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WSTĘP
Energia elektryczna jest wszechobecna w nieograniczonych ilościach
i może zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw.
N. Tesla

Po odzyskaniu niepodległości nastąpił rozwój piśmiennictwa związanego z elektryką. Trzeba było wydać
przepisy […] jednolite dla całego kraju, wydać nowe słowniki, instrukcje, podręczniki, których zakres
tematyczny rozszerzał się razem z nowymi zadaniami elektrotechniki, energetyki i elektryfikacji1.
W okresie 1919-1939 na polskim rynku wydawniczym ukazało się ponad 1300 publikacji z dziedziny
elektrotechniki. Po jedną z nich sięgamy dziś do naszej starej szafy. Oczywiście nie będziemy oceniać jej pod
względem merytorycznym. Pragniemy raczej skupić się na losach tego konkretnego egzemplarza książki
Bohdana Gimbuta, przede wszystkim ze względu na to, iż jak ustaliliśmy, opracowanie to w okresie
międzywojennym znajdowało się w zasobach biblioteki Państwowej Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej
w Suwałkach.

A. Leszczewicz, Przedwojenne wydawnictwa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w bibliotekach i bibliotekach cyfrowych, „Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe”
2017, nr 4, s. 8.
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Uszkodzenia i niedokładności w maszynach elektrycznych prądu
stałego i zmiennego Bohdana Gimbuta wpisano w 2014 roku do
księgozbioru ówczesnej czytelni książek. Ze względu na znaki
własnościowe zachowane w tym egzemplarzu praca trafiła do tzw.
gabinetu

zbiorów,

gdzie

przechowywane

są

najciekawsze

i najwartościowsze pozycje dostępne w zasobach suwalskiej
Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej.

Opis książki w katalog elektroniczny (zrzut) dostępny na stronie suwalskiej biblioteki:
https://www.suwalki-bp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=q__gimbut&sort=bytitle&view=1
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Bohdan Gimbut - autor Uszkodzeń i niedokładności w maszynach elektrycznych… w okresie międzywojennym należał do
grona specjalistów, których prace dały podwaliny rozwoju w dziedzinie
elektrotechniki. Jego nazwisko i prace pojawiały się nie tylko na łamach
prasy fachowej, chociażby w „Wiadomościach Elektrotechnicznych”, ale
również na okładkach wydawanych opracowań książkowych.
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Prezentowana dzisiaj książka znalazła się na rynku wydawniczym w 1922
roku. Niewielki tom oprawny w płócienną okładkę, w górnym prawym rogu
posiada widoczną inskrypcję informującą, iż publikacja należała do zbiorów
biblioteki Państwowej Szkoły Mechanicznej w Suwałkach.

Na

stronie

rozmieszczono

tytułowej

wydawnictwa

podstawowe

dane

charakteryzujące książkę czyli tytulaturę
– zespół danych umieszczonych na karcie
tytułowej i w metryce książki, zawierający
nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok
wydania oraz instytucję wydawniczą lub
drukarnię2.

2

Tytulatura, https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytulatura [dostęp: 31.11.2019].
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Uwagę zwraca także przekreślona pieczęć (znak własnościowy), którą możemy odszukać
również w dalszej części książki. Tuszowa okrągła pieczęć (z orłem w koronie) o treści:
Państwowa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa w Suwałkach, to kolejna informacja o losach
tegoż egzemplarza pracy Bohdana Gimbuta (publikacja należała do zbiorów działającej
w Suwałkach od 1926 r. Państwowej Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej).

Skan z: Program pracy wychowawczej na rok 1934/35, Suwałki 1934
6

Książkę Gimbuta wydało Wydawnictwo Księgarni J. Lisowskiej.
Justyna Lisowska pochodziła ze znanej rodziny Dygasińskich. Jej bratem był Adolf Dygasiński – pisarz, pedagog,
publicysta. Urodziła się w 1856 r. w Niegosławicach w powiecie pińczowskim. Ukończyła pensję Zarzyckiej w Warszawie
i kursy żeńskie w Krakowie. W 1872-77 pracowała w księgarni swego brata – A. Dygasińskiego w Krakowie3. Po wyjeździe
do Warszawy pracowała w księgarni K. Prószyńskiego. W 1882 roku wyszła za mąż za Henryka Lisowskiego (więzień
polityczny), z którym znalazła się na Syberii a następnie w południowej Rosji. Po powrocie do Warszawy pracowała u E.
Kolińskiego (księgarz), po czym w 1895 roku wspólnie z Faustyną Morzycka i Anielą Rzążewską założyły niewielką
księgarnię mieszczącą się początkowo przy ulicy Marszałkowskiej nr 84 później nr 99.

Od 1899 roku księgarnia funkcjonowała pod nazwiskiem Justyny Lisowskiej i działała w lokalu przy ulicy Marszałkowskiej
nr 101, natomiast od 1912 r. mieściła się w Alejach Jerozolimskich nr 29 później pod nr 15 (tu do 1943 roku).

Słownika pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 520.
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Lisowska specjalizowała się w wydawnictwach popularnonaukowych,
głównie

pedagogicznych,

dziecięcych

i

podręcznikach

szkolnych

wydawanych w seriach: „Biblioteka Nauczyciela”, „Biblioteczka Szkolna”,
„Biblioteczka Harcerska”. Po zakończeniu I wojny światowej w serii
„Biblioteka

Techniczna”

ukazywały

się

podręczniki

z

zakresu

elektrotechniki.
Oprócz książek publikowała również nuty i czasopisma polskie i francuskie.
Lisowska brała udział w pracach zmierzających do stworzenia organizacji
zawodowej księgarzy polskich. Zmarła w 1939 r. Księgarnię przejęła jej
córka Bronisława Hanicka wraz z synem Konradem (oboje zginęli podczas
II wojny światowej).
Firma Lisowskiej posiadała sygnet wydawniczy.
SYGNET: znak, godło drukarni, wydawnictwa lub zawodu4.

Zob.: Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B.Kocowski, J. Trzynadlowski, Wroclaw, 1971, szp. 2257-2258.
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Sygnet wydawniczy firmy Justyny Lisowskiej przedstawiał ptaka z rozłożonymi
skrzydłami i dwie stylizowane litery „J” i „L”. Całość zamknięta w okręgu.
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Drukiem książki Gimbuta zajęła się warszawska firma
działająca pod nazwą Synowie Stanisława Niemiry. W 1922 r.
jej siedziba mieściła się przy Placu Napoleona.
Stanisław Piotr Niemira (Niemiera) (1831-1896), warszawski
wydawca i właściciel drukarni. Wydawał głównie literaturę
o charakterze religijnym. Po jego śmierci zakład przejęli
i prowadzili synowie Józef i Wacław. Drukarnia przetrwała do
powstania warszawskiego (1944).
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Żywa
kolumną

pagina:
druku

wiersz

nad

zawierający

numer strony, tytuł dzieła lub
rozdziału, a w encyklopediach
i słownikach pierwsze i ostatnie
hasło strony5.

Prezentowany materiał – tekst główny – autor podzielił na pięć dużych rozdziałów, po których znalazł się spis treści. Całość
pracy, liczącą 176 stron, dopełniają materiały ilustracyjne (rysunki). Na górnych marginesach stron zastosowano żywą
paginę.

5

Żywa pagina, https://sjp.pwn.pl/sjp/zywa-pagina;2497429.html [dostęp: 30.11.2019].
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W przedmowie do swojej książki Bohdan Gimbut pisał m. in. Przystępując do
napisania dziełka niniejszego, miałem na celu wypełnienie luki w naszej
literaturze elektrotechnicznej, wśród szeregu bowiem podręczników z zakresu
elektrotechniki, jakie w ostatnich czasach ukazały się, nie było żadnego,
omawiającego więcej szczegółowo t. zw. choroby maszyn elektrycznych.
Potrzebę takiego podręcznika odczuwa niejeden elektrotechnik (…). Sądzę
więc, że książka będzie pożyteczną nie tylko dla montera, lecz i dla technika6.
Jak się okazało publikacja została uznana za materiał wart umieszczenia
w zbiorach szkolnej biblioteki. Tak więc podręcznik Gimbuta trafił do
księgozbioru bibliotecznego Państwowej Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej
w Suwałkach.

6

B. Gimbut, Uszkodzenia i niedokładności w maszynach elektrycznych prądu stałego i zmiennego, Warszawa 1922, s. [5].
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Już w listopadzie 1919 roku suwalski Sejmik
Powiatowy podjął decyzję o powołaniu do życia
w Suwałkach szkoły o charakterze rzemieślniczoprzemysłowym. Jednak ostatecznie decyzja o jej
powstaniu zapadła 17 listopada 1926 r. na mocy
postanowienia

Ministra

i Oświecenia

Publicznego.

Wyznań

Religijnych

Faktycznie

szkoła

rozpoczęła funkcjonowanie w marcu 1927 r.
Z początkiem roku szkolnego 1936/1937 przekształciła
się w Państwową Szkołę Mechaniczną, a w 1938 roku –
w Gimnazjum Mechaniczne. Liczba uczniów wynosiła od
Skany z: Program pracy wychowawczej na rok 1934/35, Suwałki 1934

69 (1931) do 168 (1937)7.

Pierwotnie szkoła znajdowała się w budynku u zbiegu ulic Kościuszki i 3 Maja (obecnie ulica Chłodna). Pierwszym
dyrektorem i zarazem organizatorem szkoły był inżynier Jan Skawiński zaś kierownikiem warsztatów inżynier Wiktor Tyszka.
Od sierpnia 1931 r. stanowisko dyrektora objął inżynier Kazimierz Lombardo, a od 1937 r. wspomniany już Wiktor Tyszka.

7

Suwałki : miasto nad Czarną Hańczą, red. J. Kopciał, Suwałki 2005, s. 382.
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Nauka trwała trzy lata i była odpłatna. Czesne wynosiło 120 zł.
Oprócz sal wykładowych i warsztatowych szkoła posiadała pomieszczenia
przeznaczone na internat, stołówkę i świetlicę. W okresie II wojny
światowej szkoła przestała funkcjonować, a jej ówczesny dyrektor Wiktor
Tyszka oraz

kierownik

warsztatów

szkolnych

Z.

Szerszenowicz

i A. Grochowski zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego, gdzie
zginęli8.

Skany z: Program pracy wychowawczej na rok 1934/35, Suwałki 1934
8

Zob.: Historia daleka i bliska : suwalska szkoła z tradycjami, oprac. zespół w składzie J. Błażewicz i in., Suwałki 2007.
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W dwóch niewielkich objętościowo publikacjach z okresu międzywojennego znajdziemy szereg interesujących materiałów
dotyczących pracy i funkcjonowania Państwowej Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej w Suwałkach. Oba wydawnictwa
dostępne są w wersji elektronicznej:
Państwowa Szkoła Rzemieślniczo Przemysłowa w Suwałkach, Suwałki 1932
https://polona.pl/item/panstwowa-szkola-rzemieslniczo-przemyslowa-wsuwalkach,MTE1OTk5MTY5/0/#item [dostęp: 26.11.2019]

Program pracy wychowawczej na rok 1934/35, Suwałki 1934
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=57181&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=[dostęp:
26.11.2019]
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Na

zakończenie

drobiazg,

który

znalazł

się

w

materiałach

opublikowanych w Programie pracy wychowawczej na rok 1934/35 jest
to wykaz działań ponadprogramowych realizowanych przez szkołę.

Skany z: Program pracy wychowawczej na rok 1934/35, Suwałki 1934
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