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Techne 

• Na wstępie warto przyjrzeć się dokładniej 
definicji słowa "technika". "Słownik wyrazów 
obcych" podaje, że pochodzi ono od greckiego 
wyrazu „techne” oznaczającego "sztukę, 
rzemiosło" i oznacza "ogół środków i czynności 
wchodzących w zakres działalności ludzkiej, 
związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych” 



Bożek Józef  
(1782-1835) 

 • Konstruktor-mechanik, wynalazca, nazywany często "polsko-
czeskim Stephensonem". Urodził się w rodzinie młynarza w Bierach 
niedaleko Skoczowa. Wymyślał urządzenia mechaniczne: m.in. 
wykonał drewniany zegar, wyposażony w mechanizm do bicia 
kwadransów i godzin pokazujący również upływ minut. Studiował w 
Brnie mechanikę i matematykę.  

• Od roku 1806 był mechanikiem i zegarmistrzem. W Pradze 
powstała większość konstrukcji Bożka: precyzyjny zegar dla Instytutu 
Astronomicznego zbudowany w 1812 roku - zegar ten do lat 80-tych 
XX wieku odmierzał czas wszystkim Czechom – to jego wskazania 
nadawało czeskie radio. Jego zegarki pracowały na rubinowych 
łożyskach, nakręcało się je poprzez ruch ręki. 
Skonstruował również automatyczny warsztat tkacki i postrzygarkę 
sukna, maszynę do szlifowania soczewek oraz liczne udane protezy 
rąk i nóg dla inwalidów wojennych  
 

http://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wiel
cy-polacy 



• Prawdopodobnie nic nie wiedząc o 
lokomotywie Anglika Stephensona z 1814 
roku, zbudował jako pierwszy na kontynencie 
europejskim powóz z napędem parowym dla 
trzech pasażerów (w roku 1815) - i przez dwa 
lata woził ludzi po praskich dzielnicach.  
Dwa lata później skonstruował również łódź z 
parowym silnikiem wyposażoną w dwa koła 
łopatkowe 



Wystawy wytwórczości Królestwa Polskiego 

• Warto wspomnieć o organizowanych od 1821 do 
1845 krajowych wystawach wytwórczości, gdzie 
prezentowano ekspozycje przemysłu i rzemiosła   

 

 



• W Warszawie, pod rosyjskim zaborem, w 1875 roku powstało Muzeum 
Przemysłu i Rzemiosła. Jego założycielem był profesor Roman Żuliński, 
inicjator powstania czternastu szkół wieczorowych dla czeladników.  

• W marcu 1935 roku ówczesna Rada Związku Izb Rzemieślniczych podjęła 
decyzję o wykorzystaniu wieloletniego dorobku i kontynuowaniu 
działalności Muzeum, nadając mu nową formę organizacyjną i nazwę: 
Instytut Naukowy Rzemiosła m. Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego 

• Pierwsze Instytuty powstały w Krakowie-Instytut Rzemieślniczo-
Przemysłowy, Katowicach- Śląski Instytut Rzemieślniczo- Przemysłowy i 
Grudziądzu- Pomorski Instytut Oświaty Zawodowej.  

• Ich podstawowa działalność polegała na organizacji krótkoterminowych 
szkoleń ogólnych, poradnictwie zawodowym i działalności wydawniczej. Z 
czasem jednak pojawiły się nowe formy kształcenia- kursy doskonalące 
kierowane do samodzielnych rzemieślników, zarówno czeladników jak i 
mistrzów. 



Bolesław Prus  
(Aleksander Głowacki) 

 

• Otwierania szkół rzemieślniczych, a nawet 
wyższej szkoły rzemiosł domagał się m.in. 
Bolesław Prus, którego zdaniem „rzemieślnik 
musi być nie tylko uczciwym, punktualnym, 
pracowitym, oszczędnym, ale i ukształconym”. 
Prus wskazywał na potencjał rzemiosła pisząc, 
iż „wśród rzemieślników jest element zdolny, 
który mógłby być twórczy w zakresie 
wynalazków, gdyby wyposażono go w wiedzę”.  



