów i emerytowanych nauczycieli. 
Akt dokumentujący powrót patrona Ministerstwo 
Edukacji Narodowej przekazało dyrektorowi Jano-
wi Ramiszowi. Płaskorzeźbę Jana Kilińskiego po-
darowali szkole dwaj jej absolwenci, inżynierowie 
Ryszard Strzałkowski i Zbigniew Kluczak.

Nagrody kuratora dostali wtedy: Halina Bieda, 
Alina Osińska-Grzegorz, Zdzisław Molenda, Jó-
zef Wroński. Nagrody dla emerytowanych pracow-

ników: Janina Jakubowska, Danuta Koskowska, 
Maria Rudnicka, Stefan Kałużka, Józef Domański, 
Jerzy Jędrzejewski, Stefan Jurek, Zbigniew Kałuż-
ny, Henryk Kołacz, Wacław Kołodziej, Józef Ko-
złowski, Józef Lis, Leon Łącki, Czesław Skibiński, 
Aleksander Wesełucha, Mieczysław Wlazły, Mie-
czysław Zięba. Nagrody dla nauczycieli odebrali: 
Krystyna Klonowska, Wanda Omelańczuk, Wie-
sław Dobiech, Marek Grzegorzewski, Jerzy Kop-
czyński, Zbisław Marynowski, Józef Bieda, Broni-
sław Budaszewski, Ryszard Grzegorzewski, Stanisław 
Łaguniak, Jan Madej, Tadeusz Madej, Romuald Pest, 
Mieczysław Przystał, Kalikst Szczepaniak.

Nagrodzeni zostali też wieloletni pracownicy 

Płaskorzeźba zdobiąca wejście do szkoły
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szkoły, warsztatów i  internatu: Krystyna Dębska, 
Danuta Kupczak, Marianna Michalak, Halina 
Pietrzak, Halina Skwarka, Andrzej Gołębiowski, 
Ignacy Jankowski, Wiesław Kaczorowski, Zenon 
Klimczak, Jerzy Kukułka, Antoni Kszczot, Jan 
Małek, Stefan Patykowski, Bronisław Raczyński, 
Bogusław Zbyszyński.

Rodziła się demokracja, ale i rosła bieda. Warsz-
taty miały coraz dłuższe przestoje, bo rodzący się 
wolny rynek ekonomiczny szybko zweryfikował 
ich wyroby jako techniczne przestarzałe i  zbyt 
drogie. Państwowe zakłady cofały zamówienia, 
prywatni wytwórcy i rzemieślnicy szukali obrabia-
rek bardziej precyzyjnych, wydajnych, mniejszych 
i energooszczędnych. Zaczęło brakować pieniędzy 
na podstawowe wydatki szkoły. Wtedy to komitet 
rodzicielski pod wodzą Krystyny Pawlak i  szkol-
ny pedagog Alina Osińska-Grzegorz postano-
wili organizować dochodowe bale. Przez dziesięć 
lat w  „Mechaniku” wyprawiano huczne imprezy 
sylwestrowe i karnawałowe, podczas których roz-
prowadzano losy loterii fantowych. W  kolejnych 
czterech latach bale organizował nauczyciel Bog-
dan Parzonka. Materialnie wspierali szkołę także 
jej absolwenci.

Na progu głębokich przemian ustrojowych szko-
ła miała 14 nieźle wyposażonych pracowni przed-
miotowych, 234 stanowiska pracy w  warsztatach, 
salę kinową ze 104 miejscami na widowni, dwie 
sale gimnastyczne, bibliotekę z 15.000 książek, ga-
binet lekarski i dentystyczny, internat z 70 łóżkami. 
Trzeba było szukać nowych kierunków kształcenia, 
by przyszli absolwenci mogli znaleźć pracę. Po-
wstawała pracownia komputerowa. Pierwsze kom-
putery (dwa) podarowała „Mechanikowi” pomatu-
ralna szkoła zawodowa w Herford (Niemcy).

Samorząd szkolny zbierał wśród uczniów książ-
ki dla polskiej szkoły w Pietrowce (Kazachstan). 
W 1992 roku wysłał tam 265 tomów, za pośred-
nictwem Związku Sybiraków. Była to inicjaty-
wa absolwenta „Mechanika”, inżyniera Ryszarda 
Strzałkowskiego.

We wrześniu 1993 roku w „Mechaniku” doliczono 
się aż 29 klas. Sama tylko Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa miała 15 klas. Pięcioletnie Technikum 
Zawodowe - 5 klas, trzyletnie Technikum Zawo-
dowe - 2 klasy, Liceum Zawodowe - 3 klasy, Pe-
dagogiczne Studium Techniczne - 2 klasy, Szkoła 

Przysposabiająca do Zawodu - 2 klasy. Dyrektorem 
Zespołu Szkół Mechanicznych został Sławomir 
Wajdner.

„Kiliński” znowu stał się szkołą miejską, odsetek 
uczniów zamiejscowych był znikomy. Internat przy 
ulicy Sejmowej dotrwał do 1996 roku, gdy budynek 
przeszedł pod nadzór powiatu pabianickiego. Urzą-
dzono w nim filię państwowego domu dziecka.

Niemal pół wieku po okupacji w „Mechaniku” zno-
wu pojawili się Niemcy. Tym razem przyjęto ich ser-
decznie. Sprawczynią wizyty była dziennikarka He-
lga Kohne, która w niemieckiej prasie publikowała 
dokumenty z 1944 roku, gdy hitlerowcy wywieźli do 
Herford kilkuset pracowników przymusowych pa-
bianickiej filii fabryki Lohmann Werke: nauczycie-
li, instruktorów zawodu i uczniów przedwojennego 
Gimnazjum Mechanicznego. Podczas pobytu w Pa-
bianicach Helga Kohne skontaktowała nauczycieli 
„Mechanika” z  nauczycielami pomaturalnej szkoły 
zawodowej Wilhelm-Normann Schule w Herford.

Niebawem obie szkoły nawiązały współpracę. 
Uczniowie i  nauczyciele z  Pabianic czterokrotnie 
gościli w Niemczech. Poznali tamtejszą zawodów-
kę, mieli w niej praktyki, zwiedzali kraj. Trzykrot-
nie do Pabianic przyjechała młodzież niemiecka – 
na zajęcia w „zielonej szkole”, praktyki zawodowe, 
dyskusje o ekologii i zwiedzanie Polski. Obejrzała 
Łódź, Bełchatów, Kraków, Wrocław, Karpacz.

Uczniowie i nauczyciele z Niemiec pojechali też 
do hitlerowskiego obozu zagłady w  Oświęcimiu. 
Danuta Teodorczyk, ówczesna wicedyrektor „Me-
chanika”, wspomina, że wracali zdruzgotani wido-
kiem krematoriów i historią obozu, której nie znali. 
Jeden z niemieckich nauczycieli wyznał, że gdyby 
podczas wojny Polacy zrobili coś takiego Niem-
com, dziś nauczyciele z  Herford nie siedzieliby 
przy jednym stole z nauczycielami z Pabianic. I do-
dał: „A wy potrafiliście przebaczyć Niemcom…”.

Grupa uczniów z nauczycielami ,,Mechanika” w Herford
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Nauczyciele z Wilhelm-Normann Schule i Ze-
społu Szkół Mechanicznych ponownie spotkali się 
w Pabianicach w październiku 1999 roku. Polski-
mi opiekunami programu współpracy byli: Ewa 
Chilińska, Elżbieta Zajkiewicz i  Paweł Szałecki. 
Obie szkoły do dziś są partnerami ponadnarodo-
wego unijnego projektu modułowego kształcenia 
uczniów w  zawodach budowlanych. Kilkoro ab-
solwentów zaprzyjaźniło się z kolegami z Niemiec, 
regularnie spotykają się podczas urlopów.

„Mechanik” potrzebował porządnego boiska. Aby 
zebrać pieniądze na rozpoczęcie budowy, nauczy-
ciele organizowali dochodowe bale sylwestrowe, 
szukali sponsorów wynajmowali szkolną siłownię. 
W 1993 roku na boisku klubu sportowego Włók-
niarz urządzono zawody piłkarskie „Wembley Me-
chanika”, z których dochód zasilił fundusz szkoły. 
Prace przy budowie boiska ruszyły w 1994 roku.

W połowie lat 90. zeszłego wieku żadna szkoła 
w Pabianicach nie miała lepszego wyposażenia niż 
„Mechanik”. Urządzono sześć nowoczesnych pra-
cowni, zmodernizowano salę widowiskową, wyre-
montowano siłownię. Prace w księgowości i sekre-
tariacie zostały skomputeryzowane.

Dzięki współpracy z Wilhelm-Normann Schule 
w  Herford nauczyciele „Mechanika” (Ewa Chi-

lińska, Danuta Teodorczyk, Joanna Kłodaś, Edy-
ta Knop, Anna Matyśkiewicz) zostali zaproszeni 
do międzynarodowego projektu CULA - doku-
mentowania historii, warunków życia i  rozwoju 
miast w procesie industrializacji. W projekcie tym 
uczestniczyli nauczyciele z Niemiec, Irlandii, An-
glii i Polski. U nas powstała multimedialna historia 
uprzemysłowienia Pabianic. Pracę wielonarodo-
wego zespołu nagrodzono w Niemczech - za wy-
korzystanie internetu jako ogólnoświatowego me-
dium komunikacyjnego.

W  2000 roku do „Mechanika” chodziło 757 
uczniów, w  tym 179 dziewcząt. Autorzy szkolnej 
kroniki opracowali sylwetki dwóch weteranów 
szkoły: Bogdana Parzonki (uczył od 1970 roku) - 
nauczyciela wychowania fizycznego, wychowawcy 
mistrzów Pabianic i  województwa w  strzelectwie 
sportowym, piłce nożnej, piłce ręcznej, biegach 
przełajowych, budowniczego szkolnego boiska 
i strzelnicy sportowej, oraz Tadeusza Gabary (uczył 
od 1971 roku) - nauczyciela fizyki i elektromecha-
niki, wychowawcy absolwentów, którzy bez proble-
mów zdawali egzamin na politechnikę.

Wyremontowano sale gimnastyczne, w kilku po-
mieszczeniach warsztatów urządzono sale wykła-
dowe. Uczniowie malowali okna i ściany.

Uczniowie WNB i ,,Mechanika” z wizytą w u starosty pabianickiego
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XXI wiek przyniósł kolejną reorganizację i łącze-
nie szkół. W lutym 2001 roku decyzją Rady Powia-
tu Pabianickiego utworzono Zespół Szkół nr 1, do 
którego włączono: Zespół Szkół Mechanicznych 
i Zespół Szkół Budowlanych z ulicy Partyzanckiej 
56. Za kilka miesięcy obie szkoły miały się pomie-
ścić w gmachu „Mechanika”. Na emeryturę odeszło 
wówczas troje długoletnich nauczycieli: polonista 
Maria Leonard Gaś (uczył od 1978 roku), filolog 
niemiecki Ewa Chilińska (uczyła od 1974 roku), 
wychowawca w internacie i kierownik warsztatów 
Stanisław Ziętala (uczył od 1971 roku).

Szkole Podstawowej nr 16 (dziś Gimnazjum nr 3) 
przy ulicy Bocznej 12. Był wrzesień 1963 roku, gdy 
przyjęła 120 uczniów do trzech klas pierwszych. 
Dla zamiejscowych  wstawiono łóżka do interna-
tów przy ulicach: Armii Czerwonej 56 (dziś ulica 
Zamkowa) i Wspólnej 23.

Na etatach zatrudniano zaledwie 5 nauczycieli 
i  księgową. Wspomagało ich trzech instruktorów 
zawodu, pracowników państwowych firm budow-
lanych. W  spisie pomocy naukowych oraz szkol-
nych sprzętów i urządzeń widniała cyfra „0”. Dy-
rektorem „Budowlanki” został inżynier Józef Ozga, 
a kierownikiem warsztatów - Zygmunt Pawlak.

Rok później szkoła skorzystała z  okazji, gdy do 
świeżo wzniesionego gmachu przeprowadzało 
się I  Liceum Ogólnokształcące im. Śniadeckiego. 
Przedwojenny policealny budynek przy ulicy Party-
zanckiej 56 stał się siedzibą „Budowlanki”. Ucznio-
wie odnowili klasy, a  państwo zafundowało meble 
i skromne wyposażenie pracowni zawodowych.

Warsztaty urządzono w  podarowanym przez 
miasto budynku przy ulicy Armii Czerwonej 22 
(dziś ulica Zamkowa) i  przy ulicy Żukowa 112 
(dziś ulica Łaska). W  tym drugim ruszyła beto-
niarnia warsztatów szkolnych.

Wkrótce do gmachu Szkoły Rzemiosł Budow-
lanych wprowadzono Technikum Samochodowe. 
Otwarto też pierwszą klasę Technikum Elektro-
nicznego. Trzeba było uczyć się na dwie zmiany, bo 
brakowało sal lekcyjnych.

W 1967 roku Ministerstwo Oświaty przekształ-
ciło „Budowlankę” w Zasadniczą Szkołę Budowla-
ną, uczącą murarzy, malarzy, spawaczy, instalatorów 
i betoniarzy-zbrojarzy. Nazwa szkoły dość szybko 
nie sprostała rzeczywistości, bo otwarto (w  1970 
roku) trzyletnie Technikum Budowlane dla absol-
wentów zawodówki oraz (w  1972 roku) Techni-
kum Budowlane dla Pracujących. Do budynku po-
bliskiego Technikum Chemicznego przeniesiono 
wówczas Technikum Elektroniczne.

Odkąd dyrektorem szkoły został Zenobiusz Ko-
łodziejczyk (1970), uczniowie „Budowlanki” jeździli 
latem do Karpacza, gdzie podczas praktyk remon-
towali schronisko „Liczyrzepa”. Z  powodzeniem 
startowali w ogólnopolskim turnieju „Złota Kielnia”.

W  1970 roku maturę zdawała ostatnia klasa 
Technikum Samochodowego, a w 1973 roku do eg-
zaminu dojrzałości stanęło pierwszych 36 uczniów 
dziennego Technikum Budowlanego.

Od 1973 roku „Budowlanka” była szkołą przyza-
kładową Łódzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. 
Każdy uczeń dostawał granatowy garnitur, niebieską 

We wrześniu uczniowie i nauczyciele „Budowlan-
ki” przenieśli się na ulicę Piotra Skargi 21. Połączo-
ne szkoły miały profil wielozawodowy. Utworzyły 
największą ponadgimnazjalną szkołę w  powiecie 
(1055 uczniów w  40 oddziałach, 60 nauczycieli). 
Dyrektorem ZS nr 1 został Sławomir Wajdner, do-
tychczasowy dyrektor „Mechanika”.

Był to kres dziejów samodzielnej „Budowlanki” 
- szkoły założonej w  1963 roku decyzją pabiani-
czanina Michała Godlewskiego, wiceministra 
oświaty (byłego dyrektora „Mechanika”). Szkoły, 
której uczniowie i nauczyciele zostawili trwałe śla-
dy w murach odbudowanego Zamku Królewskiego 
w Warszawie i wskrzeszonego Fromborka. A tak-
że na placach budów m.in. szpitali w Pabianicach 
i  Bełchatowie, Centrum Medycznego w  Łodzi, 
Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach i  tutej-
szej komendy policji. Bo wszędzie tam solidnie 
pracowali uczniowie i  nauczyciele pabianickiej 
„Budowlanki”.

Zawodówka budowlana zaczynała jako Szkoła 
Rzemiosł Budowlanych w Pabianicach. Na począ-
tek dostała 3 sale lekcyjne, niewielką pracownię za-
jęć technicznych i pokój nauczycielski w gościnnej 

Dawna siedziba „Budowlanki” przy ul. Partyzanckiej 56
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koszulę i  krawat, odzież roboczą oraz wyżywienie 
podczas nauki i  praktyk. Płacono mu za pracę na 
budowach, traktowaną jako praktyki zawodowe.

Trzy lata później w samej Zasadniczej Szkole 
Zawodowej było aż 11 klas. W Technikum Bu-
dowlanym - 3 klasy,  a  w  Technikum Budow-
lanym dla Pracujących - 5 klas (w tym 2 w filii 
w Koluszkach). Lekcje zaczynały się o godzinie 
7.00 i trwały do 20.00 (na dwóch zmianach), bo 
wciąż przybywało uczniów.

Gdy w  1977 roku znowu zmieniono nazwę - 
na „Zespół Szkół Budowlanych w Pabianicach”, 
absolwenci nie mieli żadnych problemów ze 
znalezieniem pracy. Potężny kryzys rozpoczął 
się dopiero pod koniec lat 80. zeszłego wieku. 
Urynkowienie polskiej gospodarki sprawiło, 
że zamarły place budów, a  wielkie państwowe 
przedsiębiorstwa budowlane nie radziły sobie 
z  rentownością i  prywatną konkurencją. Po-
spiesznie cięto w  nich koszty. Z  utrzymywania 
„Budowlanki” wycofał się dotychczasowy jej 
mecenas - Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów 
Użyteczności Publicznej Budopol-Łódź. Skoń-
czył się etap szkoły przyzakładowej.

Niechcianą „Budowlankę” przejęło łódzkie ku-
ratorium oświaty. We wrześniu pabianicki Urząd 
Miasta dał budynek po szpitalu przy ulicy No-
wotki 33 (dziś ulica św. Jana), a uczniowie i na-
uczyciele wyremontowali go, urządzając 7 sal 
lekcyjnych, salę gimnastyczną, bibliotekę, czytel-
nię, pokój nauczycielski i gabinet lekarski.

Przy ulicy Wspólnej 23 urządzono szkolne 

warsztaty. Dyrektorowi Grzegorzowi Rakowskie-
mu udało się zdobyć pieniądze na zakup maszyn, 
urządzeń, i narzędzi. Pięć lat później otwarto Po-
licealne Studium Zawodowe. Przed połączeniem 
z „Mechanikiem” (w 2001 roku) w Zespole Szkół 
Budowlanych było 17 oddziałów klasowych.

Do historii odchodziła samodzielna szkoła i po-
zalekcyjne osiągnięcia jej uczniów. A było się czym 
pochwalić, bo zespoły muzyczne „Budowlanki” 
zdobywały wyróżnienia w ogólnopolskich przeglą-
dach piosenki młodzieżowej. Najbardziej znanym 
z  nich był „Animato” (Marek Koszada, Aleksan-
der Grygiel, Grażyna Stelmach, Jolanta Antczak, 
Piotr Kowalski, Krzysztof Włodarczyk). Grał też 
„Monolit”, „Pewex”, „Non Stop”. W szkole działa-
ło koło fotograficzne, racjonalizatorskie, sportowe, 
teatralne, turystyczne „Wędrowiec”, kabaret „Ćma” 
i XXII Szczep ZHP. W latach 1991-2000 ucznio-
wie redagowali gazetkę „Ceglaczek”.

W 2002 roku piłkarska reprezentacja „Mechani-
ka” i  „Budowlanki”, trenowana przez nauczyciela 
Pawła Szałeckiego (byłego zawodnika drugoligo-
wego Włókniarza Pabianice), wywalczyła brązowy 
medal wojewódzkiej Licealiady. Grał w niej Mar-
cin Komorowski (urodzony w  1984 roku, uczeń 
Liceum Technicznego) - piłkarz nożny Włóknia-
rza Pabianice, PTC Pabianice, ŁKS Łódź, Legii 
Warszawa, Tereka Grozny (Czeczenia), od 2008 
roku reprezentant Polski. W 2014 roku czeczeński 
klub zapłacił za niego 450 tysięcy euro.

Spotkanie z okazji 50-lecia ,,Budowlanki”
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Przed końcem roku szkolnego uczniowie wybrali 
najlepszych i  najbardziej przyjaznych nauczycieli. 
Zwyciężył Paweł Chmura (katecheta) przed księ-
dzem Stanisławem Ziętkiem (katecheta) i  Anną 
Matyśkiewicz (historia i wiedza o społeczeństwie).

Od września 2002 roku do 38 klas chodziło 993 
uczniów. W  szkole wprowadzono identyfikato-
ry z fotografią ucznia, jego imieniem, nazwiskiem 
i nazwą klasy. Noszone na ubraniach identyfikato-
ry dostało też 68 nauczycieli. W drzwiach szkoły 
dyżurował portier. Obcych nie wpuszczał. Na ścia-
nach korytarzy pojawiły się kamery monitorin-
gu. Dyrektor Sławomir Wajner tłumaczył to tym, 
że trudno było zapanować nad tysięczną „armią” 
uczniów i że po szkole kręcili się dilerzy narkoty-
ków, o czym powiadomił policję.

Także we wrześniu ruszyło Liceum Profilowane 
przygotowujące mechatroników oraz specjalistów 
od ochrony środowiska i  zarządzania informacją. 
Powstało też Gimnazjum Powiatowe.

W  grudniu 2002 roku zmarł Stefan Kałużka - 
najdłużej urzędujący dyrektor „Mechanika” (1962-
1981), nauczyciel matematyki, wcześniej wycho-
wawca i kierownik internatu przy ulicy Sejmowej. 
To za jego rządów udało się rozbudować i wielo-
krotnie zmodernizować warsztaty, które znowu 
(podobnie jak w  latach 30. zeszłego wieku) stały 
się dobrze prosperującą firmą produkcyjną.

Sukcesy sportowe przyniósł szkole 2003 rok. 
Drużyna tenisistek stołowych (Karolina Olszew-
ska, Milena Otomańska, Beata Sukiennik) przy-
wiozła z  Torunia srebrny medal Ogólnopolskich 
Igrzysk Szkół Budowlanych. Siatkarze ZS nr 1 
dołożyli do tego brązowy medal Mistrzostw Polski 
Szkół Budowlanych.

W „Mechaniku” urządzono wtedy pierwszy zor-
ganizowany punkt krwiodawstwa. Zawiązał się 
Klub Honorowych Dawców Krwi, którym po-
kierował Bartosz Prus, uczeń Technikum Mecha-
nicznego. Przez dwanaście edycji krajowego tur-
nieju „Młoda krew ratuje życie” uczniowie oddali 
ponad 650 litrów tego bezcennego leku. „Kiliński” 
był trzecią szkołą w Polsce (2006/2007) najlepiej 
promującą honorowe krwiodawstwo i przekazują-
cą szpitalom najwięcej krwi, wieloletnim liderem 
klasyfikacji wojewódzkiej. Zorganizowano tutaj 

Stefan Kałużka - najdłużej urzędujący dyrektor szkoły Medalistki Mistrzostw Polski szkół budowlanych

Piłkarska reprezentacja szkoły 2002
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40 „wampiriad” - akcji honorowego krwiodawstwa. 
Sztandar szkoły udekorowano Odznaką Honoro-
wą Polskiego Czerwonego Krzyża (2009).

W czerwcu 2003 roku wraz z maturzystami po-
żegnano odchodzącą na emeryturę długoletnią (od 
1973 roku) sekretarkę, księgową i kasjerkę „Mecha-
nika” - Halinę Pietrzak.  Nauczyciele nazywali ją 
„Chodzącą Encyklopedią Szkoły”. A uczniowie za-
pamiętali jako osobę bardzo im życzliwą i pomocną.

Do kilku zaadoptowanych pomieszczeń warsz-
tatów wprowadzono Gimnazjum Powiatowe. Rok 
szkolny 2004/2005 rozpoczął się w  29 klasach, 
do których chodziło 730 uczniów. Budowlańców 
uczono w 3 technikach, mechaników - w jednym. 
10 oddziałów miała zasadnicza szkoła zawodowa, 
a 2 oddziały - gimnazjum.

Warsztatów nie uratowano. Od 1989 roku ich 
produkcja gasła. W kraju załamał się przemysł ma-
szynowy, państwowe zakłady wstrzymały inwesty-
cje, zwalniały nawet doświadczonych fachowców. 
Szkoła nie radziła sobie ze zdobywaniem nowych 
rynków zbytu, prywatnych kooperantów i odbior-

ców. Redukowała też kierunki kształcenia.
Wkrótce wyszło na jaw, że warsztaty, których 

nie modernizowano od lat 70., urągają normom 
ochrony środowiska. Na wymianę wyeksplo-
atowanych pieców do ogrzewania hal zabrakło 
pieniędzy. Skutkiem tego stare piece defektowa-
ły, a  warsztatowe oddziały nie były dostatecznie 
ogrzane. Przez ogromne pojedyncze okna ucieka-
ło mnóstwo ciepła, szwankował system odprowa-
dzania toksycznych oparów. W takich warunkach 
mało która firma dała się namówić na wynajęcie 
pomieszczeń, by uruchomić w  nich własną pro-
dukcję. Upadła też koncepcja warsztatów mię-
dzyszkolnych. Koszty utrzymania „biernych” 
obiektów przerosły możliwości „Mechanika”.

Pod koniec lat 90. warsztaty stanęły. Najlepsze 
maszyny i  urządzenia dyrekcja wyprzedawała. 
Starsze i  bardziej wysłużone odesłano na złom. 
Do 2004 roku warsztaty były już tylko gospodar-
stwem pomocniczym przy ZS nr 1. Ogołocony-
mi budynkami zarządzało Centrum Kształcenia 
Praktycznego - samodzielna jednostka budżeto-
wa. Na zajęcia „warsztatowe” uczniowie chodzą 
teraz do pracowni w  głównym gmachu szkoły 
i zaprzyjaźnionych firm w mieście. Chluba „Me-
chanika” - odlewania, jest dziś ruiną.

Opustoszały budynek szkolnej odlewni. Rok 2008
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Dwa lata po zdobyciu srebrnego medalu Mi-
strzostw Polski Szkół Budowlanych tenisistki sto-
łowe ZS nr 1: Milena Otomańska, Beata Sukiennik, 
Ewelina Sukiennik, przywiozły do Pabianic „złoto”.

Rok później triumfatorami turnieju Mistrzostw 
Polski Szkół Budowlanych w Iławie byli piłkarze 
nożni, wygrywając w  finale z  bardzo silną szkołą 
z Kielc 2:1. Zwycięska reprezentacja ZS nr 1 grała 
w  składzie: Sebastian Rogaczewski, Dawid Wójt, 
Marcin Chmielecki, Mateusz Sowiński, Łukasz 
Wiszowaty, Paweł Drewniak, Marcin Kluch, Mi-
chał Bogdan, Kacper Kosmala, Piotr Psuja, Adrian 
Konasiewicz, Marcin Bochenek, Michał Ślęzak, 
Mateusz Gromadzki, Michał Stępień. Trenowali 
ich nauczyciele: Paweł Szałecki i Dariusz Niciński

Na zjeździe absolwentów w roku 2005 odliczyło 
się blisko 400 osób. Senior, Zdzisław Piechota, do 
„Kilińskiego” chodził jeszcze przed wojną. Oku-
pacyjną pracę przymusową w  warsztatach, które 
hitlerowcy przemienili w fabrykę broni i amunicji, 

pamiętał absolwent Tadeusz Szafrański. Zjechali 
też byli uczniowie pierwszej klasy powojennego 
Gimnazjum Mechanicznego.

Po 30 latach pracy odszedł na emeryturę Bog-
dan Parzonka - nauczyciel wychowania fizyczne-
go. Niedługo potem emerytką została polonistka 
Krystyna Klonowska (uczyła od 1977 roku).

Budynek szkoły. Rok 2005

Absolwenci oglądają wystawę poświęconą 90-leciu szkoły
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Dopiero od 2006 roku wymieniano w „Mechani-
ku” stare okna (wstawione tuż po wojnie). Przy du-
żej pomocy uczniów wyremontowano sale lekcyj-
ne i ułożono posadzki w korytarzach. Wysłużoną 
kotłownię węglową udało się zastąpić gazową. Aby 
nie marnować ciepła, zewnętrzne ściany budynku 
szkoły  ocieplono i  pokryto kolorowym tynkiem. 
Gmach stracił charakterystyczny (ponury) wygląd, 
czym przez niemal pół wieku zwracał uwagę twór-
ców wojennych filmów fabularnych.

Były już 4 pracownie komputerowe (po 15 kom-
puterów w każdej), przyzwoicie wyposażone cen-
trum multimedialne i  kawiarenka internetowa. 
Rozpoczęto komputeryzację szkolnej biblioteki. 70 
proc. absolwentów „Kilińskiego” dostało się na stu-
dia - zwłaszcza wieczorowe i zaoczne.

W Zespole Szkół nr 1 kształcono wtedy techników 
budownictwa, techników mechaników, techników 
mechatroników. Było też Liceum Ogólnokształcące, 
Liceum Profilowane (kształtowania środowiska i za-
rządzania informacją) oraz roczna szkoła policealna, 
przygotowująca do zawodu technik mechatronik. 
Rok szkolny 2006/2007 rozpoczęło 537 uczniów.

W 2006 roku mieszkańcy Pabianic wybrali pre-
zydentem swego miasta Zbigniewa Dychtę (uro-
dzony w  1945 roku) - absolwenta Technikum 
Mechanicznego i  Politechniki Łódzkiej, byłego 
nauczyciela przedmiotów zawodowych w „Mecha-
niku”, wicedyrektora tej szkoły. Dychto rządził Pa-
bianicami przez dwie kadencje. We władzach miasta 
i powiatu zasiadało więcej absolwentów „Mechanika”. 

Przewodniczącymi Rady Miejskiej byli: Mieczysław 
Mik (w latach 1998-2000), Jerzy Marynowski (2002-
2006) i dr Andrzej Żeligowski, wykładowca na Poli-
technice Łódzkiej (od 2014), a starostą pabianickim 
- Grzegorz Janczak (2000-2006).

Na zapomnianej mogile Franciszka Tymienieckie-
go – ojca potęgi przedwojennej Szkoły Rzemieślni-
czo-Przemysłowej, zmarłego w 1942 roku, „Mecha-
nik” ufundował nagrobek. Starania o  to rozpoczął 
absolwent szkoły, Jerzy Jędrzejewski (1926-2015). 
Nagrobek wybitnego organizatora i pedagoga stanął 
na pabianickim cmentarzu katolickim.

„Mechanik” przestawał być wyłącznie „kuź-
nią techników”. W  2007 roku pierwsze miejsce 
w  ogólnopolskim konkursie literackim „Mój nie-
powtarzalny świat” zdobyli uczniowie drugiej klasy 
liceum profilowanego (Adrian Kołodziej, Michał 
Knopf, Monika Krawczyk, Dawid Stachera, Łukasz 
Gliszczyński, Piotr Brzeziński, Sandra Skierkowska, 
Przemysław Mik). Pod kierunkiem Renaty Koło-
dziejczyk napisali i zilustrowali reportaż „Pabianice 
- miasto kontrastów”, najwyżej oceniony przez war-
szawskie Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Zdzisław Piechota 
- najstarszy absolwent podczas obchodów 90-lecia

Dwa lata później w  ogólnopolskim konkursie 
plastycznym „Klasa ze snów”, projekt podmor-
skiej pracowni autorstwa uczniów „Mechanika”: 
Małgorzaty Barabasz, Karoliny Maślak, Pauliny 
Skoniecznej, Patryka Perki i Tomasza Kopyckiego, 
dostał nagrodę internautów, pokonując 900 prac 
z całego kraju. Był to konkurs zorganizowany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ta sama praca 
zdobyła drugie miejsce w kategorii szkół średnich. 
Zespołem młodych twórców opiekowały się Rena-
ta Kołodziejczyk i Urszula Pościk.

Wśród pięciu laureatów krajowego konkursu 

Projekt podmorskiej pracowni autorstwa uczniów ,,Mechanika”
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„Poezja łączy ludzi” znalazł się Krzysztof Korn, 
uczeń czwartej klasy Technikum Mechatroniczne-
go, autor eseju o wierszu Zbigniewa Herberta. Za-
siadający w jury konkursu poeta Adam Zagajewski 
i pisarz Janusz Głowacki nie mieli wątpliwości, że 
Korn ma literacki talent.

Gdy w Pabianicach upadły wielkie zakłady włó-
kiennicze oraz Fabryka Urządzeń Mechanicznych 
i  Fabryka Maszyn Drogowych, absolwenci „Me-
chanika” nie mogli już liczyć na pracę w wyuczo-
nym zawodzie. Zajęcia musieli szukać daleko od 
domu - nawet na Śląsku. „Chcemy uczyć także me-
chaników lotniczych” - wiosną 2008 roku w tygo-
dniku „Życie Pabianic” zapowiadała Janina Śmie-
chowicz, dyrektorka Zespołu Szkół nr 1.

Nie był to pomysł szalony, gdyż w  pobliskim 
Łasku rosła nowoczesna 32. Baza Lotnictwa Tak-
tycznego, w Łodzi rozwijały się Wojskowe Zakła-
dy Lotnicze nr 1, a  w  Konstantynowie Łódzkim 
- firma budująca i naprawiająca płatowce. „Absol-
wentom szkoły lotniczej pracy nie zabraknie” – za-
pewniał major rezerwy pilot Jakub Miazek, jeden 
z pomysłodawców lotniczego technikum w Pabia-
nicach. „Mogą ich uczyć inżynierowie z  jednostki 
wojskowej w Łasku”.

Czwarta w  Polsce (po Warszawie, Radomiu 
i  Malborku) klasa cywilnego Technikum Lotni-
czego „wystartowała” w ZS nr 1 we wrześniu 2008 
roku. 23 uczniów (tylko chłopców) miała dopro-
wadzić do tytułu technika mechanika lotnictwa. 
Na zajęcia specjalistyczne z pierwszą klasą dojeż-
dżało dwóch wykładowców i  jeden instruktor - 
emerytowani inżynierowie lotnictwa wojskowego. 
Do programu nauczania włączono język angielski 
dla mechaników lotniczych, materiałoznawstwo 
lotnicze i  termodynamikę. Matematyki, fizyki, 
chemii, języka polskiego, historii, wiedzy o społe-
czeństwie, wychowania fizycznego uczyli etatowi 
nauczyciele „Mechanika”.  

Wiosną 2009 roku przy szkolnych warsztatach 
stanął samolot szkolno-treningowy Iskra TS11 
z  1974 roku, oznaczony numerem taktycznym 
„1206”. Zgodę na przywiezienie go do Pabianic ze 
„Szkoły Orląt” w Dęblinie (wraz kilkoma typami 
silników i częściami zamiennymi) dało Minister-
stwo Obrony Narodowej. „Firma Air-Way z Kon-
stantynowa zadeklarowała wyposażenie szkolnej 
pracowni, a Wojskowe Zakłady Lotnicze w Łodzi 
liczą na zatrudnienie absolwentów klasy lotniczej” 
- pisał dziennik „Polska The Times”.

Start szkoły lotniczej był udany, lecz wkrótce 
zaczęły się „turbulencje”. Szybko wykruszyła się 
kadra dojeżdżających wykładowców i instrukto-
rów, rygorystyczne procedury NATO zabroniły 
cywilnym uczniom zbliżać się do wojskowych 
samolotów wielozadaniowych F-16 stacjonują-
cych w  Łasku. Młodzież odsyłano do hangaru 
„archeo”, gdzie stoją stare maszyny. Mimo obiet-
nic żadna firma lotnicza nie czekała na absol-
wentów cywilnej szkoły lotniczej.

Spośród 23 uczniów pierwszego rocznika, 
szkołę ukończyło 15. Aby uzyskać tytuł technika 
mechanika lotnictwa, abiturienci musieli stanąć 
przed okręgową komisją egzaminacyjną. Trudny 
egzamin zdał tylko jeden. Z  drugiego rocznika 
zdało sześciu, z trzeciego - nikt. Po czterech latach 
nabór chętnych do Technikum Lotniczego przy 
ZS nr 1 wstrzymano. Samolot wciąż stoi za szkołą.

Jesienią 2009 roku dwaj absolwenci 5-letniego 
Technikum Mechanicznego z  1983  roku:  Ire-
neusz Jarzyński i  Tomasz Zmysłowski, pokaza-
li pełnometrażowy film dokumentalny o   historii 
i  tradycjach „Mechanika”. Nosi on tytuł „Szkoła 
Rzemiosł”. Zmysłowski i  Jarzyński pracowali nad 

Samolot Iskra TS11 na szkolnym boisku. Rok 2009

Wojciech Tymieniecki z twórcami filmu „Szkoła Rzemiosł”. 
Rok 2009
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filmem niemal rok, gromadząc archiwalne fotogra-
fie, świadectwa szkolne oraz rozmowy z byłymi na-
uczycielami i uczniami.

Na premierę (8 października 2009 roku) w sali wi-
dowiskowej „Mechanika” zaproszono m.in. byłych 
przymusowych pracowników  pabianickiej filii fabry-
ki Lohmann Werke: Tadeusza Szafrańskiego, Maria-
na Janeckiego i Janusza Janicza. Gościem honorowym 
był Wojciech Tymieniecki - wnuk  przedwojennego 
dyrektora Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej.

Od 2011 roku „Mechanik” jest objęty patronatem 
Politechniki Łódzkiej. Uczniom i  nauczycielom 
gwarantuje to wstęp do pracowni naukowych PŁ, 
świetnie wyposażonego laboratorium miernictwa, 
biofizyki, pracowni obrabiarek. A także na wykła-
dy z  materiałoznawstwa i  symulacje komputero-
we w katedrze wytrzymałości materiałów.  Dzięki 
temu droga absolwentów „Mechanika” na studia 
może być łatwiejsza.

Znikną ruiny warsztatów, będzie kryty basen 
z lodowiskiem - taką decyzję podjęły w 2014 roku 
władze powiatu pabianickiego. W ciągu trzech lat 
za 17 milionów zł na tyłach „Mechanika” ma po-
wstać 25-metrowy basem z sześcioma torami pły-
wackimi, brodzikiem dla dzieci, zjeżdżalnią, sauną. 
Obok stanie lodowisko pod dachem o wymiarach 
20 metrów na 40 metrów, czynne od listopada do 
marca. Wiosną lodowisko ma się zmieniać w skate 
park lub pole golfowe. 85 proc. kosztów budowy 
pokryje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalne-
go. Prace rozpoczną się od rozbiórki warsztatów.

Jest rok 2015. Kończy się pierwsze stulecie szkoły, 
która przetrwała dwie wojny światowe, dwukrotnie 
należała do elity polskich zawodówek, wychowa-
ła cenionych fachowców, wynalazców, naukowców, 
menadżerów firm, bohaterskich obrońców ojczyzny 
i wybitnych sportowców, 14-krotnie zmieniała nazwę 
i zdołała wykształcić blisko 15 tysięcy absolwentów.

Do monografii „Mechanika” zaczerpnąłem informacje 
z  prac historycznych: Wandy Kaluty, Alicji Dopart, Helgi 
Kohne, Mieczysława Zięby; opracowań: Kaliksta Szcze-
paniaka, Zenobiusza Kołodziejczyka, Tadeusza Szafrań-
skiego, Jerzego Adamusa; zbiorów archiwalnych: Bunde-
sarchiv Koblenz (Niemcy), Philipps-Universität Marburg 
(Niemcy), Instytutu Pamięci Narodowej, Biblioteki Naro-
dowej w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, 
Archiwum Państwowego w Łodzi, Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej w  Łodzi, Polskiej Kroniki Filmowej, Sądu 
Okręgowego w Łodzi, Biblioteki Jagiellońskiej oraz archi-
wów stuletniej szkoły i filmu „Szkoła Rzemiosł”, Ireneusza 
Jarzyńskiego i Tomasza Zmysłowskiego.

Roman Kubiak

Pierwsza nagroda dla ucznia Marka Berlaka 
i druga nagroda dla Jakuba Koniecznego w ogól-
nopolskim konkursie „Zwykli ludzie - wielkimi 
bohaterami” (o  Janie Kilińskim), to tylko niektó-
re osiągnięcia szkoły w  2014 roku. Z  krajowego 
turnieju „Buduj z pasją” uczniowie Marek Jasiński 
i Dawid Pikula wrócili z  trzecią nagrodą. Robert 
Tuz przywiózł pierwszą nagrodę krajowego kon-
kursu tanecznego Poznań Moves Contess, Karo-
lina Bieniek i Joanna Folusiak wygrały powiatowy 
konkurs „Twój zawód - twoja kariera”, a „Mecha-
nik” triumfował we współzawodnictwie sportowym 
szkół powiatu pabianickiego.

Podpisanie umowy patronackiej z Politechniką Łódzką

Konkurs budowlany ,,Buduj z pasją”
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W drugie 100-lecie wkraczamy z dużym optymi-
zmem, choć wraz ze zmianą priorytetów szkolnic-
twa ponadgimnazjalnego i niżem demograficznym, 
nastały trudne czasy dla szkół zawodowych. Pamię-
tając jednak o dokonaniach naszych poprzedników, 
robimy wiele by sprostać dzisiejszym oczekiwaniom 
wobec takiej szkoły jak „Mechanik”. Zmieniamy jej 
oblicze nie tylko wizualne, ale także i to dotyczące 
nowoczesnej bazy dydaktycznej, ciekawych kierun-
ków kształcenia oraz możliwości realizacji pasji wy-
kraczających poza program nauczania.

Szkoła nieustannie wzbogaca swą ofertę edu-
kacyjną. Ściśle współpracujemy z  pabianickimi 
pracodawcami i Cechem Rzemiosł Różnych w 
zakresie kształcenia zawodowego. Otwieramy kla-
sy patronackie, tworzymy ośrodki egzaminowa-
nia, współpracujemy z uczelniami wyższymi oraz 
ośrodkami doskonalenia zawodowego i kształcenia 
praktycznego. Jesteśmy liderem we wzbogacaniu 
procesu kształcenia systematycznie wykorzystując 
środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W 
latach 2011-2013 zrealizowaliśmy projekty unij-
ne - „Teraz uczeń - nowe kwalifikacje”i „Zawód-
-kariera-sukces” w partnerstwie z Uniwersytetem 
Łódzkim. Obecnie nasi uczniowie są uczestnikami 
projektów „PWP Kształcenie modułowe - szansą 
edukacyjnego rozwoju” w partnerstwie z Wilhelm 
Normann Berufskolleg z niemieckiego Herford 
oraz „Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca” 
(2013-2015). Dzięki nim umożliwiamy uczniom 
uzyskiwanie dodatkowych umiejętności i kwalifi-
kacji potwierdzanych certyfikatami w zakresie: pro-
jektowania inteligentnych domów (we współpracy 
z firmą F&F), komputerowego wspomagania pro-
jektowania AutoCAD i Inventor, programowania 
obrabiarek CNC, projektowania AutoDesk, a także 
poznania polskiego i europejskiego rynku pracy.

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi 

objęci zostaliśmy patronatem Wydziału Mecha-
nicznego oraz Wydziału Budownictwa i Architek-
tury Politechniki Łódzkiej. Daje to nam możliwość 
korzystania z laboratoriów i sal wykładowych łódz-
kiej uczelni oraz wykorzystania potencjału dydak-
tycznego tamtejszych pracowników naukowych. 

Na terenie Zespołu Szkół nr 1 działa koło naukowe 
„Obrabiarki CNC”, którego działalność wspiera Pa-
bianicka Fabryka Narzędzi PA-FA-NA. Należymy 
do Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego. Re-
alizujemy wraz z Państwową Szkołą Muzyczną I i 
II stopnia w Pabianicach innowację pedagogiczną 
„Z kulturą przez wieki”

Jednak szkoła to nie tylko nauka. Mamy bogatą 
ofertę zajęć pozalekcyjnych, w ramach której aktywnie 
działa szkolne koło PCK-HDK, Caritas, Wolonta-
riat, koło strzeleckie, koło fotograficzne. Wiele cieka-
wych inicjatyw podejmuje Samorząd Uczniowski. 

Jesteśmy członkiem Krajowej Federacji Szkol-
nictwa Zawodowego i Kultury Fizycznej „Bu-
dowlani”, organizatora mistrzostwa Polski szkół 
budowlanych w kilkunastu dyscyplinach sporto-
wych oraz konkursu „Buduj z pasją”, objętego pa-
tronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu nauczycieli 
nasi uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia 
w różnego rodzaju konkursach - naukowych, lite-
rackich, plastycznych, muzycznych, zawodowych. 
Jesteśmy liderem we współzawodnictwie sporto-
wym szkół powiatu pabianickiego, zdobywamy 
medale wojewódzkiej Licealiady.

A wszystko po to, by sprostać wyzwaniu, jakie 
postawili przed nami nasi poprzednicy oraz dzi-
siejsi uczniowie. Dlatego wszelkie działania, podej-
mujemy w zgodzie z obowiązującą od lat maksymą 
- „Nie dla szkoły się uczysz, lecz byś żyć potrafił”. 

dyrektor szkoły
Paweł Szałecki

Podsumowanie
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Dyrektorzy szkoły

Wicedyrektorzy szkoły

Artykiewicz Stefan
Borówka Jan

Buchowski Jerzy
Druch Czesław

Dychto Zbigniew
Frebel Karol

Gajewski Hieronim
Gajewski Jan

Jagielski Mieczysław
Klonowska Krystyna

Kołodziejczyk Renata
Kosmalski Zygmunt
Kowalski Zbigniew

Koziara Teofil
Linkner Henryk

Malong-Rabiega Wiesława
Nowakowski Mieczysław

Owczarek Jan
Przybyła Ryszard

Soj Roman
Szałecki Paweł

Śmiechowicz Janina
Teodorczyk Danuta

Woskowicz Eugeniusz
Zięba Mieczysław

Ks. Rylski Stefan 1915-1920
Kuroczycki Zygmunt 1920-1921
Krotkiewski Zygmunt 1921-1924

Tymieniecki Franciszek 1924-1939
Bergfeld Fryderyk 1939

Andrzejewski Feliks 1945-1946
Szymanowski Michał 1946-1947

Godlewski Michał 1947-1951
Kałużny Bolesław 1951-1952

Witkowski Eugeniusz 1952-1953
Kiełczewski Henryk 1953-1954

Wyrzykowski Kazimierz 1954-1957
Witkowski Eugeniusz 1957-1961

Owczarek Jan 1961-1962
Kałużka Stefan 1962-1981

Kołodziejczyk Zenobiusz 1981-1990
Ramisz Jan 1990-1993

Wajdner Sławomir 1993-2006
Śmiechowicz Janina 2006-2011

Szałecki Paweł 2011 -
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Kierownicy szkolnych warsztatów 

Kuroczycki Zygmunt
Thiel Karol 

Krotkiewski Zygmunt
Ptaszyński Aleksander

Hyniewski Henryk
Kostelecki Franciszek
Zboromirski Daniel
Szczepaniak Kalikst
Wierzbicki Czesław
Zientala Stanisław
Śmigielski Andrzej

Grzegorzewski Ryszard
Papiewski Wiesław

Kierownicy odlewni 

Wagner Władysław
Olejnik Teobald

 Kałużny Bolesław
Madaj Jan
Ramisz Jan

Tkaczuk Janusz 
Rydz Andrzej

Szkolni pedagodzy

Maleta Elżbieta
Rudnicka Maria
Czyż Wiesława

Osińska-Grzegorz Alina
Adamkiewicz Urszula

Kamoda Urszula
Krawczyk Dominika

Kierownicy internatu 
Idasiak Czesław

Roll Wacław
Szulc Jan

Lisiecki Czesław
Obielak Jan

Stefan Kałużka
Budaszewski Bronisław

Jankowski Bogdan
Wroński Józef

Wajdner Sławomir
Kot Lech

Michalak Małgorzata



83 

100-LEC
IE M

EC
H

A
N

IKA

Wychowawcy internatu 

Becht Urszula
Bieda Halina

Biskupski Tadeusz
Budaszewski Bronisław

Dobiech Wiesław
Gaś Maria Leonard

Jachewicz Aleksander
Jankowski Bogdan

Kałużka Stefan
Kapitułka Krystyna

Kołodziejczyk Zenobiusz
Kopczyński Jerzy

Koper Jerzy
Kowalski Zbigniew

Nowak Zdzisław
Osińska-Grzegorz Alina

Przystał Mieczysław
Sierocińska Urszula

Świegocki Stefan
Wesełucha Aleksander

Wroński Józef

Nazwy szkoły

Szkoła Techniczna 
(1915-1916)

Progimnazjum Męskie 
(1916-1920)

Szkoła Rzemiosł 
(1920-1921)

Miejska Rzkoła Rzemiosł im. Jana Kilińskiego 
(1921-1924)

Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa 
(1924-1938)

Miejskie Gimnazjum Mechaniczne 
(1938-1939)

Państwowe Gimnazjum Mechaniczne 
(1945-1947)

Państwowe Liceum Mechaniczne i Technikum Mechaniczne
 (1949-1951)

Państwowe Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne 
(1951-1970)

Pedagogiczna Szkoła Techniczna 
(1970-1974)

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
(1974-1983)

Zespół Szkół Mechanicznych
 (1983-2001)

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego (2001-)
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Kadra pedagogiczna 1915-2015

Adamczewska Marzena
Adamczewski Edward
Adamek Robert
Adamkiewicz  Henryk
Adamkiewicz  Urszula
Alwasiak Anita
Antosiak Tomasz
Bałaziński  Mariusz
Barasińska   Maria
Bartłomiejczyk Andrzej
Baździk Jadwiga
Bąk Marek
Becht Urszula
Bełdowski Grzegorz
Bem Kazimierz
Berkowski  Jan
Berkowski Jan
Białek  Piotr
Bieda   Józef
Bieda  Halina
Biedrzycki Lech 
Bielska  Brygida
Biernacka Małgorzata
Binder Adrian
Binienda Dorota
Biskupski Tadeusz
Bittner Ireneusz
Błaszczyk  Teresa
Błoch Krystyna
Bogacka Joanna
Bojo Witold
Bolonek Tadeusz
Brener Bogusław
Brzeski Czesław
Buchowski Jerzy
Budaszewski  Ireneusz      
Budaszewski Bronisław
Budner  Marian
Budziński Wojciech
Bujanowska-Kunce Edyta
Bulenger  Bogdan
Butryński  Dariusz
Candrowicz  Paweł
Chilińska Ewa
Chrzanowski Jan
Chrzanowski Teodor
Chyży Józef
Ciącio Piotr
Cichosz Krystyna

Ciepłowska Bożena
Cieśla Władysław
Cieślak Krystyna
Cieślewicz-Janecka Mirosława
Cymerman Grzegorz
Czapiński Włodzimierz
Czarnota Aleksandra
Czekay Henryk
Czyż Piotr
Czyż Wiesława 
Danielewicz Anna,Ewa
Dartkiewicz Sylwester
Dąbrowski Rafał
Denuszek Krzysztof
Denuszek Wanda
Dłubak Grzegorz
Dobiech Wiesław
Dobiesz Monika
Dobrowolski  Marcin
Dobrowolski Jan
Dolewka  Leszek
Domagała Marian
Domański Andrzej 
Dondziłło Zbigniew
Dorożyński Jan
Drewniak  Halina
Drewniak Aleksandra 
Drożdż Edward
Dróżdż Jadwiga
Duda Henryk
Duda Janina
Duma Dariusz
Duma Jan
Durajska  Jadwiga
Durajski Wiesław
Durma  Krzysztof
Dworniak Stanisław 
Dychto Jan
Dychto Zbigniew
Dzbik Witold
Dzwoniarek Stanisław
Dżydżora Bogusław
Figiel Czesław
Fijałkowski Jan
Fiks Marek
Filak  Agnieszka
Filipowicz  Bogdan
Filipowski Mariusz
Filipowski Zbigniew
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Firlit Irena
Florian Stanisław
Fołtyński Jan
Frankiewicz Jan
Fruziński Maciej
Funkiewicz Kazimierz 
Furman Andrzej
Gabara  Tadeusz
Gabara Anna
Gadzinowski Witold
Gajewski Hieronim
Gajewski Władysław
Gałczyńska Jolanta
Garncarek Marian
Garnys Piotr
Gaś Maria,  Leonard
Gierszon Mariusz
Gliniany  Krzysztof
Głogowska- Pilarczyk Jadwiga
Głowiński  Lucjan
Głuszek  Jakub
Godlewski  Michał
Godlewska Jadwiga
Golenia  Roman
Gołaszewska Jadwiga
Góral Edward
Górniak Wiesława
Graczykowska Maria
Gralak Markita
Gramsz  Jan
Grodecki Aleksander
Groman Lucyna
Groszyński Leszek
Gruszczyńska Ewa
Grzegorzewski Marek
Grzegorzewski Ryszard
Grzejdziak Sławomir
Grzelak Józef
Gutowski  Zdzisław
Guzenda  Józef
Guzenda Alina
Guzicki Wiesław
Hartman Ewa
Hartman Renata
Homenda Anna
Horwat Anna
Hyniewska Danuta
Hyniewski Henryk
Iciek  Ryszard
Jabłoński  Ryszard
Jachowicz Aleksander
Jackowski Aleksander

Jacoń Józef
Jaguszewska Elżbieta
Jaksa Zygmunt
Jakubowska  Janina
Jakubowska Anna
Jakubowski Włodzimierz
Jamiałkowska-Pabian Aneta
Janczyk Helena
Janecki Zdzisław
Janica Karol
Janio Ewa
Janio Jerzy
Jankowski Bogdan
Jarmakowska Teodozja
Jarończyk Jerzy
Jaruga Waldemar
Jarzębski Wiktor
Jastrzębski  Andrzej
Jaśkiewicz Jacek
Jatkowski Łukasz
Jaworska Urszula
Jędraszek Magdalena
Jędrzejczak Paweł
Jędrzejczyk Jerzy
Jędrzejewski Jerzy
Jończyk Tadeusz
Jurasik Zdzisław
Jurek Maria
Jurek Stefan
Jurkiewicz Mariusz
Juśkiewicz  Ryszard
Kabacińska-Szczęsna Henryka
Kaczmarek Helena
Kaczmarek Jerzy
Kaczorek Walerian
Kaduma Jan
Kaluta Wiesława
Kałużka Stefan
Kałużny Zbigniew
Kamińska Barbara
Kamińska Maria
Kamoda Urszula
Kapitułka Krystyna
Kapuścińska Agnieszka
Kapuściński Witold
Karbowiak Stanisław 
Karczmarek Ignacy
Kasprzak Renata
Kata Roman
Kąkalec Radosław
Kędzierski Edward
Kijański Michał
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Kijowski Franciszek
Kisiel Stanisław 
Klatt  Sławomir
Klekotko Tadeusz
Klewin Magdalena
Klimańska Łucja
Klimaszewski Edmund
Klimczak Hieronim
Klimecka Agnieszka
Klimek Mieczysław
Klimuk Jarosław
Klonowska Krystyna
Kłodaś Joanna
Kłos Konrad
Kłucjasz Dariusz
Kłys Józefa
Kminikowska Lidia
Knop Edyta
Kobylarczyk Jan
Kociołek Paweł
Kolman Piotr 
Kołacki Jan
Kołodziej Jolanta
Kołodziejczyk Zenobiusz
Kołomecki Wiaczesław
Kołtun Lucjan
Kondratowicz Bolesław
Konfederak Marceli
Kopczyński Jerzy
Koper Jerzy
Korus Iwona
Kosmalski Zygmunt
Kostkiewicz Anna
Kościelniak Andrzej
Kotlarski  Lech
Kowalczyk Anna
Kowalczyk Piotr
Kowalski Zbigniew
Kowpiński Zdzisław
Kozieł Ewa
Kozłowska Anna
Kozłowska-Chachulska Barbara
Kozłowski Józef
Kral-Piekarek Maria
Krawczyk Wiesław
Krotkiewski Zygmunt 
Król Urszula
Królikowski Marek
Kruczkiewicz Aleksandra
Kruczkiewicz Zdzisław
Krysiak Elżbieta
Krzciuk Bogusław

Krzemiński Kazimierz
Krzykowski Jan
Ks. dr Lewandowicz Mieczysław
Ks. dr Szulc Bartłomiej
Ks. Rylski Stefan
Kubiak Bożena
Kubicki Andrzej
Kucharski Jan
Kucharski Jerzy
Kuczmera Marek
Kulak Czesław
Kulczyński Piotr
Kulesza Stanisław
Kuroczycki Zygmunt 
Kuśmider Czesław
Langer Marzena 
Laskowska Zofia
Lauer Anna
Lech  Joanna
Lech Wojciech
Lemańska Jolanta
Lenda Marek
Lesiak Małgorzata
Leszczyński Roman
Lewandowski Krzysztof
Linkner Henryk
Lis Józef
Lisieńko Sergiusz
Litke Marian
Loga Gabriela
Lorentowicz Zofia
Lorkiewicz Włodzimierz
Lubiszewski Marian
Łacwik Małgorzata 
Łaguniak Stanisław
Łącki Leon
Łuczak Karol
Łyszkowska Edyta
Łyszkowski Władysław
Maciejewski Marek
Maczugowski Krzysztof
Madaj Jan
Madej Tadeusz
Magier Henryk
Maksymowicz Zbigniew
Maleta Elżbieta
Malinowska Jadwiga
Malinowski Jakub 
Malong-Rabiega Wiesława
Małecki Jan
Małolepszy  Zygmunt
Marciniak Cezary
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Marciniak Jacek
Marciniak Stanisław
Marciniak Wiesław
Marczuk Magdalena
Martynka Henryk
Marynowski Zbisław
Matusiak Eliza
Matuszyk Andrzej
Medyński Mirosław
Meus Sławomir
Michalak Bolesław
Michalak Dariusz
Michalska Helena
Michalska Zofia
Michalski Kazimierz
Michalski Mikołaj
Michalski Wacław
Michel Paweł
Micota Krzysztof
Micuła  Tadeusz
Mielczarek Andrzej                   
Mik  Jadwiga
Mik Andrzej
Mikuła Włodzimierz
Milczarska Halina
Milczek Jerzy
Militowska Aldona
Mirny Marian
Mirowski Paweł
Misiewicz Roman
Młostoń Franciszek
Młostoń Ryszard
Mokracki Janusz
Molenda Zdzisław
Morawska Mariola
Mosiński Roman
Mrowicka  Barbara
Musiał Aleksander
Musiał Wiktor
Muszyński Edward
Nasalski Andrzej 
Nawrocki Tomasz
Niedźwiecki Ryszard
Niemcewicz Tadeusz
Niewieczerzał Mirosław
Nita Jan
Nitkowska Maria
Norek Zygmunt
Nowacki  Jerzy
Nowak Danuta
Nowak Jolanta
Nowak Józef

Nowak Krzysztof
Nowak Ryszard
Nowak Stanisław
Nowak Władysław
Nowak Zdzisław
Nowak Zofia
Nowakowska Urszula
Nowakowski  Mirosław
Nowakowski  Zbigniew
Nowakowski Jan
Nowakowski Mieczysław
Ochocki Sławomir
Okrojek  Paweł
Okrojek Bożena
Olczyk  Mariola
Olejnik Ewa
Olejnik Janusz
Oleśko Elżbieta
Omelańczuk Wanda
Omiotek Ryszard
Ornaf Leszek
Orzeszkowski Zbigniew
Osińska- Grzegorz  Alina
Osipczuk Mirosław
Ostrowski  Krzysztof
Otocki Tomasz
Owczarek Jan
Owczarek Piotr
Owczarek Zdzisław
Ozga Józef
Paczkowska Ewa
Paleczna Joanna
Panek Krzysztof
Parzonka Bogdan
Paszkiewicz Jadwiga
Pawelski Grzegorz 
Pawlak Antoni
Pawlicki Leszek
Pawłowska Sonia
Pączkiewicz Władysław
Pełka Andrzej
Peska Piotr
Pest Romuald
Piasecki Leszek
Piekarek Maria
Pierzchała Anna
Pietrzak Tadeusz
Pigiel  Jarosław
Pilarczyk Maciej 
Pisarek Antonina
Plich Wiesława
Pluskowski Zygmunt
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Pluta Stanisław 
Polakowski Lechosław
Polakowski Ryszard
Polański Henryk
Połomska Wanda
Połomski Kazimierz
PompeWaldemar
Prus Henryk
Pryca Cezary
Przedmojska Hanna
Przybylski Jerzy 
Przybył Ewelina
Przysiężna Jadwiga
Przystał Katarzyna
Przystał Mieczysław
Puczko  Mikołaj
Puławska Eugenia
PuzioWładysław
Pysko Stanisław
Pytko Katarzyna
Radkiewicz Alicja
Radkiewicz Mieczysław
Ramisz  Jan
Rawicz-Wers Kokczyńska Bożena
Renkiewicz Stanisław
Renkiewicz Zdzisław 
Romanowski Tomasz
Rosińska Ilona
Roszak Katarzyna
Rózga Dorota
Różanka Janina
Rudnicka  Maria
Rurarz Tadeusz
Ruszkiewicz Andrzej
Ruta  Marek
Rutkowski Karol
Rutkowski Marek
Rybiński Mieczysław
Rydz  Andrzej
Rydz Maria
Rzepkowski Józef
Sałagacki Witold
Senenko Leszek
Sierba  Anna
Sierocińska Urszula
Sikorski Andrzej
Simka Mirosław
Siomoł Dorota
Skowrońska Angelika
Sobczyk Witold
Sobótkowski Zygmunt
Soj  Roman 

Sokołowska Ewa
Sokołowski  Ryszard
Stachera Paweł
Stanisławski Witold
Staniucha Zofia
Stańczyk Krystyna
Stępień  Paweł
Stężycki Marek
Stompel Maria
Strzałkowski Ryszard
Studziński Ryszard
Suchodolski Andrzej
Sudzikowska Małgorzata 
Sulikowska-Święcicka Irena
Szafulera  Antoni
Szataniak  Marian
Szczepaniak Barbara
Szczepaniak Kalikst
Szewczyk Adam
Szlachcińska Małgorzata
Szmidt Rudolf
Szmidt Zofia
Szpakowska Zofia
Szperna  Jan
Szuba Teofil 
Szulc Radosław
Szulec  Marian
Szumiał Janusz
Szybowicz Tadeusz
Szyburski  Zbigniew
Szymanowski Dariusz
Szymańska Janina
Szymański Tadeusz
Szymczak  Sylwester
Śmiałkowska Krystyna
Śmiałkowski Leon
Śmigielski Andrzej
Śpiewok Mariola
Świerczyński Jakub
Świniarska Elżbieta 
Świniarski Andrzej
Świrniak Cecylia
Tatara Włodzimierz
Teodorczyk  Danuta
Teodorczyk Andrzej
Tkaczuk Jan
Tokarczyk Stanisław 
Tomaszun Łucja
Topolska  Elżbieta
Tosik  Sławomir 
Trzeszczak Agnieszka 
Trzeszczak Zdzisław
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Tudelski Grzegorz
Tudelski Henryk
Tyszko Tadeusz
Urbankiewicz  Jadwiga
Wagner Władysław
Wajdner Sławomir 
Walas Michalina
Walasik Władysław
Wałęska Leszek      
Wareńczak Marian
Warzygłowa Stanisław
Wesełucha  Aleksander
Widz  Ewa
Widz  Piotr
Wieczorek Danuta
Wieczorek Dariusz
Wierzbicki Czesław
Wierzbowska Wiesława
Winerowicz Grażyna
Wisienko Sergiusz
Wiśniewski  Andrzej
Witkowski Edmund
Witkowski Eugeniusz
Wlazłowicz Erazma
Wlaźlak Marian
Włodarski Sławomir
Włosiński Władysław
Wojciechowski Kazimierz
Wojciechowski Mieczysław
Wojdal Sławomir
Wojdyn Marianna
Wojnikonis Stanisław 
Wojtacki Wiesław
Wojtaszczyk Halina
Wojtczak Lucyna
Wolański Zdzisław
Wołoszyn  Jan

Woźniak Józef
Wroczyński Adam
Wroński Bernard
Wroński Józef
Wroński Stanisław 
Wroński Władysław
Wróbel Dariusz
Wróblewski Jarosław
Wrzesiak Joanna
Wrzos Justyna
Wujek Mirosław
Wulkiewicz Franciszek
Wulkiewicz Klemens
Wyrzykowski Kazimierz
Zabieglińska Irena
Zajkiewicz Elżbieta
Zalerzyńska-Wierzbicka Janina 
Zaleska  Halina
Zawadowski Roman
Zawadzki Zdzisław 
Zboromirski Daniel
Zbyszyński Bogusław
Zientala Stanisław 
Zięba Czesława
Zięba Mieczysław
Ziętek Stanisław 
Ziółkowski Zygmunt
Zwosiński Mieczysław
Żakowiecka Urszula
Żytowiak Henryk

Pracownicy administracji i obsługi

Juskiewicz Ewa
Wajdner-Chodakowska Dorota
Janeczek Norbert
Owczarek Violetta
Łukowski Józef
Dychto Marcin
Prokop Renata
Peljan Małgorzata
Suchecka Małgorzata
Błoch Marian
Peljan Tomasz
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Szałecki Paweł
Kołodziejczyk Renata 
Meus Sławomir
Błoch Agnieszka
Cymerman Grzegorz
Cywiński Zdzisław
Chmura Paweł
Dzwonnik Zdzisław
Gościłowicz Magdalena
Kacperczyk Katarzyna
Kamiński Krzysztof
Kansy Przemysław
Kosz Nina
Kościelniak Leszek
Kriger-Kozłowska Zofia 
Krawczyk Dominika
Mada Magdalena
Maj Rafał
Malinowska Magdalena
Matyśkiewicz-Kozieł Anna
Niciński Dariusz
Niedzielska Anna
Nowicka Magdalena
Olczyk Mariola
Olejnik Janusz
Oleksiak Marek
Pawłuszewicz Marcin
Pękala Jolanta
Pościk Urszula 
Plewińska-Borowiecka Maja
Porzucek Monika
Przybyła Ryszard 
Soj Roman
Solecka-Koplin Małgorzata
Stańczyk Bartosz
Stefaniak Dorota
Strzelecka Marzenna 
Sztranek Ewa
Śmiałowski Janusz
Święcik Robert
Widz Piotr
Wójcik Agnieszka
Wyrzykowska Anna
Zbijewska-Gęs Małgorzata
Żeligowski Andrzej

Rada pedagogiczna 2014/2015
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Dokumenty szkolne. Lata 20.

Rada pedagogiczna 2014/2015
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Dokumenty szkolne. Lata 20.
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Wnętrze szkolnej odlewni. Rok 1929

Dział modelarni w szkolnej odlewni. Rok 1929
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Świadectwo uzdolnienia zawodowego. Rok 1921
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Zaświadczenie. Rok 1921
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Warsztaty szkolne - spawalnia. Lata 20.

Uczniowie podczas zajęć. Lata 20.
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Gmach Szkoły Rzemiosł. Rok 1927

Sala gimnastyczna. Rok 1929
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Gmach szkoły od podwórza. Rok 1927

Kadra instruktorska. Rok 1927
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Gmach odlewni podczas budowy. Rok 1927

Warsztaty szkolne. Rok 1928
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Szkolna Wigilia. Rok 1930

Absolwenci i nauczyciele. Lata 30.
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Absolwenci szkoły. Rok 1932

Uczniowie na warsztatach szkolnych. Rok 1932
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Uczniowie podczas przerwy w zajęciach warsztatowych. Rok 1932

Hufiec Przysposobienia Wojskowego. Rok 1933
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Uczniowie przed budynkiem warsztatów. Rok 1930

Nauka w słynnej już szkolnej odlewni. Rok 1938



104 

10
0-

LE
C

IE
 M

EC
H

A
N

IK
A

Absolwenci szkoły. Rok 1933

Absolwenci szkoły. Rok 1938
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Dyrektor szkoły F. Tymieniecki ze współpracownikami i uczniami

Odlewanie pomnika T. Kościuszki. Rok 1929 Niemcy burzą pomnik T. Kościuszki. Rok 1939
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Najlepsi uczniowie jeździli na wycieczki fundowane. Rok 1930

Uczniowie na szkolnej wycieczce. Lata 30.
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M. Niewieczerzał z uczniami na szkolnej wycieczce . Rok 1938

Boczna nawa odlewni
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Kadra naukowa i studenci Politechniki Warszawskiej (w środku M. Klimek, absolwent ,,Kilińskiego”). Rok 1939

Pracownicy przymusowi Lohmann Werke. Rok 1945
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Fabryka Lohmann Werke w Sundern k. Herfordu. Rok 1944

Sądowy proces niemieckich nadzorców fabryki Lohmann Werke w Pabianicach. Rok 1948
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Miejsce zamieszkania pracowników przymusowych Lohmann Werke w Niemczech

Zaświadczenie o zatrudnieniu w Lohmann Werke
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Uczniowie klasy pierwszej na szkolnym dziedzińcu

Uczniowie klasy pierwszej Miejskiego Gimnazjum Mechanicznego. Rok 1945
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Pomnik W. Jagiełły i Chrystusa Króla, także wykonane w szkolnej odlewni.

Odsłonięcie warszawskiego Pomnika Lotnika, wykonanego w szkolnej odlewni. Rok 1932
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Klasa czwarta Państwowego Gimnazjum Mechanicznego z nauczycielami. Rok 1948

Szkoła w rozbudowie . Rok 1950
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Uczniowie w drodze na spływ kajakowy. Lata 50.

Uczniowie Liceum Mechanicznego. Lata 50.
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Uczniowie podczas zajęć praktycznych. Rok 1950

Uczniowie podczas zajęć lekcyjnych. Rok 1950

Rozbudowa szkoły. Rok 1950
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Zajęcia praktyczne - warsztaty szkolne. Lata 50.

Zajęcia praktyczne - warsztaty szkolne. Lata 50.
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Uczniowie podczas zajęć. Lata 50.

Uczniowie podczas zajęć. Lata 50.
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Członkowie Szkolnego Kubu Sportowego ,,Zryw”. Lata 50.

Szkolna drużyna siatkarska. Rok 1950

Dyplom uznania. Rok 1955
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Przodownicy nauki. Lata 50.

Chór szkolny. Rok 1950 Bal maturalny. Rok1951

Uczniowie na dziedzińcu szkolnym. Rok 1950 Orkiestra szkolna. Rok 1954
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Uczniowie przed szkolną odlewnią. Rok 1950

B. Kałużny z uczniami. Rok 1950
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Świadectwo ukończenia Liceum Mechanicznego w 1952 r.

Klasa odlewnicza. Lata 1951-56
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Świadectwo szkolne Kaliksta Szczepaniaka - długoletniego kierownika szkolnych warsztatów. Rok 1953
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K. Kapitułka, U. Becht, M. Rudnicka

E. Puławska z uczniami
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B. Kałużny z uczniami przed budynkiem szkoły. Rok 1953

Rada pedagogiczna. Rok 1958
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J. Małecki, J. Jakubowska

Cz. Druch, K. Kapitułka, B. Holweg
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Szkolne warsztaty. Lata 70.

Szkolne warsztaty. Lata 70.
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S. Kałużka, E. Woskowicz, J. Jakubowska, A. Osińska-Grzegorz

B. Szczepaniak, K. Szczepaniak, M. Rudnicka
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Zbiórka pracowników i młodzieży na dziedzińcu szkoły. Rok 1963

M. Zięba z wychowankami klasy pierwszej TM5. Rok 1959
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Mieszkańcy internatu. Rok 1966

TPP na zlocie młodzieży w Łęczycy. Rok 1964
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Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. A. Kittel, Z. Szumiał, R. Ściegienka. Rok 1965

Lekcja wychowania fizycznego - klasa trzecia TPP. Rok 1963 Klasa czwarta TPP. Rok 1964

Uczniowie TPP. Rok 1965
Przed pochodem 1-majowym. A. Wesełucha, K., Kapitułka, 

A Osińska-Grzegorz, J. Jakubowska z uczniami. Lata 60.
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Zbiórka młodzieży na dziedzińcu szkolnym. Rok 1963

Zabawa szkolna. Lata 60.
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Klasa TPP - zajęcia z rysunku technicznego u inż. M. Zięby. Rok 1965

Szkolna studniówka. Rok 1966
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Zajęcia sportowe na boisku przy ul. Kazimierza. Lata 60

Zajęcia sportowe na boisku przy ul. Kazimierza. Lata 60
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M. Rudnicka, A. Matuszyk i S. Kałużka

K. Szczepaniak i T. Bolonek z uczniami
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Klasa TPP. Rok 1968

Klasa TPP. Rok 1964
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Hol w budynku szkolnym. Lata 70. Uczestnicy szkolnego obozu wędrownego. Lata 70.

Maturzyści. Rok 1974 Drugi etap budowy szkolnych warsztatów. Lata 70.

Obchody Dnia Kobiet w internacie. Lata 70.
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Nauczyciele podczas szkolnej wycieczki do Kazimierza i Łańcuta. Rok 1973

Nauczyciele podczas wyjazdu na konferencję rejonową. Rok 1971
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Wycieczka szkolna - Wilczy Szaniec. Rok 1976

Warsztaty szkolne, sala audiowizualna. Rok 1974
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J. Bieda 

M. Zięba 
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Studniówka. Rok 1977

Klasa TM5. Lata 1975-1980
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Zajęcia sportowe na boisku przy ulicy Kazimierza. Rok 1979

Zajęcia sportowe na boisku przy ulicy Kazimierza. Rok 1979
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Zawody międzywojewódzkie w sportach obronnych. Rok 1977

Klasa TM5 w pracowni chemicznej. Lata1978-83



143 

100-LEC
IE M

EC
H

A
N

IKA

I. Firlit, W. Czyż

B. Budaszewski A. Wesełucha
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B. Jankowski, J. Jędrzejewski.

Z. Dychto
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Technikum Mechaniczne, specjalność odlewnictwo. Rok 1980

Klasa TM5. Rok 1978



146 

10
0-

LE
C

IE
 M

EC
H

A
N

IK
A

Wycieczka szkolna w Bieszczady - wychowawca M. Przystał. Rok 1980

Studniówka. Rok 1978
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Klasa TM5. Rok 1985

Klas TM5. Rok 1984
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S. Zientala, J. Wroński, W. Malong-Rabiega

B. Budaszewski, J. Jakubowska, J. Bieda, W. Malong-Rabiega, E. Maleta, M. Zięba
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Klasa TM5. Rok 1985

Studniówka klasy TM5. Rok 1986
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Najlepsi sportowcy. Rok 1989

Aktor i reżyser Adam Hanuszkiewicz - gość szkolnego koła teatralnego. Rok 1986
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Obchody 75-lecia ,,Mechanika” . Rok 1990

Obchody 75-lecia ,,Mechanika”. Rok 1990
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J. Bieda, A. Żeligowski, J. Jakubowska

J. Świgulska, A. Osińska-Grzegorz , W. Malong-Rabiega
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A. Osińska-Grzegorz z uczniami z internatu. Rok 1990

Chór szkolny - występ z okazji 75-lecia Mechanika. Rok 1990
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Pochód 1-majowy. 1989 r.

Rada Pedagogiczna internatu

M. Stężycki, M. Przystał, W. Malong-Rabiega, J. Mik

Nauczyciele podczas prac społecznych Wycieczka szkolna
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Klasa piąta TZ. Rok 1992

Klasa piąta TM5 z nauczycielami. Rok 1991
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R. Strzałkowski, R. Sokołowski, S. Pluta, J. Urbankiewicz, J. Mik

S. Zientala, R. Grzegorzewski 
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Wymiana polsko-niemiecka. Rok 1999

Wizyta gości z Niemiec. Spotkanie w internacie. Rok 1992
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J. Kłodaś, M. Olczyk

J. Lemańska, M. Wrzos-Meus, A Osińska-Grzegorz
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IKAZ. Szyburski, R. Omiotek, Z. Siwińska, Z. Molenda, B. Zbyszyński, J. Ramisz, I. Budaszewski, P. Okrojek, Z. Marynowski, A. Gołębiowski, 
Z. Jędrzejewska, K. Szczepaniak, M. Przystał. L. Radowicz

D. Teodorczyk, E Chilińska, K. Klonowska, Kupczak, 
M. L. Gaś, M. Olczyk, Ł. Tomaszun, I. Firlit, W Omelańczuk,

 J. Bieda, W Dobiech, Z Kruczkiewicz
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Wymiana ze szkołą w Herford. Rok 1996

Wybory Mistera Mechanika. Lata 1992-94
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Pamiątkowy wpis maturzystów w kronice szkolnej

Dzień Nauczyciela. Rok 1992

Studniówka szkolna. Lata 90.

Dzień sportu szkolnego. Rok 1994

Dzień sportu szkolnego. Rok 1994
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Klasa druga LT z wychowawcą Katarzyną Kacperczyk. Rok 2001

Klasa druga LTc. Rok 2000
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B. Parzonka

D. Teodorczyk

W . Dobiech

E. Chilińska
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Klasa pierwsza LT. Rok 2000

Spotkanie z gwiazdami sportu: E. Nowak i P. Bożkiem
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M. L. Gaś R. Soj

M Biernacka. U. Jaworska, J. Kłodaś, M. Olczyk, M. Porzucek, K. Kacperczyk,
J. Olejnik, M. Malinowska, J. Pękala, R. Kołodziejczyk, Z. Dzwonnik
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W. Malong-Rabiega, Z. Kołodziejczyk, D. Teodorczyk, B. Budaszewski, R. Sokołowski, E. Sokołowska

U. Becht, K. Kapitułka, C. Dzwoniarek
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Poczet sztandarowy

Matura. Rok 2001

Szkolne przedstawienie

Szkolne targi budowlane
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Wymiana polsko-niemiecka. Berlin. Rok 2001

Wybory Mistera Mechanika. Rok 2006



169 

100-LEC
IE M

EC
H

A
N

IKA

Budynek szkolny. Rok 2006

Sala gimnastyczna. Rok 2006
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Szkolne ostatki

Szkolne ostatki
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H. Bieda, D. Teodorczyk, B. Patykowska, J. Bieda, J. Urbankiewicz

W. Malong Rabiega, W. Dobiech, M. Mada, K. Kacperczyk, J. Olejnik
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Klasa pierwsza TM. Rok 2007

Klasa pierwsza TM-Lotniczy

Klasa TB Sportowa Wampiriada

Szkolna studniówka
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Rada pedagogiczna. Rok 2008

Rada pedagogiczna. Rok 2000
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Otwarcie nowego boiska szkolnego. Rok 2011

Nowe boisko szkolne



175 

100-LEC
IE M

EC
H

A
N

IKA

Szkolna Wampiriada

,,Młoda krew ratuje życie”
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Klasa trzecia LP na szkolnej wycieczce

Klasa czwarta TB na szkolnej wycieczce
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Mister - Majster ,,Mechanika”

Mister - Majster ,,Mechanika”
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Uczniowie na sali gimnastycznej przed wystepem zespołu - NieBoRap

Akcja ,,Szkoła w ruchu”
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Klasa druga TMl z wychowawcą P. Widzem

Uczniowie podczas lekcji języka polskiego

Pokaz zawodowych umiejętności
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Lekcja mody z firmą PAWO

Nowy korytarz szkolny wyremontowany przez uczniów
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Pracownia komputerowa

Pracownia fizyczna
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Piknik szkolny, mecz Polska-Niemcy. Rok 2014

Wymiana polsko-niemiecka, praktyki w Herford. Rok 2014
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Wymiana polsko-niemiecka w ramach projektu unijnego. Rok 2014

Wymiana polsko-niemiecka w ramach projektu unijnego - seminarium. Rok 2014
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Piknik szkolny - zawody sportowe na nowym boisku szkolnym. Rok 2014

Sadzenie drzew i krzewów na terenie szkoły. Rok 2013
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Medaliści Szkolnej Licealiady. Rok 2015

Konkurs zawodowy ,,Buduj z pasją”. Rok 2015
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Najlepsi sportowcy. Rok 2014

Najlepsi uczniowie. Rok 2014

Rada pedagogiczna 2014-2015
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Znani i wyróżniający się absolwenci

Adamiak Ryszard - przedsiębiorca. Właściciel firm Arys i Dzian-druk
Adamiec Jerzy - pułkownik dyplomowany – pilot. Dowódca 7 Brygady Lotnictwa Rozpoznania Ope-
racyjnego w Powidzu
Adamkiewicz Henryk - nauczyciel, kierownik warsztatów szkolnych. Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Pabianicach
Andrzejewski Feliks - profesor zwyczajny dr inż.. Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Na-
uczyciel i dyrektor w „Mechaniku”
Augustyniak Ryszard - dyrektor w Pabianickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Pamotex”. Pre-
zes MRKS Włókniarz Pabianice
Bąbol Stanisław - doktor nauk technicznych. Pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej
Bednarz Bronisław Stanisław – doktor nauk technicznych. Pracownik naukowy Politechniki Kra-
kowskiej. Specjalista od opto-mechaniki i projektów kosmicznych (pracuje w Kanadzie).
Biskupski Krzysztof - dyrektor, wiceprezes, prokurent SUWARY S.A.
Błaszków Zdzisław - komandor porucznik dyplomowany mgr inż.. Szef Obrony Terytorialnej Mary-
narki Wojennej RP
Błoch Marek - kapitan Żeglugi Wielkiej
Błochowiak Jerzy - prezes PA-CO-BANK Pabianice. Działacz sportowy „Włókniarza”, MTK Pabianice, 
PTK Pabianice
Bodio Eugeniusz - profesor nadzwyczajny dr hab.. Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. 
Bohdanowicz Andrzej - brygadier. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
Bohdanowicz Leszek - doktor nauk ekonomicznych. Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego
Bożek Przemysław - multimedalista mistrzostw Polski w strzelectwie sportowym. Reprezentant kraju.
Bracha Stanisław - ksiądz kanonik, misjonarz w Quimili (Argentyna). Proboszcz parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Ksawerowie.
Brzozowski Władysław - główny mechanik. Kierownik działów w firmach „Krusche-Ender”, „Kindler”, 
„Polana” Pabianice, „Polfa” Pabianice
Cichoń Henryk - inżynier-konstruktor w ZWAR i ABB Warszawa. Twórca książek nt. doboru prze-
kładników.
Domagała Marek - kapitan Żeglugi Wielkiej
Domagała Sławomir - kapitan Żeglugi Wielkiej
Domański Andrzej - nauczyciel. Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Pabianicach.
Duszyński Andrzej - przedsiębiorca. Właściciel firmy WAKAT 
Dworczak Stanisław - dyrektor Kombinatu Szlifierek w Łodzi. Przedstawiciel handlowy w Bukareszcie.
Dychto Zbigniew - nauczyciel, dyrektor pabianickiego „Elektryka”. Radny miejski, Prezydent Miasta 
Pabianice. 
Dzwoniarek Stanisław - nauczyciel, dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach. Trener podnosze-
nia ciężarów. Sędzia międzynarodowy.
Fater Sławomir - nauczyciel. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technolo-
gii w Łodzi
Fiedot Ludomir - dyrektor Fabryki Maszyn Papierniczych „Fampa” w Jeleniej Górze
Filipowski Zbigniew - nauczyciel, konstruktor, wiceprezes, dyrektor PFŻ Polam i Philips Lighting 
Pabianice
Fuksa Sławomir - przedsiębiorca. Właściciel firmy EMCO

pracownicy naukowi

samorządowcy

duszpasterze, misjonarze

przedstawiciele służb mundurowych

dyrektorzy, kierownicy placówek oświatowych, nauczyciele

kadra kierownicza i menadżerska - firm, spółek

przedsiębiorcy - właściciele firm

sportowcy, trenerzy, działacze

sponsorzy i partnerzy szkoły
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Gajda Józef - nauczyciel, dyrektor szkoły w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Kon-
stantynowie Łódzkim
Górecki Mirosław - nauczyciel, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Rawie Mazowieckiej. Zało-
życiel Prywatnej Szkoły dla Dorosłych.
Greczka Przemysław - radny powiatowy. Przedsiębiorca właściciel firmy „Greczka”
Gutowska Bogusława - zastępca dyrektora w Polskiej Spółce Gazownictwa (Oddział Łódź). Prezes 
SITPNiG (Łódź)
Gutowski Ryszard - przedstawiciel kadry kierowniczej w Łódzkich Zakładach Mięsnych, Polfie Pa-
bianice, Elektrowni Bełchatów. Z-ca dyrektora OBR w Pabianicach
Herudziński Bolesław - poseł na Sejm RP, pracownik KWB Bełchatów
Hudzik Kazimierz - sekretarz Gminy Kleszczów, zastępca Burmistrza Zelowa. Nauczyciel, logope-
da, wicekurator Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim
Hyrcza Józef - przedstawiciel kadry kierowniczej Sanockiej Fabryki Autobusów w Sanoku. Nauczy-
ciel zawodu w Szkole Przyzakładowej i Sekcji Szkolnictwa Zawodowego w Sanoku.
Jabłoński Jerzy - podpułkownik WP, nauczyciel, wykładowca. Uczestnik działań Sił Pokojowych 
ONZ
Janas Paweł - piłkarz, reprezentant kraju. Trener klubowy, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski.
Janczak Grzegorz - radny, Starosta Pabianicki, Wójt Gminy Ksawerów. Dyrektor MZP w Pabianicach.
Jarmoliński Stanisław - konstruktor WSK PZL Kalisz. Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Głów-
nych Napędów Lotniczych oraz P.O.L.M.O Kalisz
Jędrzejczak Janusz - piłkarz, trener, działacz Ogniwa Pabianice i Polonii Bydgoszcz.
Kaczmarek Józef - doktor nauk technicznych. Pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej
Kałużny Bolesław - nauczyciel, kierownik szkolnych warsztatów. Dyrektor „Mechanika”
Kamkow Aleksander - pracownik Huty Częstochowa (kier. wydziałów), Polimex-Cekop (dyr. tech-
niczny), Avapox, Komobex, ZRK Katowice (realizator kontraktów zagranicznych) 
Kardas Tomasz – major nawigacji., szef  wydziału WKU w Łodzi i Zgierzu. Nauczyciel, wykładowca, 
wychowawca
Klimek Mieczysław - profesor, rektor Politechniki Łódzkiej (1953-1962). Twórca pierwszego w Pol-
sce Instytutu Włókiennictwa
Kociołek Andrzej - ks. doktor teologii. Wikariusz, nauczyciel religii, wykładowca Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego  
Kołada Jerzy - nauczyciel. Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Pabianicach.
Kołodziejczyk Zenobiusz - nauczyciel, wychowawca internatu, dyrektor pabianickich szkół „Bu-
dowlanki” i „Mechanika”.
Komorowski Marcin - piłkarz ŁKS-u, Legii Warszawa, Tereka Grozny. Reprezentant kraju
Kowalski Zbigniew - nauczyciel, kierownik zajęć praktycznych, wicedyrektor „Mechanika”. Dyrek-
tor pabianickiego „Elektryka”  
Krusze Aleksander - pracownik naukowo-dydaktyczny i techniczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
i Politechniki Koszalińskiej
Księżyk Leszek - szermierz, trener Zjednoczonych Pabianice. Trener-koordynator ŁZSzer.
Kukieła Jan - piłkarz ręczny, trener Włókniarza Pabianice.
Kula Józef - pułkownik WP. Pilot
Kulesza Ireneusz - ksiądz prałat. Proboszcz parafii katedralnej pod wezwaniem św. Stanisława 
Kostki w Łodzi
Leszczyński Zdzisław - piłkarz PTC, Włókniarza Pabianice, ŁKS-u. Rozegrał 352 mecze w piłkarskiej 
ekstraklasie
Lewicki Paweł - nauczyciel, wicedyrektor Gimnazjum nr 2 w Pabianicach.
Leżański Paweł - doktor habilitowany.. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Łódzkiej
Limiera Dariusz - sędzia Sądu Okręgowego w Pabianicach
Lis Marian - pułkownik WP. Szef Wydziału w Głównym Kwatermistrzostwie w Warszawie
Lurie Włodzimierz - kapitan Żeglugi Wielkiej
Magier Paweł - kapitan Żeglugi Wielkiej
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Marganiec Ireneusz - doktor nauk ekonomicznych. Dyrektor “Orbis S.A.”, “Start” Holding, “Amadeus”, 
CESE Traveltainment. Właściciel firmy Integra SOLAR
Markiewicz Paweł - piłkarz Włókniarza Pabianice i Śląska Wrocław, młodzieżowy reprezentant Polski. 
Trener 
Marynowski Jerzy - radny, przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach
Maternik Mieczysław - nauczyciel zawodu. Kierownik warsztatów Lotniczych Zakładów Naukowych 
we Wrocławiu
Mendak Jerzy - nauczyciel. Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi
Michalak Antoni - przedstawiciel kadry kierowniczej Odlewni FMG PIOMA Piotrków Tryb.. Nauczyciel 
przedmiotów zawodowych w „Mechaniku”
Mik Mieczysław - radny, sekretarz miasta, przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach. Dyrektor Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Minias Jerzy - brygadier. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
Nowicki Ryszard - dyrektor PAMSO Pabianice. Członek Zarządu
Nowik Tadeusz - kapłan Zakonu Towarzystwa Chrystusowego. Misjonarz
Perliński Zbigniew - przedsiębiorca. Właściciel firmy PRECYZMET 
Poros Wojciech - radny miejski, pracownik samorządowy. Nauczyciel pabianickiej „Budowlanki”.
Puczyński Witalis - doktor nauk technicznych. Pracownik naukowy Politechniki Białostockiej i Wyższej 
Szkoły Medycznej w Białymstoku. Rzeczoznawca SIMP
Ramisz Jan - nauczyciel, kierownik szkolnej odlewni. Dyrektor „Mechanika”.
Rogaczewski Ryszard - pułkownik, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie
Rojewski Józef - nauczyciel. Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Studium Zawodowego, Techni-
kum Przetwórstwa Mięsnego w Łukowie, kierownik warsztatów
Rzepkowski Henryk - przedsiębiorca. Właściciel firmy HENDROB
Sampoliński Wiktor - nauczyciel, wicedyrektor Technikum Mechanicznego w Wieluniu
Sarat Ryszard - dyrektor w Zakładach Centrum Naukowo-Produkcyjnego Mikroelektroniki Hybrydo-
wej i Rezystorów w Krakowie
Sawosz Waldemar - zapaśnik, trener. Prezes Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów  
Seroczyński Józef - podporucznik WP. Obrońca ojczyzny podczas II wojny światowej. Zginął w Charkowie
Sobota Andrzej - kapitan Żeglugi Wielkiej
Stańdo Stanisław - poseł na Sejm RP I kadencji, wicestarosta tomaszowski
Stasiak Maciej - żeglarz, 5-krotny mistrz Polski w klasie katamaran 
Stawkowski Stanisław - nauczyciel zawodu, kierownik internatu, wicedyrektor Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej w Bielawie. Wizytator Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu.
Stępniewski Jacek - przedsiębiorca. Właściciel firmy BIG STONE, prezes MTK Pabianice
Styczyński Andrzej - prezes Pabianickiej Fabryki Narzędzi PA-FA-NA S.A.
Sucharzewski Stanisław - starszy wykładowca Politechniki Łódzkiej. Prezes SIMP w Łodzi
Sujecki Kazimierz - doktor nauk technicznych, pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie
Szafrański Janusz - nauczyciel zawodu, technolog, konstruktor. Dyrektor „Techma-Wieluń” 
Szczepański Leon - radny, przewodniczący Rady Miejskiej w Sulęcinie. Nauczyciel, dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulęcinie.
Szostok Karol - nauczyciel, członek kadry zarządzającej KWK „Piast” i „Czeczot” oraz Jaworznicko-Miko-
łowskiego Gwarectwa Węglowego.
Szymajda Kazimierz - nauczyciel TM i ZSZ w Trzebiatowie. Programista Service Machine & Co. oraz 
Lincoln Moldie & Die Corp. (USA)
Ściegienka Ryszard - profesor nadzwyczajny dr hab. inż. Pracownik naukowy Politechniki 
Koszalińskiej
Śliwiński Paweł - ksiądz misjonarz CM. Wizytator, kapelan, superior. Dyrektor Domu Zakonnego 
Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie
Śpionek Wojciech - nauczyciel, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Pabianicach
Triemer Paweł - zapaśnik, trener PTC Pabianice. Prezes UKS Atlas
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Twardowski Stanisław - dyrektor, prezes firm przemysłu motoryzacyjnego - FSO Żerań, FSM Bielsko-
-Biała, „Ursus”, Daewoo Polska
Wajdner Sławomir - nauczyciel, kierownik internatu. Dyrektor „Mechanika” oraz Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Pabianicach
Włodarczyk Anna - przedsiębiorca. Właścicielka firmy PAWO.
Włosiński Władysław - profesor dr hab. inż.. Członek rzeczywisty PAN.
Wojtas Andrzej - przedsiębiorca. Właściciel firmy „Pabiantex”
Wołosz Witold - major Wojska Polskiego, członek dowództwa SOW we Wrocławiu. Egzaminator 
WORD (Wrocław)
Wróbel Dariusz - nauczyciel, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach. Piłkarz ręczny Włóknia-
rza Pabianice i Anilany Łódź
Zajkiewicz Konrad - przedsiębiorca. Właściciel firmy KON-WIT
Żeligowski Andrzej - radny, przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach. Dr nauk technicznych, 
pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej

Przystał Mieczysław
Renkiewicz Stanisław
Renkiewicz Zdzisław
Rydz Andrzej
Senenko Leszek
Soj Roman
Sokołowski Ryszard
Strzałkowski Ryszard
Studziński Ryszard
Szczepaniak Kalikst
Szyburski Zbigniew
Szymczak Sylwester
Śmigielski Andrzej
Trzeszczak Zdzisław
Wroński Józef
Zawadowski Roman 
Zbyszyński Bogusław
Zientala Stanisław
Zięba Mieczysław
Żytowiak Henryk

Budaszewski Ireneusz
Dolewka Leszek
Duma Jan
Dzwonnik Zdzisław 
Figiel Czesław
Garnys Piotr
Gierszon Mariusz
Grzegorzewski Marek
Grzegorzewski Ryszard
Groszyński Leszek
Jankowski Bogdan
Jędrzejewski Jerzy
Jończyk Tadeusz
Kaczmarek Eugeniusz
Kowalczyk Piotr
Kozłowski Józef
Krawczyk Wiesław
Krzykowski Jan
Madaj Jan
Madej Tadeusz
Magier Henryk
Marynowski Zbisław
Meus Sławomir
Mik Andrzej
Molenda Zdzisław
Nowak Ryszard
Okrojek Paweł
Olejnik Edward
Olejnik Janusz
Omiotek Ryszard
Papiewski Wiesław
Pest Romuald
Polakowski Ryszard
Pluta Stanisław
Przybyła Ryszard

Nauczyciele - absolwenci pracujący w „Mechaniku”
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Adamczyk Zbigniew
Adamiak Ryszard
Adamus Zenon
Aleksandrowicz Miroslaw
Andrzejewski Jan
Antczak Bartosz
Antoniewski Andrzej
Badowski Grzegorz
Bandzierz Bogusław
Baranowski Feliks
Barys Marcin
Barys Mateusz
Barys Ryszard
Barys Wojciech
Becht Jarosław
Bednarski Wiesław
Bednarz Bronisław
Bieniada Piotr
Biskupski Krzysztof
Błażyński Paweł
Błoch Bogusław Andrzej
Bohdanowicz Andrzej
Bonczał Zbigniew
Borowiecka-Plewińska Maja
BS „PA-CO-BANK”
Buda Alfred
Budzyn Jerzy
Butryński Tomasz
Cechowicz Artur
Cech Rzemiosł Różnych - Pabianice
Certools Sp.j
Cichoń Henryk
Cieślak Grzegorz
Chlebny Marek
Chmielewski Piotr
Chrzanowski Ryszard
Cymerman Grzegorz
Cywiński Zdzisław
Dalkowski Sławomir
Denuszek Ryszard
Długołęcki Jan
Domagała Mariusz
Duszyński Andrzej Krzysztof
Dychto Zbigniew
Dzwoniarek Wacław
Dzwonnik Zdzisław
Fater Sławomir
Fiedot Ludomir
Figiel Czesław

Filipowski Mariusz Bogusław
Filipowski Piotr
Filipowski Zbigniew
Fiuk Jerzy
Florczak Czesław
Fuksa Sławomir
Gajda Józef
Gałązka Tomasz
Gałczyński Andrzej
Gambalczyk Herbert
Gorzela Jarosław
Górecki Mirosław
Górecki Rudolf
Gózek Stanisław
Grabiec Marian
Greczka Przemysław
Grenda Rafał
Gruszczyński Dariusz
Grzegorzewski Ryszard
Grzanka Andrzej
Grzybowski Longin
Gutowska Bogusława
Hećmańczuk Krzysztof
Helbik Dariusz
Herudziński Bolesław
Holweg Jerzy
Hyrcza Józef
Hyży Ludwik
Izaszek Rafał
Jabłoński Jerzy
Jacoń Józef
Jacoń Piotr
Jakóbek Dariusz
Jakubowska Anna
Jakubowski Piotr
Jakubowski Zbigniew
Janczak Grzegorz
Janeta Zbigniew
Jaros Janusz
Jarzyński Ireneusz
Jedliński Marian
Jedynak Marek
Jerzak Dariusz
Jędrzejczyk Andrzej
Jodko Marek
Jończyk Piotr
Jończyk Tadeusz
Jurek Włodzimierz
Jurga Andrzej

Fundatorzy obchodów 100-lecia szkoły
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Jurgowiak Eugeniusz
Kacperczyk Katarzyna
Kacperczyk Piotr
Kacperek Radosław
Kaczmarek Józef
Kaczorowski Krzysztof
Kamiński Michał
Kamkow Aleksander
Kanar Zbigniew
Kapitułka Janusz
Kapitułka Krzysztof
Kardas Tomasz
Karp Eugeniusz
Kata Roman
Kępa Roman
Kielnierowski Paweł
Klimek Lidia i Jerzy
Klonowska Krystyna
Kłoda Stanisław
Kłodas Janusz
Kołodziejczyk Zenobiusz
Konefał Julian
Kopias Władysław
Korycki Krzysztof
Kosmenda Kazimierz Zbigniew
Kosmowski Stanisław
Kosz Nina
Kościelniak Leszek
Kowalczyk Mirosław
Kowalski Tadeusz
Kowalski Zbigniew
Kozłowski Janusz
Krakowski Andrzej
Krakowski Kazimierz
Kraska Slawomir
Kraska Tomasz
Krawczyk Tomasz
Krusze Aleksander
Krzysztofik Józef
Kudrzycki Zbigniew
Kulesza Ireneusz
Kurnik Wiktor
Kurzawa Jacek
Ledzion Piotr
Lesz Pawel
Leśniewicz Bogdan
Lewandowski Krzysztof
Lewicki Paweł
Limiera Dariusz
Lipiński Bogusław
Lipowski Jacek
Łubiński Mirosław

Łuczak Karol
Mada Magdalena
Madaj Ryszard
Maciaszek Grzegorz
Majewicz Marian
Maksymowicz Andrzej
Malcer Karol
Malinowski Andrzej
Malinowski Marek
Maląg Mirosław
Malong-Rabiega Wiesława
Machałowski Grzegorz
Małycha Jerzy
Małycha Witold
Marciniak Andrzej
Maternik Mieczysław
Marciniak Zbigniew
Marynowski Zbisław
Mazur Piotr
Meus Sławomir
Michalak Antoni
Michalak Piotr
Michalik Edward
Michlewski Zbigniew
Mielczarek Tomasz
Mielczarek Wiesław
Mirecki Zdzisław
Misiak Krzysztof
Moliszewski Łukasz
Morawski Henryk
Nogański Sławomir
Nowak Ignacy
Nowak Ryszard
Nowicki Dariusz
Nowik Tadeusz
Ogiński Jerzy Mirosław
Olczyk Mariola
Olejniczak Antoni
Olejniczak Paweł
Olejnik Dariusz
Olejnik Janusz
Oleszczuk Józef
Olkusz Janusz
Omiotek Ryszard
Osińska -Grzegorz Alina
Pachulski Krzysztof
Pająk Bogdan
Paliwoda Stefan
Pamso S.A.
Pawlak Jerzy
Pawlak Jolanta
Pawłowski Ryszard
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Peć Bogusław
Pelizg Rafał
Pędziwiatr Stanisław
Piech Andrzej
Pietrzak Bogdan
Popa Mariusz
Poros Wojciech
Prusik Andrzej
Prygiel Ryszard
Przybylski Jerzy
Przybyła Ryszard
Przybylak Leszek
Przybylski Edward
Przystał Mieczysław
PSS „SPOŁEM” P-ce
Puczyński Witalis
PW „PAVOX”
PZU
Rabiega Piotr
Radko Stanisław
Rajewicz Roman
Ramisz Jan
Raszewski Miron
Reguła Igor
Renkiewicz Stanisław
Rewucki Janusz
Rogaczewski Ryszard
Rojewski Józef
Rosińska Diana
Rosińska Monika
Rozwandowicz Piotr
Rudnicki Witold
Rzepkowski Henryk
Sadowski Waldemar
Sałagacki Dariusz
Sampoliński Wiktor Antoni
Sarat Ryszard
Sawosz Waldemar
Senenko Leszek
Sereczyński Jacek
Simura Romuald
Skiba Józef
Sobala Łukasz
Sobczyk Wojciech
Sobala Julian
Sobol Marian
Socha Mirosław
Soj Roman
Sokołowski Józef
Sołościuk Mikołaj
Stańdo Stanisław
Stawkowski Stanisław

Stefańczyk Andrzej
Styczyński Andrzej
Sucharzewski Stanisław
Suchocki Jerzy
Suchorski Krzysztof Wojciech
Sujecki Kazimierz
Sygitowicz Jan
Sysio Bronisław
Szafrański Janusz
Szafulera Henryk
Szałecki Paweł
Szostok Karol
Szubzda Henryk
Szulc Witold
Szymajda Kazimierz
Szymak Marek
Szczepański Leon
Ściegienka Ryszard
Świątek Aneta
Świeczewska -Spanialska Zofia
Teodorczyk Andrzej
Tomczyk Jacek
Topolska Elżbieta
Triemer Paweł
Trzeciak Antoni
Trzeszczak Marcin
Twardowski Stanisław
Tyfa Janusz
Tyfa Klaudiusz
Tysiak Krzysztof
Urbankiewicz Jadwiga
Urbański Paweł
Uznański Tomasz
Walczyński Bogdan
Warwas Dariusz
Wenne-Błażyńska Gabriela
Werner Krzysztof
Węgierski Michał
Widz Piotr
Wieczorek Stanisław
Wieczorek Władysław
Więcierz Andrzej
Wisławski Andrzej
Wiśniewski Tadeusz
Wlazłowicz Bogusław
Wlaźlak Robert
Wlaźlik Jan
Włodarczyk Anna
Wnuk Mieczysław
Wojtaszczyk Stefan
Wojtas Andrzej
Woźniak Mirosław
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Wójcik Janusz
Wójtowicz Wojciech
Wroński Józef
Wróbel Dariusz
Wyrwa Jarosław
Zajkiewicz Konrad
Zakład Energetyki Cieplnej
ZWiK Pabianice
Zawadzki Łukasz
Ziarnowski Paweł
Ziemniewicz Tadeusz
Zientala Stanislaw
Zięba Jacek
Zięba Wojciech
Ziętala Mieczysław
Żeligowski Andrzej

Notatka
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