• Cytowany autor podkreślał, że istotną rolę w 
rozwoju szkolnictwa zawodowego winna 
odegrać inicjatywa, przedsiębiorczość i 
nakłady finansowe społeczeństwa polskiego. 
„Nasi przemysłowcy, majętniejsi rzemieślnicy, 
nasi obywatele ziemscy powinni by 
porozumieć się między sobą, zebrać fundusze 
odpowiednie, wystarać się o pozwolenie i 
szkoły podobne otworzyć, bo brak ich jest 
jedną z najdotkliwszych klęsk naszych” 



Wojciech Przanowski 

 

 

• Absolwent Wyższej Szkoły Rzemieślniczej w Łodzi oraz Politechniki 
Lwowskiej, z tytułem inżyniera-mechanika 

• W 1915 założył Roczne Kursy Robót Ręcznych, przekształcone w 1923 w 
Państwowy Instytut Robót Ręcznych; w latach 1923-1937 był dyrektorem 
Instytutu i wykładowcą metodyki prac ręcznych. Propagator manualizmu 

• W latach 1927-1937 redagował kwartalnik metodyczny Praca Ręczne w 
Szkole, był inicjatorem powstania, wiceprezesem i autorem statutu 
Towarzystwa Miłośników Robót Ręcznych oraz organizatorem 
ogólnopolskich zjazdów nauczycieli robót ręcznych 



Tarcza Nipkowa 

• Paul Nipkow urodził się w 1860 r. znanej wówczas 
lęborskiej rodzinie rzemieślników o kaszubskim 
rodowodzie. Przedstawiciele tej rodziny byli 
rzemieślnikami - szewcami, piekarzami i piwowarami. 
Do 1938 roku Nipkow był jedynym posiadaczem 
potwierdzonego wynalazku związanego z technologią 
przekazu obrazu na odległość. urządzenia do 
mechanicznego wybierania obrazu telewizyjnego 
stanowiącego podstawowy element pierwszych 
telewizorów i kamer telewizyjnych (tzw. telewizja 
mechaniczna), który umożliwił powstanie współczesnej 
telewizji. 



Telewizjofonia Wiesława Puchalskiego 

 

 

 

 

 

 
• http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=20302&from=publication 





Maksymilian Faktorowicz (1872 - 1938) 
 • Max Factor. Producent i wynalazca kosmetyków 

pochodzenia polskiego, założyciel firmy kosmetycznej. 
• Otworzył na przedmieściach Moskwy mały sklepik 

drogeryjno-perukarski, który bardzo szybko zdobył renomę. 
W wieku 32 lat wyjechał z całą swoją rodziną do USA. To 
wtedy zmienił nazwisko. W roku 1907 otworzył sklep 
drogeryjno-perukarski w Los Angeles. Wkrótce potem 
podjął współpracę z aktorami filmowymi w Hollywood. To 
jemu zawdzięczamy słowo "make-up”. Jego kosmetyki były 
indywidualnie dobierane do naturalnych właściwości 
twarzy klientki. 

• Stworzył pierwsze na świecie kosmetyki wodoodporne, 
sztuczne rzęsy, błyszczyk oraz peruki wykonane z 
naturalnych włosów 



Antoine Cierplikowski (1884-1976) 

• Urodzony w niezamożnej rodzinie, syn szewca Antoniego i Joanny z Majchrzaków. 
W wieku 11 lat zetknął się po raz pierwszy z zawodem fryzjera. Zawodu uczył się 
najpierw w Łodzi u wuja Pawła Lewandowskiego, który miał zakład fryzjerski. W 
roku 1901 wyjechał do Paryża, gdzie już w bardzo młodym wieku zdobył wielką 
sławę 

• W 1910 roku w Paryżu założył własny zakład fryzjerski. Wylansował modę na 
krótkie włosy, zapisując się w historii jako autor fryzury „na chłopczycę” (fr.garçon 
– chłopiec), którą wymyślił dla aktorki Eve Lavalliere w roku 1909.  

• Coco Chanel, Josefine Baker i wiele innych sław 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA

