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Drodzy Czytelnicy
W 2019 roku Główny Urząd Miar obchodzi swoje stulecie. 8 lutego 2019 roku ogłoszony został Dekret o miarach, określający podstawy systemu miar w Rzeczypospolitej Polskiej i powołujący
GUM, jako instytucję sprawującą nadzór nad jednolitością i rzetelnością miar w państwie. 1 kwietnia
1919 roku, wraz z powołaniem Zdzisława Rauszera na stanowisko Dyrektora, zaczął funkcjonować
Główny Urząd Miar – jedna z pierwszych, a zarazem emblematycznych instytucji odrodzonego
polskiego państwa, odgrywająca ogromną rolę w ujednolicaniu obrotu gospodarczego, kreowaniu
standardów bezpieczeństwa technicznego oraz jakości produkcji w tak zróżnicowanym i podzielonym
pod każdym względzie organizmie, jakim była II Rzeczpospolita.
Przez następne sto lat, w różnych warunkach społeczno-gospodarczych, pod różnymi nazwami
i w ramach różnie definiowanej polskiej państwowości, GUM budował i rozwijał w Polsce system
pomiarowy, który stanowi fundament organizacji państwa i życia społecznego, a w dzisiejszym świecie
– również jeden z motorów postępu technologicznego i innowacji. GUM to przy tym w równym stopniu centralny urząd w Warszawie, odpowiadający za wzorce pomiarowe najwyższej dokładności, prace
badawczo-rozwojowe, współpracę międzynarodową, koordynację systemu, jak i cała struktura terytorialna, licząca obecnie 10 okręgowych urzędów miar z 50 wydziałami zamiejscowymi, a także 2
okręgowe urzędy probiercze z 8 wydziałami zamiejscowymi, które w codziennej praktyce odpowiadały
i odpowiadają za jednolitość i wiarygodność pomiarów na terytorium Polski. Ten dorobek, tradycja
i piękny jubileusz to powód do wielkiej dumy. Myślę, że można bez żadnej przesady powiedzieć, iż
GUM jest jedną z najbardziej zasłużonych instytucji polskiego państwa.
Nie jest sprawą łatwą opisanie tak długich dziejów. Wymaga to ogromnej erudycji, szczegółowej wiedzy historycznej i znajomości natury i specyfiki naszej instytucji. Dzieła tego podjął się
pan dr inż. Andrzej Barański, emerytowany pracownik GUM, który, jak nikt inny, porusza się biegle
w meandrach zawiłości historii polskiej administracji miar.
Praca jest obszerna, zawiera wątki wybiegające dużo dalej niż te, które dotyczą tylko samego
stulecia GUM. Książka nawiązuje do czasów dawnych, omawiając w skrócie dzieje miar, w tym szczególnie na terenach I Rzeczypospolitej. W sposób ciągły przechodzi do okresu zaborów, omawiając
różnorodność miar stosownych na obszarach dawnej Polski. Stąd rodzi się potrzeba ujednolicenia ich po odzyskaniu niepodległości. W prace te angażuje się twórca polskiej administracji miar
dr inż. Zdzisław Rauszer. Dlatego książka obszernie przedstawia życiorys tej wybitnej osoby, nawiązując też do innych postaci związanych z rozwojem administracji miar. Szczególne miejsce w pracy
zajmuje opis otoczenia urbanistycznego Głównego Urzędu Miar. Autor nie omija też ważnych i dramatycznych wątków z okresu II wojny światowej, gdy w piwnicach GUM prowadzony był montaż
i próby ogniowe broni wytwarzanej na zlecenie dowództwa Armii Krajowej. Jednakże najważniejsze
to dzieje i rozwój samej administracji miar w niełatwych czasach obejmujących więcej niż XX wiek,
mających nierzadko sensacyjny charakter. Autor odkrywa tajemnice burzliwej przeszłości GUM.
Praca ma charakter z jednej strony dzieła historycznego, a z drugiej eseju literackiego z wątkami
beletrystycznymi. Jest niezwykle ciekawą lekturą, adresowaną do wszystkich zainteresowanych
stuletnią historią polskiej administracji miar i związanych z nią ludzi.
Jubileusz to oczywiście okazja do celebracji i wspomnień. Ale powinna to być również, a może
przede wszystkim, okazja do spojrzenia w przyszłość. Otwieramy drugie stulecie GUM i polskiej
metrologii i tak się składa, że robimy to w wyjątkowym dla naszej instytucji, ale też dla całej światowej metrologii czasie.
Dziesięć lat temu, Ministerstwo Gospodarki, zleciło wieloletniemu Dyrektorowi Międzynarodowego Biura Miar i Wag (BIPM) i zarazem jednemu z największych w świecie autorytetów naszej
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dziedziny – Terry’emu Quinnowi, przeprowadzenie oceny i sporządzenie raportu nt. instytucjonalnych aspektów rozwoju polskiego systemu metrologicznego. Miałem wielki zaszczyt być – wspólnie
z dr Włodzimierzem Lewandowskim, wówczas pracownikiem BIPM, a później wybitnym Prezesem
Głównego Urzędu Miar – inicjatorem tego pomysłu i organizatorem pobytu T. Quinna w Polsce
w maju 2009 roku. W raporcie Quinna sformułowany został szereg rekomendacji odnośnie reformy
systemu. Dotyczyły one m.in. redefinicji zadań GUM, intensyfikacji współpracy z przemysłem i nauką,
powołania Rady Metrologii, transparentnego trybu wyboru i profesjonalizacji kierownictwa oraz
kadry instytucji, wprowadzeniu strategicznego planu badań, aktywnego pozyskiwania zewnętrznego
finansowania (zwłaszcza fundusze i programy europejskie), wreszcie – budowy nowej siedziby dla
laboratoriów. Dzisiaj niemal wszystkie te rekomendacje są konsekwentnie wdrażane.
W 2017 roku dokonano ważnej nowelizacji ustawy – Prawo o miarach, która przemodelowała
naszą instytucję uwypuklając zadania związane z rozwojem nowoczesnych technologii i współpracą z nauką i przemysłem, ustanawiając Radę Metrologii, o której powołanie zabiegał jeszcze
Zdzisław Rauszer, wreszcie – wprowadzając system strategicznego planowania działalności GUM.
Pierwszy Plan Strategiczny, obejmujący lata 2018–2021, oparty został na trzech filarach: Wzorce
– Technologie – Służba Miar.
W tym samym czasie rozpoczęto prace nad projektem budowy nowego Kampusu Laboratoryjnego GUM w Kielcach. W grudniu 2018 r. podpisana została umowa w sprawie finansowania tej
wyjątkowej inwestycji ze środków funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Budowa kampusu laboratoryjnego to wielka szansa dla
instytucji, wielki projekt, którego pierwszy etap rozpoczynamy, ale który będzie rósł i rozwijał się
przez wiele lat i który może być dla GUM przepustką do światowej elity narodowych instytutów
metrologicznych.
Jednocześnie uczestniczymy w najważniejszym procesie ostatnich dziesięcioleci w metrologii
światowej. W maju 2019 roku wejdzie w życie redefinicja układu SI, uchwalona na XXVI Konferencji
Generalnej Konwencji Metrycznej. Ostatecznie żegnamy wzorce pierwotne jednostek miar w postaci
fizycznych artefaktów, robiąc milowy krok w kierunku metrologii opartej na stałych podstawowych
i zjawiskach fizycznych, metrologii odwołującej się do fundamentalnych praw opisujących wszechświat – teorii względności i mechaniki kwantowej, metrologii będącej swoistym pomostem między
prawami natury a rozwojem cywilizacji.
Te historyczne i przełomowe wydarzenia będą w dużej mierze definiowały naszą działalność
w najbliższych dziesięcioleciach, a nawet – nie wahajmy się tych słów – w następnym stuleciu GUM.
Nakreślone w ostatnich latach wyzwania zobowiązują do intensywnej i trudnej, ale myślę, że niezwykle satysfakcjonującej pracy. Niech sto lat chwalebnej historii, opisanej w dziele dr Barańskiego,
będzie inspiracją i zobowiązaniem dla przyszłych pokoleń polskich metrologów.

Wiceprezes GUM
Maciej Dobieszewski
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Historię swoją napiszcie sami, bo inaczej
napiszą ją za was inni, i źle.
Józef Piłsudski

WSTĘP
Każda historia zawsze ma swój początek i koniec w określonym miejscu, czasie i przestrzeni.
Ale jest rzeczą osobliwą, że regule tej nie podlega historia miar. Wyłania się ona z otchłani wieków,
towarzysząc ziemskiej cywilizacji od jej zarania, a zapisze końcową kartę, gdy braknie ostatniego
świadka ludzkiej egzystencji. O niepamiętnym jej rodowodzie świadczą najstarsze wykopaliska
sumeryjskie i przekazy historyczne ludów starożytnych: Babilończyków, Egipcjan, Żydów, Greków
czy Arabów. Na etruskich wazach i papirusach, na antycznych rzeźbach i rysunkach można zauważyć wizerunki niegdysiejszych narzędzi mierniczych, a w prehistorycznych jaskiniach rozpoznać
człowieka wykonującego pomiary. Miary więc od zawsze towarzyszyły ludziom dla ułatwienia
wykonywania codziennych czynności związanych z wymianą towarową, wytyczaniem obszarów
własności, spełnianiem obowiązków lub powinności względem władcy. Ale miary miały też wymiar
sakralny. Już w Biblii została nakreślona prefiguracja sytuacji do dziś obowiązujących w metrologii.
Na przykład w Nowym Testamencie (Mk IX, 2–10) można dostrzec odniesienie do wzorca bieli:
odzienie [Jezusa] stało się lśniąco białe, tak jak żaden na Ziemi folusznik wybielić nie zdoła. Księga
Przysłów mówi: Waga fałszywa obrzydliwością jest Panu, ale gwichty sprawiedliwe podobają
mu się. Znów we fragmencie Apokalipsy, w której Bóg wymierza Niebiańską Jerozolimę za pomocą
złotej trzciny (mensura arundo aurea), można odnaleźć analogię do pręta mierniczego. A już słowa
Chrystusa jednoznacznie brzmią w wymiarze transcendentalnym: Jaką miarą mierzycie, taką
i wam odmierzone będzie (Mk VI, 24). Takich przykładów można znaleźć wiele zarówno w Starym,
jak i Nowym Testamencie, a także wśród różnych religii i wierzeń. Tak więc rzetelna miara stała
się po wsze czasy niezmiennym symbolem sprawiedliwości i ładu społecznego.
Już u zarania dziejów archetypem miary były części ciała ludzkiego i cechy antropometryczne.
Można powiedzieć, że człowiek pierwotny mierzył świat sobą. Dla przykładu w etiopskiej medycynie jako miarę stosowano wielkość dziury w uchu. Prawie pod każdą szerokością geograficzną
używano dla tej samej wielkości innej jednostki, nawet w obrębie jednego obszaru etnicznego.
Na przykład do określania długości służyły: stopa, łokieć, skok, rzut kamieniem, strzał z łuku
i inne. Duże odległości mierzono za pomocą czasu, stosując określenia: pół dnia drogi, dzień drogi,
garściami definiowano objętość itd. Z upływem wieków powstało wiele różnych miar, a jeszcze
więcej ich wymiarów opartych na subiektywnej ocenie. Oto w starożytnej Grecji znana była rzeźba przedstawiająca młodego mężczyznę z rozpostartymi ramionami stanowiąca sążeń (helleński
wzorzec długości). Także i łokieć pozostawał przez tysiąclecia najstarszym wzorcem długości.
Prawdopodobnie pochodził od łokcia królewskiego z Nippur (starożytne miasto w Mezopotamii),
powstałego około 4700 lat temu. Stopniowo proste skojarzenia zaczęto zastępować złożonymi.
W Egipcie rzymskim do pomiarów powierzchni była używana arura (stara miara frankońska),
równa kwadratowi o boku wynoszącym 100 łokci. Rzymianie przejęli swe miary pojemności od

11

Ateńczyków. Podstawową u nich miarą masy była libra, dzieląca się na 12 uncji. Ustalona w III
wieku p.n.e. nie podlegała większym zmianom aż do czasów bizantyjskich. Bałwanami soli na
terenach Słowiańszczyzny określano urobek żup wielickich, a w kamieniach wosku lub łoju obliczano powinności względem pana albo plebana. W ten sposób opowieść o niegdysiejszych miarach
można by snuć dalej i wykazać niepraktyczność mierzenia, do którego należało stosować różne
przeliczniki, a i tak nie można było uniknąć wielu nieporozumień, a nawet groźnych konfliktów.
W erze nowożytnej podejmowano próby ujednolicenia miar, wywodząc je od wymiarów antropometrycznych samego władcy. Na przykład w Anglii w 1101 roku król Henryk I nakazał zmierzyć
odległość od czubka własnego nosa do końca palców wyciągniętej ręki i ten wymiar nazwać yardem.
Bywał też zwyczaj, że wstępujący na tron każdorazowo ustalał jednostkę długości wg własnej stopy
lub ramienia. Tym sposobem miary zaczęły być łączone coraz częściej z księciem, królem (ogólnie
z osobą panującą) i były jednym z jej atrybutów. Posiadanie własnych, niezależnych miar do dziś
jest utożsamiane z niezawisłością kraju.
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I. MIARY SŁOWIAŃSZCZYZNY
Współczesnemu mieszkańcowi naszego kraju trudno objąć wyobraźnią tereny Słowiańszczyzny, które jeszcze w VI wieku zajmowały Europę Wschodnią, Środkową i Południową oraz pas
Azji Północnej, od Uralu po Ocean Spokojny, zamieszkałe przez ludy o wspólnym pochodzeniu
etnicznym i podobnych zwyczajach. Obszar ten, bez dróg bitych, zasiedlony przez wiele ludów,
obejmował mnóstwo krain pełnych nieprzebytych borów, gór, dolin, jezior i rzek. Wszystko to
stwarzało sytuację pewnej zaściankowości. Jednak coraz częstsze odwiedziny kupców i różnych
przybyszów z dalekich stron uświadamiały, jak skomplikowane jest porozumiewanie się z nimi
przy określaniu ciężaru, ilości towarów, wymiaru obszarów, odległości itp. Nie mniej trudne było
komunikowanie się ludzi w obrębie nawet wspólnej krainy, w której istniało kilka równolegle
funkcjonujących miar tej samej wielkości o odmiennych nazwach i wymiarach. Do takich konstatacji najczęściej dochodzono podczas zgromadzeń jarmarcznych, które oprócz swej funkcji
podstawowej spełniały zawsze rolę edukacyjną. Na placach targowych nierzadko znajdowały się
wzorce, nad którymi pieczę sprawowali przedstawiciele władz lokalnych. Podczas transakcji handlowych ich uczestnicy spotykali się z nieznanymi narzędziami mierniczymi, nowymi nazwami
i obcymi wymiarami miar. Wszystko to sprawiało, że po powrocie do swych osad i wsi oni pierwsi
byli nośnikami wiedzy mierniczej.
MIARY DŁUGOŚCI
Na terenach Słowiańszczyzny co najmniej od około VI do VII wieku występowała najpopularniejsza miara antropometryczna – łokieć. Stosowana była początkowo do odmierzania tkanin
i materiałów włókienniczych, ale nie tylko. Jedna z pierwszych wiadomości o niej pochodzi z 1353
roku, kiedy to Kazimierz Wielki postanowił Płock otoczyć murami, a przy określaniu długości
budowli prawdopodobnie posłużył się łokciem królewskim równym 58,5 cm. Ale był też w użyciu
od połowy XIV wieku łokieć chełmiński równy 57,8 cm, a jego dominacja ujawniła się podczas
lokacji miast na prawie chełmińskim. W 1507 roku zrównano na sejmie w Krakowie łokieć królewski z chełmińskim, lecz i tak odrębne wymiary miały łokcie na terenie Lubelszczyzny i Lwowa.
Wiadomo, że jeszcze w XVI wieku nie udało się wyeliminować z praktyki łokcia chełmińskiego
piędzi, definiowanej jako odległość między końcami kciuka i palca środkowego rozwartej dłoni,
najczęściej używanej do określania długości liny, sieci lub niewodu (przykłady jej stosowania pochodzą z XVI wieku). Sążeń stanowił miarę długości rozpostartych ramion dorosłego człowieka.
Krok był inną naturalną miarą długości i służył do odmierzania krótkich odcinków. Przejęty od
Rzymian passus (krok podwójny) w przekazach znany był od XV do XVI wieku i np. na Mazowszu
służył do określania długości sieci przy chwytaniu jeleni. W skali lokalnej mniejszą jednostkę
długości stanowił pręt (pranith, virgae), stosowany do wyznaczania długości gruntów ornych,
łąk i pastwisk (rzadziej do długości murów). W Polsce występowało kilka rodzajów tej miary,
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np. nowy pręt polski, pręt pruski i pręt chełmiński, których wymiar wahał się od 12 do 15 stóp.
Jako ciekawostkę można podać niekonwencyjny wymiar długości, którym posłużył się na początku XVI wieku biskup płocki Erazm Ciołek, polecając wybudować most o szerokości ustalonej
w sposób zaskakująco praktyczny, wg liczby osób, które mogły przejść po nim obok siebie na drugą
stronę rzeki. Na terenach Rzeczypospolitej szlacheckiej do archaicznych sposobów wyznaczania
długości (odległości) należał także czas przebytej drogi. Zaletę tego sposobu stanowiło bardzo
wymowne określenie wysiłku, jaki był niezbędny do pokonania odpowiedniego dystansu trasy.
A i dziś długości szlaków turystycznych w górach mierzy się czasem przebytej drogi. Ale już wielkości liniowe określano na podstawie punktów orientacyjnych: linii lasu, ogrodu, koryta rzeki
itp. Inną znaną zasadą wyznaczania długości na Słowiańszczyźnie, co najmniej od początku IX
wieku, było wykorzystywanie siły mięśni ludzkich do rzutu kamieniem, siekierą albo do wystrzału
z łuku. Wynik takiego pomiaru mógł być tylko przybliżony, bowiem wpływ na niego miało wiele
czynników: tężyzna fizyczna, donośność łuku, kąt jego ustawienia i samego łucznika względem
kierunku wiatru itp. Osiągana tym sposobem długość odcinka nie przekraczała na ogół 60 m
(do 70 m). Posługując się miarą wyznaczoną właśnie przez strzał z łuku, w roku 1302 Bolesław II
(mazowiecki) określił zasięg posiadłości dominikanów z Warki. Innym stosowanym w praktyce
był „rzut siekierą”. Wiadomo np., że miarę tę wykorzystał tenże władca w roku następnym przy
nadaniu benedyktynom płockim odcinka brzegu Wisły. Rzut siekierą stosowano jeszcze w XIX
wieku (i to zapewne nie po raz ostatni) dla rozstrzygnięcia sporu między opatem kamedułów
w Oborach a właścicielem posiadłości Radzynek koło Rypina. Ustalono, że miejsce, na które
padnie siekiera, będzie stanowić granicę dóbr. Wyznaczono do tego zadania tęgiego zakonnika,
który wykonał długi rzut; niestety już powtórka okazała się nieudana. Nie wiadomo, jak próbę tę
rozstrzygnięto, ale zakonnicy powiększyli swój majątek o pobliskie jezioro. Mila i staje to kolejne
miary wykorzystujące siłę mięśni do określania długości. Pochodzenie terminu mila ma proweniencję łacińską (mille – tysiąc) i początkowo oznaczało tysiąc kroków podwójnych. Na ziemiach
polskich występowały co najmniej trzy mile: polska, wrocławska i pruska, znacznie różniące się
między sobą i wynoszące od około 6,7 km do 8,5 km. Staje były definiowane jako odcinek drogi
przebytej przez konia pomiędzy dwoma odpoczynkami. I znów długości przebytych tras zależały
nie tylko do sprawności fizycznej zwierzęcia, ale i od jakości nawierzchni, warunków pogodowych
itp. Przy pomiarze znacznych odległości największą popularnością cieszyła się mila. Posługiwanie się nią na Mazowszu sięga co najmniej 1287 roku, kiedy to na synodzie w Łęczycy ogłoszono
protestację biskupa płockiego Tomasza przeciwko biskupowi chełmińskiemu Wernerowi, w której
sformułowano wymiar mili polskiej (vulgaris). Staje miały znaczenie już bardziej lokalne. Mianem
tym określano długość pola, po przebyciu którego należało zawrócić, aby rozpocząć orkę w odwrotnym kierunku. Długość w stajach była bardzo zróżnicowana.
MIARY POWIERZCHNI
Do pomiaru powierzchni gruntów ornych, łąk i placów stosowano wielowymiarowe i niekiedy
zaskakujące sposoby. Od niepamiętnych czasów znane było określanie tej wielkości, np. za pomocą
liczby koni, które mogły być wypasane na łące. Miara była na tyle niedokładna, że służyła wyłącznie
do prowadzenia szacunkowych wyliczeń. Oto czytamy: [w Gostyninie w 1564 r.] jest pod zamkiem
pastewnik wielki, może na nim chodzić 40 koni przez lato. Wśród miar powierzchni przez długi czas
był powszechny dym, rozumiany jako obszar wchodzący w skład gospodarstwa jednorodzinnego.
To bardzo nieprecyzyjne określenie stosowano przez całe średniowiecze. Mierzenie powierzchni
przy pomocy czasu pracy należało do bardzo dawnych sposobów pomiaru gruntu. Najbardziej
znany był iuger, który wg definicji Pliniusza Starszego oznaczał areał obrabiany parą wołów w ciągu
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jednego dnia. Szeroką karierę zrobiła niespodziewanie niemiecka morga. Oznaczała ona obszar,
jaki mógł zaorać jeden człowiek jednym zaprzęgiem w ciągu całego dnia roboczego. Określenie
znów bardzo nieprecyzyjne, gdyż zależało od jakości gleby, zaprzęgu, użytych narzędzi, warunków
glebowych i innych. Jeden z pierwszych śladów występowania morgi na ziemiach polskich został
odnotowany w 1325 roku i odnosił się do powierzchni karczunku lasu w miejscowości Górzno
(w województwie chełmińskim). Morga wraz z łanem chełmińskim rozpowszechniła się w czasie
intensywnej kolonizacji tego regionu, ale już na terenie Nowej Warszawy nazwa owej miary przyjęła
się jako prath. Wymiar morgi znany jest z traktatu „Geometria Culmensis”, sporządzonego w państwie krzyżackim na przełomie XIV i XV wieku. Morga stanowić miała 1/30 łana flamandzkiego,
tj. około 0,6 ha. Łan to nazwa powierzchni, której używali już biskupi płoccy w XIII stulecia w kontaktach z zakonem krzyżackim. Pierwsze lokacje na podstawie łana chełmińskiego zastosowali
biskupi gnieźnieńscy kolonizujący tereny kasztelanii łowickiej. Powszechność stosowania łana
chełmińskiego poza Wielkopolską przeważała na wielu obszarach Rzeczypospolitej. W drugiej
połowie XVI wieku Stanisław Grzepski pisał: W Polszcze zasię miara insza i przezwisko insze.
W Polszcze iest łan, na Mazowszu włóka, w Polszcze pręt a na Mazowszu mórg. Łan dzielono na
mniejsze jednostki, stosując jego połowę lub ćwierć. Nierzadko łanem (włóką) nazywano całość
dóbr szlacheckich z powodu braku dokładnego ich wymierzenia.
WAGI
Od niepamiętnych czasów podstawowym sprzętem do ważenia był bezmian – prosta dźwignia
służąca do porównania ważonego przedmiotu z ciężarem o znanej masie, nazywanym z niemiecka
gwichtem, a po polsku odważnikiem (Il. 1). I dopiero cały zestaw takich prostych narzędzi mierniczych nosił nazwę wagi. Ale właśnie w ciężarkach panował istny labirynt zależności, relacji i nazw.
Jedną z najdawniejszych jednostek ciężaru była grzywna (marca, marcha). Jej występowanie na
ziemiach polskich datuje się na X do XII wieku. Znanych było 20 lokalnych nazw grzywny. Bodaj najpowszechniejszą była grzywna krakowska, od 1650 roku równa ośmiu uncjom. W XVIII
wieku została zastąpiona grzywną kolońską, później holenderską. W dobie średniowiecza zaistniał w Polsce funt (pondus), który dotarł od kupiectwa niemieckiego i dzielił się na 32 łutów
wrocławskich. Do ważenia używano też mniejszej jednostki – grzywny, która odpowiadała 16
łutom wrocławskim. Gdy u nas na rynku pojawiły się w obrocie obce pieniądze, nastał zwyczaj
przyjmowania większych sum na wagę (w Anglii zwyczaj liczenia szterlingów na wagę przerodził
się nawet w nazwę miejscowej waluty i do dziś jest stosowany). W 1507 roku nastąpiło zrównanie
wagi i łokcia krakowskiego z poznańskim, pozostawiając niezmienione wagi lwowskie i lubelskie.
Polski funt ważył dwie grzywny, czyli 8400 assów. W 1764 roku została prawnie zrównana jego
relacja z funtem wrocławskim. Funt litewski, zgodnie z tamtejszym prawem, ustanowionym w 1766
roku, był równy 1 funtowi berlińskiemu i stanowił 1/3 wartości funta polskiego. Kamień odpowiadał 32 funtom polskim i ważył 1/4 cetnara, czyli 25 funtów, ale był używany wyłącznie w obrocie
niepublicznym. W handlu nazywano go lekkim, dla odróżnienia od 60-funtowego (ciężkiego).
Jeden cetnar kupiecki odpowiadał czterem kamieniom 32-funtowym. Kamieniem też nazywano
ciężarek odpowiadający wadze 1 dukata.
Już choćby na tych przykładach widać, jak wielkie w wagach panowało zamieszanie, ale też
można dostrzec w rodzimym prawodawstwie usiłowania, by je ujednolicić. Trudno było znaleźć
złoty środek, bowiem liczono się z tym, że nie należy prawa przedkładać nad liberalny stosunek
i wyrozumiałość względem zakorzenionych zwyczajów.
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PRÓBY UPORZĄDKOWANIA MIAR
Można przyjąć, za Franciszkiem Bujakiem, że jednym z pierwszych na ziemiach piastowskich
dokumentów informujących o urzędnikach wykonujących pomiary jest akt z 1283 roku, mówiący, iż
granice wsi na Śląsku Opolskim (Schönewalde) wytyczył mensurator Gregorius. Do obowiązków osób
zajmujących się w owym czasie pomiarami gruntów należało głównie wyznaczanie terenów osadniczych
i placów pod obozy wojskowe (Il. 2). Podczas wykonywania swych czynności posługiwali się sznurem
mierniczym i żerdzią. Ale pomiary przy pomocy owych narzędzi mierniczych znane były co najmniej
od XII wieku. Te proste i pożyteczne sprzęty stały się popularne na ziemiach Rzeczypospolitej dzięki
kontaktom z państwem krzyżackim. Znany jest zatarg między biskupem płockim Tomaszem a biskupem
krzyżackiego Chełmna o aneksję terenów należących do dóbr płockich. Konflikt zakończył się w 1289
roku obustronną ugodą, która stanowiła o przekazaniu 300 łanów gruntu leżącego w ziemi lubawskiej
i w ziemi chełmińskiej biskupom płockim, wymierzonych za pomocą sznura. Długość sznura (funiculus),
jako podstawowy wymiar metrologiczny, nie była miarą powszechnie stosowaną i wg przywileju lokacyjnego dla Elbląga z 1246 roku wynosiła 10 prętów, tj. 47 metrów. Dokładność mierzenia powierzchni
i długości zaczęła wzrastać dopiero od XIV wieku, podczas gdy wcześniej często używano określeń:
„mniej albo więcej” lub „citra vel ultra et ultra”. Najłatwiej było podać wymiar przy użyciu łokcia, choć
i tu odgrywały rolę cechy samego obiektu, np. stopień dostępności terenu, jego pofałdowanie, wysokość murów kościołów. Miernictwo gruntów coraz częściej należało do powinności ławników sądów
grodzkich, ale wykonywanie tych czynności powierzano także niewykwalifikowanym obywatelom
stanu szlacheckiego, a na wsiach także mieszkańcom miast. Prawdopodobnie również włościanom ta
sztuka nie była zupełnie obca. Oto np. dowiadujemy się, że funkcję głównego geometry ziemi czerskiej
w 1474 roku pełnił chłop z Nieczaplina. Rozpowszechnienie się miar właściwych nowym czasom i posługiwanie się narzędziami mierniczymi spowodowało wytworzenie szczególnej grupy specjalistów,
co do której zaczęto stosować tytulaturę: divisor, mensurator, geometer, myernik lub dzielca. W roku
1538 instytucja geometry stała się nawet przedmiotem osobnej uchwały sądu mazowieckiego.
Upływał czas i zmieniały się granice państw, ale idea unifikacji była ponad czasem i przestrzenią.
Procesy te przebiegały w całej Europie, z reguły w obrębie terytorium pozostającego pod kontrolą hegemona (władcy, seniora). Na terenach Polski podjęto je zapewne w wieku XV, za panowania Władysława
Jagiełły, nadając im rangę państwową. Uchwalone w latach 1420 – 1423 statuty krakowsko-wareckie
przypominały wojewodom i starostom o konieczności corocznego ustanawiania: miar żytnich, sukiennych i artykułów spożywczych […] oprawiania ich i przekazywania. Oznaczać by to mogło, że
pierwsze próby ujednolicenia miar były podejmowane już wcześniej. Kolejne ich porządkowanie nastąpiło za czasów Zygmunta Starego. Oto statuty królewskie z roku 1507 zrównały funt i łokieć krakowski
z funtem poznańskim, a w 1511 roku sejm piotrkowski zakazywał fałszowania miar. Jednak problem
widocznie nie został całościowo rozwiązany, bowiem w 1565 roku ogłoszono Ustawę na wagi y na
miary, która dla historiografii miernictwa w Polsce stała się kamieniem milowym. Wprowadzała ona
we wszystkich województwach jednolitą miarę długości: łokieć krakowski zwany koronnym i określała
także wzorce miar rynkowych. Kolejne ustawy sejmowe z lat 1569, 1588 i 1633 konsekwentnie porządkowały miary lokalne. Pieczę nad nimi powierzały wojewodom i starostom, wskazując ratusz w każdym
mieście jako miejsce przechowywania wzorców. Ostatnim ważnym aktem przedrozbiorowym była
Konstytucja Sejmu konwokacyjnego z 1764 roku, która dla Korony ustanawiała tzw. miarę generalną,
zwaną też miarą ratuszową warszawską, a więc: łokieć (dla długości), wagi (dla ciężaru) i miary (dla
objętości). Wzorce wykonane wg miary generalnej Konstytucja nakazywała znakować cechą Komisji
Skarbu Koronnego i rozsyłać do siedzib magistratów. Władze miejscowe, już na własny koszt, miały
wykonywać wzorce-kopie i znakować je cechą wojewodów. Była to ostatnia dla Korony przedrozbiorowa
ustawa o miarach. Osobne miary dla Litwy zostały ustalone w 1766 roku.
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II. MIARA KATOLICKA Z POLSKIM
RODOWODEM
Wraz z rozwojem gospodarki towarowo-pieniężnej ludzkość coraz bardziej odczuwała brak
jednolitych miar, będących ponad czasem i przestrzenią. Przełom nastąpił dopiero w okresie renesansu wraz z odkryciami Kolumba, Leonarda da Vinci, Kopernika i Galileusza. Wtedy zrodziła
się myśl stworzenia metra katolickiego (catholicos – powszechny), tj. miary uniwersalnej dla
wszystkich krain i narodów, opartej na zjawisku fizycznym. Wśród jej prekursorów znalazł się Tytus
Liwiusz Boratyni (Burattini), który Polskę wybrał na swą drugą ojczyznę. Ale na nim nie zaczął się
i nie skończył korowód Polaków propagatorów systemu globalnego. Poczesne wśród nich miejsce
znaleźli także: ksiądz Stanisław Pudłowski, Jan Śniadecki, Juliusz Kołobrzeg-Kolberg (Colberg),
Stanisław Staszic, Aleksander Chodkiewicz i inni. Nie ulega jednak wątpliwości, że Boratyniemu
zawdzięczamy samo pojęcie metra, choć na upowszechnienie miary uniwersalnej trzeba było czekać
do roku 1875, kiedy to ostatecznie przyjęto ją w Konwencji Metrycznej.
Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKI
Była już późna jesień roku 1641, gdy w Krakowie zjawił się w spłowiałej szacie podróżnej
niepozorny przybysz ze słonecznej Italii. I trudno dziś już dociec przyczyn jego decyzji, bo ani tu
klimat, ani piękno krajobrazu, ani też żadne względy rodzinne w grę nie wchodziły. Zapewne brak
własnego miejsca w życiu i chęć zaznania przygody były motywem tego kroku młodego człowieka.
W nieznanym mu kraju początkowo oparcie znalazł w oświeconej kolonii włoskiej skupionej wokół
dworu królewskiego, wśród której byli ludzie tej miary co Giovani Trevano (architekt królewski),
Thomas Dolabella (malarz), Girolamo Pinocci (człowiek światły o niezwykłych uzdolnieniach)
i inni. Miał też wtedy możność poznania ks. dr. Stanisława Pudłowskiego (prof. prawa i rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego), człowieka wszechstronnie wykształconego. Kim był nasz bohater?
Tito Livio Burattini (jr) urodził się 8 marca 1617 roku w małej miejscowości Agordo, w północno-włoskiej prowincji Belluno, w zubożałej rodzinie szlacheckiej, jako syn Tito Livio Burattiniego.
Matka jego Isabella miała także herbowe parantele. Imię męskie było w rodzie „przechodnie”
(oprócz ojca bowiem nosił je także pradziadek). Cała młodość naszego bohatera owiana jest tajemnicą. W kręgu krakowskim tytułowano go dottore, co może wskazywać, że ukończył studia
uniwersyteckie, zapewne w Padwie i Wenecji. Sam szczycił się, iż był uczniem ks. Michaelo Peroniego. Prawdą jest, że znał języki obce, matematykę, architekturę, astronomię i fizykę. W latach 1637
– 1641 odbył podróż naukową do Egiptu, której owocem były m.in. pomiary piramid, mapy i studia
nad metrologią egipską. Po przyjeździe do Polski wiele czasu spędzał na dysputach naukowych z ks.
Pudłowskim, który pewnego dnia wyjawił mu niepopularne jeszcze wtedy odkrycie Galileusza, iż
okres wahadła zależy tylko od jego długości, a nie od masy samego ciężarka wahadła. Obaj doszli

17

wtedy do wniosku, że wynikająca stąd stała matematyczna w funkcji czasu mogłaby być przyjęta
jako „miara katolicka” dla wszystkich krajów i narodów. Wszelkie wcześniejsze próby unifikacji
miały bowiem charakter subiektywny i zasięg lokalny. Pomysł miary uniwersalnej bohater nasz
czasowo zarzucił, poświęcając się działalności publicznej, różnym odkryciom, wynalazkom i badaniom naukowym. Przez pewien czas zajmował się wyznaczaniem składu procentowego stopów
na podstawie prawa Archimedesa. W roku 1644 napisał nawet na ten temat swój pierwszy traktat
fizyczny pt. „La bilancia sincera, con la quale si conosce le frodi dell’oro e degl’altri metalli”. Sporządził też bardzo czułą wagę hydrostatyczną (ulepszenie wagi Galileusza), przy pomocy której,
jak sam twierdził, można było zważyć włos. A sława jego coraz bardziej rosła i zaczęła wykraczać
daleko poza granice Krakowa. Zapewne wtedy uznał, że Polska jest krajem, w którym znalazł swe
miejsce na ziemi, i aby rozliczyć bliżej nam nieznane sprawy rodzinne, w 1645 roku wyjechał do
Wenecji. Pech chciał, że gdy w kwietniu następnego roku wracał do Polski został na Węgrzech
napadnięty przez jakichś opryszków. Szczęśliwie sam uszedł z życiem, ale bagaż przepadł, a wraz
z nim przyrządy fizyczne i rękopis wspomnianego wyżej traktatu.
Prekursor Systemu Metrycznego w Polsce – Stanisław Pudłowski (1597 – 1645) – ksiądz, matematyk,
fizyk, astronom, profesor prawa, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodził się w Krakowie, jako syn
kuśnierza Stanisława Pudełki. W 1614 roku na UJ uzyskał bakalaureat, a dwa lata później magisterium.
W 1625 roku promowany na doktora obojga praw. W końcu tego roku bawił w Loretto, Bolonii i Padwie
z orszakiem królewicza Władysława. W 1632 roku został powołany na nowo utworzoną Katedrę Prawa
Cywilnego i Kościelnego. W 1634 roku przebywał w Rzymie, Florencji, Padwie i Bolonii, skąd przywiózł
do Krakowa wiele nowości wydawniczych i instrumentów fizycznych, jak np. lunety, termoskopy, tygle,
szklane fiole, magnesy, busole, wagi precyzyjne, wzorce miar rzymskich i toskańskich. Po powrocie
ostatecznie ustabilizował swą pozycję na Wydziale Prawa jako profesor. Święcenia kapłańskie przyjął
dość późno (1635) za indultem papieskim. W tym czasie przeniósł się na probostwo św. Mikołaja, gdzie
założył prywatną pracownię fizyczną i obserwatorium astronomiczne. Wynikami swych badań dzielił
się z czołowymi w Europie przedstawicielami nauki. Podróżował jeszcze kilkakrotnie do Włoch, gdzie
spotykał się z Torricellim, Vivianim i Galileuszem. Miał duży autorytet w środowisku akademickim,
czego dowodem było w 1640 roku podniesienie go do godności rektorskiej. Z wykształcenia prawnik,
z zamiłowania fizyk i astronom. Pionierską pracą były jego obserwacje astronomiczne, dzięki którym
wyznaczył kierunek południka i szerokość geograficzną probostwa św. Mikołaja. Ustalił położenie plam
na Słońcu, fazy planety Wenus i ruchy satelitów Jowisza. Z zakresu fizyki powtarzał doświadczenia Galileusza, w których wyznaczył długość wahadła sekundowego dla Krakowa. Interesował się gnomoniką
i projektował konstrukcje nowych zegarów. Otoczony powszechnym szacunkiem, zmarł w Krakowie
22 maja i został pochowany krypcie kościoła św. Mikołaja. Wg: L. Hajdukiewicz, Pudłowski Stanisław
[w] Polski słownik biograficzny, z. 121, Wrocław 1986, s. 344–347.

BŁYSKOTLIWA KARIERA
W drodze powrotnej do Polski Boratyni już tylko przejazdem bawił w Krakowie i szybko podążył
ku Warszawie, która przynajmniej na teraz miała być jego przystanią życiową. Trzeba podziwiać jego
wyczucie czasu, miejsca i okoliczności. Po ślubie Władysława IV z Ludwiką Marią Gonzagą (1646)
osiadło w Warszawie wielu cudzoziemców, głównie Francuzów i Włochów. Zdarzyła się kiedyś okazja,
że nasz przybysz z Italii nawiązał kontakty towarzyskie z Pierrem Des Noyers, sekretarzem królowej
Marii Ludwiki, człowiekiem światłym i wszechstronnie wykształconym. Ten poinformował króla o różnych wynalazkach Boratyniego i zaprotegował jego usługi na dworze. Tak rozpoczęła się błyskotliwa
kariera, która doprowadziła naszego bohatera do sławy i olbrzymiego majątku. Ale to wszystko miało
nastąpić dopiero potem. Tymczasem coraz lepsze stosunki z dworem zaowocowały kolejnymi awansami
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w hierarchii publicznej, a następnie w karierze dworskiej. Wszystko to działo się oczywiście ze szkodą
dla rozwoju naukowego Boratyniego. W 1650 roku został mianowany nadwornym architektem i budowniczym Pałacu Kazimierzowskiego oraz konserwatorem Zamku Ujazdowskiego. Prawdopodobnie
uczestniczył też przy budowie kościoła pijarów przy ul. Długiej. Widocznie intratne musiały być owe
posady, bowiem szybko stał się właścicielem dwóch kamienic w Warszawie przy Trakcie Królewskim.
Prekursor Systemu Metrycznego w Polsce – Aleksander hr. Chodkiewicz (1776 – 1838) – chemik, literat,
technolog, generał WP. Urodził się 4 czerwca w Czarnobylu jako syn Jana Mikołaja, starosty żmudzkiego.
Uczestnik insurekcji kościuszkowskiej i kampanii napoleońskiej. W stopniu pułkownika służył w armii
Królestwa Polskiego, zwolniony został w 1818 roku z wojska na własną prośbę – w stopniu generała
brygady. Oprócz prac związanych z chemią, fizyką i technologią interesował się litografią i poezją.
Członek wielu towarzystw naukowych, m.in. warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (TPN).
Własnym sumptem i staraniem przenosił na grunt polski zagraniczne wynalazki. W swym domu przy
ul. Miodowej w Warszawie urządził laboratorium chemiczne; bardzo dobrze wyposażone. Z dziedziny
fizyki prowadził prace nad termometrem powietrznym, lunetą-kątomierzem do pomiarów odległości,
stosem galwanicznym Zamboniego, ciężarem światła i innymi. W 1811 roku ukazała się jego publikacja,
której tytuł wyjaśniał treść: „Tablice przerachowań starodawnych miar i wag Francji, Polski i Litwy”;
zależności wyliczył w niej mozolnie do 20 miejsc znaczących. Udoskonalił palnik tlenowo-wodorowy,
który demonstrował na posiedzeniach TPN, topiąc przy jego pomocy platynę, magnezję, glinkę, krzemionkę itd. Z czysto chemicznych prac należy wymienić jego nowy sposób otrzymywania potasu, sodu
i substancji piroforycznych, zaś z technologicznych – prace nad otrzymywaniem ałunu, cyjanku żelaza,
polew ceramicznych, rafinację oleju skalnego i… piwa. Do ostatka pracując naukowo, zmarł 22 maja
w Młynowie. Wg: T. Estreicher, H. Mościcki, Chodkiewicz hr. Aleksander [w] Polski słownik biograficzny,
t. 3, Kraków 1937, s. 355–358.

Dobra passa trwała. Z łaski królewskiej stał się dzierżawcą kilku mennic koronnych i kopalni
kruszcu. Wsparty wysoką protekcją monarchy zaczął pełnić przy tronie różne misje jako agent
dyplomatyczny. Właśnie potop szwedzki zastał Boratyniego w podróży dyplomatyczno-naukowej
do Toskanii i Florencji. Przy okazji owego pobytu unowocześnił księciu Leopoldowi de Medici zegar
o napędzie wodnym, obmyślając sposób automatycznego nakręcania (określony jako „wieczny
napęd”). Plonem naukowym podróży były różne instrumenty fizyczne: soczewki, densymetry,
termometry i inne. Boratyni był już wówczas tak zamożny, że mógł udzielać skarbowi polskiemu
pożyczek na odparcie najazdu szwedzkiego. W czasie wojny ze Szwedami własnym sumptem wystawił oddział wojska, stanął na jego czele i podporządkował się komendzie Stefana Czarnieckiego.
Za zasługi wojskowe i dyplomatyczne dla przybranej ojczyzny w 1658 roku otrzymał indygenat
szlachecki i dzierżawę mennicy koronnej w Krakowie. Dwa lata później został sekretarzem królewskim i starostą osieckim. Spolszczył brzmienie swego nazwiska, nawiązując do znanej w Koronie
wsi Boratyn (powiat jarosławski). Herb własny Boratyniego przedstawiał w polach II i IV pas
ukośny z czterema rzędami gwiazd, a w I i III polu mnicha idącego w prawo, który trzyma przed
sobą paciorki (w istocie raczej przypomina murzynkę) (Il. 3).
MISURA UNIVERSALE
Miał jednak w sobie Boratyni niespokojną żyłkę badacza i odkrywcy. Osiągnąwszy wysoki
poziom zamożności, tytuły i zaszczyty, w 1664 roku postanowił wrócić do wynalazków i działalności naukowej. W Ujazdowie urządził obserwatorium astronomiczne, gdzie założył warsztat
mechaniczny, w którym wykonywał teleskopy do prowadzenia obserwacji nieba i niezbędne do
tego soczewki (Il. 4). Wykorzystując aparaturę całkowicie własnej konstrukcji, w 1665 roku odkrył
plamy na Wenus, czym zwrócił na siebie uwagę zagranicznych astronomów. Prowadził też prace
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z dioptryki, opisując m.in. sposoby projektowania kul i płaszczyzn doskonałych. Głowę miał pełną
pomysłów, które podsuwało samo życie. Do tych konstrukcyjnych wykorzystywał mikromierz
własnego projektu (działający wg zasady niezmiennej po dzień dzisiejszy), a znów do nawadniania
ogrodu zbudował machinę hydrauliczną napędzaną siłą wiatru o zadziwiająco dużej wydajności,
wynoszącej od czterech do pięciu tysięcy beczek wody na dobę. Rozwijanie ulubionych pasji badawczych utrudniały mu jednak sprawy publiczne, od których nie mógł się uwolnić. Na przykład
w 1666 roku zbudował most na Wiśle dla wojsk ciągnących przeciw rokoszanom Jerzego Lubomirskiego. Po zakończeniu batalii nie omieszkał sytuacji wykorzystać, inkasując do własnej kieszeni
myto za korzystanie z przeprawy. W latach 1671 – 1672 piastował urząd komisarza Warszawy. Złej
sławy i niemało zgryzoty przyniosła mu działalność mincerska. Krociowe dochody z prowadzenia
mennic i wypuszczenie na rynek miedzianych szelągów stały się powodem oskarżeń o oszustwa.
I choć sądy uwolniły go od zarzutów, zła sława fałszywych szelągów pozostała do dziś.
Prekursor Systemu Metrycznego w Polsce – Juliusz Kołobrzeg-Kolberg (Colberg) (1776 – 1831) – kartograf, geodeta, profesor miernictwa i geodezji Uniwersytetu Warszawskiego. Urodził się 7 lipca w Woldegk
(Meklemburgia) w rodzinie radcy sądowego, pochodzenia szwedzkiego. W 1776 roku ukończył Akademię
Budownictwa w Berlinie. Po klęsce Prus w 1808 roku przeszedł na służbę Księstwa Warszawskiego jako
inspektor pomiarów przy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji. Z polecenia Staszica objął
w 1817 roku Katedrę Miernictwa i Niwelacji Uniwersytetu Warszawskiego. Opracował mapę pocztową Królestwa Polskiego przy użyciu wynalezionego przez siebie planimetru, który opisał w sześciu
rozprawach. Na tej podstawie otrzymał stopień doktora filozofii w macierzystej uczelni. Od roku 1821
był członkiem warszawskiego TPN. W 1927 roku wydał swe największe dzieło kartograficzne – atlas
Królestwa Polskiego, składający się z ośmiu map i plan Warszawy. Opracował też mapę Królestwa Polskiego (1832), która doczekała się kilku wydań. Opublikował szereg prac z dziedziny miernictwa, np.:
„Podział miar i wag krajowych i zagranicznych” (1829) oraz „Porównanie teraźniejszych i dawniejszych
miar i wag w Królestwie Polskim używanych w Królestwie Polskim z dodaniem ważniejszych europejskich
i innych” (1819, 1838). Cenione też były opracowane przez niego tablice ścienne zamiany miar i wag
oraz konwersji pieniędzy papierowych i metalowych. W roku 1828 został nobilitowany, otrzymując herb
własny Kolberg. Zmarł w Warszawie 5 września i spoczął na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Wg:
Z. Traczewska-Białkowa, Kolberg (Colberg) Juliusz Henryk [w] Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław
1967–1968, s. 299–300.

W powodzi rozlicznych zajęć ciągle na uboczu pozostawała sprawa miary powszechnej,
i dopiero po 30 latach doczekała się finału. W 1675 roku Boratyni opublikował w Wilnie traktat
pt. „Misura Universale”, w którym, jak sam przyznał, w oparciu o ideę Pudłowskiego rozwinął
teorię miary powszechnej wykorzystującą długość wahadła sekundowego. Do napisania dzieła
skłoniło go przekonanie, że dotychczasowe miary są zmienne w czasie, jako że nie są oparte
o stałe fizyczne. Według nowo przyjętej teorii jednostkę długości reprezentowało wahadło, które
wykonywało jedno wahnięcie w ciągu jednej sekundy. Jednostkę tę uznał za podstawową i po raz
pierwszy nazwał metrem. W swej teorii poszedł dalej i na tej podstawie opracował spójny systemu
powiązania ze sobą jednostek długości, objętości i masy, które można było odtwarzać w dowolnym
czasie i miejscu. Podał też sposoby wprowadzenia w życie zaproponowanego systemu. Nie wiedział
jeszcze wówczas, że długość wahadła sekundowego w istocie jest zmienna i zależy od szerokości
geograficznej. Mylił się jednak nasz bohater, twierdząc, że nikt przedtem o mierze powszechnej nie
myślał. O kilka lat wyprzedzili go Christopher Wren, Robert Hooke i Gabriel Mouton, którzy w 1666
roku publicznie rozważali możliwość zastosowania wahadła jako wzorca długości. Nie umniejsza
to w niczym odkrycia Boratyniego, choć dopiero przeszło 100 lat później nową miarę uniwersalną

20

przyjęto do stosowania i nazwano metrem. Przewaga Boratyniego nad innymi poległa na tym, że
szczegółowo opisał zjawiska i zależności prowadzące do ustalenia relacji wiążących z sobą jednostki powierzchni, objętości i masy, a także i to, że nową jednostkę on pierwszy nazwał metrem.
Jego traktat „Misura Universale” był pierwszym dziełem poświęconym w całości metrologii i to
jest jeszcze jedną istotną wartością (Il. 5). Po latach praca została przetłumaczona na język polski
(1897) i wydana w Krakowie nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. Na świecie zachowały
się tylko trzy egzemplarze dzieła i to niekompletne. Czwarty (bez usterek i dobrze zachowany)
w latach 20. otrzymało Muzeum Czapskich – jako dar Adama Wolańskiego.
Po bardzo pracowitym życiu Tytus Liwiusz Boratyni zmarł w Warszawie około 28 września
1681 roku (dokładna data śmierci nie jest znana) i został pochowany w krypcie kościoła w Jazgarzewie pod Warszawą. Był żonaty z Teresą Opacką (primo voto Sulgostowską), córką podkomorzego
warszawskiego, starosty piaseczyńskiego. Małżeństwo miało trzech synów: Kazimierza, Tytusa
Liwiusza Zygmunta i Franciszka, oraz dwie córki: Izabellę Ludwikę i Barbarę. Linia polska Boratynich wygasła w 1726 roku wraz ze śmiercią Tytusa Liwiusza Zygmunta i tylko dzięki córkom krew
Boratynich (po kądzieli) płynie w wielu polskich rodach: Makowieckich, Glińskich, Ossolińskich,
Rolicz-Owsianych, Sołtyków, Reyów, Morstinów i Stadnickich.
Prekursor Systemu Metrycznego w Polsce – Jan Śniadecki (1756 – 1830) – astronom, matematyk, filozof
i geograf, rektor Uniwersytetu Wileńskiego. Urodził się 29 sierpnia w Żninie, jako syn Jędrzeja, właściciela ziemskiego, wójta, potem ławnika. W latach 1764 – 1772 uczęszczał do Kolegium Lubrańskiego
w Poznaniu. Bakalaureat Akademii Krakowskiej uzyskał w 1772 roku, a magisterium z nauk wyzwolonych i doktorat z filozofii trzy lata później. Dzięki wsparciu finansowemu rektora A. Żołędziowskiego
i H. Kołłątaja wyjechał do Getyngi, Leydy i Utrechtu, by tam kontynuować studia. W College de France
w Paryżu studiował matematykę. We wrześniu 1781 roku wrócił do kraju na wezwanie Komisji Edukacji
Narodowej, by jako profesor objąć Katedrę Matematyki i Astronomii w Wyższej Szkole Koronnej w Krakowie. W 1782 roku wystąpił z projektem zbudowania w Krakowie obserwatorium astronomicznego,
potem został jego dyrektorem. W 1784 roku (rok po braciach Mongolfier), waz z Janem Jaśkiewiczem,
skonstruował pierwszy w Polsce balon. W latach 1806 – 1825 był profesorem Uniwersytetu w Wilnie,
a w latach 1807 – 1815 rektorem i dyrektorem obserwatorium astronomicznego, odkrywcą planetoidy
Pallas. Od 1801 roku członek TPN, twórca rodzimej terminologii matematycznej, astronomicznej i pionier rachunku prawdopodobieństwa w Polsce. Śledząc postęp prac nad ustaleniem we Francji systemu
metrycznego, z entuzjazmem powtarzał: to jest wielka i godna myśl istoty rozumnej… Był jednym
z najwybitniejszych uczonych okresu oświecenia, autorem prac naukowych z chemii, fizyki i metrologii,
np. „Sposobu mierzenia wysokości i spadku miejsc za pomocą barometru” (1794). Głosił, że związać
potrzeby ludzkie z fenomenami natury i wyciągnąć miarę ze stosunku pierwszych do ostatnich, jest to
myśl wielka i godna rozumnego jestestwa. Opublikował „Geografię, czyli opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi” (1804). W filozofii był zwolennikiem empiryzmu, a zdecydowanym wrogiem metafizyki,
spekulacji i apriorycznych dociekań. Zmarł w Wilnie 21 listopada i spoczął na cmentarzu w Jaszunach.
Wg: M. Czepcze, M. Deszczyńska, Śniadecki Jan Chrzciciel [w] Polski słownik biograficzny, z. 208, Warszawa 2016, s. 121–133.

Cały dorobek twórczy Boratyniego uległ rozproszeniu niebawem po jego śmierci i do naszych
czasów prawie nic nie pozostało. O nabycie spuścizny zabiegały różne prominentne osoby. Jedną
z nich był sam król Jan III Sobieski, któremu (ku rozgoryczeniu Heweliusza) wdowa podarowała
olbrzymi kwadrant z obserwatorium ujazdowskiego. Jeszcze w 1898 roku Gdańskie Towarzystwo
Badaczy Przyrody przechowywało w swych zbiorach pewną liczbę szkieł do teleskopów wykonanych
ręką naszego bohatera. Co się potem z nimi stało, brak jakichkolwiek wiadomości.
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Od współczesnych mu badaczy Tytus Liwiusz Boratyni różnił się tym, że przywiązywał
wielką wagę do dokładności wszelkich pomiarów, np. sporządzone przez niego rysunki teleskopu
i mikromierza w zasadzie nie ustępują wykonywanym obecnie. O jego wielkim talencie inżynierskim, dystansującym go od wszystkich współczesnych mu wynalazców, świadczy znajomość
rozwiązywania problemów konstrukcyjnych i technologicznych.
Rodzenie się i rozkwit kariery Boratyniego, dla którego kraj Lechitów stał się przybraną ojczyzną, przypadały na okres jego działalności nad Wisłą. To, że prace swe mógł prowadzić w kraju
rządzonym przez króla, który doceniał znaczenie postępu i otaczał naukę swym mecenatem, może
być dla nas źródłem dumy i satysfakcji.
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III. MIARY NOWOPOLSKIE
Pokonanie Prus przez Napoleona w roku 1807 zaowocowało traktatem w Tylży i utworzeniem
Księstwa Warszawskiego. Ten dziwny twór państwowy miał przypominać Polakom o utraconej
złotej wolności i rozbudzać nadzieje na powrót państwowości w granicach sprzed rozbiorów. Księstwo, oprócz wielkich zadań państwotwórczych, brało na siebie kłopoty związane z różnorodnością
miar – zwielokrotnione teraz z powodu scalenia ziem, będących wcześniej pod panowaniem trzech
mocarstw. Warto wiedzieć, że złożony system równolegle funkcjonujących jednostek i tak nie był
na ziemiach polskich bardziej skomplikowany niż w wielu innych krajach, np. w siedmiokrotnie
mniejszej Szwajcarii istniało 60 rodzajów łokci, 87 miar zbożowych, 81 miar objętości i 50 wag
rozmaitych. Żądania i oczekiwania unifikacji już wtedy napływały z różnych stron Księstwa.
Tymczasem we Francji torowała sobie drogę reforma metryczna kodyfikująca jednostkę podstawową opartą na długości wahadła sekundowego. Zainspirowani pomysłem polscy intelektualiści,
skupieni wokół Towarzystwa Przyjaciół Nauk, opracowali tzw. system nowopolski nawiązujący
do wzorców paryskich.
Prekursor Systemu Metrycznego w Polsce – Stanisław Staszic (1755 – 1826) – ksiądz, uczony, pisarz
polityczny, geolog, organizator przemysłu, człowiek wielu zainteresowań i realizator swych epokowych
pomysłów. Urodził się 6 listopada w Pile jako syn Wawrzyńca, burmistrza miasta. Od 1808 roku prezes
warszawskiego TPN, członek Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Propagował ideę przenoszenia na grunt polski najnowszych osiągnięć technicznych. Jako taternik wspiął się na
Łomnicę i tam prowadził obserwacje klimatyczne; za pomocą skonstruowanych przez siebie aparatów
określił głębokość Morskiego Oka. Wraz z Janem Chrystianem Hoffmannem współpracował nad mapą
geologiczną Polski. Dzięki swym energicznym zabiegom w 1816 roku uzyskał zgodę cara na utworzenie
Królewskiego Uniwersytetu w Warszawie (kierował pracami nad jego składem i statutem). W tymże roku
powołał komisję, której zadaniem było opracowanie ustawy porządkującej miary w oparciu o system
metryczny. Z inicjatywy Staszica do Warszawy został zaproszony Antonio Corazzi, architekt włoski,
któremu stolica zawdzięcza wiele gmachów publicznych, np. pałaców rządowych przy ul. Rymarskiej,
Teatru Wielkiego i pałacu Towarzystwa Przyjaciół Nauk, później nazwanego im. Staszica. Jako minister
stanu popierał rozwój przemysłu, kopalnictwa i hutnictwa. Dzięki jego staraniom powstały dwie drogi
bite: Warszawa–Kraków i Warszawa–Terespol. Czynił starania o powołanie Instytutu Politechnicznego
i w 1825 roku stanął czele Rady Politechnicznej. Doprowadził jednak tylko do powstania Szkoły Przygotowawczej. W nauce widział środek do zachowania polskości w kraju rozdartym zaborami. Zmarł 20
stycznia w Warszawie i został pochowany przy klasztorze kamedułów na Bielanach. Wg: M. Czeppe,
Z. Wójcik, Staszic (Stasic, Staszyc) Stanisław [w] Polski słownik biograficzny, z. 175, Warszawa 2004,
s. 540–551.
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TEN REWOLUCYJNY SYSTEM FRANCUSKI!
Na terenach polskich pojawiało się coraz więcej entuzjastów nowej rewolucyjnej francuskiej
metody. Wielkimi jej rzecznikami byli: Stanisław Staszic (prezes warszawskiego TPN), Jan Śniadecki (profesor astronomii i matematyki), Roman Markiewicz (profesor fizyki) i inni ówcześni
koryfeusze nauki polskiej. Dołączali do nich różni oświeceni ludzie, jak np. anonimowy ziemianin-publicysta, pisujący pod kryptonimem Znad Sanoka, który w „Pamiętniku Lwowskim” wiele razy
wyrażał fascynację nowym systemem. Ale już wcześniej, bo w końcu XVIII wieku, poważne prace
unifikacyjne były prowadzone przez Komisję Skarbową i kontynuowane potem przez Towarzystwo
Przyjaciół Nauk (TPN) w Warszawie, mimo wojen i zmian politycznych (Il. 6). Członkami tego
gremium byli ludzie tej miary co Stanisław Staszic, Jan Chrzciciel Albertrandi (historyk, założyciel i prezes dwóch kadencji TPN), Julian Ursyn Niemcewicz (historyk, publicysta i tłumacz), Jan
Paweł Woronicz (poeta i doskonały mówca), Stanisław Kostka Potocki (architekt, historyk sztuki
i archeolog), Aleksander Sapieha (przyrodnik, chemik i podróżnik) i inni. Ale to właśnie Sapieże
należałoby przypisać pierwszeństwo reformy. Zarekomendowany przez Stanisława Staszica na
członka Towarzystwa już w 1801 roku przedstawił pracę pt. „Tablice stosunku nowych miar i wag
francuskich z litewsko-polskimi miarami i wagami”, opublikowaną po polsku i francusku (Il. 7).
Widocznie zawarte w niej treści budziły jakieś wątpliwości, bowiem w 1811 roku na posiedzeniu
TPN Aleksander hr. Chodkiewicz złożył nowe dzieło (zaskakujące co do zestawienia tematyki)
„O nauce robienia piwa (?) i o stosunku miar i wag francuskich do krajowych”. Praca z pewnością
została wykonana w związku z Komisją Rządową Spraw Wewnętrznych, została dobrze przyjęta
przez członków i merytorycznie wysoko oceniona, stając się podstawą do dalszych prac nad unifikacją miar.
Prekursor Systemu Metrycznego w Polsce – Aleksander Antoni Sapieha (1773 – 1812) – przyrodnik,
badacz i podróżnik. Urodził się w Strasburgu 3 września jako syn Józefa i Teofili z Jabłonowskich. Pod
wpływem swojej ciotki Anny z Sapiehów i Emanuela Gilberta (profesora Szkoły Głównej w Wilnie) od
wczesnych lat młodzieńczych rozwijał zainteresowania przyrodnicze. W 1792 roku poznał Staszica,
z którym połączyły go początkowo zamiłowania badawcze do geologii Kresów Wschodnich. W 1794
roku zawarł wiązek małżeński z Anną z Zamoyskich i jeszcze tego samego roku Sapiehowie, Zamoyscy
i Staszic udali się do Wiednia. Tam, w rezydencji Sapiehów, młody małżonek wraz ze Staszicem, założyli
laboratorium przyrodnicze, podejmując różne eksperymenty fizyczne. Po powrocie do kraju głównie
mieszkał w Warszawie. Był wielkim admiratorem Napoleona i w styczniu 1807 roku organizował pobyt cesarza w stolicy. Oprócz polityki nieprzerwanie interesował się geologią skał. W laboratorium
księży pijarów przy ul. Długiej prowadził eksploracje naukowe związane z tą tematyką. W 1800 roku
z rekomendacji Staszica został członkiem TPN. W latach 1808 – 1809 prowadził we Francji badania
porównawcze miar. Raporty z nich były bardzo staranne i wykonywane wręcz wzorowo. W 1912 roku
znów podjął działalność polityczną. Wszedł w skład Litewskiej Tymczasowej Komisji Rządzącej, w której
kierował resortem wojskowym. Tę wielowymiarową działalność Sapiehy przerwała niespodziewana
śmierć, która nastąpiła 8 września 1812 roku w majątku rodowym Dereczyn nad Zelwą. Wg: Z. Wójcik,
Sapieha Aleksander Antoni [w] Polski słownik biograficzny, z. 143, Wrocław 1993, s. 569–572.

Z tego samego okresu pochodził inny, niestety anonimowy projekt (1814) o ujednoliceniu
miar i pieniędzy, złożony carowi Aleksandrowi I. Na polecenie ww. Komisji w czerwcu 1816 roku
Towarzystwo wyłoniło ze swego grona zespół w składzie: Aleksander Chodkiewicz (przewodniczący) oraz członkowie: Antoni Dąbrowski (profesor matematyki Uniwersytetu Warszawskiego),
Michał Kado (profesor architektury UW), Jakub Kubicki (inżynier fortyfikacji, budowniczy rządowy) i Franciszek Ksawery Szaniawski (profesor prawa UW). Inny skład wymienia publicysta
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J. Witkowski, podając, że oprócz Dąbrowskiego, Szaniawskiego i Kado, znalazło się w zespole trzech
profesorów UW: Józef Celiński, Jan Chryzostom Hoffmann, Adam Maksymilian Kitajewski i ksiądz
Jowin Fryderyk Bystrzycki. Wszyscy z wymienionych byli członkami TPN, wzajemnie znali swe
osiągnięcia naukowe i nierzadko na posiedzeniach referowali wyniki prac. Nad całością reformy
czuwał Stanisław Staszic, od 1808 roku prezes TPN, a od 1815 dodatkowo członek Komisji Oświecenia Publicznego. Ustaliwszy zasady reformy, komisja nadzwyczajna do opracowania systemu
miar, nazwanych później nowopolskimi, otrzymała dwie wzajemnie wykluczające się wytyczne:
zachowanie istoty wywodzącej się z systemu francuskiego i utrzymanie nazewnictwa metrologicznego zakorzenionego w polskiej tradycji, a więc: łokci, sążni, funtów, łutów, linii, kamieni itd.
Zaczęto więc stosować różne kompromisy po to, by system był prosty i społecznie akceptowalny.
Ostatecznie zachowano zwyczajową nomenklaturę, przyjmując przeliczniki, które były okrągłymi
wielokrotnościami miar metrycznych. Wreszcie wyniki prac zostały przedstawione Towarzystwu
w specjalnym raporcie. Za podstawę nowego systemu przyjęto linię polską równą dwóm milimetrom, łokieć liczący 300 linii, cal – 12 linii, sążeń – 100 cali, pręt – 2 sążnie, sznur – 10 prętów itd.
Nie udało się jednak zachować podziału dziesiętnego, obok którego występowały wielokrotności:
2, 3, 12, 20 i 25. Swoisty passus stanowił korzec, (Il. 8) odpowiadający 32 nowym garncom. Jesienią 1816 roku przystąpiono do sporządzania modeli wzorców, ale wśród nich zabrakło korca.
Członkowie TPN byli podzieleni w ocenie całości, bowiem np. obok korca wprowadzono jeszcze
dwie miary nasypne: korczyk równy 25 garncom i beczkę zawierającą 100 garnców. Niektóre
uchybienia nowego systemu odłożono do rozwiązania w późniejszym czasie.
Dnia 12 listopada 1815 roku car Aleksander I, przy okazji pobytu w Warszawie, udzielił
Staszicowi audiencji i wówczas, jak doniosła „Gazeta Warszawska”: Radca Stanu Staszic, jako
prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk, złożył wzory miar i wag dawnych polskich, zastosowanych
do miar francuskich. Ósmego stycznia 1817 roku TPN zakończyło prace nad projektem, a trzy
miesiące później Staszic przedstawił całość księciu namiestnikowi do akceptacji. Dokument był
poprzedzony analizą stanu dotychczasowego, omówieniem istoty zmian i poparty zapewnieniem,
że tabele konwersji są gotowe i tylko oczekują na opublikowanie. Namiestnik zawahał się przed
podpisaniem i przekazał projekt pod debatę Rady Stanu. I tu sprawa zaczęła się od początku.
Zasadniczą wątpliwość zgłosił senator Nowosilcow, który uznał, że Królestwo Polskie powiązane
z Rosją unią personalną tworzy jeden organizm i wprowadzenie odrębnych miar byłoby szkodliwe
dla wzajemnych stosunków. Wnioskował o zawieszenie procedowania i przesłanie sprawy monarsze
do podjęcia ostatecznej decyzji. Ale minął rok i nad projektem zaległa cisza. Nagle 29 maja 1818
roku ponownie sprawa stała się przedmiotem obrad Rady Stanu. Przewodniczył Staszic, ale już
nikt, nawet sam Nowosilcow, nie wrócił do wcześniejszych zastrzeżeń. Przewodniczący odpowiedział tylko na kilka zarzutów Kajetana Koźmiana i zakończył obrady przyjęciem projektu. Rodzi
się retoryczne pytanie: dlaczego w sprawie nastąpił gwałtowny zwrot? Teraz już wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Ogłoszenie dekretu nastąpiło 13 czerwca 1818 roku, a ostateczny termin
wprowadzenia miar nowopolskich w życie został ustalony na 1 stycznia 1819 roku.
TRYUMF STASZICA I CHODKIEWICZA
Ustanowienie miar nowopolskich należy uznać za sukces przede wszystkim Staszica, Chodkiewicza i członków komisji nadzwyczajnej. Nie ulega wątpliwości, że przyjęcie linii, równej dwóm
milimetrom, potwierdza dowodnie, że archetypem nowej miary był wzorzec paryski jednego metra.
I wydawało się, że wszystko poszło w dobrym kierunku, jednak dekret namiestnika z 1818 roku nie
przesądził o konieczności wykonania nowych prototypów. Trochę to dziwne, bo dla celów administracyjno-policyjnych i dla weryfikacji miar urzędowych nowe wzorce krajowe były niezbędne.
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Mimo tych wątpliwości zapewne wzorce powstały, ale czy dla wszystkich wielkości – stuprocentowej
pewności nie ma. Miejscem ich przechowywania, jak wcześniej, był ratusz warszawski, w którym
również pozostawały dawniejsze wzorce. W sierpniu 1820 roku postanowiono złomować nieaktualne już miary. Czy rzeczywiście doszło do fizycznej ich likwidacji, znów należy wątpić. W roku
1830 podjęto w Rosji próbę uporządkowania miar, zresztą nie pierwszą i nie ostatnią. Zakupiono
więc w Anglii kopie wzorców yarda i stopy oraz dokładnie porównano z tamtejszymi prototypami.
W styczniu tego roku Jegor Kankrin, ówczesny minister finansów Rosji, zażądał dostarczenia do
Petersburga wzorca łokcia nowopolskiego. Do wykonania stosownej kopii Komisja Rządowa Spraw
Wewnętrznych wyznaczyła wspomnianego wcześniej prof. Kolberga i Karola Gronaua (pierwszego
probierza mennicy). Łokieć sporządzono z dwóch płytek (mosiężnej i stalowej) o grubości pół cala
i całość złączono śrubami, sygnując wygrawerowanym opisem:
ŁOKIEĆ MIARY POLSKEJ 1830
J. Colberg i K. Gronau – mierzyli, T. Staniszewski – zrobił
Ther = Reau ciepła, stopni 19
Przesyłka, z odręcznym pismem prezydenta Warszawy Karola Woydy i parafowana przez obu
komisarzy, została starannie opakowana i wysłana do Petersburga. Po dokładnym porównaniu
i sprawdzeniu łokcia okazało się, że miał on długość 22,65025 cali angielskich, co równało się 575,3
mm, zamiast przepisowym 576 mm. Kopia była więc krótsza nawet od wzorca wrocławskiego,
obowiązującego w Warszawie jeszcze w 1807 roku. Zapanowała lekka konsternacja. Zebrało się
więc w Petersburgu specjalne gremium, które doszło do karkołomnego wniosku, że rozporządzenie
księcia namiestnika z 1818 roku o wprowadzeniu łokcia nowopolskiego nie weszło w życie. Prawda
była bardziej prozaiczna. Prototyp służący do wykonania kopii prawdopodobnie został pomylony
ze starym łokciem i stąd całe nieporozumienie. Komisarze w Warszawie popełnili kardynalny błąd
i dla Petersburga sporządzili kopię dawnego wzorca warszawskiego. Podstawy do takiego rozumowania daje wspomniany już profesor Markiewicz, który, wcześniej próbując dokonać porównania
miar krakowskich z nowymi warszawskimi: zastał je w nieładzie i zaniedbaniu, luboć nie [żądał]
tej dokładności jaka jest w miarach francuskich.
PONADCZASOWA MORGA
Na początku stycznia 1818 roku zaczął się okres wdrażania miar nowopolskich. O ile w dużych miastach proces postępował łatwiej, to na prowincji szedł opornie. Pod datą 2 lutego zostało
wydane polecenie wykonania wg miary nowopolskiej pomiarów wszelkich gruntów miejskich
w obwodach warszawskim i stanisławowskim. Ale kiedy i czy w ogóle na wsiach Królestwa miara
nowopolska weszła w życie, do końca nie wiadomo, bowiem: gdy było to wygodne przechodzono
w stosunkach między dworem a wsią na nowe miary, bez żadnej redukcji. Nie lepiej działo się
w mniejszych miastach i miasteczkach. Normalną praktyką było tam, że zamiast stemplowanego
odważnika do ważenia używano kawałka żelaza, tłuczka od moździerza lub nawet topora rzeźniczego. Przykrego zaskoczenia doznali rewizorzy miar, gdy w 1840 roku odkryli, iż nawet w rządowych
magazynach soli od dawna używano nieaktualnej miary berlińskiej. W Sandomierskiem prawdopodobnie w żadnym młynie nie stosowano w owym czasie ocechowanych miar. Od 1846 roku
zaczęły napływać doniesienia o fałszywych miarach utrzymywanych nawet w magistratach. Niektóre wzorce, np. w alkoholometrii, traktowano jako mniej znaczące, a więc w ogóle niepotrzebne.
Dopiero w 1841 roku Rada Administracyjna Królestwa Polskiego zaprowadziła w tej dziedzinie
pewien ład: za miarę do oznaczania tęgości wódek i spirytusów, czyli zawartości w tychże ilości
czystego bezwodnego spirytusu, [przyjęła] alkoholmetr pod nazwaniem probierz stumiarowy.
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W celu pobierania podatku konsumpcyjnego podano tabele ciężaru właściwego wg skali stopniowej i stosowne przeliczniki. Był to już jednak czas po powstaniu listopadowym wzrostu represji
i powolnego odbierania Królestwu samodzielności na wszystkich polach. W tym trudnym okresie
miary nowopolskie trwały jeszcze do końca 1849 roku, kiedy to rozporządzeniem z 14 maja 1849
roku zostały zastąpione rosyjskimi de facto angielskimi. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych
i Duchownych ogłosiła drukiem tabele zamiany miar nowopolskich na rosyjskie. I wydawałoby
się, że miary nowopolskie przeszły do historii. Otóż niezupełnie. Na początku XX wieku zostały
wydane przez Bronisława Jungera (geometrę zarządu kanalizacji m. Warszawy) „Tablice zamiany
miar rosyjskich na nowopolskie i odwrotnie”. W krótkiej recenzji „Gazety Rolniczej” na ten temat czytamy: Tablice te wypełnią lukę w naszej podręcznikowej literaturze, przyniosą rzetelną
korzyść i ułatwienie przy częstej zmianie miar. Podkreślmy (przy częstej zmianie) i zapewne nie
był to żaden zabieg marketingowy. Bo oto skasowana od dawna kwarta nowopolska znów wtedy
weszła w użycie jako urzędowa, była bowiem równa 1 litrowi. Fabryki podjęły produkcję naczyń
z podziałem na ¹/₂ i ¹/₄ kwarty. Dopiero 1 lipca 1930 roku rozporządzeniem ministra przemysłu
i handlu zostały zniesione używane dotąd kwarty, łuty i morgi nowopolskie. Ale i tak w obrocie
ziemią jeszcze po II wojnie światowej w użyciu pojawiały się tradycyjne morgi nowopolskie.

27

IV. POD ZABORAMI
W poprzednim rozdziale wyprzedziliśmy chronologię zdarzeń, przez co powstała luka historyczna i aby ją wypełnić, wypada nawiązać do czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zbliżał się
koniec XVIII wieku, który niestety przyniósł Polsce kres państwowości. Nie pomogły desperackie
próby ratowania kraju: ani Konstytucja 3 Maja, ani bezskuteczne poszukiwania sojuszników w Europie. Kraj staczał się w przepaść. Trzy rozbiory dokonane w latach 1772, 1793 i 1795 przyniosły
podział terytorium między Prusy, Austrię i Rosję. Krótko tylko istniało Księstwo Warszawskie
utworzone przez Napoleona. Kolejny podział sankcjonował kongres wiedeński, często określany
mianem czwartego rozbioru. Każdy zaborca, jako atrybut władzy, przynosił na bagnetach swej armii własne miary, lecz w praktyce głęboko były jeszcze zakorzenione te z czasów Rzeczypospolitej.
Z oporami więc wprowadzano nowe porządki obowiązujące w państwach zaborczych. Powodowało
to niemały zamęt, albowiem do już istniejących miar dochodziły nowe, których wymiar znacznie
różnił się między sobą. Problem ujednolicenia każdy zaborca oceniał inaczej i z różną energią
przystępował do jego rozwiązania.
ZABÓR PRUSKI
W zaborze pruskim przystąpiono do unifikacji miar już za czasów drugiego rozbioru. Zadanie
to powierzono tzw. kamerom, które miały przeprowadzić rozpoznanie na swym terenie i ustalić
stosunek miar lokalnych do miar berlińskich. Treści raportów służb cechowniczych z tego okresu
były z sobą sprzeczne. Kamera poznańska np. stwierdzała, że niemal w każdym mieście są w użyciu
miary odbiegające od zasad przyjętych w Konstytucji sejmu konwokacyjnego. A i co do ujednolicenia na całym obszarze, nie wszystkie kamery były zgodne. Jedne postulowały wprowadzenie miar
berlińskich, inne wrocławskich, a jeszcze inne śląskich. Były i takie, które, obawiając się zamętu,
uważały całe przedsięwzięcie za niecelowe. Chwilowo jednak wola unifikacji triumfowała i zarządzono wprowadzenie miar berlińskich, sporządzenie wzorców i rozesłanie do wskazanych miast.
Koncepcja ta nie przetrwała długo, już bowiem w 1796 roku dopuszczono rozwiązanie kompromisowe. Edykt Fryderyka Wilhelma II w całych Prusach Południowych wprowadzał równolegle
miary warszawskie: korzec, garnce, stągwie i kwarty, oprócz miar wrocławskich (łokci i gwichtów).
W dostawach wojskowych obowiązywały miary berlińskie. Edykt nakładał obowiązek sprawdzania
i stemplowania miar i gwichtów przez urzędy stemplowe, które miały funkcjonować przy magistratach. Problem polegał na tym, że prawo to obowiązywało jedynie w Prusach Południowych,
podczas gdy w Prusach Zachodnich wprowadzono miary berlińskie, zaś na Śląsku miary wrocławskie. W wyniku postanowień kongresu wiedeńskiego ziemie polskie wcielone do Prus weszły
w skład czterech prowincji: Prusy Wschodnie, Prusy Zachodnie, Wielkie Księstwo Poznańskie
i Śląsk. Status quo ante w prawodawstwie o miarach istniał do wydania w 1816 roku nowej ustawy.
Ustanawiała ona jako obowiązujące miary berlińskie, a także powoływała dla Wielkiego Księstwa
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Poznańskiego główną Komisję Cechowniczą z siedzibą w Poznaniu. Urzędy gminne i miejskie
każdej prowincji i regencji otrzymały nakaz umieszczenia w miejscach publicznych wzorców-kopii stopy i łokcia. Miały też obowiązek sprawdzania narzędzi mierniczych dostarczanych przez
użytkowników. Obowiązujące prawo nie od razu uporządkowało sytuację. Nadal były w użyciu
dawne miary koronne, a po 1818 roku także tzw. miary nowopolskie. Jak trudna była sytuacja
świadczy wydany w roku 1846 w Poznaniu nadzwyczajny nakaz policyjny zabraniający stosowania
miar o polskim rodowodzie. Przełomową stała się dopiero ustawa o miarach z 17 sierpnia 1868
roku, która wprowadzała system metryczny na całym obszarze państwa. Wzorcem podstawowym
odtąd stawał się metr, którego materialną realizacją był pręt platynowy (własność rządu pruskiego). Ustawa powoływała specjalną instytucję o nazwie Kommision von Massen und Gewichten,
z siedzibą w Berlinie, której zadaniem było opracowanie przepisów o materiałach, z jakich mają
być wykonywane narzędzia miernicze i o granicach błędów dopuszczalnych. W ustawie określono
także zasady organizacji urzędów wymierczych, upoważnionych do opatrywania stemplem narzędzi
mierniczych. Państwowa administracja miar na terenach Prus została powołana ustawą z 30 maja
1908 roku. Kraj został podzielony na 23 inspektoraty legalizacyjne. Inspektorat nr 4 w Poznaniu
nadzorował dwie regencje: poznańską i bydgoską, w których utworzono łącznie osiem urzędów.
Części obszarów katowickiego i częstochowskiego, przynależne niegdyś do Korony, podlegały
Inspektoratowi nr 5 we Wrocławiu.
ZABÓR AUSTRIACKI
Austriacy, przejmując władzę administracyjną nad byłymi terenami należącymi do Polski,
uznali za obowiązujące miary lwowskie (zwane też galicyjskimi), ustanowione dekretem z 1772
roku. Nadzór nad miarami powierzono urzędom municypalnym zarządzeniem cesarskim z 1787
roku. Stan ten dodatkowo sankcjonował dekret z 1801 roku, zobowiązując 79 magistratów miast
i wymienione dominia (najmniejsze jednostki administracyjne) do wykonywania czynności kontrolnych. W 1846 roku, po utworzeniu Rzeczypospolitej Krakowskiej, do użycia zostały dopuszczone
także miary krakowskie. I tak, oprócz wspomnianych miar galicyjskich i krakowskich, były w obiegu miary warszawskie, wiedeńskie, wrocławskie oraz berlińskie. Wszystkie działania nadzorcze
okazały się mało skuteczne, co potwierdzały raporty urzędowe. Tylko prefekt departamentu
lubelskiego uspokajał, że miary na jego terenie nie różnią się bynajmniej od miar i wag dawnego
Królestwa Polskiego, inni stwierdzali dużo gorszy stan. Miary galicyjskie znacznie różniły się od
miar warszawskich. Braku ich ujednolicenia do czasu pierwszego rozbioru w 1772 roku upatrywano w opieszałości władz Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. I tak oto np. 100 funtów galicyjskich
równało się 104 funtom warszawskim. Taka sama relacja zachodziła w przypadku łokci. Miary
wiedeńskie były znów większe od galicyjskich i krakowskich. W latach 1853 – 1858 podjęto
próbę ujednolicenia jednostek, wprowadzając w całym cesarstwie miary wiedeńskie. W Galicji,
Lodomerii, Krakowie i na Bukowinie weszły one w życie osobnym zarządzeniem trzy lata wcześniej. Dopiero ustawa o miarach i wagach (z 23 lipca 1871 roku) wprowadzała w całej monarchii
system metryczny. Osobne zarządzenie określało organizację systemu kontrolno-nadzorczego
i likwidowało dotychczasowy lokalny nadzór nad miarami. Cały kraj podzielono na 10 inspektoratów cechowniczych i utworzono podporządkowane im państwowe urzędy. Dla obszaru Galicji
i Lodomerii powstał we Lwowie Inspektorat nr 9, któremu podporządkowano urzędy cechownicze
w Krakowie, Przemyślu, Rzeszowie, Nowym Sączu, Żywcu, Tarnopolu, Stryju, Kołomyi i Okocimiu.
Urzędy w Bielsku i Cieszynie, obejmujące część Górnego Śląska, znalazły się w Inspektoracie nr 8
w Brnie. Zlecony urzędom cechowniczym, policji i żandarmerii obowiązek egzekwowania prawa
o miarach przynosił zaskakująco pesymistyczne rezultaty. Masowo był łamany nakaz sprawdzania
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wag, odważników, naczyń do konsumpcji napojów alkoholowych oraz beczek do ich transportu.
O tym, że sprawa musiała być poważna, świadczy wydane w 1894 roku rozporządzenie ministerialne przypominające kupcom i szynkarzom o tym obowiązku. Innym palącym problemem było
używanie wag, odważników i różnych miar długości niedopuszczonych do stosowania. Naciski
społeczne na potrzebę rzetelności narzędzi mierniczych były coraz mocniejsze. Świadczy o tym
m.in. wystąpienie w 1892 roku Krajowej Rady Zdrowia do inspektoratów cechowniczych o nadanie urzędom cechowniczym uprawnień sprawdzania termometrów lekarskich. Zachowały się
szczątkowe informacje z tych lat dotyczące obsady kadrowej donoszące, że od 1893 roku inspektorem cechowniczym we Lwowie był inż. Emil Pohlmann, a pierwszym mistrzem cechowniczym
w Krakowie niejaki Budzynowski, zaś od 1910 roku Alojzy Łagowski.
ZABÓR ROSYJSKI
Na terenach Rzeczypospolitej pod zaborem rosyjskim długo nie wprowadzono żadnej reformy miar. Na całym obszarze administracyjnym krzyżowały się dawne miary koronne, litewskie,
wrocławskie i berlińskie. Dodatkowym czynnikiem destabilizującym była armia rosyjska, która
żądała dostaw w nieznanych bliżej miarach rosyjskich. Ale prawdziwa komplikacja nastąpiła po
utworzeniu Księstwa Warszawskiego. Zamęt potęgowała stacjonująca armia francuska, która od
1799 roku w rozliczeniach stosowała system metryczny. Sytuacja tak dalece zaniepokoiła władze
administracyjne, że w 1807 roku polecono Towarzystwu Naukowemu Warszawskiemu podjąć
prace unifikacyjne, wskazując system metryczny za podstawę. Tymczasem kongres wiedeński
przyniósł nowy podział Europy i utworzenie Królestwa Polskiego. Reforma miar jednak była tak
zaawansowana, że Józef Zajączek (namiestnik Królestwa Polskiego) już 13 czerwca 1818 roku
wydał postanowienie o wprowadzeniu nowych miar, tzw. nowopolskich. Obowiązek cechowania
pozostał bez zmiany i jego realizacja, tak jak dotąd, spoczywała na urzędach miejskich i gminnych.
W Rosji pierwszą próbę ujednolicenia miar, opartych o wzorce angielskie, wprowadzała ustawa
cara Mikołaja I w 1835 roku. Jednak dopiero specjalny ukaz z roku 1842 ustanawiał w całym
cesarstwie jednostki rosyjskie. Wzorce przechowywano w ratuszach i udostępniano bezpłatnie.
Na podstawie tendencyjnej tezy o wspólnym władcy i wspólnym terytorium kraju, a w istocie jako
akt poddaństwa, w 1849 roku zostały zniesione w Królestwie Polskim miary nowopolskie i zastąpiono je rosyjskimi. Widocznie jednak nie obeszło się bez problemów, skoro w 1856 roku Rada
Administracyjna Królestwa wprowadziła jednostki polsko-rosyjskie miar objętości i masy. Ukaz
carski z 1842 roku stwarzał podstawy funkcjonowania całego systemu jednostek miar w cesarstwie
rosyjskim. Na jego mocy powołano instytucję rządową Strażnicę Miar i Wag, z siedzibą w Twierdzy
Pietropawłowskiej, utrzymującą wzorce dla całego imperium. Dokument określał zasady cechowania i wyrobu narzędzi mierniczych oraz funkcjonowania państwowych izb legalizacyjnych.
Rzeczywistość była daleka od zamierzeń. Zaledwie trzyosobowa obsada (!) Strażnicy, nieliczne izby legalizacyjne, odwoływanie się do pomocy rad miejskich i brak wykwalifikowanego
personelu sprawiły, że system był całkowicie niewydolny. Nie pomagały kary nakładane przez
policję na winnych naruszania przepisów. Kamieniem milowym w doskonaleniu miar w Rosji
było utworzenie w 1893 roku Głównej Izby Miar i Wag oraz mianowanie zarządzającym Dymitra
Mendelejewa. Ale istotnym krokiem ku unifikacji stała się dopiero ustawa z dnia z 2 sierpnia 1899
roku o miarach i wagach. Dawała ona umocowanie prawne Głównej Izbie Miar i Wag w systemie
podległych jej izb legalizacyjnych oraz ustalała cykliczność sprawdzania i stemplowania narzędzi
mierniczych. Jednym z 20 oddziałów na terenie imperium była warszawska V Izba Miar i Wag,
o której szerzej w osobnych rozdziałach.
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Dymitr Mendelejew (1834 – 1907) – chemik, metrolog, odkrywca prawa okresowości pierwiastków.
Urodził się 8 lutego w Tobolsku jako syn Iwana, nauczyciela literatury, dekabrysty i zesłańca. W 1850
roku rodzina przeniosła się do Petersburga, w którym młody Dymitr podjął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Głównego Instytutu Pedagogicznego. Zagrożony gruźlicą wyjechał na Krym
i w Symferopolu podjął pracę nauczyciela nauk przyrodniczych w miejscowym gimnazjum. W latach
1859 – 1861 przebywał we Francji, Włoszech i Niemczech; na Uniwersytecie w Heidelbergu prowadził
badania spektroskopowe. Po powrocie do Rosji został profesorem chemii w Instytucie Technologicznym oraz docentem Uniwersytetu w Petersburgu. W 1865 roku uzyskał doktorat na podstawie pracy
„O połączeniach alkoholu z wodą”. W 1869 roku ustalił zależności między właściwościami pierwiastków
a ich ciężarem atomowym. Zawsze przywiązywał ogromną wagę do dokładności pomiarów. Był badaczem-eksperymentatorem: opracował metodę produkcji prochu bezdymnego i gazyfikacji podziemnej
węgla, zajmował się badaniem pól naftowych i uczestniczył w uruchomieniu pierwszej w Rosji rafinerii.
Jego liberalne poglądy nie ułatwiały mu kariery naukowej. Popadał w częste konflikty z władzami uczelni,
w wyniku czego sam złożył rezygnację. Gdy w roku 1893 objął dyrekcję Głównej Izby Miar i Wag, Rosja
już przystąpiła do konwencji metrycznej i od Mendelejewa zależał sposób jej wdrażania. Najtrudniejszym
było zorganizowanie państwowego systemu agend wzorcujących, gdyż w biurokratycznej machinie
carskiej wszystko toczyło się powoli i ociężale. Kiedy 27 stycznia 1907 roku Mendelejew umierał, Rosja
ciągle była na początku drogi. Wg: J. Serafin, Mendelejew jako metrolog, „Pomiary Automatyka Kontrola”
1955, nr 4, s. 124–127; A. Janiszek, Twórca metrologii rosyjskiej, „Pomiary Automatyka Kontrola” 1985,
nr 8, s. 102.

POWIEW WOLNOŚCI
Ziemie polskie rozdarte przez zaborców wchodziły w wiek XX z kilkoma systemami miar
i trzema kodyfikującymi ustawami: pruską, austriacką i rosyjską. Dwie pierwsze były oparte
o system metryczny. Rosyjska nie miała ścisłych cech jednolitości. Bazowała na miarach rosyjskich
i metrycznych, tolerowała też miary polsko-rosyjskie i nowopolskie. Pod zaborami pruskim i austriackim systemy miar były do siebie podobne. Tam w dokumentacji i korespondencji urzędowej
obowiązywał język niemiecki, a w Królestwie Polskim język rosyjski. System metryczny wprowadzono najwcześniej w zaborze pruskim, bo 17 stycznia 1868 roku, a trzy lata później, 23 lipca
1871 roku, w zaborze austriackim. W zaborze rosyjskim najbliższa unifikacji był ustawa z dnia
2 sierpnia 1899 roku, która miary rosyjskie odnosiła do jednostek metrycznych.
Dzieje miar na terenach porozbiorowych przez wszystkie lata niewoli pozostawały w ścisłym
związku z historią Prus, Austrii i Rosji. Okres symbiozy i powiązań biznesowych elit z zaborcą
trwał praktycznie do wybuchu I wojny światowej. Wszystko zaczęło się chwiać wraz z postępującą
destrukcją systemów imperialnych. Na gruzach upadających mocarstw urzędy miar samorzutnie
zaczęły nabierać polskiego charakteru. W chaosie dawał jednak o sobie znać brak ośrodka zarządzającego i koordynującego. Ale też nie mogło być inaczej, albowiem wykuwała się dopiero polska
państwowość, a wszystkie granice stały jeszcze w ogniu. Tymczasem na początku 1916 roku pojawił
się w Warszawie nikomu nieznany inż. Zdzisław Rauszer, były asystent prof. Fiodora Blumbacha
w Głównej Izbie Miar i Wag. Co z tego wynikło – w następnych rozdziałach.
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V. SYN REJENTA Z IŁŻY
Niekwestionowanym twórcą polskiej administracji miar i Głównego Urzędu Miar był dr inż.
Zdzisław Rauszer (1877 – 1952), którego cała biografia splata się z dziełem jego życia. Historiografia krajowej metrologii skupia uwagę na drodze zawodowej i naukowej naszego bohatera, nie
zgłębiając czasów wcześniejszych niż studenckie i łączy jego curriculum vitae zasadniczo z historią
miar w Polsce niepodległej. Nim Zdzisław Rauszer poszedł wybraną przez siebie ścieżką życiową,
trzeba wiedzieć, że nie była to wyłączna zasługa studiów w Instytucie Technologicznym i krótki
okres pracy w Głównej Izbie Miar i Wag w Petersburgu, ale przede wszystkim klimat wyniesiony
ze środowiska rodzinnego. Praca organiczna stanowiła główny cel kilku wcześniejszych pokoleń
Rauszerów i wizja silnej gospodarczo przyszłej ojczyzny wyznaczała im cel życia.
ANTENACI
Nie do końca rozpoznane źródła genealogiczne Zdzisława Rauszera sięgają końca XVII wieku.
Rodzina wywodziła się zapewne z monarchii austro-węgierskiej, a bliżej z Krakowa. Kiedy spolszczyła
niemiecko brzmiące nazwisko Rauscher, nie wiadomo. Za to jest pewne, że w wieku XIX nie używała
już obcej formy zapisu. Wiemy, że jeszcze w 1900 roku mieszkał w Krakowie przy ul. Łobzowskiej
niejaki Wincenty Rauscher (c.k. kapitan), a nawet arcybiskupem Wiednia w drugiej połowie XIX
stulecia był kardynał Joseph Rauscher. Nie ma żadnej pewności, że łączyły ich jakieś więzy pokrewieństwa z naszym bohaterem. Mamy natomiast pełne przekonanie, iż jego pradziadkowie Józef
i Marianna z Lipińskich na początku wieku XVIII mieszkali w Krakowie. Mieli kilkoro dzieci, z których Teofil Hilary (1814 – 1890) dał początek linii radomsko-warszawskiej rodu. Nie wiadomo, gdzie
ukończył studia prawnicze. Praktykę adwokacką podjął w 1835 roku prawdopodobnie w miasteczku
Przedbórz (powiat radomski), w tamtejszym sądzie grodzkim. Ujawnił się nam raptem w roku 1837,
w związku ze śmiercią Rozalii z Rauszerów Szałajkowskiej, będącej żoną miejscowego lekarza. Jest
to jego pierwszy ślad w Królestwie Polskim. Egzamin adwokacki klasy drugiej zdał w 1841 roku,
niestety nie wiadomo, gdzie się to odbyło. O tym, że w roku 1843 był już patronem (adwokatem
przysięgłym) Trybunału Cywilnego Guberni Sandomierskiej w Radomiu, po raz pierwszy dowiadujemy się z jego aktu ślubu. Dziesiątego czerwca tego roku zawarł związek małżeński z Klementyną
Józefą Marianną Kierską, urodzoną w 1823 roku we wsi Rudno w guberni lubelskiej, córką Jana
i Karoliny, zamieszkałą w Radomiu. To owa para rodzicielska z ziemią radomską związała życie swoje
i następnych pokoleń. Małżeństwo miało czworo dzieci, dwie córki: Zofię Michalinę Antoninę (1844)
i Michalinę Romanię (1845), oraz dwóch synów: Juliana (1847) i Ludwika (1849). Niestety nie było
dane żyć długo ich matce, zmarła bowiem 2 kwietnia 1854 roku, zaledwie w wieku 31 lat. Po około
trzech latach wdowieństwa Teofil ponownie wszedł w związek małżeński – z Marianną Bobrownicką,
z którą miał troje dzieci: Kazimierza (1858), Helenę (1859) i Józefa (1860). Ale tą gałęzią Rauszerów
nie będziemy się zajmować.
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W 1855 roku Teofil Rauszer zostaje wybrany członkiem Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych powiatu radomskiego. O tym, jak wysoka była ranga zawodu patrona w prowincjonalnym
mieście, świadczy fakt, że wówczas tylko trzej obrońcy sądowi działali w Radomiu (prócz Rauszera
byli nimi jeszcze: Leon Romanowski i Władysław Jawornicki). Przed 1867 rokiem Teofil kupił majątek ziemski Grzmiąca, przynależny do wsi gminnej Radzanów w powiecie radomskim, stając się
ziemianinem na obszarze 247 hektarów. Tu wychowywały się jego dzieci i tu wchodziły w dojrzałość.
Zofia wyszła za mąż w 1866 roku za Franciszka Woszczyńskigo, asesora kolegialnego, urzędnika
zarządu loterii w Warszawie. Michalina Romania poślubiła Artura Lessla (1837 – 1897), obywatela
ziemskiego i przemysłowca branży drzewnej. Warto wiedzieć, że Franciszek Lessel, ojciec Artura
był właścicielem majątku ziemskiego w Wawrzyszewie i inspektorem Instytutu Agronomicznego
w Marymoncie. O dokonaniach pierwszego zięcia Juliana prawie nic nie wiadomo, za to o drugim
i owszem. Był współwłaścicielem domu handlowego Bracia Lessel i fabryk wyrobów drzewnych
w Wojciechowie, Łabuniach, Zwierzyńcu guberni lubelskiej i filii w Warszawie, energicznym
i rzutkim przemysłowcem.
JULIAN
Julian, dziedzic fortuny, uczęszczał na Wydział Prawny Szkoły Głównej Warszawskiej, a po
jego likwidacji, w 1869 roku, przeniósł się na fakultet prawny Uniwersytetu Warszawskiego (Il. 9).
Studia ukończył w roku 1870, po czym podjął praktykę w warszawskim sądzie okręgowym. Pierwsza informacja o zdobyciu przez niego uprawnień patrona przy Trybunale Cywilnym w Warszawie
pochodzi z 1874 roku i świadczy o ukończeniu aplikacji. Dość często jego kancelaria występuje
pod nowym adresem, co wówczas było równoważne ze zmianą miejsca zamieszkania. Znamy
cztery kolejne lokalizacje: Miodowa 15, Świętojerska 26, Długa 30 i Rymarska 8. Ze związku
małżeńskiego z Julią Fijałkowską, zawartego w 1876 roku, miał Julian dwóch synów: Zdzisława
Erazma (1877 – 1952) i Stanisława Witalisa (1880 – 1937). Obydwaj urodzeni w Warszawie, każdy
pod innym adresem. Nie wiadomo, czy sytuacja rodzinna, czy materialna była powodem opuszczenia Warszawy przez Rauszerów. W roku 1891 Julian uzyskał przeniesienie do Iłży w guberni
radomskiej i nominację na rejenta. Tuż przed opuszczeniem Warszawy zdążył jeszcze otrzymać
prestiżowe członkostwo rzeczywiste Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Ale wydaje się, że
dopiero w Iłży znalazł swoje miejsce na ziemi. Oprócz pracy zawodowej poświęcał swój czas
działalności społecznej. W roku 1902 został wybrany członkiem rady świeżo utworzonego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego. Wszedł też w skład zarządu nowo powstałej ochotniczej
straży ogniowej. W roku następnym został kuratorem miejscowego szpitala. Angażował się bez
reszty w pracę zawodową i społeczną, co z pewnością nie było obojętne dla jego zdrowia. Zmarł
niespodziewanie w 1909 roku na Lido we Włoszech, podczas pobytu kuracyjnego. Pogrzeb odbył
się w Warszawie na Cmentarzu Powązkowskim. Jego grobowca dziś już nie udało się odnaleźć.
ZDZISŁAW ERAZM
Wiosna roku 1877 później niż zwykle zawitała do Warszawy, ale na początku czerwca pachniał już jaśminami cały ogród Krasińskich. Przez otwarte okna kamienicy domu przy
Świętojerskiej 34 słońce wciskało się do mieszkań. Tylko okna salonu nad bramą były zasłonięte
storami. Piętnastego czerwca o godzinie 9 rano, w rodzinie Juliana i Julii Rauszerów, po raz
pierwszy ujrzał świat przyszły twórca polskiej administracji miar (Il. 10). Cała okolica należała
do dzielnicy nalewkowskiej, a potężna czteropiętrowa kamienica-studnia, w której się urodził,
stanowiła własność Markusa Glassa. Kamienica była usytuowana frontem do ogrodu Krasińskich,
uznawanego po Łazienkach za drugi salon Warszawy. Przejazd bramny prowadził na podwórko
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z poprzeczną oficyną, przez którą wiodło przejście do ogrodu kwiatowego. Na wypielęgnowanych
rabatach i klombach rosły peonie, krzewy ozdobne, a alejki były zaznaczone szpalerami drzew.
W bramie głównej od świtu do nocy dyżurował stróż, zwany z francuska consierge. Lokale wynajmowali ludzie dobrze sytuowani: lekarz Jakub Rosenthal, adwokat przysięgły Leon Alojzy Rotwand,
przedstawiciel firm zagranicznych Adolf Winstock, właściciel składu sukna Kleineman i inni. Ulica
należała do parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny (na rynku Nowego Miasta) i tam dziecko
zostało ochrzczone jako Zdzisław Erazm, a ojcem chrzestnym był dziadek Teofil Rauszer. Malec
wzrastał w Warszawie i tu zdobył wykształcenie domowe na poziomie szkoły podstawowej z obowiązkową znajomością języka rosyjskiego. Polegało ono na opanowaniu takiego zasobu wiedzy,
który umożliwiał podjęcie w wieku lat 12–14 nauki w rosyjskiej szkole średniej. A trzeba wiedzieć,
że tylko świadectwo gimnazjum państwowego dawało wtedy prawo podjęcia studiów na wyższej
uczelni. W tym systemie po raz pierwszy carskiemu reżymowi wymykał się spod kontroli młody
Polak. Można mu było przekazywać treści patriotyczne zabronione w życiu publicznym, uczyć języka
polskiego, historii ojczystej, poznawać dzieła wieszczów. W 1890 roku Zdzisław Erazm zdał do
sześcioklasowej rządowej Szkoły Realnej przy ul. Jezuickiej i choć ją ukończył, to aby ubiegać się
o przyjęcie na studia, trzeba było zdobyć tzw. patent dojrzałości potwierdzający biegłą znajomość
języka rosyjskiego (w mowie i piśmie), historii i geografii Rosji, co wymagało jeszcze zaliczenia
klasy dodatkowej. Tak też się i stało.
Sankt Petersburg przełomu wieku XIX i XX był dużym skupiskiem ludności polskiej, składającym się
głównie z inteligencji i z wykwalifikowanych robotników. Działały tu polskie stowarzyszenia, polskie
szkolnictwo, przy kościele św. Katarzyny funkcjonowała polska księgarnia, a na wyższych uczelniach
studiowało wielu młodych rodaków. W mieście funkcjonowała duża kolonia, wśród której były kilkupokoleniowe rodziny: Segnów, Knappów, Olszewskich, Hiżów, Platerów, Kunertów, Chrzanowskich,
Rzeszotarskich i innych, podtrzymujące język, tradycję i kulturę. Petersburg był ponadto siedzibą władz
kościelnych rzymsko-katolickiego arcybiskupstwa mohylewskiego i jedynego w Rosji Rzymskokatolickiego Seminarium Duchownego. Poważny udział w życiu politycznym Rosji miało Koło Polskie o prawicowym
odcieniu w Dumie Państwowej. We wspomnianym okresie tutejsza społeczność żyła wielką polityką,
strajkami, emocjonującymi wystąpieniami posła Dymszy w obronie polskości Chełmszczyzny. Stolica
imperium stanowiła duży ośrodek przemysłu, nauki, kultury i oświaty, a Polacy rozpływali się tu w wielonarodowościowej masie, będąc mało widocznymi. Studiująca w owym czasie w Petersburgu młodzież
z całej Rosji wykazywała dużą świadomość społeczną i polityczną, żywo reagując na popularne wówczas
ideologie narodowe i lewicowe. Pobyt na studiach był więc nie tylko okresem kształcenia zawodowego,
ale i dojrzewania światopoglądu politycznego młodzieży.

W końcu września 1896 roku, zaopatrzony w świadectwo maturalne, pokaźny plik listów
polecających i w walizkę rzeczy osobistych, znalazł się młody Rauszer na pełnym gwaru dworcu
kolei warszawsko-petersburskiej z biletem do Petersburga. Odprowadzany przez ojca, jeszcze dotąd
nie tracił dobrego humoru, ale gdy zajął miejsce w przedziale i pociąg zaczął unosić go coraz dalej
od Warszawy, uświadomił sobie, że rozpoczął nowy rozdział swego życia.
DO PETERSBURGA I Z POWROTEM
Po trwającej półtorej doby podróży 19-letni Zdzisław Rauszer znalazł się w nowym, nieznanym mu środowisku, by podjąć studia w Instytucie Technologicznym. Ale nie zerwał więzi z krajem.
Świadczą o tym choćby przesyłane jeszcze w 1897 roku datki pieniężne na budowę pomnika Adama
Mickiewicza w Warszawie. A był to okres, kiedy trzecią część studentów Instytutu stanowiła młodzież polska i to ona tworzyła specyficzną atmosferę uczelnianą. Władze akademickie przejawiały
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względem niej zadziwiająco liberalny stosunek, a nawet życzliwość manifestowaną przez niektórych
profesorów. Na uczelni wykładało wielu profesorów Polaków, np. Hipolit Jewniewicz (później jeden
z organizatorów szkoły im. Wawelberga i Rotwanda), Antoni Xężopolski (konstruktor parowozów,
pionier lokomotyw spalinowych, później prof. Politechniki Warszawskiej), doc. Ignacy Jasiukowicz
(później dyrektor jednych z największych w Rosji Putiłowskich Zakładów Metalurgicznych), Bolesław Jewniewicz (dyrektor wielkich Zakładów Budowy Parowozów w Petersburgu) i inni. Spośród
Rosjan wysokim szacunkiem był darzony Dymitr Mendelejew (kierujący Główną Izbą Miar i Wag)
oraz Nikołaj Gezechus, jego bliski współpracownik. Wysoki poziom nauczania i brak segregacji
narodowościowej dopełniały pozytywnego obrazu całości środowiska. Szczególne znaczenie dla
kształtowania postaw studentów miała Kasa Ogólnostudencka i Kuchnia Polska, w których funkcje
społeczne pełnili studenci: Zdzisław Rauszer, Andrzej Wierzbicki, Antoni Olszewski i inni. Instytucje owe, poza fasadową nazwą, odgrywały rolę ukrytych klubów towarzyskich. Zawiązywały
się w nich kręgi towarzyskie, dyskusyjne i samokształceniowe. Coraz bardziej zorganizowanych
form nabierały seminaria i odczyty na aktualne tematy polityczne, społeczne i oświatowe. Jak
wspominał Rauszer, uczestnik tych spotkań: podstawą były kursy polonistyczne tworzone dla
studentów, którzy od kilku pokoleń mieszkając w Rosji czuli się Polakami, lecz języka ojczystego
nie znali zupełnie lub władali nim bardzo słabo. Dla bardziej wyrobionych słuchaczy organizowano
wykłady z literatury polskiej, prawa czy historii. Praca oświatowa i ideowa środowiska zataczała
coraz szersze kręgi, obejmując zasięgiem uczniów petersburskich gimnazjów, a nawet żołnierzy
miejscowego garnizonu. Aż do końca XIX wieku monopol światopoglądowy wśród studentów
Instytutu miała PPS, ale z czasem proporcje zaczęły się zmieniać. Poczucie godności narodowej
stopniowo wpływało na kształtowanie typu ideowca-patrioty, a nie internacjonalisty. Wszystko to
tworzyło grunt do powstania w 1897 roku pierwszego Braterskiego Koła Młodzieży Polskiej „Zet”,
z którego wyłoniło się Zjednoczenie Młodzieży Narodowej im. A. Mickiewicza o ukształtowanym
już obliczu narodowo-demokratycznym, na którego czele stanął Rauszer. Ważnym ogniwem
pracy Zjednoczenia była tajna biblioteka, która zaopatrywała młodzież w prasę narodową i literaturę współczesnych autorów: Reymonta, Wyspiańskiego, Kasprowicza i w pierwsze młodzieńcze
powieści Żeromskiego. W takich warunkach upłynęło Rauszerowi pięć lat. Mimo wielu absorbujących go zajęć społecznych zdał egzaminy i w 1903 roku uzyskał stopień inżyniera technologa
(Il. 11). Dla młodego człowieka nadszedł czas powrotu i podejmowania decyzji życiowych. Jakże
inną zastał Warszawę po latach, teraz całą rozkopaną, ale jak dawniej rozpolitykowaną i tętniącą
życiem. Na ulicach wielkie prace ziemne pod instalacje kanalizacyjne, na granicy Śródmieścia
i Ochoty w trakcie budowy wielki kompleks szpitala klinicznego Dzieciątka Jezus. W kawiarniach
euforyczne komentarze o nagrodzie Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie i odkryciu Ignacego
Mościckiego otrzymywania kwasu azotowego z powietrza, dyskusje na temat uruchomienia przy
Marszałkowskiej pierwszego stałego kina i przyszłości kinematografu w ogóle. W Warszawie na
Rauszera czekała pierwsza praca zawodowa w Szkole Kolejowej Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i etat redaktora w czasopiśmie narodowców „Kolejarz” (Il. 12). Coraz bardziej zaczęło go
pochłaniać tajne nauczanie prowadzone przez Macierz Szkolną. Pracował w sekcji zajmującej się
walką z analfabetyzmem, brał udział w organizowaniu uniwersytetów ludowych, wygłaszał odczyty i pogadanki. Niebawem przychodzi jednak trudny okres. Za odmowę prowadzenia wykładów
w języku rosyjskim i za udział w strajku szkolnym Rauszer zostaje pozbawiony pracy, a szkołę
kolejową zamknięto. Zaczynają mu doskwierać kłopoty finansowe, które pogłębia niedawno zawarty związek małżeński i urodzenie się dwóch synów. Niemało też kosztuje eleganckie mieszkanie
wynajmowane przy ul. Natolińskiej. Wprawdzie reaktywowanie szkoły kolejowej w 1907 roku daje
możliwość zatrudnienia, ale tylko na jeden rok, po czym następuje jej definitywna likwidacja.
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W 1909 roku Rauszer wyjeżdża więc do Petersburga, gdzie łatwiej o pracę i gdzie jest znajome
i przyjazne środowisko. Podejmuje zatrudnienie w Głównej Izbie Miar i Wag jako asystent prof.
Fiodora Blumbacha. W 1906 roku uczestniczy w obserwacjach zaćmienia słońca, które dają potem
podstawę do uruchomienia pracowni pomiaru czasu. Bierze udział w pracach nad ustanowieniem
wzorca arszyna oraz nad ustaleniem relacji między rosyjskimi i metrycznymi miarami długości.
Wybuch I wojny światowej i klęska Rosji całkowicie zmieniają mapę Europy. Kiedy w 1915
roku ewakuowano do Rosji Warszawską Izbę Miar i Wag, z całym wyposażeniem i personelem,
nowe władze miejskie stanęły przed zadaniem jak najszybszego uruchomienia urzędu miar o czysto
polskim obliczu. Wątek w tym miejscu przerwiemy, by kontynuować go nieco dalej.
STANISŁAW WITALIS
Tymczasem skupimy się na Stanisławie Witalisie, młodszym bracie Zdzisława, który wybrał
drogę rolnika. To ojciec kupował na licytacjach upadające majątki rolne, do kierowania którymi
najmował potem różnych zarządców. Tak było z np. z majątkiem Boleszyn w gminie Waśniów
w powiecie opatowskim, nabytym przed 1895 rokiem. Ponieważ wiemy, że Julian nie miał przygotowania do wykonywania zawodu rolnika, trochę ze zdziwieniem spotykamy go na wiosennym
jarmarku koni w Skaryszewie w 1895 roku, gdzie prezentuje swą hodowlę i prowadzi transakcje
sprzedaży. W tej sytuacji potrzebny jest mu syn, który fachowo poprowadziłby hodowlę. W 1897
roku przyszły sukcesor wstępuje do Królewskiej Akademii Rolniczej w Taborze (Czechy), w której
studia o specjalności „hodowla koni” trwają trzy lata. Stanisław uzyskuje dyplom w przepisowym
czasie, tj. w 1900 roku, i wraca do Boleszyna. Trzy lata później zawiera związek małżeński z Heleną Smoleńską (1884 – 1969), córką adwokata przysięgłego, właściciela dóbr Pękosław w powiecie
iłżeckim. Teraz już samodzielnie gospodarzy w Boleszynie, gdzie za kilka lat przychodzi na świat
Zbysław Tomasz (1908 – 1985), późniejszy dziedzic fortuny. Stanisław zawsze czuje się silnie
związany z środowiskiem absolwentów uczelni w Taborze. Gdy tylko w Warszawie w 1907 roku
powstaje Związek Taborczyków, on jako jeden z pierwszych zgłasza swój akces członkostwa. W siedzibie związku w Warszawie zbierają się regularnie dawni koledzy, wymieniają doświadczenia
i wspominają dobre czasy studenckie.
Odtąd zaczynają nas interesować pobliskie Grzegorzowice, w których właścicielami byli
Rauszerowie do 1945 roku. Między 1911 a 1913 rokiem Stanisław kupił tę własność od Zygmunta Sosnowskiego, który w 1898 roku przejął majątek po swym ojcu Karolu. Jeszcze w końcu lat
20. ubiegłego wieku Grzegorzowice z przyległościami były wsią gminną w powiecie opatowskim
z 220 stałymi mieszkańcami. Funkcjonowało tam osiem folwarków o łącznym areale około dwu
tysięcy ha, z czego na majątek Rauszera przypadało około 20 procent powierzchni. Największym
pracodawcą w okolicy były kamieniołomy państwowe, poza tym funkcjonowało sporo małych
firm usługowych, wśród nich siedem młynów parowych, młyn wodny, olejarnia i piekarnia. Było
to więc bardzo dobre miejsce do życia na ziemi (w miarę gwarne, ale zarazem spokojne). Stanisław
gospodarował na swoim do końca roku 1936, tj. do chwili śmierci. Schedę po nim przejął Tomasz
Zbysław, który w 1932 roku ukończył wydział Mechaniczny Politechniki Warszawskiej.
ZBRODNIA W GRZEGORZOWICACH
W czasie okupacji hitlerowskiej Tomasz Zbysław współpracował z Armią Krajową, czym naraził się grupom partyzanckim Gwardii Ludowej, szczególne silnym na terenie Kielecczyzny. Tak po
wojnie wspominał owe czasy nieżyjący już Andrzej Zalewski (dziennikarz radiowy): Ziemiaństwo
sandomiersko-opatowskie i opoczyńskie miało z reguły bardzo pozytywny stosunek do wojennych
kontrybucji AK. Niektóre dwory i rodziny ziemiańskie wręcz dzieliły się dochodami z polską
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partyzantką. Patriotyczny przykład dawał dwór Zbysława Tomasza Rauszera w Grzegorzowicach, gdzie nocne posiłki dla żołnierzy Ponurego i Nurta, idących na akcje przeciw Niemcom, były
szczególnie częste. Niestety Zbysław Rauszer zapłacił za to najwyższą cenę. Został niesłusznie
posądzony przez partyzantów GL o zabójstwo jakiegoś członka ich ugrupowania. Drugiego maja
1944 roku grupa odwetowa pod dowództwem Czesława Byka (pseudonim Brzoza) zjawiła się we
dworze w Grzegorzowicach z wyrokiem śmierci na Tomasza Zbysława. Nie zastawszy jednak go
w domu, oprawcy zamordowali w akcie zemsty dwie młode kobiety: Jadwigę Rauszerową, żonę
gospodarza, i Kalinę Stypińską z Rauszerów, córkę Zdzisława Erazma, będącą wtedy gościem we
dworze. Strzały oddano wielokrotne i były bardzo celne, bo oddane z bliskiej odległości. Jak relacjonują świadkowie obeznani z obrazami hitlerowskich mordów, widok był przerażający. Ofiary
leżały w olbrzymiej kałuży krwi. Jadwiga miała oderwane pół głowy, a Kalina wyrwaną dolną
szczękę. Spłonął dwór. Pastwą płomieni padły m.in. obrazy mistrzów polskich, sztychy, szkice
Noakowskiego, antyczne meble, cała biblioteka i zbiory kultury materialnej gromadzone przez całe
pokolenia. Tylko dzięki odwadze i przytomności Renaty Jancewicz (niani) udało się z płomieni
uratować dwoje małych dzieci gospodarzy, Wojciecha (1941 – 1987) i Cecylię (1942 – 1994). To
właśnie pani Renata (1916 – 2006) po wojnie została drugą żoną Zbysława, a dziećmi opiekowała
się jak rodzona matka. Odpowiedzialny za zbrodnię Czesław Byk po 1945 roku zmienił nazwisko
na Borecki, awansował do stopnia majora i był komendantem wojewódzkim UB w Kielcach.
TOMASZ ZBYSŁAW
Tomasz Zbysław po wojnie używał wyłącznie drugiego imienia. Pracował w Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, skąd w 1975 roku jako docent odszedł na emeryturę. Pozostawił
po sobie niemały dorobek naukowy i piśmienniczy z dziedziny wyposażenia technicznego rolnictwa.
Był autorem co najmniej czterech książek, z których dwie miały kilka edycji: „Mechanizacja transportu wewnętrznego i produkcji zwierzęcej w gospodarstwach indywidualnych” (1970, 1971, 1972)
i „Wytyczne mechanizacji i organizacji pracy w oborach gospodarstw małoobszarowych” (1971,
1972). Był autorem patentów, np. „Rozlewacz nawozów płynnych” (pat. nr 3961/1957 r.) i normy
polskiej PN-78/9195.04 (Dojarki. Badania techniczne). Poza tym pozostawił wiele artykułów
w prasie fachowej. Jego córka Cecylia (1942 – 1994) była dr. hab. (profesorem Uniwersytetu Warszawskiego), specjalistką w dziedzinie logiki matematycznej, członkiem redakcji kilku czasopism
o zasięgu międzynarodowym. Prowadziła wykłady z logiki matematycznej i z jej zastosowań na co
najmniej jedenastu zagranicznych uniwersytetach, w tym we Francji, Niemczech, USA, Kanadzie
i w Holandii. Kierowała ponad pięćdziesięcioma pracami magisterskimi i wypromowała trzech
doktorów. Współtworzyła Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki oraz została wiceprzewodniczącą rady naukowej tego towarzystwa. Była sekretarzem Polskiego Towarzystwa Matematycznego
i prezesem oddziału warszawskiego, godną kontynuatorką polskiej szkoły matematycznej. Nic
natomiast nie wiemy o drodze zawodowej Wojciecha (1941 – 1987). Zarówno on, jak i Cecylia nie
weszli w związki małżeńskie i żadnego potomstwa nie zostawili.
Linia radomsko-warszawska Rauszerów miała krótkie trwanie w potomstwie Zdzisława
Erazma z pierwszą żoną Cecylią z Olszewskich (1880 – ok. 1942), zamordowaną przez Niemców
w Oświęcimiu. Małżeństwo miało troje dzieci: Kazimierza (1906 – 1968), Bogusława (1907 –?)
i wspomnianą już Kalinę, z męża Stypińską (1914 – 1944). O Kazimierzu wiemy tyle, że był absolwentem Politechniki Warszawskiej i jak brat stryjeczny, członkiem korporacji Sarmatia. Brał
udział w wojnie obronnej 1939 roku, walcząc w 1. pułku artylerii przeciwlotniczej. Po klęsce
wrześniowej przez Węgry dostał się do Francji i walczył w ruchu oporu. W związku małżeńskim,
zawartym około 1940 roku z obywatelką Francji o nieznanym nazwisku, dzieci nie pozostawił.
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Zmarł w Londynie w 1968 roku. Żadne wiadomości nie przetrwały o Bogusławie. Bodaj jedyny
ślad po nim istnieje w aktach osobowych ojca, który we wrześniu 1949 roku wyraził się o nim jako
o nieżyjącym. Zarówno matka, jak i córka nie przeżyły wojny. Ponieważ o córce już wspomniano,
wypada wspomnieć okoliczności, w jakich zginęła matka, dla przyjaciół Pani Cesia. Brat jej Antoni
Olszewski wplątał się w sprawę kilku lotników angielskich, ukrywanych w Warszawie w środowisku „warszawskich Szwedów”, związanych z koncernami Ericson i ASEA. Niemcy wpadli na trop
powiązań i aresztowali Olszewskiego. Na jedno z widzeń przybyła pani Cesia, która posłużyła za
przypadkowego kuriera grypsu. Wydawało się, że nieodnotowana dotąd w gestapo będzie bezpiecznym łącznikiem. Nieświadoma, iż jest śledzona, po przyjściu do domu beztrosko położyła
dowód rzeczowy na widocznym miejscu. Wtedy wpadli agenci i bez trudu przechwycili gryps.
To wystarczyło, aby została aresztowana i osadzona na Szucha. W 1942 roku ostatni raz widziano
ją w Oświęcimiu i tu ślad po niej się urwał. Zdzisław Rauszer w 1948 roku po raz drugi zawarł
związek małżeński z Agnieszką Józefą Misztal (1916 – 2008), z którą miał syna Czesława (1949).
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VI. AKOLITA ZE ŚWIĄTYNI SZTUKI
Miał dyrektor Rauszer intuicję i umiał sobie dobierać współpracowników, a trzeba wyraźnie podkreślić, że jego sukcesy zawodowe bez wiernych towarzyszy pracy byłyby niemożliwe.
Do najaktywniejszych i wypróbowanych należeli: Stanisław Muszkat, Tadeusz Smoleński, Stanisław
Krzywicki, Leon Szymański, Jan Werner, Leon Prawdzic-Szczawiński, Stanisław Markiewicz, Józef
Sasinowicz, Hilary Dziewulski i wielu innych. Jednak na specjalne wyróżnienie zasługuje Stanisław
Muszkat, wieloletni wicedyrektor (wiceprezes) GUM. Zawsze mógł Rauszer liczyć na jego kompetencje, ofiarność, roztropność, zaangażowanie i pomocną dłoń, nawet w chwili zagrożenia życia.
W RODZINIE MARSZANDA
Budził się do życia wiosenny dzień 1 czerwca 1881 roku, gdy w mieszkaniu skromnego
marszanda Zygmunta Muszkata przy ul. Szkolnej 1 zapanował ruch. Wszyscy sąsiedzi domyślali
się powodów owej porannej krzątaniny. Właśnie o godzinie 6 rano (z jego małżonki Salomei z Libkindów) przychodził na świat pierworodny syn, który później na chrzcie otrzymał imię Stanisław
Zygmunt. Ojciec wcześniej wyszedł tego dnia do pracy, bo w domu nie było dla niego zajęcia. Dziś
królowały tu kobiety. Różne myśli kłębiły mu się w głowie. Jedno już wiedział na pewno. Miał
dziedzica! Prowadzony przez niego dotąd skład obrazów, akwarel, sztychów i litografii powiększy
o wytwórstwo ram, bo przecież piękna rama to najlepsze uzupełnienie dzieła. Może trochę za mały
jest jego lokal przy Krakowskim Przedmieściu 39, ale na razie tu rozpocznie, a później kupi większe
pomieszczenie, maszyny i zatrudni ludzi (Il. 13). Dziś najważniejsze, żeby wszystko dobrze się
skończyło. Wielokrotnie tego dnia nerwowo przemierzał drogę praca-dom, ufając Bogu w szczęśliwe
rozwiązanie. I nie zawiódł się. Chłopiec rósł zdrowo i prawidłowo się rozwijał. Ale minęło niewiele
ponad rok, a żona sprawiła Zygmuntowi kolejną niespodziankę, wydając na świat udaną córkę Zofię
Julię. Nikt wtedy jeszcze nie wiedział, jakimi zgłoskami potomstwo ubogiego marszanda zapisze
się w historii, nie tylko Polski (Il. 14). Odtąd nas będzie interesować tylko Stanisław.
LATA GIMNAZJALNE
A Stanisław od dziecka wzrastał w klimacie sztuki, pośród obrazów, książek i akordów muzycznych. Cała ta edukacja odbywała się mimo woli, pod dachem rodzinnym, jak to się wówczas
praktykowało. Nie każde przygotowanie do podjęcia nauki w gimnazjum rządowym było dostatecznie oceniane przy kwalifikacji, aby więc wyrównać poziomy, tworzono klasy wstępne, a nawet
przedwstępne, ale naszego bohatera to nie dotyczyło. Zdolności mu nie brakowało. Szczęśliwe
dzieciństwo Stanisława przerwała nagła śmierć matki, która zmarła podczas kolejnego połogu
w 1891 roku, w wieku zaledwie 36 lat po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach (czytamy w nekrologu).
Była uosobieniem ciepła i dobroci i to ona wywarła ogromny wpływ na wychowanie syna. Ojciec
po tradycyjnie rocznym okresie wdowieństwa ożenił się powtórnie, z Marią Karoliną Szmurło,
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kobietą piękną, artystką malarką, laureatką nagród i wyróżnień, uczennicą Wojciecha Gersona
i Kazimierza Alchimowicza (Il. 15). Oprócz pracy na pensjach od 1889 roku prowadziła prywatne
kursy rysunków i malarstwa dekoracyjnego. Dom Muszkatów zmienił się teraz w świątynię sztuki.
W pewnym momencie ojciec uznał, że ciąg dalszy edukacji powinna przejąć szkoła. Zapisał więc
syna do III Gimnazjum Męskiego o profilu klasycznym, które mieściło się wówczas w zabudowaniach klasztoru księży misjonarzy przy Krakowskim Przedmieściu, na rogu ul. Berga (obecnie
Traugutta) (Il. 16). Obowiązkowym językiem nauczania, jak w każdej szkole rządowej, był rosyjski.
Język polski, jako obcy i nadobowiązkowy, prowadzono po rosyjsku. Tylko religię wykładano po
polsku. Grono pedagogiczne, z małymi wyjątkami, stanowili Rosjanie.
Lubianym przez uczniów był profesor matematyki, fizyki i geometrii wykreślnej
Aleksander Thieme, rodowity warszawiak, absolwent uniwersytetu petersburskiego, po powstaniu
styczniowym więzień twierdzy Modlin. Kto wie, czy wówczas Muszkat nie ulegał fascynacji osobowością prof. Thiemego i czy to nie on miał wpływ na wybór studiów uniwersyteckich naszego
bohatera. Zresztą czas wchodzenia Stanisława w dorosłość przypadł na okres wielkich odkryć
i wynalazków. Prace Tesli, Edisona, Wróblewskiego, Olszewskiego czy małżonków Curie śledził
i komentował cały cywilizowany świat. W 1899 roku Muszkat ukończył III Gimnazjum Męskie i to
w doborowym towarzystwie. Warto zauważyć, że wśród jego kolegów znalazł się m.in. Stanisław
Szober, językoznawca i leksykograf, później profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor „Słownika poprawnej polszczyzny”.
STUDIA UNIWERSYTECKIE
Cesarski Uniwersytet Warszawski (narzędzie rusyfikacji społeczeństwa polskiego) powstał w miejsce zlikwidowanej Szkoły Głównej. Opinia o uczelni, jako o instytucji naukowej, była zróżnicowana
i ukształtowana przez postawy samej profesury. Nie ulega wątpliwości, że wśród kadry byli i prawdziwi naukowcy, ale przede wszystkim karierowicze i typowi rusyfikatorzy. Uniwersytet miał
cztery wydziały: Historyczno-Filologiczny, Prawny, Medyczny i Matematyczno-Fizyczny. Na tym
ostatnim wydziale w 1899 roku podjął studia Stanisław Muszkat. Z wyborem kierunku studiów nie
miał żadnego dylematu. Interesowały go nauki ścisłe i kariera naukowa. Wiedzę wręcz pochłaniał.
Po trzech latach studiów otrzymał nagrodę im. Mikołaja Kopernika (300 rubli) za rozprawę pt.
„Osobliwe punkty krzywizn algebraicznych na płaszczyźnie”. W 1903 roku ukończył studia z dyplomem kandydata nauk matematycznych. Profesorem na wydziale był wówczas Nikołaj Zinin,
wcześniej zatrudniony w Instytucie Agronomicznym w Puławach. Chyba był bardziej praktykiem
i administratorem niż naukowcem przewodniczącym komisji egzaminacyjnej dla geometrów, dziekanem wydziału i prorektorem w gorącym czasie rewolucji 1905 roku, aż do zamknięcia uczelni
w 1907 roku. W 1900 roku, w randze st. rewizora, został zarządzającym warszawską (V) Izbą Miar
i Wag, która była oddziałem zamiejscowym Głównej Izby Miar i Wag w Petersburgu. Profesor miał
bezkonfliktowy charakter i posiadał dar zjednywania sobie ludzi. Poszukując młodzieży do pracy
w izbie, jeszcze przed ukończeniem przez Muszkata studiów, zachęcił go do podjęcia zatrudnienia
na etacie praktykanta (bez uposażenia). Nadarzała się ku temu dobra okazja, bowiem pracowali
tam już dwaj starsi koledzy ze studiów: Arkadij Josifow i Władimir Parchomow, kandydaci nauk
matematycznych. Trzecim w zespole był pomocnik ekspediujący o nazwisku Jedyński. Zajęć wszyscy mieli nadmiar, więc każda para rąk stanowiła poważne wsparcie. Po rocznej praktyce Zinin
zaproponował Muszkatowi złożenie egzaminu legalizatorskiego w Głównej Izbie Miar i Wag i stałe
zatrudnienie (Il. 17). Egzamin zdał celująco, skutkiem czego nasz bohater otrzymał stały etat, ale
w filii warszawskiej Izby Miar i Wag w Lublinie.
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Droga naukowa – W Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim funkcjonował wyjątkowo skomplikowany
system stopni naukowych: student, kandydat nauk, magister i doktor. Po ukończeniu ostatniego roku
(bez napisania pracy końcowej) absolwent uzyskiwał tytuł studenta rzeczywistego (nieużywany potem
w praktyce). Tylko na Wydziale Lekarskim absolwentom przysługiwał tytuł lekarza. Kandydata nauk
danej specjalności prawnych lub matematycznych, fizycznych i innych mogli uzyskać studenci, którzy
osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i w ciągu sześciu miesięcy od ukończenia studiów przedstawili
stosowną dysertację. Stopień magistra nadawano kandydatom nauk po zdaniu egzaminów i przedstawieniu rozprawy. Cały proces sposobienia się do uzyskania tego stopnia trwał około czterech lat i tylko
magisterium torowało drogę do stanowiska docenta. Najwyższą pozycję w hierarchii naukowej zajmował
doktor danej specjalności. Zdobycie tego cenzusu wymagało opublikowania rozprawy, krytycznego stosunku do wiedzy w danej dziedzinie i zaprezentowania publicznego wykładu. Na stanowisko profesora
w zasadzie mógł być powołany tylko doktor. W większości uniwersytetów carskich ścieżka awansu
akademickiego była krótsza i nie zawsze na szczyty drabiny akademickiej trafiali doktorzy, dodatkowo
niekoniecznie wybitne jednostki. Bardziej liczyła się lojalność wobec władz. Wg: file:///C:/Users/Andrzej_b2/Desktop/Downloads/pkhn-pau-XIV-2015–10.pdf (dostęp 24.02.2017)

W DOJRZAŁE ŻYCIE
Coraz bardziej Stanisław zaczął oddalać się od rodziny. Ojciec z macochą wiedli swoje życie, zmieniali ciągle miejsca zamieszkania. Ostatni ich adres przy Świętokrzyskiej już niebawem
miał być także nieaktualny. Zresztą pożycie ich w ogóle nie układało się najlepiej. Często w domu
wybuchały sprzeczki i kłótnie na tle światopoglądowym. Ona pobożna katoliczka, on bardziej
demokrata i radykał. Siostra Zofia, po ukończeniu konserwatorium muzycznego, pracowała jako
prywatna nauczycielka gry na fortepianie. Coraz częściej manifestowała swe poglądy lewicowe,
zbliżając się do ideologii SDKPiL. Brat przyrodni Czesław, nadmiernie rozpieszczany przez matkę,
dopiero sposobił się do szkół. W tej sytuacji Lublin dla Stanisława stał się ożywczym zerwaniem
z dotychczasową rzeczywistością. Dzień był mroźny, gdy z jedną walizką wsiadł na Dworcu Kowelskim do pociągu Kolei Nadwiślańskiej, zaopatrzony w bilet do Lublina. Tutejsza społeczność
przyjęła go nieufnie. Czynności nadzorcze i wyciąganie konsekwencji w stosunku do łamiących
prawo nie ułatwiały przybyszowi z Warszawy integracji. W czasie wolnym od służby zaczął włączać
się w życie kulturalne miasta. Brał udział w koncertach i wieczornicach organizowanych na cele
filantropijne jako akompaniator. Zupełnie dobrze radził sobie jako wykonawca na dwa fortepiany
„Danse Macabre” Camille’a Saint-Saënsa i jako akompaniator interpretacji „Melodii” czy „Kołysanki” Davida Poppera. Wraz z Żeromskim został wybrany do komisji naukowej Towarzystwa „Światło”
organizacji społecznej, której zadaniem było podnoszenie poziomu kulturalnego miejscowej społeczności. Prowadził cykle wykładów popularno-naukowych o budowie fizycznej słońca, gwiazd
i wszechświata. W 1906 roku ożenił się z Janiną Jentysówną, wywodzącą się z tutejszej elity, co
stopniowo zneutralizowało awersje i antypatie wobec przybysza. Od roku 1908 do 1919 wykładał
matematykę w tutejszych szkołach średnich. Wspólnie z Edwardem Supronowiczem opracował
wówczas podręcznik szkolny do nauki trygonometrii (1918). W latach 1910 – 1914 został członkiem
zarządu Lubelskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.
KU NIEPODLEGŁEJ POLSCE
Coraz głośniej słychać było echa Wielkiej Wojny. Dziesiątego sierpnia 1915 roku, po bitwie
pod Kraśnikiem, wojska austriackie podeszły pod bramy Lublina. Tu jednak Rosjanie stawili zacięty opór i dopiero 30 lipca wyparły ich z miasta Legiony Polskie. Ale ostatecznie do Austriaków
należało zwycięstwo i oni ustanowili w Lublinie swe Generalne Gubernatorstwo. Dla Polaków
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nastały pozornie lepsze czasy, ale wolność nadal pozostawała w sferze marzeń. Mimo to znacznie
gorzej było pod okupacją niemiecką, gdzie w głodującej Warszawie brakowało dosłownie wszystkiego. Nie było pracy, chleba, pieniędzy i surowców dla przemysłu. W 1916 roku, po dramatycznym
liście ojca z Warszawy, Muszkat sprowadza go wraz z macochą do Lublina. Żeby zdobyć środki do
życia, rodzice otwierają biuro tłumaczeń i maszynopisania. Teraz Stanisław zaczyna obracać się
wśród tutejszych elit. Łatwiej mu jest załatwiać wiele spraw urzędowych. W 1915 roku podejmuje
pracę w Lubelskim Wydziale Narodowym. Dnia 16 grudnia tego roku dawna filia warszawskiej
Izby Miar i Wag zostaje przemianowana na Inspektorat Cechowniczy Miar i Wag C.K. Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego, a Muszkat zatrudniony w charakterze inspektora kierującego
(Il. 18). Od około 1918 roku, w przeczuciu zbliżającej się niepodległości, nasz bohater podejmuje
się szkolenia wybranych kandydatów (Polaków) do przejęcia służby w przyszłej polskiej administracji miar. Nabór ułatwiała mu praca dodatkowa jako nauczyciela matematyki w ośmioklasowej
męskiej szkole handlowej. Z myślą o wolnym kraju udaje mu się stworzyć kilka nowych urzędów
miar: w Kielcach (1917), Radomiu, (1918) i w Piotrkowie Trybunalskim (1919). Potrafi w tym celu
zabiegać u władz miejscowych, a nawet w Wiedniu o lokale i kredyty. Uzyskuje też zgodę austriackich urzędów centralnych na stosowanie stempli legalizacyjnych z wizerunkiem godła polskiego.
Na własną odpowiedzialność nakazuje w podległych mu urzędach przeskalować narzędzia miernicze w jednostkach metrycznych. Urzędy przez niego kierowane stają się oazą polskości.
Tymczasem dochodzi do rozbrojenia Austriaków w Lublinie, a 7 listopada 1918 roku konstytuuje się Rząd Tymczasowy z Ignacym Daszyńskim na czele. Muszkat prawie natychmiast
podejmuje pracę jako nadinspektor-kierownik legalizacji nowo powstałego Okręgu Administracji
Miar w Lublinie. Już w pierwszych dniach funkcjonowania nowej władzy potrafi doprowadzić do
wypłaty personelowi zaległych poborów, zyskując szacunek podwładnych. Nadchodzi rok 1919
pełen wielkich wydarzeń narodowych i przeżyć osobistych. W lutym umiera macocha Muszkata,
a w marcu ojciec. Z dniem 1 maja nasz bohater otrzymuje nominację na nadinspektora w Głównym
Urzędzie Miar. Otwierają się nowe rozdziały w księdze jego życia, do których będziemy wracać
w dalszych wątkach książki.
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VII. POCZĄTKI NA ELEKTORALNEJ
Budynek zajmowany obecnie przez Główny Urząd Miar ma bogatą i bardzo ciekawą przeszłość. Powstał na historycznych gruntach należących w XVII wieku do rodziny Czartoryskich,
które 100 lat później przeszły we władanie rodu Ogińskich. Gdy na początku XIX stulecia linia
Ogińskich wygasła, ogromne jej dobra przejęli różni sukcesorzy i najczęściej rozprzedali. Wówczas to posiadłość przy ul. Rymarskiej 743, u zbiegu obecnej ul. Elektoralnej i pl. Bankowego
kupił w drodze licytacji skarb państwa. W niedługim czasie na tym terenie powstał cały szereg
gmachów publicznych: Pałac Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, pałac Ministrów Skarbu,
a przy narożniku Elektoralna i Rymarska budynek Banku Polskiego (Il. 19). Kompleks ten przez
wiele lat pełnił różne funkcje publiczne w życiu Warszawy i Królestwa Polskiego, a potem Polski
niepodległej. Oprócz zabudowy pałacowej, w której mieściły się biura, w skład jego wchodziły
oficyny mieszkalne, obiekty gospodarcze i przyległe ogrody. Całość zajmowała w przybliżeniu
prawie połowę terenu ograniczonego kwadratem ulic: Rymarska, Leszno, Orla i Elektoralna. Jego
część, rozbudowana wzdłuż Elektoralnej o oficyny biurowe, dziś nosząca nr 2, służyła administracji
rządowej przez blisko 200 lat. To ona będzie przedmiotem naszego zainteresowania.
Po likwidacji Banku Polskiego gmach stał się siedzibą Kantoru (rosyjskiego) Banku Państwa,
a w Polsce niepodległej mieścił w swych murach Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz podległy mu
Główny Urząd Miar. Gmach, zniszczony przez Niemców w czasie powstania warszawskiego, został
odbudowany. Osobliwe było jego usytuowanie w zabudowie Śródmieścia Północnego. Wszystkie
otaczające go ulice zapisały się w historii miasta całą gamą odcieni kulturowych i przekrojów
zawodowych. Stanowiły szlaki tranzytowe, skupiska drobnego przemysłu, handlu, tereny splotu
przeróżnych interesów biznesowych i grup wyznaniowych. Elektoralna stanowi prastary trakt
wiodący ze Śródmieścia na Wolę. Pobliska Orla, dużo młodsza, odegrała rolę łącznika Leszna
z Gościnnym Dworem i Bazarem Janasza. Warto wspomnieć o Rymarskiej, krótkiej ulicy (dziś
nieistniejącej) łączącej Leszno z Senatorską. Należy też nie zapominać, że Elektoralna była miejscem
zamieszkania poetów: Juliusza Słowackiego, Antoniego Malczewskiego i Leopolda Lewina, zaś
Orla – Cypriana Kamila Norwida. Każdy dom i każdy kamień mają tu wielowiekową przeszłość,
dlatego temat okolicznych ulic i domów nie może zostać pominięty w niniejszym opracowaniu.
ULICA RYMARSKA
Rymarska powstała na dawnych włókach kościoła i szpitala Św. Krzyża, które na początku
XVI wieku Marta Baryczkówna zapisała na rzecz kaplicy pod tym samym wezwaniem przy Krakowskim Przedmieściu. Historia powstania ulicy sięga roku 1621, kiedy miasto zostało otoczone
wałem dla ochrony przed zarazą i ewentualnymi skutkami klęski pod Cecorą. Wał ten przeciął
teren ogrodów rozciągających się między Senatorską a Tłomackiem, których właścicielem w roku
1624 został Zygmunt Kazanowski, podkomorzy wielki koronny. Fragment ogrodów, leżący za
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wałem, od strony zachodniej (przy późniejszej ul. Leszno) sąsiadował z ogrodem i dworem Rafała Leszczyńskiego, pradziada króla Stanisława Leszczyńskiego. Obok zaś, aż do późniejszej ul.
Elektoralnej, rozciągał się ogród i dwór Teodora Kazimierza Czartoryskiego biskupa poznańskiego
i warszawskiego. W zachodniej części wału otaczającego Warszawę pozostawiono dwa wjazdy do
miasta: przez ul. Długą i Senatorską. Wkrótce samorzutnie pod wałem powstała ukośna droga
łącząca Leszno z Senatorską. Jak ważne było to połączenie świadczy fakt, że po 1766 roku została
ona wybrukowana i oficjalnie nazwana Rymarską. Nowa ulica w XVIII stuleciu posiadała zwartą
zabudowę drewnianymi oficynami, które drogą spadków, podziałów i darowizn przechodziły od
Leszczyńskich na Potockich, Zielińskich, Czartoryskich i Ogińskich. Teren narożnika Rymarska
i Elektoralna już w XVIII wieku należał do Ogińskich (Il. 20). Zachowany planik ulicy Rymarskiej
z 1762 roku ukazuje na wspomnianym narożniku monumentalny pałac, który jednym skrzydłem
sięga w głąb ul. Elektoralnej (Il. 21). Na dziedzińcu widoczne są cztery oficyny: jedna pośrodku,
dwie symetryczne po bokach, a czwarta wzdłuż ul. Elektoralnej. Bardziej uszczegółowiony, choć
nieco odmienny opis (prawdopodobnie odzwierciedlający późniejsze przeróbki), zawiera akt
sądowy z 3 marca 1823 roku, zachowany w księdze hipotecznej nr 743. A oto niektóre szczegóły:
pałac usytuowany był frontem do ul. Rymarskiej, na planie prostokąta o wymiarach 240 m na
150 m, murowany jednopiętrowy i kryty dachówką. Posiadał wówczas już trzy oficyny, wszystkie
murowane i kryte dachówką: pierwsza po prawej, druga symetrycznie po lewej, nieco oddalone od
linii ul. Elektoralnej (obydwie były jednopiętrowe). Z ulicą graniczyła trzecia, parterowa oficyna,
w której na początku XIX wieku mieściło się pięć sklepów. Na obszernym dziedzińcu znajdowała się
oranżeria i ogród angielski z przewagą drzew lipowych i klonowych, ponadto: wozownia, drwalnia,
szopy, różne budynki gospodarcze i dwie duże studnie. Ostatnim właścicielem pałacu był Michał
Kazimierz książę Ogiński, hetman wielki litewski. Po jego śmierci na posesję została założona
wspomniana już księga hipoteczna. Według obecnej topografii posesja obejmowała następujący
obszar: od wschodu granica przebiegała, w przybliżeniu, po zarysie zewnętrznym pałacu Ministrów Skarbu i budynku byłego Banku Polskiego (rotunda na pl. Bankowym), od południa wzdłuż
ul. Elektoralnej aż do posesji nr 4. Od zachodu granica wiodła wzdłuż tylnej ściany byłej oficyny
mieszkalnej GUM do przecięcia z linią zewnętrzną, wzdłuż południowej ściany pałacu Komisji
Rządowej Przychodów i Skarbu. Najstarszy zapis w księdze hipotecznej, informujący o zjeździe
sukcesorów dóbr Ogińskich, jaki odbył się w interesującym nas pałacu, pochodzi z 27 sierpnia
1801 roku. Z treści zapisu można dowiedzieć się, że Ogiński zmarł bezpotomnie w roku 1800,
zostawiając ogromne dobra. W 1821 roku sukcesorem posesji nr 743 został Paweł Ksawery hrabia
Brzostowski, którego własność warszawska w niedługim czasie stała się przedmiotem licytacji za
długi spadkodawcy. Dnia 12 maja 1824 roku rząd Królestwa Polskiego wszedł w posiadanie posesji,
przeznaczając ją pod budowę gmachu Banku Polskiego i pałacu Ministrów Skarbu, jako rezydencji
ministra oraz wyższych urzędników skarbowych. Całą nieruchomość zakupił skarb państwa za
sumę ówczesnych 130 tysięcy zł, tj. około trzykrotnie niższą od wycenionej.
ULICA ELEKTORALNA
Jeszcze w XVII wieku Elektoralna była zwana „gościńcem wrocławskim” i jako droga narolna
oddzielała włóki m.st. Warszawy od gruntów książęcych. Pierwsza jej nazwa wywodziła się od
książąt Czartoryskich, których własność ziemska sąsiadowała z ulicą od północy. W XVIII wieku
byli oni orędownikami łączności Dolnego Śląska z Polską, co podkreślali przy każdej okazji. Wiemy,
że biskup warszawski Teodor Kazimierz Czartoryski w 1748 roku udał się do Wrocławia, by uczestniczyć w konsekracji tamtejszego biskupa i bywał tam jeszcze wiele razy. Gościniec wrocławski
prowadził do wsi Wielka Wola na tradycyjne pola elekcyjne. Już w połowie wieku XVII wzdłuż ulicy
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stały cztery dwory, trzy dworki i jeden browar. Od końca XVII stulecia stanowiła ona północną
granicę jurydyki Wielopole, założonej w 1693 roku przez Marię de la Grange d’Arquien (wdowę
po Janie Wielopolskim, kanclerzu koronnym), siostrę królowej Marii Kazimiery. Jurydyka obejmowała część gruntów starostwa warszawskiego, nadanych w 1667 roku Janowi Wielopolskiemu,
staroście warszawskiemu, ojcu kanclerza. Włości te znajdowały się między późniejszymi ulicami:
Grzybowską, Graniczną, Żabią, Ciepłą i Elektoralną. Wielopole było drugim po Lesznie, na obszarach warszawskich, przykładem świadomie zaprojektowanego założenia urbanistycznego. Z racji
nowego sąsiedztwa droga do Wielkiej Woli zmieniła nazwę na Wielopolską. W roku 1720 została
uregulowana i oficjalnie nazwana, wywodząc swój źródłosłów od tytułu elektora saskiego Augusta
II. Pod koniec XVIII wieku Elektoralna była już gęsto zabudowana. Znajdowały się wówczas przy
tej ulicy: 2 pałace, 15 kamienic, 10 domów murowanych i manufaktura powozów Tomasza Michała
Dangla. Na wyróżnienie także zasługuje pałac Hieronima Wielopolskiego, koniuszego wielkiego
koronnego, który wznosił się przy ul. Elektoralnej 6, na rogu z Orlą.
W połowie XIX wieku Elektoralna nabrała handlowego charakteru. W roku 1879 ulicę ostatecznie uregulowano i położono bruk z kraty żeliwnej, którą później zastąpiono kostką drewnianą
(dla wytłumienia hałasu powodowanego przez wozy konne). Na początku XX wieku istniało tu już
wiele sklepów, a mieszkańcami kamienic była przeważnie ludność żydowska (Il. 22). Od końca
XIX stulecia aż po okres międzywojenny ul. Elektoralna była widownią manifestacji, pochodów
robotniczych i konduktów pogrzebowych. Tędy ludność „Czerwonej Woli”, z fabryk Ortweina,
Ganeckiego-Hantkego, Lilpopa, „Wulkana”, Warsztatów Kolei Wiedeńskiej wkraczała do miasta.
Pochody z czerwonymi sztandarami, śpiewem i niemilknącymi okrzykami dochodziły najczęściej
do pl. Bankowego, gdzie były krwawo rozpędzane przez sotnie kozaków i policję. Elektoralną podążały też kondukty pogrzebowe zasłużonych osób, które w czasach zaborów często przybierały
charakter demonstracji patriotycznych. Handlowy charakter miała ulica w XIX wieku i zachowała
go również przez cały okres międzywojenny. Tu mieściły się olbrzymie składy z gotową odzieżą
firmy „Alabaster”, sukni i płaszczy „Arlana” i konfekcji damskiej Leona Bajna oraz kapeluszy, np.
firmy „Bruno”.
Im dalej od pl. Bankowego tym domy były coraz niższe i starsze. Odcinek w pobliżu ul. Solnej bardziej już przypominał małomiasteczkową niż wielkomiejską ulicę. W ciągu całej historii
Elektoralnej ślady swej działalności pozostawili wielcy architekci: Antonio Corazzi (Elektoralna
1, 2, 5/7, 15), Tyman z Gameren (Elektoralna róg Żabiej 9), Julian Ankiewicz, Marian Lalewicz,
Piotr Biegański (Elektoralna 2), Adolf Woliński (Elektoralna 4), Andrzej Gołoński (Elektoralna
16), Józef Orłowski (Elektoralna 12), Fryderyk Albert Lessel (Elektoralna 23).
Zabudowa przetrwała do wybuchu II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku ulica została
zbombardowana. W 1940 roku Elektoralna została włączona w granice getta i była świadkiem martyrologii tysięcy Żydów spędzonych tu z całego miasta. W sierpniu 1944 roku znalazła się w obszarze
zaciekłych walk powstańczych. Szczególnie pamiętny dla dziejów ulicy był 6 i 9 sierpnia, kiedy
to potężne uderzenie niemieckie wspierane lotnictwem obróciło całą ulicę w zwałowisko gruzów.
Poczynając od wiosny 1946 roku, niektóre budynki odbudowano, większość jednak systematycznie
rozbierano jako nienadające się do rekonstrukcji. Oto krótka historia wybranych kamienic, które
otaczały gmach przy Elektoralnej 2.
Elektoralna 1 róg Przechodniej 7 (797)
Dwupiętrową narożną kamienicę, zwieńczoną attyką zbudowano w roku 1835 dla Pawła
Głuszyńskiego, według projektu A. Corazziego. Na wysokości drugiego piętra miała niszę
ujętą po bokach kolumnami, a elewacje bocznych skrzydeł były boniowane na całej długości.
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Charakterystyczną, spiralną klatkę schodową zamykał świetlik w kształcie stożka. Jeszcze
przed 1870 rokiem kamienica przeszła w ręce Leopolda Zielonki. Partery zajmowały wtedy
sklepy, a wśród nich znany winno-kolonialny Juliana Roeslera z tzw. handelkiem. W latach 30. XX wieku dom przeszedł na własność Rywki Kirżner, na której zlecenie w 1936
roku dobudowano piętro, według projektu mało znanego architekta A. Krajtrenkrafta,
co zdecydowanie popsuło proporcje. W tym czasie w kamienicy mieściły się różne firmy
i sklepy: skład kilimów i firanek Leona Kässa, biuro eksportowe „Międzyrzecki-Nahari”,
warsztat „Autotechnika” J. Szwarcmana, a na rogu restauracja J. Hoffmana. Lokale w części
mieszkalnej zajmowali ludzie różnej profesji, głównie wyznania mojżeszowego. Kamienica,
zniszczona w czasie powstania warszawskiego, nie została odbudowana.
Elektoralna 3 (796)
Kamienica Ksawerego Brzostowskiego, którą w 1824 roku jako niedokończoną kupił od sędziego Tomasza Jana Chełmińskiego. Nowy właściciel rok później dokończył ją i radykalnie
przebudował. Autorem projektu był Stefan Baliński, współpracujący zapewne z Antonio
Corazzim. Kamienica otrzymała trzyosiowy ryzalit, na parterze rozczłonkowany arkadami,
na piętrach zaś pilastrami korynckimi. Facjatę zdobiła korona hrabiowska, szereg herbów
i emblematów wojennych oraz popiersia Diany i Apollona. Należała do najwykwintniejszych
w Warszawie. W latach 1825 – 1826 mieszkał tu i zmarł Antoni Malczewski, poeta, autor
poematu „Maria”. Fakt ten został uwieczniony w 1903 roku tablicą pamiątkową (Il. 23).
W roku 1833 kamienicę odkupił Izaak Szymon Rosen i w tym czasie mieszkała tu siostra
Fryderyka Chopina, Izabela Barcińska z mężem Antonim. W 1838 roku właścicielem domu
był już dr med. Józef Bernstein. W 1870 roku budynek przeszedł w ręce bankiera Leona
Goldstanda, który ulokował tu swój kantor domów bankierskich. Kupcom Epsteinowi
i Koenigsbergowi wynajmował pomieszczenia na kantory handlowe. W okresie międzywojennym kamienica całkowicie zmieniła swój charakter, stając się siedzibą przedstawicielstw
różnych firm. Zniszczona w powstaniu warszawskim, została po wojnie rozebrana.
Elektoralna 4 (745/746)
Dwie nieduże posesje 745 i 746 były wciśnięte między pałac Bielińskich i Wielopolskich,
na których pierwotnie stały dwa domy parterowe z zabudowaniami gospodarczymi.
Od końca wieku XVIII obie egzystowały samodzielnie. Wśród właścicieli pierwszej, i zapewne bardziej reprezentacyjnej, spotykamy takie nazwiska, jak: Salman, Knobel i Kulesza,
a wśród mieszkańców ludzi różnych profesji, m.in: Stanisława Kunatta mgr. obojga praw,
wykładowcę na Wydziale Prawa i Administracji UW. Właścicielami posesji nr 746 kolejno byli: Schitler, Piotrowski i inni. Na początku lat 50. XIX wieku całość została scalona
jako nr 745/746, a jej właścicielami do roku 1865 byli Ludwik i Felicja Lublińscy. Kilka lat
później wszedł w jej posiadanie kupiec Natan Feldhausen. On to w 1877 roku, wg projektu
Adolfa Wolińskiego, wybudował reprezentacyjną trzypiętrową kamienicę, której korpus
główny miał symetrycznie umieszczony przejazd bramny na podwórze, z dwiema bocznymi
oficynami. Równolegle do korpusu głównego stały zabudowania gospodarcze: wozownie,
stajnie, komórki i kloaki. Budynek miał neorenesansową boniowaną fasadę i ryzality boczne.
Wysoki standard wykończenia podkreślały filary z piaskowca szydłowieckiego, użyte w kondygnacji parteru do oddzielenia lokali sklepowych (Il. 24). Dom został wyposażony w wodę
miejską i kanalizację, a klatki schodowe w oświetlenie gazowe. Skład społeczny i zawodowy
mieszkańców był bardzo zróżnicowany. W ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku mieszkali tu
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kupcy, rzemieślnicy, urzędnicy, lekarze, a nawet artyści dramatyczni. Swe gabinety lekarskie prowadzili: Jan Erlich, Wacław Kapliński, Franciszek Jewdyński i inni. W parterach
mieściły się: kantor loteryjny, sklep cukierniczy i kantor towarzystwa ubezpieczeń od ognia
Mikołaja Rotwanda. W wieku XX cała posesja nabrała bardziej przemysłowego charakteru.
Działały tu odlewnia walców drukarskich, fabryka tkanin drucianych i wytwórnia manekinów. W okresie międzywojennym funkcjonowały: słynna cukiernia Żmijewskiego, sklep
z artykułami chemicznymi M. Hertzlicha, skład maszyn drukarskich Grimma i kancelaria
adwokacka Maurycego Edelmana. Kamienica zachowała się do września 1939 roku, po
wojnie została odtworzona w zupełnie innym kształcie.
Elektoralna 5/7 (795)
Kamienica wzniesiona w 1829 roku dla kupca Samuela Reschke, sędziego Trybunału
Handlowego, być może także według projektu Corazziego. (Il. 25) Była to budowla dwupiętrowa i aż dwudziestotrzyosiowa, w której ryzalitach znajdowały się dwie bramy wjazdowe,
a poszczególne kondygnacje odcinały wydatne listwy. Oficyna starszego pochodzenia,
przylegająca do korpusu głównego, dzieliła podwórze na dwie części. W 1836 roku posesja
przeszła w ręce Meyera Bersohna, który wewnątrz wystawił magazyn cukru. Później budynek podwyższono o dwa piętra. Na przełomie XIX/XX wieku i w okresie międzywojennym
posesja była siedzibą kilku instytucji, fabryk i składów. Mieściły się tu m.in.: kantor domów
bankierskich A. Epsteina i Levy’ego, biuro patentowe Józefa Strzeleckiego, zarząd fabryk
drożdżowo-gorzelnianych „Henryków”, Bielskie Przedsiębiorstwo Fabryk Chemicznych
„Promonta”, pracownia ubiorów męskich J. Kogana, skład cementu Stanisława Baumana,
a nawet szkoła powszechna nr 22, do której uczęszczały dzieci pracowników GUM. Jednym
z lokatorów kamienicy był Leopold Lewin, literat, poeta i tłumacz poezji. Cała zabudowa
posesji dziś nie istnieje. Pod adresem Elektoralna 3/5 od 1966 roku mieści się Liceum
Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, do którego uczęszczał Grzegorz
Przemyk, syn Barbary Sadowskiej, działaczki Solidarności, w 1983 roku śmiertelnie pobity
przez funkcjonariuszy MO.
Elektoralna 6 (747), Orla 2 i 4 (747A)
Na rogu Elektoralnej i Orlej stał pałac Wielopolskich, który dał początek trzem posesjom:
Elektoralna 6, Orla 2 i 4 (Il. 26). Krótszym swym bokiem opierał się o ul. Elektoralną, a długą
oficyną zachodnią o Orlą, zajmując około 1/3 długości tej ulicy. Jeszcze za czasów Urszuli
Potockiej, ostatniej sukcesorki Hieronima Wielopolskiego, między 1792 a 1796 rokiem,
powstała oficyna poprzeczna. Wytworzyło się więc prostokątne niedomknięte podwórze,
do którego był dostęp od strony sąsiedniej posesji 746. Na początku wieku XIX obiekt
przestał już pełnić funkcję rezydencjonalną i dla kolejnych właścicieli stał się kamienicą
dochodową. Około 1840 roku pałac od strony Elektoralnej został przebudowany w formach
późnego klasycyzmu. Korpus główny otrzymał dwa piętra, a ryzalit środkowy pilastry toskańskie dźwigające trójkątny fronton z wieńcami i wstęgami. Dwunastoosiowa oficyna od
strony Orlej uzyskała także dwa piętra i pięcioosiowy asymetryczny ryzalit. W kamienicy
były zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe, tak od strony ul. Elektoralnej, jak i Orlej.
Na posesji nr 2 już w 1858 roku zaczęła działalność wytwórnia fortepianów Antoniego
Zakrzewskiego. Posesja nr 4 była przede wszystkim sypialnią dla różnych ludzi drobnego
interesu: kupców, spedytorów, agentów handlowych i giełdowych. Spotykamy wśród nich
charakterystyczne dla branży kupieckiej nazwiska, jak: Jakub Bendestohn, Abram Glass,
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Józef Szenberg i Henryk Feigenblatt. Kamienicę zamieszkiwali bądź prowadzili w niej
gabinety lekarze: Dymitr Kotelewski, Aleksander Bieganowski, Wincenty Sztembarth,
a przez wiele lat gabinet dentystyczny prowadziła Nina Kossowska-Nikelberg. Tradycje
przemysłowe kontynuowały dwa zakłady: fabryka latarni powozowych Zelika Grünberga
i wytwórnia grawersko-pieczątkarska Frumencjusza Kowalskiego. Od połowy XIX wieku
zaczęła się parcelacja i zabudowa podwórza. Interesujący nas odtąd dwupiętrowy dom przy
Orlej 4 został wzniesiony w obrębie dawnego dziedzińca gospodarczego pałacu dopiero
w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku. Charakteryzował się siedemnastoosiową fasadą
i trzema pozornymi ryzalitami, przy czym centralny był pięcioosiowy i jednoosiowe skrajne.
Całość dekorowało sześć żeliwnych balkonów. Kamienica miała dwie oficyny boczne i jedną
poprzeczną w podwórzu. Wiadomo, że przed 1852 rokiem cała posesja narożna z dawnym
pałacem Wielopolskich była oznaczona nr 747 i należała do Adama Lipińskiego. Jeszcze
w 1862 roku miała trzy podwórza-studnie z ogrodem na drugim podwórzu. W roku 1868
po raz pierwszy następuje podział na trzy posesje: nr 747 otrzymuje adres Elektoralna 6,
wydzielona posesja 747A adres Orla 2, zaś nr 800 odnosi się odtąd do adresu Orla 4. Posesja
po podziale należała do Julianny Lipińskiej, zapewne wdowy po poprzednim właścicielu.
Wszystko wskazuje na to, że podział nastąpił w celu łatwiejszego zbycia majątku. W roku
następnym trzy owe posesje przejmują Julia i Władysław Tafiłowscy. W 1876 roku kolejny
właściciel, Aron Glass, dokonuje korekty planu i odtąd obu posesjom Elektoralna 6 i Orla 2
zostaje przypisany nr hip. 747, a Orla 4 otrzymuje nr 747a. W końcu lat 20. XX wieku posesja
Elektoralna 6/Orla 2 staje się własnością kupca Dawida Lurje, a Orla 4 – Zygmunta Renklewskiego. Przyszły nowe czasy i nowe potrzeby społeczne. W latach międzywojennych pod
adresem Elektoralna 6/Orla 2 funkcjonował świeżo powołany do życia Warszawski Instytut
Wydawniczy i biuro okręgowe Związku Polskiej Młodzieży Pracującej „Orlę”. Mieszkało tu
kilku aktualnych i byłych przedstawicieli palestry, ponadto paru fabrykantów, handlowców, a także dziennikarz, notariusz, księgowy, krawiec, cukiernik i protetyk-dentysta. Do
tradycji przemysłowych nawiązywała tylko fabryka szczotek i pędzli Józefa Okrajewskiego,
a do handlu detalicznego apteka mgr. farm. Stanisława Biernackiego. Do wybuchu wojny
niewiele się zmieniało. Tylko kamienicę 747 przejął adwokat Tadeusz Lurje, zapewne syn
Dawida. Renklewski nadal pozostał przy posesji 747A (Orla 4).
Elektoralna 12 (750/1)
Szpital Św. Ducha zbudowano w latach 1859 (7) – 1861 według projektu Józefa Orłowskiego,
na miejscu manufaktury powozów Tomasza Dangla (Il. 27). Zespół szpitalny stanowił ostatni
przykład zastosowania stylu palladiańskiego w architekturze polskiej. Został zaplanowany
w systemie pawilonów połączonych galeriami. Od ulicy stanął okazały gmach główny z reprezentacyjnym podjazdem i wejściem ozdobionym kolumnami. Budynek wieńczyła rzeźba
„Anioł miłosierdzia”, otaczającego gestem opiekuńczym postaci kobiety i mężczyzny. W głębi
posesji zbudowano pięć połączonych z sobą pawilonów. Rzeźby i detale wystroju architektonicznego zostały wykonane w zakładzie kamieniarskim Józefa Manzla (Chłodna 15).
Szpital w owym czasie był najnowocześniejszym w Warszawie, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i wyposażenia. Posiadał wydzielony osobny pawilon dla zakaźnie chorych
i dla rekonwalescentów oraz całą infrastrukturę socjalną: kuchnie, system grzewczy przy
pomocy kaloryferów, urządzenia wodociągowe, gazowe i łazienki. Od 1864 roku szpital
był siedzibą klinik Szkoły Głównej, a od roku 1869 Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu swego istnienia przechodził różne zmiany organizacyjne i modernizacje,
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np.: wprowadzono bezpłatne porady w klinice oftalmicznej (1874), otwarto pracownię
rentgenowską (1898), rozbudowano pawilon prosektoryjny (1904) i uruchomiono pierwszą
w Warszawie przychodnię przeciwgruźliczą (1908). W latach międzywojennych obiekt liczył
360 – 380 łóżek i mieścił kliniki Wydziału Lekarskiego UW, przychodnię przyszpitalną
i oddziały miejskie. Dnia 25 września 1939 roku został zniszczony wskutek bombardowania.
Zginęło wówczas pod gruzami około 200 pacjentów i osób personelu. Dalsze zniszczenia
nastąpiły podczas powstania warszawskiego. Po 1945 roku obiekt został częściowo odbudowany. Odtworzono pawilon główny, w którym umieszczono Warszawski Ośrodek Kultury
oraz część pawilonów z przeznaczeniem na szkołę dla dzieci specjalnej troski.
Elektoralna 15, róg Zimnej 6 (794 A)
Była to kamienica Michała Findta, fabrykanta powozów (Il. 28), którą wzniósł tuż po 1818
roku, wg projektu Hilarego Szpilowskiego. Budowla piętrowa o fasadzie jedenastoosiowej
z trzyosiowym ryzalitem, w środku zwieńczona dwustopniową attyką ozdobioną girlandami. W zabudowaniach podwórzowych znajdowała się wytwórnia powozów. Po śmierci
Findta na dziedzińcu powstały nowe oficyny, które zaprojektował sam Corazzi. W 1869
roku kamienica należała już do niejakiego Ignacego Reppela. Mimo zmian kilku właścicieli,
nadal na terenie posesji działała fabryka powozów, która na początku XX wieku należała do
Stanisława Kozłowskiego, oraz kilka mniejszych fabryczek branży metalowej, np.: wyrobów
galanteryjnych, latarni powozowych, tkanin metalowych i siatek drucianych; natomiast
w budynku frontowym ulokowały się sklepy różnych branż. W kamienicy mieszkali przedstawiciele rozmaitych zawodów, od pośrednika handlu nieruchomościami Szlama Lichtera,
po nauczycielkę Natalię Kozłowską. W XIX wieku od frontu ulokowały się sklepy towarów
bławatnych, kolonialnych, pasmanteryjnych i skład win. Zmieniali się właściciele i branże
handlowe. Przed I wojną światową istniały tu: wytwórnia ekwipaży, magazyn bielizny
i skład naczyń aptecznych. W okresie międzywojennym funkcjonowała szkoła tańców
L. Rozenberga, skład perfumeryjny Z. Kinstlera, skład konfekcji „Szyk Paryski” M. Jusyma.
Obecnie kamienica nie istnieje.
Elektoralna 20 (755)
Pałac Hilarego Wiecherta, stolnika mścisławskiego (Il. 29), istniał do ostatniej wojny jako
dwupiętrowa oficyna podwórzowa. Był piętrowy o siedmioosiowym korpusie głównym, od
którego odchodziły na boki piętrowe skrzydła. Projektantem architektury mógł być Szymon
Bogumił Zug lub Efraim Schroeger. Część przyuliczna, sprzed 1784 roku, była piętrowa,
czternastoosiowa z bramą wjazdową pośrodku i dwupiętrową facjatką. W oficynie dawnego
pałacu, w latach 1829 – 1830, mieszkał Juliusz Słowacki, który wówczas pracował w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu przy ul. Rymarskiej. Sprowadził się tu we wrześniu
1829 roku do trzypokojowego mieszkania. Pracę swą w biurze rozpoczynał o godzinie 10,
a po skończeniu, w zaciszu mieszkania, intensywnie zajmował się twórczością. Tu powstały poematy „Mnich” i „Arab”, powieść poetycka „Jan Bielecki” i dramat „Maria Stuart”.
W marcu 1831 roku opuścił Warszawę na zawsze. W latach międzywojennych w korpusie
przyulicznym funkcjonowała fabryka i sklep żyrandoli „Nowik i Serejski”, wytwórnia siatek
drucianych i ogrodzeń Kazimierza Bondarskiego, fabryka wyrobów korkowych „Warkor”
i inne. Kamienica obecnie nie istnieje. We wrześniu 1959 roku na jej miejscu postawiono
głaz pamiątkowy z wykutym przez Stanisława Sikorę profilem poety i tekstem upamiętniającym zamieszkiwanie wieszcza przy Elektoralnej.
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ULICA ORLA
Księża Misjonarze, właściciele gruntów między Elektoralną a Jurydyką Leszno, w 1766 roku
zwrócili się do Józefa Potockiego (miejscowego dziedzica) o przeprowadzenie nowej ulicy, która
miała połączyć Elektoralną z Lesznem. Bieg ulicy, z niewiadomych powodów zwanej Orlą, załamywał się nieco pośrodku. Trzecią część kosztów budowy poniósł Potocki, a resztę mieszkańcy
jurydyki. Jak pisze F. Sobieszczański, ulica należała do jurydyki Leszno i została otwarta w 1771
roku, a już w 1784 roku była zabudowana przeważnie murowanymi domkami, niewielkimi kamienicami i kilkoma dworkami tonącymi w zieleni. Pod koniec XVIII wieku zamieszkiwali ją głównie
rzemieślnicy wyznania ewangelickiego. Na początku wieku XIX otwarto tu wypożyczalnię książek
w języku niemieckim i aptekę Jana Bełkowskiego. W czasach Królestwa Polskiego wybudowano
kilka dwu- i trzykondygnacyjnych kamienic. W połowie wieku w oficynach i parterach założono
różne biura, magazyny i fabryki, np. kantor pośrednictwa guwernantek L. Marksa (nr 789), skład
mąki K. Vorbrodta (nr 747), fabrykę powozów Krystiana Klotzera (nr 789), zakład szycia bielizny
(nr 800) i wytwórnię preparatów deratyzacyjnych J. Szweidy (nr 747). W połowie XIX wieku zaczęto
przenosić z miasta na Orlą różne zakłady pracy, np. z ul. Długiej fabrykę fortepianów Antoniego
Zakrzewskiego (nr 747), z Elektoralnej fabrykę powozów St. Sommera (nr 798) i fabrykę pojazdów
J. Müllera (nr 802). Ze względu na bliskie sąsiedztwo z gmachem Głównego Urzędu Miar warto
poświęcić ulicy chwilę uwagi.
Orla 6 (800)
W 1857 roku na terenie posesji nr 800 zbudowano dwupiętrową kamienicę wg projektu
Leona Borzęckiego. Niedługo potem dom podwyższono o jedno piętro i wyposażono w 12
balkonów. Na posesji w latach 1878 – 1879, pod kierunkiem Józefa Kossakowskiego, wystawiono dwutraktową poprzeczną oficynę, dzielącą podwórze na dwie części. Potem jeszcze
doszły dwie oficyny boczne, w których po 1850 roku funkcjonowała fabryka wyrobów
metalowych Edwarda Lorentza, produkująca naczynia i ornamenty blaszane. W latach
późniejszych przemysł ustąpił miejsca działalności usługowej. Funkcjonowały tu m.in.:
Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia „L’Urbaine”, zakład przewozowy „Wisła” i kantor
przewozowy Józefa Szpigla, skład galanterii metalowej oraz zabawek blaszanych. Jest
ciekawostką, że w latach 70. do 90. XIX wieku mieszkali tu: Dušan Lambl prof. medycyny
UW, odkrywca pierwotniaków powodujących zapalenie jelit, poza nim także Teofil Gutowski
(organista i kompozytor), oraz Michał Hertz (pianista, pedagog i kompozytor). Na początku
XX wieku niewiele się zmieniło, ewoluowały tylko branże. Funkcjonowała tu szkoła Izaaka
Goldmana, skład skór Maurycego Herszberga.
Orla 8 (801)
Pierwsza kamienica, która stała w tym miejscu, zapewne pochodziła sprzed 1790 roku i należała wówczas do Antoniego Mayera. W podwórzu był jakiś warsztat, stajnia i wozownia.
W 1818 roku od Zuzanny z Meyerów Krygerowej dom kupli małżonkowie Rentlowie, którzy
założyli tu fabrykę powozów. Wtedy budynek przyuliczny miał siedem okien i facjatkę,
a w podwórzu dwie oficyny. Budowla bardziej przypominała pałacyk niż fabrykę. Równolegle względem domu frontowego stała trzecia oficyna. Zabudowania pokryto dachówką
holenderską. Na piętrach mieszkali rzemieślnicy zatrudnieni w zakładzie. W latach 30. XIX
wieku istniał tu pensjonat Sahlinga, w którym przez pewien czas zamieszkiwał Cyprian
Kamil Norwid. W 1840 roku zlicytowaną kamienicę kupił Jan Müller, potem Henryk Kaftal.
W 1866 roku Aleksander Zabierzowski dokonał przebudowy lub wymiany budynków. Pięć
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lat później nastąpiła kolejna zmiana właścicieli i kamienicę kupili Franciszka i Marcin
Lipieńscy. Za ich czasów dokonano zmiany wystroju zewnętrznego (wg projektu Ludwika
Kwiatkowskiego) (Il. 30). Okna uzyskały bogate oprawy i w tym stanie całość przetrwała do
1944 roku. Prawie przez cały okres międzywojenny kamienica była własnością Ministerstwa
Skarbu, zapewne za długi ostatniego właściciela. Mieszkał w niej Gabriel Czechowicz, po
przewrocie majowym minister skarbu i poseł na Sejm. Budynku po wojnie nie odbudowano.
BUDOWA GMACHÓW SKARBOWYCH
Kongres wiedeński umożliwił zaistnienie państwowości polskiej w ramach ograniczonej
suwerenności i na okrojonym terytorium. Władzę wykonawczą w powstałym Królestwie Polskim
miały sprawować tzw. komisje rządowe. W związku z tym powstała pilna potrzeba wzniesienia lub
adaptacji budynków na siedziby tych urzędów. Z inicjatywy ministra skarbu Ksawerego księcia
Druckiego-Lubeckiego dla Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu nieprzypadkowo wybrano
zachodnią pierzeję ul. Rymarskiej. Wzdłuż niej ciągnęły się wówczas podupadłe pałace Leszczyńskich i Ogińskich ze starą niszczejącą zabudową. Szczególnie korzystną sytuację stwarzał stan
prawny posesji nr 743 na narożniku Rymarska i Elektoralna, opisany wcześniej. Zamierzoną
przebudowę poprzedziła regulacja ul. Rymarskiej, polegająca na wyprostowaniu jej biegu tak, by
stała się prostopadła do ul. Leszno. Wymagało to wyburzenia części dawnego pałacu Ogińskich
i niektórych jego oficyn. W wyniku dokonanych przeróbek powstał plac o kształcie trójkąta, nazwany później Bankowym, którego zachodnia pierzeja zachowała się do dziś. Autorem regulacji
i projektów budowy wspomnianych gmachów rządowych na tym terenie był sam Antonio Corazzi
(Il. 31), któremu w pracy asystował młody wówczas budowniczy Jan Jakub Gay. W jego zamyśle
architektonicznym budynek Banku Polskiego i Pałac Ministrów Skarbu miały stanowić jedną
zwartą całość, harmonizującą z będącym wówczas w budowie sąsiednim pałacem Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu (1823 – 1925). Nas odtąd będzie interesować ten pierwszy gmach.
W latach 1825 – 1828 wspomniani architekci zaprojektowali i wznieśli na narożniku Rymarska
i Elektoralna dwuskrzydłowy gmach w stylu klasycystycznym (Il. 32). Dominantą budowli była
narożna rotunda nakryta hełmem; skrzydła boczne na całej długości parteru i pierwszego piętra
ozdabiał portyk z arkadami. Surową bryłę rotundy dekorowały na wysokości drugiego piętra sylwety czterech aniołów. Każdy z nich w lewej uniesionej dłoni trzymał wieniec laurowy, a w prawej
kaduceusz lub róg obfitości.
Bank Narodowy – Pierwszy projekt powołania Banku Narodowego, autorstwa wojewody gnieźnieńskiego
Augusta Sułkowskiego, powstał w 1774 roku, jeszcze przed obradami Sejmu Czteroletniego. Wypadki
historyczne opóźniły jednak jego realizację. Dopiero za czasów Królestwa Polskiego zaczęto domagać
się założenia banku emisyjnego i to tak skutecznie, że w 1818 roku sprawa trafiła pod obrady sejmu.
Minister Skarbu Królestwa Polskiego Ksawery ks. Drucki-Lubecki od samego początku swego urzędowania doceniał potrzebę powołania Banku Polskiego, instytucji niezbędnej do prawidłowej działalności
gospodarki kraju. Pierwsze reakcje władz w Petersburgu na tę inicjatywę były jednak zdecydowanie
nieprzychylne. Dar przekonywania, jaki posiadał minister, jego upór i konsekwencja (poparte kilkuletnimi
zabiegami dyplomatycznymi) zakończyły się uzyskaniem zgody na podjęcie budowy.

W roku 1830 pod jedną z arkad na pierwszym piętrze zainstalowano dużych rozmiarów
zegar, a pod nim termometr, obydwa wykonane przez Filipa de Girard (Il. 33). Najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem bankowym była właśnie rotunda, w której mieściła się giełda
kupiecka. Wnętrze, na wysokości pierwszego piętra, okalał szeroki balkon dla publiczności, otoczony kutą w żelazie balustradą. Jej elementem dekoracyjnym był wielokrotnie powtarzający się
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motyw kaduceusza, połączony dołem girlandą. Imponujących rozmiarów salę na parterze i piętrze
zdobiły 32 kolumny jońskie. Sufit dekorowały sztukaterie wykonane w formie kasetonów. Oryginalną posadzkę według własnego projektu wykonał Stanisław Wysocki. Tworzyła ją dwukolorowa
kamienna kompozycja składająca się z pięciu koncentrycznych okręgów o stopniowo powiększanych średnicach i kilkunastu promieniach rozłożonych symetrycznie na obwodzie. Wypełnienie
stanowiły bloki granitowe w jaśniejszym kolorze.
Według archiwalnych zapisów (w AGAD) Corazzi nosił tytuł „generalnego budowniczego”,
zaś organizatorem prac był niejaki A. Schütz (radca rządowy), a przedsiębiorcą budowlanym
W. Grosser. W pracach uczestniczył również Aurelio Corazzi, brat Antonia. Na podstawie zachowanego w Archiwum Akt Dawnych oryginalnego planu budowy można wnioskować o przeznaczeniu
i kształcie poszczególnych pomieszczeń. Rotunda była miejscem, gdzie odbywały się sesje giełdowe, na których sprzedawano lub kupowano papiery publiczne. Na parterze, po prawej stronie,
znajdowały się trzy większe i dwa mniejsze pomieszczenia. Były one oddzielone od reszty budynku
i przeznaczone na czynności biurowe związane z obsługą giełdy. Resztę pomieszczeń na parterze
zajmowały: gabinet prezesa banku, sekretariat, kancelaria i przedpokój. Największą salę pierwszego piętra przeznaczono na zebrania kupców, agentów i osób zainteresowanych operacjami
finansowymi. W sali przyległej mieściło się biuro, gdzie spisywano umowy. Tam też znajdowała się
publicznie dostępna czytelnia, zawierająca czasopisma i książki o tematyce handlowej. W skrzydle
od ul. Elektoralnej na parterze umieszczono salę wypłat, pomieszczenie kasjerów, pokój kontrolerów, kancelarię i archiwum, zaś w drugim skrzydle parteru – salę posiedzeń kupców i pokój do
prowadzenia negocjacji. W latach późniejszych zmieniały się funkcje i przeznaczenie pomieszczeń.
O bogactwie wnętrz daje nam pogląd ilustracja (Il. 34).
Od strony Elektoralnej, równocześnie z budową Banku wzniesiono budynek Kasy, oznaczony
później na planach miejskich adresem Elektoralna 2 (Il. 35). Budowla, rozplanowana przez Corazziego, posiadała na parterze efektowny portyk i niesymetrycznie umieszczony przejazd bramny,
który miał w przyszłości posłużyć do przeprowadzenia przed głównym wejściem do pałacu Komisji
Rządowej Przychodów i Skarbu, ulicy łączącej Elektoralną z Lesznem. Założenie to, częściowo
zrealizowane pod nazwą „traktu corazziańskiego”, istnieje do dziś (Il. 36). Wewnątrz budynku na
parterze mieściła się sala obsługi interesantów, na piętrze archiwum, kancelaria i biuro rejentalne.
W AGAD zachowała się pokaźna korespondencja między Corazzim a Druckim-Lubeckim, z której
dowiadujemy się, że architekt żądał uregulowania zaległych honorariów, grożąc przerwaniem budowy.
POWOŁANIE BANKU POLSKIEGO
Dekretem carskim z dnia 29 stycznia 1828 roku został powołany Bank Polski, mając za
główny swój cel zaspokojenie długu narodowego, kredytowanie rozwoju przemysłu, handlu i rolnictwa. Na mocy tego dokumentu bank otrzymał dwa cenne przywileje, jakich nie miały wówczas
banki rosyjskie, tj. autonomię organizacyjną i przywilej emisyjny, będący dotąd wyłączną domeną
banku centralnego (rosyjskiego). Władze instytucji mianował sam car, a pierwszym prezesem
został Ludwik hr. Jelski, bliski współpracownik Druckiego-Lubeckiego. Bank Polski od samego
początku zaczął działać z wielkim rozmachem. Emitował pieniądze i papiery wartościowe, powoływał do życia przemysł, wspomagał rolnictwo i umarzał długi. Stał się z czasem dla Polaków
instytucją uosabiającą dążenia narodu do niezawisłości. Stąd jego działalność od samego początku
odbywała się w atmosferze niechęci, zawiści i wrogości władz carskich. Jeszcze przed oficjalnym
otwarciem Nowosilcow usiłował różnymi sposobami poderwać autorytet instytucji, rozpowszechniając wieści, że jest ona instytucją pozakonstytucyjną. Paraliżował działalność drogą donosów
i insynuacji adresowanych do władz w Petersburgu i w Warszawie, oskarżając przy tym Lubeckiego
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o arbitralność i dążenie do władzy absolutnej. Mimo wszystko bank istniał i rozwijał się. Już w 1827
roku zajmowane budynki okazały się zbyt szczupłe dla jego sprawnej działalności. Współcześni
wspominają, że brakowało miejsca dla wydziału długu narodowego, zbyt szczupłe okazały się
pomieszczenia drukarni papierów wartościowych i obsługi buchalteryjnej. Konieczne okazało
się oddzielenie kas wypłat od kas wpłat. Nie starczało miejsca na archiwa bankowe, depozytowe
i na mieszkania dla pracowników. Potrzeby lokalowe skłoniły do budowy dodatkowego gmachu
w sąsiedztwie budynku Kasy.
W latach 1828 – 1830 wzdłuż ul. Elektoralnej, według projektu A. Corazziego i J. J. Gaya,
powstała oficyna administracyjna banku (klasycystyczny gmach z ryzalitem o dwóch bardzo wysokich piętrach), najstarsza część budynku GUM (Il. 37). Wejście od ulicy umieszczono symetrycznie
w drugim licu elewacji, wieńcząc je ozdobną kratą przedstawiającą pęk kaduceuszy. Rzucającym się
w oczy elementem dekoracyjnym był obszerny balkon na wysokości pierwszego piętra. Zachowały
się informacje o wystroju niektórych wnętrz. Gmach posiadał klatkę schodową paradną, wiodącą
z parteru na pierwsze piętro, wymienianą w dawnych przewodnikach po Warszawie (Il. 38). Szeroki ciąg łagodnie wznoszących się schodów prowadził na półpiętro, gdzie zawracał i rozdzielał
się na dwa węższe ciągi. Schody zdobiła metalowa balustrada wykonana w formie stylizowanych
liści i kwiatów, prawdopodobnie dzieło J.J. Gaya. Klatkę schodową na pierwszym piętrze zdobiły
kolumny jońskie, jeden z charakterystycznych elementów zdobniczych Corazziego. Sale pierwszego
piętra posiadały piękne sztukaterie na sufitach i takież sztukateryjne obramowania drzwi (Il. 39).
Koszty budowy całości określano wówczas na pół miliona ówczesnych złotych.
ZMIENIAJĄCE SIĘ FUNKCJE GMACHU
Represje, które spadły na kraj po powstaniu listopadowym, przecięły stosunki handlowe
z zagranicą. Jako pierwsza odczuła to giełda, która po pięciu latach działalności, w 1830 roku przestała pełnić swą rolę. Odtąd na długie lata przemieniła się w miejsce zebrań drobnych posiadaczy
weksli i akcji. Początkowo szykany nie dotknęły bezpośrednio banku; był on bowiem potrzebny
jako instytucja porządkująca dochody państwa. Pierwsza oficjalna dyskryminacja dotknęła go
w 1834 roku. Odebrano wówczas bankowi mennicę, a odpowiedzialne stanowiska zaczęto obsadzać Rosjanami lub ludźmi związanymi z władzą zaborczą. Niebawem, decyzją ówczesnego
dyrektora Komisji Spraw Wewnętrznych, została podjęta akcja rusyfikacyjna. Wprowadzono
napisy rosyjskie na banknotach i dopuszczono do obiegu w Królestwie zdeprecjonowane rosyjskie
bilety kredytowe. Zarządzono obowiązkowe uczestnictwo pracowników w kursach nauki języka
rosyjskiego, a odpłatność potrącano z poborów. Pomimo to bank przez pewien czas potrafił owocnie
działać, zwłaszcza na rzecz rozwoju przemysłu. Posiadał fachową kadrę i wzorową organizację,
która przetrwała do 1840 roku. Instytucją kierował zarząd i cztery dyrekcje: Długu Narodowego,
Kasowości, Obrotów, Rachunkowości i Kontroli. Poważnym ciosem, jaki spadł w roku 1842, była
dymisja ówczesnego prezesa banku Józefa Lubowidzkiego i wiceprezesa Henryka hr. Łubieńskiego,
ludzi wyjątkowo oddanych sprawie autonomii instytucji. Dwa lata później bank dotknęła kolejna
represja. Z polecenia cara powstał komitet, którego zadaniem było dostosowanie zasad działalności Banku Polskiego do modelu obowiązującego w Rosji. Mimo całej dyskryminacji bank działał
jeszcze prężnie, posiadał duże aktywa i nieruchomości. Własnością jego był wielki młyn parowy
na Solcu, papiernia w Jeziornie (wytwarzająca papier na pieniądze i na papiery wartościowe), dwie
walcownie cynku w Londynie i w Irenie na Lubelszczyźnie, zakłady metalowe w Ostrowcu, warzelnia
soli w Ciechocinku, wielki spichlerz w Kazuniu itd. Dotkliwe represje popowstaniowe złagodniały
z początkiem lat 60. Nowy, liberalny stosunek rządu carskiego przejawił się mianowaniem w 1862
roku Aleksandra Wielopolskiego naczelnikiem rządu cywilnego. Zbiegło się to z międzynarodowym
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ożywieniem gospodarczym wywołanym wojną krymską. Zaistniała wtedy dobra koniunktura
w rolnictwie i przemyśle, czemu sprzyjało wcześniejsze zniesienie barier celnych między Królestwem a Cesarstwem Rosyjskim (1850). Nie bez wpływu na ogólną atmosferę było zabliźnianie
się ran po powstaniu listopadowym. Także dla Banku Polskiego nadszedł okres prosperity. Już na
początku lat 60. budynki bankowe nie mogły pomieścić rozwijających się własnych biur i wydziałów. Jedną z najpilniejszych potrzeb było rozgęszczenie pomieszczeń Komisji Umorzenia Długu
Krajowego. Według projektu Juliana Ankiewicza, w latach 1865 – 1866, zbudowano prostopadle
do ul. Elektoralnej obszerny pawilon ze wszystkimi szczegółami fasady sąsiedniego budynku.
Całość (oznaczona później nr. 2a) stworzyła monumentalny gmach o dwóch ryzalitach, z bramą
wjazdową umieszczoną w ryzalicie ostatnim, który łączył się z oficyną mieszkalną. Dalej w linii
zabudowy stały stajnie, a w późniejszych latach garaż dla samochodów. Podwórze było regularnie
zadrzewione i starannie utrzymane. Główny element dekoracyjny stanowił olbrzymi owalny klomb
z dwiema okrężnymi i sześcioma promienistymi alejkami. Przekaz podaje, że niektóre drzewa
były posadzone ręką ministra Druckiego-Lubeckiego. Na tyłach pierwszego i drugiego ryzalitu
znajdował się inny, skromniejszy klomb w kształcie prostokąta obsadzony krzewami, z pięcioma
prostymi prostopadłymi alejkami i małym gazonem oraz okazałych rozmiarów studnią.
Ożywienie gospodarcze, jakie nastąpiło w połowie XIX wieku, spowodowało reaktywowanie
giełdy kupieckiej, która wróciła na kilka lat do rotundy bankowej. Pomieszczenie jednak charakteryzowało wiele niedogodności: nie było ogrzewane, miało fatalną akustykę i było pozbawione
zaplecza kulinarnego. Surowa zima roku 1867 położyła zdecydowanie kres działalności giełdy na
dawnym miejscu. Władze bankowe zezwoliły przejściowo na przeniesienie jej do czterech sal nowo
wzniesionej części banku (Il.40). Funkcjonowała tam do czasu przeniesienia na ul. Królewską
12/14. Okres prosperity banku zdecydowanie załamał się po powstaniu styczniowym. Jedną z form
represji carskich była kasata w latach1866 – 1868 wszystkich komisji rządowych i przekazanie ich
kompetencji odpowiednim ministerstwom w Petersburgu. W wyniku likwidacji Komisji Rządowej
Przychodów i Skarbu (1867) podjęto proces bezpośredniego uzależnienia Banku Polskiego od
Ministerstwa Finansów Rosji, w tym zamknięto mennicę. Jakby dla przeciwwagi tych restrykcji,
rząd niespodziewanie wyraził zgodę na rozwój struktur terenowych banku. W latach 1867 – 1875
powstały filie w: Łodzi, Lublinie, Płocku, Kaliszu, Częstochowie, Radomiu, Łowiczu, Jędrzejowie
i Piotrkowie. Decentralizacja bankowości, jak się niebawem okazało, była nową formą długofalowej
polityki carskiej zmierzającej do osłabienia roli Banku Polskiego, aż po likwidację włącznie. Do
celu dążono przez całe dziesięciolecia, różnymi drogami, z wolna i konsekwentnie. Wiosną 1869
roku został zlikwidowany osobny zarząd skarbu Królestwa Polskiego, a rok później odebrano
przywilej emisyjny, skazując bank na wegetację w charakterze banku depozytowego. Likwidację
Banku Polskiego ogłoszono rozporządzeniem Rady Państwa z 3 czerwca 1885 roku, a ostatnim
Polakiem na stanowisku prezesa był Teofil Roguski, który swój urząd pełnił do końca 1885 roku.
KANTOR BANKU PAŃSTWA
Dnia 1 stycznia 1886 roku nastąpiło oficjalne przemianowanie Banku Polskiego na Kantor
Warszawski Banku Państwa, a jego filii terenowych w oddziały. Z tej okazji w kaplicy I Żeńskiego
Gimnazjum, mającego siedzibę w Pałacu Ministrów Skarbu, odbyło się uroczyste nabożeństwo
dziękczynne, na które przybył generał-gubernator i licznie reprezentowane duchowieństwo prawosławne (Il. 41). Rozpoczął się proces kasacyjny, który formalnie trwał do 1894 roku. Ostateczny
koniec miał nastąpić 1 października 1917 roku, ale faktycznie kantor rozwiązano dopiero w 1919
roku. W 1909 roku do istniejącej już oficyny mieszkalnej przy ul. Elektoralnej 2a dostawiono drugą oficynę o tym samym przeznaczeniu. Zaprojektowały ją i wykonały dwie warszawskie firmy:
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„Biuro Budowlane [Bronisław] Rogóyski, [Gustaw i Maksymilian] Horn i [Ignacy] Rupiewicz” oraz
„T. [Teodor] Godlewski – Instalacje”.
Działalność Kantoru Warszawskiego była bardzo zyskowna. Operacje finansowe miały ciągle charakter rosnący i na początku XX wieku dawały ponad ośmioprocentowy zysk ogólnego dochodu Banku
Państwa. Dotychczasowa siedziba kantoru przestała wystarczać dla zaspokojenia ciągle rosnących
potrzeb. Pierwotnie dla celów rozbudowy zamierzano zaadaptować siedzibę I Gimnazjum Żeńskiego,
lecz władze oświatowe postawiły wygórowany warunek – wystawienie nowego budynku szkolnego.
Ostatecznie, w 1902 roku zapadła decyzja o budowie od podstaw nowego gmachu w innym miejscu.
Rozpoczął się okres wielkich inwestycji. W latach 1909 –1911, wg projektu L. Benois (twórcy soboru
na pl. Saskim), na terenie dawnej mennicy przy ul. Bielańskiej 10/12, zbudowano wielki i solidny obiekt.
Wyniki działalności kantoru w nowych warunkach pogorszyły się na tyle, że zarządzono jego likwidację.
Wkroczenie wojsk niemieckich do Warszawy 5 sierpnia 1915 roku spowodowało ostateczne oderwanie
się Królestwa Kongresowego od rosyjskiego systemu walutowego. Od 1918 roku w gmachu przy Bielańskiej funkcjonowała Krajowa Kasa Pożyczkowa, a od 1926 roku Oddział Główny Banku Polskiego.
W czasie powstania warszawskiego o gmach toczyły się zaciekłe walki. Po wojnie częściowo zachowane
ruiny służyły za składy Hurtowni Spożywczo-Przemysłowej. Ostatecznie upadł pomysł utworzenia tam
Muzeum Powstania Warszawskiego.

W kwietniu 1911 roku do nowej siedziby kantoru przy ul. Bielańskiej przeniesiono wszystkie
najważniejsze biura i wydziały. We władaniu instytucji został jednak nadal gmach z salą byłej
giełdy, przeznaczony teraz na Izbę Skarbową, i budynek Kasy przy ul. Elektoralnej 2. Gmach przy
ul. Elektoralnej 2a zmienił całkowicie użytkowników. Po niezbędnej przebudowie wnętrz fragment
prawego skrzydła zajęła dyrekcja I Gimnazjum Żeńskiego, a środkowa część na parterze i piętrze
została przejęta przez biuro zastępcy generał-gubernatora do spraw żandarmerii i policji gen.
Lwa Uthofa. Lewe skrzydło oddano na biura akcyzy monopolowej, resztę lokali przeznaczono na
mieszkania dla pracowników. Wybuch I wojny światowej i zajęcie Królestwa przez wojska państw
centralnych sparaliżowały działalność kantoru. Trwała ona jeszcze do połowy 1915 roku, tj. do
ewakuacji struktur caratu. Od początku wojny gmach przy Elektoralnej służył jako szpital polowy
pod wezwaniem św. Mikołaja, którym kierował Stefan Dmochowski. W styczniu 1916 roku porzucone przez carską administrację pomieszczenia przy Elektoralnej zajęły agendy Tymczasowej Rady
Stanu, zarząd powiatu warszawskiego, a dnia 26 kwietnia 1917 roku w gmachu została utworzona
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa.
MINISTERSTWO PRZEMYSŁU I HANDLU
Po zajęciu ziem Królestwa Polskiego przez państwa centralne nowe władze okupacyjne, pod
pozorem przyznania niepodległości, próbowały społeczeństwo pozyskać do współpracy. Na mocy
zarządzeń generał-gubernatora niemieckiego w Warszawie i austro-węgierskiego w Lublinie dnia
6 grudnia 1916 roku została w Warszawie utworzona Tymczasowa Rada Stanu – jako organ opiniodawczy i współdziałający z władzami okupacyjnymi przy tworzeniu instytucji państwowych na
terenie Królestwa Polskiego. W ramach Rady powołano wydział wykonawczy oraz szereg różnych
komisji i departamentów. Jednym z nich był Departament Gospodarstwa Społecznego. Rewolucja
lutowa, a później październikowa w Rosji zdecydowanie wpłynęły na ukształtowanie się sił w Europie, a tym samym i na losy sprawy polskiej. W przeczuciu zbliżającej się niepodległości Rada
Regencyjna dnia 14 listopada 1917 roku wystąpiła do rządów Niemiec i Austro-Węgier o zgodę na
mianowanie Jana Kucharzewskiego prezesem Rady Ministrów. Na mocy dekretu Rady z dnia 3
stycznia 1918 roku „O tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim” powstało
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Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Nieformalnie zaczęło się organizować już w grudniu 1917 roku,
przejmując znaczną część agend Departamentu Gospodarstwa Społecznego oraz szereg urzędów
działających na rzecz armii. Na siedzibę ministerstwa wybrano gmach przy ul. Elektoralnej 2a,
w którym mieściły się agendy byłej Tymczasowej Rady Stanu oraz instytucje użyteczności publicznej jeszcze z czasów rosyjskich. Już z chwilą instalowania się w budynku nowych biur wiadome
było, że powierzchnia, wraz z oficynami mieszkalnymi, jest za mała na potrzeby tak rozbudowanej
instytucji.
DWUDZIESTU TRZECH MINISTRÓW
Przez cały okres II Rzeczypospolitej Ministerstwem Przemysłu i Handlu kierowało dwudziestu trzech ministrów, zmieniających się najczęściej wraz z upadkiem kolejnych gabinetów
(Il. 42). Najdłużej, bo przez okres trwania siedmiu rządów, szefem resortu pozostawał Eugeniusz
Kwiatkowski, najkrócej zaś, bo niecałe trzy miesiące, Andrzej Wierzbicki. Po trzy razy ministrami
byli: Stefan Ossowski i Henryk Strassburger, zaś po dwa Antoni Olszewski, Wiesław Chrzanowski,
Stanisław Osiecki, Ferdynand Zarzycki i Henryk Floyar-Rejchman. Spośród wszystkich co najmniej
trzech zasługuje w tym miejscu na wyróżnienie.
Eugeniusz Kwiatkowski, kierując resortem, uważał, że w programie rządowym powinno dominować dążenie do utrzymania zrównoważonego budżetu państwa, stabilizacji waluty, reformy
systemu podatkowego, zabezpieczenia opłacalności i rytmiczności produkcji rolnej, umocnienia
samorządu gospodarczego (Il. 43). Stopniowo wcielał w życie program gospodarczy. Starał się rozszerzać konsumpcję krajową i zdobywać rynki zbytu. Bronił polskiej racji stanu w nowych traktatach
handlowych. Inspirował powstanie nowego prawa przemysłowego i górniczego, prawa o spółkach
akcyjnych i o izbach przemysłowo-handlowych. Był zwolennikiem polityki tzw. etatyzmu. Nie
wierzył, by gospodarka prywatna rozwiązała samoczynnie wielkie problemy II Rzeczypospolitej.
Bronił nadrzędnej roli Państwa, uważając, że tylko w ten sposób naród może utrwalić swą wolność
i samodzielność, zabezpieczyć rozwój gospodarczy, poczucie własnej siły i pokojową współpracę
międzynarodową. Angażował się w sprawy rozwoju Śląska. Jednak najtrwalszym dziełem pracy
Kwiatkowskiego była sfera działalności morskiej. W okresie sprawowania przez niego urzędu
ministra podjęto istotne kroki nad stworzeniem przemysłu stoczniowego. W 1926 roku zintensyfikowano budowę portu w Gdyni. Rozpoczęto budowę portu rybackiego, gmachu Urzędu Marynarki
Handlowej, przeprowadzono elektryfikację portu, utworzono przedsiębiorstwo państwowe „Żegluga
Polska”. Jego starania o stworzenie floty handlowej zostały uwieńczone w 1926 roku podniesieniem
bander na kilku statkach. Rok później stan żeglugi polskiej wynosił czternaście statków handlowych
i pasażerskich. W 1929 roku z inicjatywy Kwiatkowskiego podjęto rozbudowę Stoczni Gdyńskiej,
wybudowano w porcie falochrony, część basenów i wiele inwestycji towarzyszących. Minister
interesował się również rozwojem portu w Gdańsku i powiązaniem go z portami naddunajskimi,
jako portu polskiego obszaru celnego. Warto zaznaczyć, że dla pozyskania opinii społecznej do
realizacji swej polityki morskiej umiejętnie posługiwał się filmem. Na jego to zlecenie powstały
krótkometrażówki „Praca Polski na morzu” czy „Nasza praca na morzu”. Był twórcą Instytutu
Badań Koniunktur Gospodarczych i Cen. Powołał, cieszący się dużym autorytetem, Państwowy
Instytut Eksportu. Kwiatkowski był rzecznikiem liberalnej polityki wobec radiofonii. Popierał ideę
stworzenia Instytutu Tele- i Radiotechnicznego finansowanego z budżetu państwa. Ciekawostką
jest, że minister był fascynatem nowoczesnych środków masowego przekazu: radia i filmu, doceniając ich rolę informacyjną i edukacyjną. Jak wspominają jego podwładni, w gabinecie szefa na
pierwszym piętrze w gmachu przy Elektoralnej stał grający odbiornik radiowy, co jako ówczesna
nowość techniczna budziło zrozumiałą sensację.
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Inną osobą godną przypomnienia jest postać Antoniego Olszewskiego (Il. 44). Po I wojnie
światowej traktował resort jako instrument ożywienia gospodarczego kraju. Do osiągnięć resortu
pod jego kierownictwem należy zaliczyć m.in.: reorganizację wojewódzkich urzędów przemysłowych, rozpoczęcie prac nad unifikacją ustawodawstwa przemysłowego i górniczego, opracowanie
projektu ustawy o warunkach dopuszczenia kapitału obcego do przedsiębiorstw krajowych oraz
uruchomienie nowych dziedzin przemysłu. Jego znajomość szeroko pojętych problemów wytwórczości sprawiła, że powierzono mu nadzór nad przemysłem lotniczym i paradoksalnie nad
handlem wyrobami jubilerskimi, co wiązało się z organizacją sieci urzędów probierczych. Istnieje
domniemanie, że to za jego osobistym staraniem GUM wszedł w struktury MPiH. Na tę podległość organizacyjną prawdopodobnie miało wpływ małżeństwo dyr. Zdzisława Rauszera z Cecylią
z domu Olszewską, siostrą ministra. Znajomość obydwu rodzin sięgała jeszcze czasów wspólnych
studiów w Petersburgu.
Trzecią ważną postacią jest Andrzej Wierzbicki, który choć szefem MPiH był rekordowo
krótko, to na kartach książki pojawia się często. Głównie zapisał się jako poseł kilku kadencji,
prezes Lewiatana, zaufany człowiek przemysłu polskiego (Il. 45). Miał ogromny wpływ na rozwój
gospodarczy Polski międzywojennej (osobisty przyjaciel dyr. Rauszera, połączony z nim więzami
koleżeństwa jeszcze z okresu petersburskiego). Obdarzony talentem krasomówczym, wiele razy
był obrońcą Głównego Urzędu Miar na forach parlamentarnych i przemysłowych przed atakami
różnego pokroju destruktorów. Do historii przeszło już jego wystąpienie sejmowe z 1926 roku,
zaczynające się od słów: Urząd miar stwarza wokół obrotu gospodarczego to „czyste powietrze”,
którego nie czujemy, bo nim ciągle oddychamy, ale gdybyśmy je stracili – odczulibyśmy jakim
jest błogosławieństwem. Nie zastanawiamy się więc nad działalnością urzędu miar, bośmy się do
niej przyzwyczaili i nie zdajemy sobie sprawy, że stwarza ona te najelementarniejsze przesłanki
normalnego obrotu gospodarczego.
IN VARIETATE CONCORDIA
Do roku 1921 praca MPiH była zorganizowana w czterech sekcjach: przemysłowej, górniczo-hutniczej, ogólnej i handlowej. Urzędami podległymi wówczas ministerstwu były: Główny Urząd
Miar, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Probierczy, Główny Urząd Przywozu i Wywozu oraz
Państwowy Instytut Geologiczny. Wiele komórek organizacyjnych było rozproszonych po całym
mieście, co przy ówczesnych środkach łączności zdecydowanie utrudniało kontakty i koordynację
prac. W 1919 roku zdecydowano się na rozbudowę budynku przy ul. Elektoralnej. Projekt architektoniczny Mariana Lalewicza przewidywał dostawienie oficyn, kosztem likwidacji istniejących
w podwórzu zieleńców. Na pamiątkę zostawiono tylko jeden dorodny kasztanowiec, podobno
posadzony w roku 1827 ręką ministra Druckiego-Lubeckiego. (Il. 46). Oficyny miały utworzyć
trzypiętrowy gmach, mający trzy skrzydła o łącznej liczbie 290 pokoi. Koszty budowy obliczono
na 9 mln ówczesnych marek polskich i w sierpniu 1919 roku z firmą budowlaną „[Franciszek]
Martens i [Adolf] Daab” zawarto umowę wykonawczą. Po wielu perturbacjach, spowodowanych
strajkami robotników, brakami materiałów i inflacją pieniądza, gmach ostatecznie był gotowy
w 1921 roku. Równocześnie snuto plany następnego etapu rozbudowy. Nowy statut MPiH z 18
marca 1921 roku wprowadzał gruntowną reorganizację struktur. Do grona urzędów podlegających
dotąd ministerstwu włączono nowo powstały w 1924 roku Polski Komitet Normalizacyjny, a trzy
lata później Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen oraz Instytut Eksportu. W 1927
roku uroczyście obchodzono dziesięciolecie istnienia MPiH. Ukazały się z tej okazji liczne artykuły prasowe oraz specjalne opracowanie książkowe pt. „Przemysł i handel” (Warszawa 1927),
zawierające przegląd dotychczasowego dorobku przemysłu polskiego. Z tego wielostronicowego
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wydawnictwa wyłania się kształt złożonych problemów, jakie krzyżowały się w budynku przy ul.
Elektoralnej. Początkowo zakres działania ministerstwa koncentrował się na wskrzeszeniu dawnych
gałęzi gospodarki, takich jak przemysł wydobywczy, surowcowy i energetyczny, oraz na osiągnięciu
poziomu produkcji sprzed I wojny światowej. Stopniowo rozszerzał się na współpracę z zagranicą
i na budowę nowych gałęzi gospodarki, a w szczególności całego kompleksu zbrojeniowego. W roku
1928 zaszły nowe zmiany organizacyjne w ministerstwie, m.in.: utworzono wydział wojskowy
(bezpośrednio podległy ministrowi), a w departamencie morskim wydział rybołówstwa morskiego.
W miarę upływu lat coraz wyraźniej uwidaczniał się protekcjonizm państwa nad producentami
krajowymi. Bogata korespondencja archiwalna zachowana w AAN potwierdza duży wpływ ministerstwa na życie gospodarcze kraju. Można z niej poznać złożoność stosunków handlowych,
ujrzeć skrawek ówczesnego życia gospodarczego II RP, skalę obrotu towarowego i ogólną stopę
spożycia społeczeństwa. MPiH w okresie międzywojennym było bez wątpienia najważniejszym
resortem gospodarczym. W gmachu przy Elektoralnej rodziły się główne założenia gospodarczej
polityki państwa. Dość wymienić czteroletni plan inwestycyjny, sześcioletni plan rozbudowy sił
zbrojnych, plany pozyskiwania obcego kapitału i kredytów zagranicznych, zdobywania rynków
dla produkcji rolnej i przemysłowej. Do wielkich osiągnięć resortu należało podjęcie kompleksu paliwowo-energetycznego, w tym budowy gazociągu z Zagłębia Krośnieńskiego i rurociągu
naftowego z Zagłębia Borysławsko-Drohobyckiego, hydroelektrowni: Rożnów, Siersza-Wodna,
Czchów i elektrowni węglowych: Łaziska Górne, Gródek, Gdynia oraz linii przesyłowych wysokiego napięcia na południu kraju. Ogromnymi inwestycjami była budowa Gdyni, floty handlowej
i magistrali węglowej łączącej Śląsk z portami. Jednak największe przedsięwzięcie to Centralny
Okręg Przemysłowy, na którego obszarze uruchomiono ponad 100 zakładów przemysłowych, a do
wybuchu wojny w budowie było około 300 dalszych. Wśród nich znalazły się huty, fabryki zbrojeniowe, zakłady lotnicze i chemiczne (np. Skarżysko, Starachowice, Stalowa Wola, Rzeszów, Dębica).
Wszystko to działo się za sprawą ogromnego entuzjazmu całego społeczeństwa, w atmosferze silnych nastrojów patriotycznych i rosnącego kultu Józefa Piłsudskiego. Na fali tych uniesień postać
Marszałka przechodziła do legendy. Okazją do wyrażania mu szczególnej czci był zawsze dzień
imienin (19 marca). Grupy społeczne prześcigały się w pomysłach, czym sprawić mu szczególną
radość. Ogłaszano konkursy na utwory muzyczne i poetyckie, na rzeźby, a nawet na zastąpienie
hymnu państwowego pieśnią „My Pierwsza Brygada”. Kulminacja przypadła na 1935 rok. Właśnie
19 marca tego roku w gmachu MPiH dokonano odsłonięcia popiersia Marszałka. Spośród wielu
dzieł różnych artystów wybrano popiersie Stanisława Ostrowskiego (Il. 47). Rzeźbę ustawiono na
półpiętrze nieistniejącej już dziś klatki paradnej i opatrzono inskrypcją: Popiersie zostało ufundowane ze składek urzędników Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Uroczystości nadano charakter
państwowy, przez uczestnictwo ówczesnego kierownictwa MPiH w osobach m.in.: ministra dr.
Ferdynanda Zarzyckiego, wiceministra dr. Franciszka Doleżala, Józefa Kożuchowskiego (byłego
wiceministra), dyr. Rauszera oraz licznie zebranych urzędników. Poświęcenia popiersia dokonał
ks. prał. dr Antoni Około-Kułak, kanclerz diecezji mohylewskiej (na wygnaniu); po czym odbyły
się uroczyste przemowy. Odtąd losy popiersia splotły się z historią gmachu - w sierpniu 1944
roku uległo ono zniszczeniu. Dopiero w 1994 roku wróciło do gmachu, już w innych warunkach
i okolicznościach o czym szerzej w dalszej części książki.
Kończył się dla narodu okres pokojowej pracy. W obliczu nadchodzącej wojny, z klauzulą
„tajne”, opracowano pod datą 1 września 1939 roku projekt statutu organizacyjnego ministerstwa
na czas najwyższego zagrożenia kraju. Utrzymano pięć dotychczas działających departamentów,
dokonując ich reorientacji na problematykę zagrożenia suwerenności. Trzon stanowiły cztery biura
specjalne: personalne, elektryfikacji, surowcowe i wojskowe. Do urzędów dotąd podlegających
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ministerstwu dołączono kolegium górnicze. Z klauzulą „tajne”, pod tą samą datą, opracowano
również projekt uchwały o powołaniu międzyministerialnego komitetu gospodarki przemysłowej na
czas wojny. Wypadki historyczne potoczyły się jednak inaczej od założeń. MPiH funkcjonowało na
ul. Elektoralnej do pierwszych dni września, tj. do czasu ewakuacji z Warszawy wszystkich organów
władzy. Rozwój sytuacji wojennej spowodował całkowitą nieaktualność organizacji MPiH na czas
najwyższego zagrożenia. W związku z powołaniem 30 września 1939 roku rządu emigracyjnego
MPiH zostało odtworzone i zespolone z Ministerstwem Skarbu. Do końca wojny ministerstwo
przechodziło wiele reorganizacji, aż w lipcu 1945 roku zostało postawione w stan likwidacji.
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VIII. TRUDNE DZIEDZICTWO
IZBA MIAR I WAG W WARSZAWIE
V (Piąta) warszawska Izba Miar i Wag została utworzona przez rosyjskie ministerstwo skarbu,
na wniosek Dymitra Mendelejewa, ówczesnego kierownika Głównej Izby Miar i Wag w Petersburgu.
Była jednym z 20 oddziałów uruchomionych w latach 1900 – 1902 na terenie całego imperium
carskiego. Powstała 1 września 1900 roku dla potrzeb Warszawy i sześciu guberni Królestwa
Polskiego: warszawskiej, lubelskiej, kaliskiej, piotrkowskiej, kieleckiej i radomskiej. Zastąpiła
działalność wydziału miar i wag, funkcjonującego wcześniej przy magistracie miasta Warszawy.
Głównym jej celem było sprawdzanie oraz cechowanie miar i wag nowo wytwarzanych, a także
stosowanych w handlu i przemyśle, wyskalowanych w jednostkach rosyjskich i w metrycznych.
Izba posiadała również uprawnienia nadzorcze, typowe dla organów administracji rządowej.
W przedmiotowych publikacjach na temat V Izby Miar i Wag, pochodzących zarówno z okresu
międzywojennego, jak i powojennego, można spotkać tylko przyczynkowe informacje o istnieniu
takiego podmiotu. Niechęć podejmowania tematu przez potencjalnych autorów, często bezpośrednich świadków tamtych wydarzeń, miała dwojakie źródło. Wynikała z ahistoryczności (jeszcze
wówczas) owego okresu oraz z obsesyjnej negacji wszystkiego, co zostało narzucone społeczeństwu
polskiemu przez rządy zaborców. Zostawiając na uboczu wszelkie uprzedzenia, trzeba wyraźnie
powiedzieć, że Izba była w istocie ośrodkiem krzewienia kultury mierniczej wśród społeczeństwa i kuźnią kadry dla przyszłych struktur polskiej administracji miar. Z pełną świadomością
można dziś skonstatować, że bez gruntu, który wytworzyła, o wiele trudniej byłoby wprowadzić
w wolnej Polsce nowe prawo o miarach i je realizować. Już na samym początku swojego istnienia
Izba kategorycznie i skutecznie przystąpiła do walki przeciwko stosowaniu nierzetelnych miar
w obrocie handlowym. Za pośrednictwem prasy podjęła wielką akcję uświadamiającą, przypominając użytkownikom narzędzi mierniczych o przestrzeganiu ustawowych terminów ważności cech
urzędowych. Ogłaszała wykazy przyrządów mierniczych podlegających obowiązkowi legalizacji
i szczegółową taksę opłat. Wśród objętych nakazem uzyskiwania cechy urzędowej znalazły się
tradycyjnie stosowane w handlu wagi i odważniki (nazywane gwichtami lub ciężarkami), a także
różnego rodzaju miary długości, pojemniki do odmierzania płynów i towarów sypkich. Wzorcowań
dokonywano zasadniczo w siedzibie Izby w ustalonych dniach i godzinach, ale w przypadku wag
powyżej 10 pudów (około 160 kg) i cięższych oraz innych narzędzi o większych gabarytach była
możliwość delegowania inspektorów na miejsce zastosowania. Jednak usługa taka mogła być wykonywana na koszt użytkowników, włączając w to transport wzorcowych miar i diety urzędników.
Zakres kompetencji terytorialnych Izby był na początku ograniczony do samej Warszawy, jednak
już w 1903 roku uległ rozszerzeniu na gubernie: piotrkowską, kielecką i radomską, a w 1908 roku na
dalsze trzy: warszawską, lubelską i kaliską (Il. 48). Pierwszą siedzibą Izby warszawskiej był Gmach
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Chemii Instytutu Politechnicznego im. Mikołaja II (Politechnika Warszawska) przy ul. Koszykowej
75 (Il. 49). W marcu roku 1901 nastąpiła pierwsza przeprowadzka do budynku przy ul. Brackiej 17
(róg Widok), a już w roku 1907 instytucję odnajdujemy pod adresem Wróbla 14, dwa lata później
przy Kopernika 14. Zbyt mały liczebnie personel nie mógł podołać licznym obowiązkom. Dla obsługi jednej z największych w imperium fabryki wag Wilhelma Hessa w Lublinie utworzono filię
warszawską. Izbą kierowali zawsze Rosjanie: najpierw (1900 – 1907), wspomniany już wcześniej
N. Zinin, a jako drugi i ostatni (1907 – 1915) A. Josifow. Organizacja była skomplikowana, ale
charakterystyczna dla całej carskiej administracji. I tak np. pracownicy mogli być mianowani na
urzędników legalizacyjnych wyłącznie przez Główną Izbę, na wniosek władz warszawskiej uczelni;
przy czym podstawowym warunkiem było pomyślne zdanie egzaminu przed komisją w Petersburgu. Początkowo trójosobowy zespół Izby ulegał stopniowemu powiększaniu. Wraz z upływem
czasu przewagę w obsadzie zaczęli zdobywać Polacy. Wśród urzędników i legalizatorów spotykamy
kandydatów nauk matematycznych: Stefana Ciera, Stefana Niemyskiego, Aleksandra Jedyńskiego,
Władysława Smosarskiego (później prof. Uniwersytetu Poznańskiego). Oprócz nich: Karola Jaworskiego, Stefana Jeżewskiego, Michała Kurnatowskiego i Franciszka Nasiłowskiego. W roku 1911
personel został powiększony do 11 osób i wtedy nastąpiła przeprowadzka do kamienicy przy ul.
Pięknej 66a (Il. 50). Przypomnijmy, że w 1903 roku pierwsze kroki w zawodzie metrologa stawiał
tu poznany już wcześniej Stanisław Muszkat.
Kamienica dochodowa własność niejakiego Romana Gerszkiewicza przy ul. Pięknej 66a (nr hip. 6693)
(została zbudowana około 1911 roku). Od zewnątrz nie zachwycała elegancją, ale wewnątrz była wyposażona we wszelkie nowoczesne wygody: elektryczność, wodociąg i kanalizację, windę frontową i służbową.
Była czteropiętrowa, sześcioosiowa, z niesymetrycznie umieszczonym przejazdem bramnym. Najelegantsze były mieszkania cztero- i trzypokojowe przeznaczone na wynajem. Lokale użytkowe mieściły
się od ulicy, w wysokich parterach, do których z bramy prowadziły dwa osobne wejścia paradne. Jeden
z lokali wynajmowała V Izba Miar i Wag, a potem Urząd Miar i Wag m.st. Warszawy. W płytkim podwórzu
stały dwie oficyny, prostopadłe do korpusu głównego. W ten sposób powstało podwórko-studnia, do
którego nigdy nie dochodziło słońce. Okna pomieszczeń pracowniczych urzędu wychodziły na zawsze
ciemne i wilgotne podwórko, sprawiając zatrudnionym duży dyskomfort. Lokale mieszkalne zajmowali
zawsze tzw. solidni lokatorzy, wśród których byli p.: Bolesław Rajchlewicz – poliglota (dyplomowany
nauczyciel języków nowożytnych), Zygmunt Moczarski – lekarz weterynarii, inż. Antoni Humnicki –
wykładowca w Szkole Technicznej Wawelberga i Rotwanda i kilka zamożnych rodzin z dorastającymi
dziećmi. Sąsiedztwo takie było ważne przez wzgląd na powagę urzędu.

PRACA ORGANICZNA
W ramach akcji uświadamiających okresowo pojawiały się w prasie szczegółowe informacje
o rodzajach przyrządów mierniczych podlegających ocechowaniu, a także o wysokości kar dla
uchylających się od tego obowiązku. Kary za niestosowanie przepisów o miarach były zróżnicowane
i wynosiły: za pierwsze wykroczenie do 25 rubli, za drugie do 50, a za trzecie do 100 i bezpowrotną
utratę prawa handlu. Takim samym karom mógł podlegać każdy, komu udowodniono rozmyślne
oszustwo klienta z powodu niedoboru lub niedowagi, mimo używania zalegalizowanych narzędzi
mierniczych. W przypadku stwierdzenia nierzetelnych mar i wag następowała konfiskata i fizyczna ich likwidacja. Ciekawostką może być zachowany wizerunek owej cechy stosowanej przez
filię w Lublinie (Il. 51). Cyfra arabska „5” oznacza V Izbę, rzymska „II” filię, zaś „12” rok 1912
nałożenia cechy. Po upływie około pół roku funkcjonowania Izby ciężar prac technicznych związanych z legalizacją miar zaczął ewoluować w stronę pracy nadzorczej, mającej na celu ochronę
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rynku konsumenta. Już od połowy 1901 roku, aż do 1914, prowadzono stałą akcję tzw. rewizji
miar i wag (kontrolowania) w fabrykach produkujących narzędzia miernicze, w sklepach i na
targowiskach. Początkowo uprawnienia do wykonywania tych czynności miała policja, a od 1908
roku również i starsi inspektorzy Izby. Z danych statystycznych (Il. 52) wynika, że w ciągu ośmiu
lat nastąpił trzykrotny wzrost liczby sprawdzanych narzędzi mierniczych. Można też dostrzec
korzystny trend zmniejszania się liczby braków. Nie wiadomo jednak, czym było to spowodowane:
wzrostem świadomości społecznej czy skutkiem działalności nadzorczej. W 1911 roku powstał
projekt ministerialny przekazania nadzoru legalizacyjnego urzędom miejskim i ziemskim. Oprócz
rutynowych czynności kontrolnych, w 1902 roku, Izba podjęła ciekawą inicjatywę wykrycia wad
wykonawczych wag dziesiętnych, produkcji niewymienionych z nazwy fabryk w Warszawie i Lublinie, stosowanych w tak ważnych miejscach publicznych jak: stacje kolejowe, urzędy pocztowe
i komory celne. Po przeanalizowaniu przyczyn i wyciągnięciu wniosków przez konstruktorów,
usterki w krótkim czasie zostały wyeliminowane. Jednakże myliłby się ktoś, gdyby pomyślał, że
rewizje miar i wag były całym lekarstwem na zło. W wielu sklepach narzędzia miernicze stosowano nadal w stanie niesprawdzonym, a liczni kupcy nie mieli nawet wyobrażenia o wyglądzie
cechy urzędowej. Rewidenci notowali też liczne przypadki stosowania w handlu dawnych miar
nowopolskich (np. garnców) i to po 1900 roku, gdy zostały już prawnie zabronione. Z dezaprobatą
stwierdzali bardzo małe postępy we wdrażaniu miar metrycznych: np. litra i kilograma. Aby choć
częściowo zapanować nad sytuacją Główna Izba Miar i Wag poleciła V Izbie dostarczać miesięczne
raporty z wykazami liczbowymi sprawdzonych narzędzi mierniczych. Interesującą inicjatywą było
uruchomienie agendy obwoźnej Głównej Izby Miar w wagonie kolejowym prekursorski pomysł
późniejszych lotnych urzędów miar (Il. 53). Na przykład w latach 1912 – 1913 objechał on kilka
guberni, dłużej zatrzymując się na stacjach: Warszawa-Praga, Będzin, Dąbrowa, Łódź i Sosnowiec,
a jego pracownicy dokonywali rewizji wag głównie na obszarze całych węzłów kolejowych. Ale oto
i niespodzianka. Po jednej z akcji kontrolnych inspektorzy odnotowali wysoką jakość wag firmy
A. Krzykowski z Warszawy i W. Hess w Lublinie. Niestety, okazało się, że prawie cała produkcja
tych wytwórców była kierowana na rynki rosyjskie, a powstałą w Królestwie Polskim lukę zaczęły
wypełniać tandetne wyroby zagraniczne.
Wagon – Izba służył za miejsce pracy i czasowego zamieszkiwania obsady przewoźnej Izby Miar i Wag w okresie
wykonywania czynności urzędowych. Skład osobowy stanowili: urzędnik zarządzający, dwóch jego pomocników, kucharz i woźny. Wagon miał trzy przedziały sypialne, jadalnię oraz kuchnię ze zbiornikiem wody i kotłem
centralnego ogrzewania. Pomieszczenie stołowe tylko na czas posiłku pełniło swą rolę. Na stałe była w nim
zainstalowana kasa i szafy z aparatami mierniczymi. Z jadalnią sąsiadowało pomieszczenie do pracy, w którym
dokonywano sprawdzań i stemplowań narzędzi mierniczych. Na zewnątrz znajdowała się platforma do sprawdzania wag większych rozmiarów. W czasie godzin pracy można było zapewnić asystę policyjną lub wojskową.

Od początku swego istnienia Izba podejmowała spektakularne działania w obronie konsumenta, np. z początkiem 1902 roku, dzięki jej naciskom, zaczęto wprowadzać, dziś tak oczywistą,
zasadę sprzedaży zbóż, kasz i innych towarów sypkich na jarmarkach i bazarach według wskazania
wagi, a nie różnych umownych kwaterek, koszyczków, łubianek itp. Zwracała uwagę władz miejskich
Warszawy na przykrą dla klientów dolegliwość sprzedaży drewna „na pęczki”, a nie wg wskazania
wagi. W związku z tym, najpierw w guberni warszawskiej, a potem w siedleckiej i suwalskiej,
zobowiązano władze lokalne do utrzymania na placach handlowych sprawnych i ocechowanych
wag, aby klient mógł sprawdzać rzetelność transakcji (Il. 54). Godną odnotowania była współpraca
Izby z władzami Warszawy we wprowadzaniu zasady umieszczania na bochenkach chleba gramatury i nazwy piekarń. Łączyło się z tym wprowadzenie obowiązku utrzymywania w sklepach wag
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publicznie dostępnych, tak aby kupujący mogli skonfrontować stan faktyczny z deklaracją piekarni.
Wybuch wojny położył kres funkcjonowaniu Izby. Ostateczna jej ewakuacja w głąb Rosji nastąpiła
z całą carską administracją latem 1915 roku.
STACJA SPRAWDZANIA NARZĘDZI MIERNICZYCH
Stacja sprawdzania narzędzi mierniczych była swego rodzaju ewenementem w historii metrologii polskiej XX wieku. Przetrwała kilka systemów politycznych: powstała w czasach zaboru
rosyjskiego, istniała całe dwudziestolecie międzywojenne, okres okupacji hitlerowskiej i została
zlikwidowana dopiero przez państwo ludowe. Działała przez prawie 50 lat wbrew różnym odcieniom
niechęci władz: od wymuszonej obojętności zaborcy, przez izolacjonistyczną politykę GUM w okresie
międzywojennym, po tolerancję władz hitlerowskich umotywowaną potrzebami funkcjonowania
miasta. Temat ten w ogóle nie znalazł konotacji w historiografii metrologii polskiej okresu II Rzeczypospolitej jako kłopotliwy dla całej Służby Miar. Jego rozwinięcie nastąpi w dalszych rozdziałach,
a tymczasem wróćmy do zasadniczego wątku.
Początki Stacji splatają się z Pracownią Fizyczną przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa podmiotem prywatnym utrzymywanym z funduszy społecznych (Il. 55). Łączą się także z osobą Stanisława
Kalinowskiego, wówczas młodego absolwenta Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu
w Kijowie (Il. 56). W 1899 roku osiedlił się on na stałe w Warszawie i odrzuciwszy z pobudek
ideowych propozycję objęcia asystentury w nowo utworzonym Instytucie Politechnicznym im.
Mikołaja II, podjął pracę nauczyciela fizyki w Szkole Technicznej im. Wawelberga i Rotwanda.
Czas, w którym przyszło mu pracować, charakteryzował się ożywieniem szkolnictwa, otwieraniem
nowych gimnazjów z polskim językiem nauczania, których bolączką był brak gabinetów przyrodniczych. Kalinowskiemu przypisuje się pomysł uruchomienia przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa
pierwszej ogólnodostępnej pracowni fizycznej służącej młodzieży do lepszego opanowania wiedzy
teoretycznej zdobywanej podczas lekcji przedmiotów ścisłych.
Najbardziej zaangażowane na rzecz organizacji pracowni były znane i wpływowe rodziny
Szlenkierów, Natansonów, Rotwandów, Dziewulskich i innych. Szczególnie korzystny dla rozwoju tej inicjatywy okazał się okres pewnej tolerancji władz po rewolucji 1905 roku. W 1906 roku
S. Kalinowski, jeden z najaktywniejszych organizatorów niedawnego bojkotu szkolnego, uważając,
że polonizacja nauczania nie może ograniczyć się do poziomu elementarnego i średniego, zaczął
lansować myśl organizacji polskiego szkolnictwa wyższego. Bazą wyjściową miała być Pracownia
Fizyczna, przekształcona później w Wydział Matematyczno-Fizyczny Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Kalinowski zdawał sobie sprawę, że fundusze społeczne nie mogą być jedynym źródłem utrzymania
placówki, dlatego zrodził się pomysł stworzenia Stacji Sprawdzania Przyrządów Pomiarowych jako
stałego źródła finansowania przedsięwzięcia. Aby uniknąć zarzutu konkurencji wobec warszawskiej
Izby Miar i Wag, postanowił zająć się wzorcowaniem narzędzi mierniczych, niebiorących udziału
w obrocie publicznym. Według tej koncepcji korzyści miały być odczuwalne przez trzy zainteresowane strony. Wiele bowiem precyzyjnych narzędzi mierniczych, z braku możliwości wzorcowania
w Królestwie, wysyłano za granicę, najczęściej do Petersburga lub Berlina. Dotyczyło to głównie
termometrów, barometrów, aerometrów, liczników elektrycznych itd., których koszty przesyłki
w obie strony wcale nie były niskie, a ryzyko uszkodzenia duże. Już z prostej kalkulacji wynikało,
że wzorcowanie na miejscu jest bardziej opłacalne. Sprawa miała także niebagatelny wydźwięk
patriotyczny, na który ówczesne społeczeństwo polskie było bardzo uwrażliwione. Chodziło bowiem
o uniezależnienie się od obcych, państwowych urzędów metrologicznych i stworzenie w kraju zaczątku własnego ich odpowiednika. Profity miała uzyskiwać także strona rządowa, uwolniona od
balastu wzorcowań narzędzi mierniczych spoza sfery metrologiczno-prawnej.
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Szkolnictwo warszawskie – Przełom XIX i XX wieku był okresem odwilży w represyjnej polityce caratu.
Kłopoty ekonomiczne imperium, wojny i strajki wymuszały na władzach łagodzenie ostrego kursu
rusyfikacyjnego, w tym przyzwolenie na zakładanie w Królestwie szkół prywatnych finansowanych
ze składek rodziców. Mimo że w ramach oświaty rządowej nauka była bezpłatna, a szkół prywatnych
nie obejmował program żadnych dotacji, nastąpił burzliwy rozwój gimnazjów, szkół handlowych
i różnych form żeńskiej edukacji z polskim językiem wykładowym. Tylko nieliczne zakłady prywatne
posiadały odpowiednie budynki zapewniające znośne warunki. Zdecydowana większość szkół mieściła
się w prowizorycznie zaadaptowanych na ten cel częściach kamienic, głównie na ostatnich piętrach
i w oficynach. Obniżało to wysokość czesnego, ale sprzyjało dostępowi do wiedzy uczniom z rodzin
gorzej sytuowanych. Czasy się jednak zmieniały. Po stworzeniu w Warszawie systemu wodno-kanalizacyjnego coraz mniej szkół zostawało poza dostępem do tej zdobyczy cywilizacji. Pierwsze sale
gimnastyczne powstały około 1905 roku. Pojawiły się szkoły stanowiące konkurencję dla budownictwa
rządowego. Należały do nich gimnazja: Wojciecha Gorskiego, Emiliana Konopczyńskiego, Stefanii
Tołwińskiej, Cecylii Plater-Zyberkówny, Szkoła Handlowa Zgromadzenia Kupców m. Warszawy, Szkoła
Ziemi Mazowieckiej i gimnazjum Zboru Ewangelickiego. Szkolnictwo warszawskie pełniło także rolę
usługową dla całego Królestwa, a nawet i dla tzw. ziem zabranych. W Warszawie kształcili się mieszkańcy innych guberni, czemu sprzyjał największy w zachodniej części cesarstwa węzeł kolejowy.

CZAS PROSPERITY
Cały trud organizacji przedsięwzięcia Kalinowski wziął na siebie w bardzo trudnych czasach.
Podstawowym problemem było zdobycie pomieszczeń i aparatury laboratoryjnej. Początkowo
Kalinowski otrzymał dwa niewielkie pokoje na pierwszym piętrze w oficynie Muzeum Przemysłu
i Rolnictwa przy Krakowskim Przedmieściu 66 (Il. 57). To w tych pomieszczeniach miały być prowadzone doświadczenia przyrodnicze dla młodzieży szkolnej, a oprócz tego wzorcowanie przyrządów
pomiarowych. Jednak wkrótce stan lokalowy uległ pozornej poprawie. Pracownię przeniesiono do
dwóch dużych pokoi na parterze w innej części budynku, a w 1906 roku przydzielono trzeci pokój
i ten stan pozostał niezmieniony do 1944 roku.
Z powodu strajków na kolejach zamówione dostawy zagranicznej aparatury pomiarowej
opóźniały się i nikt nie mógł dać gwarancji kiedy i czy w ogóle dotrą do Warszawy. Na realizację
najdrobniejszych zamówień krajowych trzeba było wyczekiwać miesiącami, gdyż w fabrykach zdarzały się przestoje spowodowane strajkami robotników. Wreszcie nadeszły dostawy oczekiwanego
sprzętu, w tym: waga precyzyjna z mikroskopem do obserwacji wskazań, komplet areometrów
wzorcowych, barometr wzorcowy, przyrząd do sprawdzania barometrów rtęciowych i aneroidów,
przyrząd do badania gęstości cieczy, termometry wzorcowe i przyrząd do sprawdzania większej
partii termometrów, bolometr, galwanometry (stacjonarny i przenośny), galwanoskop, elektrometr
kwadrantowy, oporniki wzorcowe precyzyjne i techniczne oraz ogniwa wzorcowe. W międzyczasie
wykonano instalację elektryczną o napięciu 110 V, zasilaną baterią akumulatorów ładowanych
z prądnicy napędzanej silnikiem parowym. Instalacja ta z jednej strony była dobrodziejstwem,
z drugiej stała się utrapieniem, bowiem podczas pracy agregatu wibracje ścian i stropu uniemożliwiały prowadzenie precyzyjnych pomiarów. W niedalekiej przyszłości zamierzano pracownię
podłączyć do sieci miejskiej, a tym samym pozbyć się uciążliwości. Do pracowni wrócił dawny
księgozbiór, który z powodu ciasnoty został zdeponowany w szkole im. Wawelberga i Rotwanda.
Działalność Pracowni zaczęła się powoli rozwijać w trzech kierunkach: pedagogicznym, technicznym i naukowym. Tymczasem rosło znaczenie Stacji i jej prestiż. W prasie codziennej z lat 1906
– 1912 pojawiały się ogłoszenia o możliwości sprawdzania szerokiej gamy przyrządów pomiarowych, do których warszawska Izba Miar i Wag nie była przygotowana, a więc: wag laboratoryjnych,
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termometrów rtęciowych, aneroidów, termometrów chemicznych i lekarskich, gęstościomierzy,
liczników elektrycznych, oporników, amperomierzy i woltomierzy. W 1907 roku zatrudnienie
w Stacji wynosiło trzy osoby. Oprócz pracującej od początku Wandy Bouffałowej, przyjęto do pracy
drugą asystentkę Anielę Dembowską i woźnego. Umożliwiło to rozwój działalności gospodarczej,
która odtąd stawała się coraz pewniejszym źródłem finansowania całego przedsięwzięcia.
Już przed I wojną światową wydawane świadectwa uwierzytelnienia były honorowane przez
Główną Izbę Miar i Wag w Petersburgu, zaś niektóre firmy, jak np. Zakłady Farmaceutyczne Spiessa
w Warszawie, eksportowały do Rosji duże partie termometrów lekarskich opatrzone świadectwami
Stacji. Przedstawiona na il. 58 statystyka dowodnie świadczy o potrzebie istnienia w Królestwie
Polskim tej społecznie ważnej instytucji. Z niepełnych danych wynika, że do wybuchu II wojny
światowej zachowała się tendencja wzrostu usług. Załamanie nastąpiło dwukrotnie, w 1915 i 1925
roku. Po raz pierwszy przyczyną było ogarnięcie wojną Królestwa Polskiego, a po raz drugi konkurencja nowo powstałych w GUM laboratoriów.
W 1924 roku Pracownia Fizyczna została przekształcona w Instytut Fizyczny, poszerzając
ofertę usług o różne badania techniczne i konsultacje, zapewniając całemu przedsięwzięciu pełne
utrzymanie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że pracami kierowali wtedy kolejno: doktor Wacław
Werner i dr Leon Ciechomski, a od roku 1935 dr Józef Roliński, później zatrudniony w GUM. W 1931
roku powstał dział kontroli i regulacji liczników energii elektrycznej, który podczas okupacji funkcjonował jako instytucja działająca na potrzeby miasta. Jednak już w 1944 roku prof. Kalinowski
w obawie przed wybuchem powstania warszawskiego i przed możliwością zniszczeń zarządził
ewakuację najcenniejszej aparatury do budynków Obserwatorium Geofizycznego w Świdrze pod
Warszawą. Jak się później okazało, decyzja była słuszna, bowiem gmach przy Krakowskim Przedmieściu został spalony. Ocalały tylko pomieszczenia Instytutu znajdujące się na parterze. Taka
sytuacja dawała szansę na szybkie i pełne reaktywowanie działalności technicznej w Warszawie,
prawie natychmiast po wyparciu z miasta Niemców. Rozpoczął więc profesor prace zabezpieczające
gmachu i uruchomił Stację w lokalu zastępczym w Świdrze (Il. 59). Jednak do pełnego rozruchu
nie zdążył doprowadzić. Na przeszkodzie stanęły zmiany ustrojowe i śmierć samego twórcy, który
zmarł 27 marca 1946 roku w Otwocku i spoczął na miejscowym cmentarzu (kw. VI-6–284). Zgon
profesora położył kres działalności całego Instytutu Fizycznego.
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IX. KU NIEPODLEGŁEJ
Wątki snute w poprzednich rozdziałach zaburzyły chronologię. Wypada więc wrócić do
początku Wielkiej Wojny, która zmieniła oblicze Europy i ukształtowała nowe granice Polski
niepodległej. Po pierwszych zwycięstwach wojsk rosyjskich Niemcy przejęli inicjatywę i od początku października 1914 roku zaczęli przesuwać się ku stolicy Królestwa Polskiego. Utworzony
w tym czasie Centralny Komitet Obywatelski, mimo początkowej niechęci władz rosyjskich, zaczął
przejmować coraz więcej zadań magistratu i administracji państwowej. Niemcy byli coraz bliżej
stolicy. Pierwsze bomby spadły na Warszawę w końcu roku 1915. Wiosną było już wiadome, że
w obliczu klęsk na froncie opuszczenie przez Rosjan Królestwa Polskiego jest kwestią czasu. Rozpoczęła się ewakuacja w głąb imperium carskich urzędów, banków i zakładów przemysłowych. Im
Niemcy byli bliżej Warszawy, tym exodus stawał się bardziej chaotyczny i nerwowy. Platformami
konnymi, dorożkami, wozami chłopskimi wyjeżdżały przez Pragę całe rodziny z dobytkiem.
Po 123 latach niewoli łamał się pod naporem państw centralnych carski reżym. Z 4 na 5 sierpnia
ostatnie jednostki tyłowe armii rosyjskiej opuściły Warszawę, wysadzając za sobą mosty. Jeszcze do 8 sierpnia czasowo stacjonowały na Pradze, ostrzeliwując instalujących się w Warszawie
Niemców i puszczając z dymem ważniejsze budynki prawego brzegu. Ustępowali jedni okupanci,
a ich miejsce zajmowali drudzy.
URZĄD MIAR M.ST. WARSZAWY
Ogólne załamanie rynku i ewakuacja z Warszawy Izby Miar i Wag rozbudziły aktywność
przestępczą rynku. Zaczęły się nasilać oszustwa w handlu detalicznym i hurtowym. W związku
z tym Komitet Obywatelski m. Warszawy, korzystając z liberalnej na początku polityki nowych
okupantów, postanowił jak najszybciej uruchomić zarząd nad miarami – już o czysto polskim
obliczu. Rozpoczęto więc poszukiwanie najodpowiedniejszego kandydata na organizatora. Tak
się złożyło, że członkiem Komitetu Obywatelskiego był wtedy Andrzej Wierzbicki i to on zapewne
wysunął kandydaturę inż. technologa Zdzisława Rauszera, swego kolegi z lat studenckich, na to
stanowisko. Ale sam pretendent przebywał wówczas w Petersburgu, oddzielonym linią frontu od
Królestwa. Ten, niezrażony trudnościami, drogą okrężną przez Finlandię, postanowił jak najszybciej dotrzeć do Warszawy. Po pokonaniu wielu nieprzewidzianych trudności, w końcu 1915
roku stawił się w Ratuszu i po otrzymaniu stosownych prerogatyw, w pierwszych dniach lutego
1916 roku przystąpił do realizacji powierzonego mu zadania. Entuzjazm twórczy Rauszera był tak
olbrzymi, że już w końcu marca utworzył Urząd Miar i Wag m.st. Warszawy, podejmując działalność w opuszczonym lokalu przy ul. Pięknej 66a. Ale sytuacja nie napawała optymizmem. Brak
było wyposażenia, a szczupłość personelu uniemożliwiała choćby podjęcie kontroli rzetelności
rynku bazarowego. Współpracownikami Rauszera w początkowym okresie byli: inż. Bolesław
Janczewski (później pierwszy nadinspektor Warszawskiego Okręgowego Urzędu Miar), Stanisław

69

Zarzycki (kierownik rachuby), Józef Gelbardt (później pierwszy kierownik Obwodowego Urzędu
Miar w Łodzi) i inż. Tadeusz Smoleński (od 1918), jeden z najbliższych i najbardziej zasłużonych.
Pomimo znacznych trudności udało się stopniowo wyposażyć urząd w niezbędne narzędzia
miernicze i przeszkolić personel. Czynności legalizacyjne, które już wkrótce miał podjąć urząd,
miały charakter prawny, czego potwierdzeniem były cechy formalne nakładane na sprawdzane
narzędzia pomiarowe. Coraz mocniej akcentowany przez magistrat stawał się wymóg stosowania
narzędzi mierniczych z cechą urzędową nowego typu (Il. 60). Pierwszy wizerunek cechy legalizacyjnej był inspiracją dla późniejszych projektantów, a charakterystyczny element stylizowanej
tarczy herbowej przetrwał do dziś. Do rutynowych czynności zaczynają urastać rewizje miar. Wiemy
np., że na początku 1917 roku odbyła się kontrola cechowania miar i wag w składach materiałów
medycznych. Kilka miesięcy później przeprowadzono rewizję stosowania przez właścicieli sklepów
ciężarków zaopatrzonych w stemple nowego typu. Okazuje się, że do najczęstszych wykroczeń
dochodzi nie w sklepach, a na placach targowych – podczas czynności ważenia za pomocą wag szalkowych, bez stałego punktu zawieszenia. Jak podawała ówczesna prasa, różnice ważonego towaru
mogły dochodzić nawet do 40 procent na niekorzyść klienta. Odzywają się więc w społeczeństwie
gwałtowne głosy o konieczności wycofania w ogóle z użycia wag tego typu. Batalii o dobro klienta
służą też akcje edukacyjno-informacyjne. Taki cel mają różnego typu odczyty w siedzibie Resursy
Kupieckiej (Senatorska 40), np. Z. Rauszera „O potrzebach i sposobach uproszczenia systemu miar
w Polsce”. Albo znów akcja magistratu promująca stosowanie tablic inż. Mieczysława Teichfelda,
ułatwiających przeliczanie stosowanych dotąd jednostek miar na metryczne.
Piętą achillesową magistratu było finansowanie urzędu, czego konsekwencją stała się konieczność wprowadzenia rozwiązań pośrednich. Pojawiły się instytucje prywatne wspierające urząd.
Na przykład bliżej nieznane dotąd Towarzystwo „Miernik”, które początkowo miało nawet siedzibę
przy Pięknej 66a. Ogłaszało się, że przyjmuje wagi, miary i ciężarki do naprawy i stemplowania
nowym stemplem. Niebawem firma ta przeniosła się na ul. Koszykową 67 i tam funkcjonowała do
początku lat 20. Aliści zostaje nawiązana współpraca z dużą fabryką wag Alfreda Krzykowskiego
(Chłodna 14), która reklamuje się produkcją stemplowanych wag, miar i odważników. W końcu
roku 1917 Rauszer osiąga docelowy stan funkcjonowania Urzędu Miar i Wag m.st. Warszawy, ale
ambicje jego sięgają dalej.
DALEKOSIĘŻNE PLANY
Zamiary Rauszera od samego początku były dalekosiężne. Z myślą o wolnej Polsce wdrażał
metryczny system miar i kreślił plany utworzenia państwowej administracji miar na terenie całego
Królestwa Polskiego. Swe credo na temat znaczenia służby miar i wkładu jej w rozwój życia gospodarczego kraju wyłożył na Nadzwyczajnym Zjeździe Techników Polskich w 1917 roku w referacie
pt. „Zadania prawodawstwa miar i ich związek z potrzebami techniki”. Na zakończenie zjazdu,
z inicjatywy dwóch najaktywniejszych uczestników, Rauszera i inż. Stanisława Krasuskiego, zebrani
podjęli uchwałę następującej treści: Nadzwyczajny Zjazd Techników Polskich uważa za pożądane
ujednolicenie miar w Polsce z zastosowaniem miary metrycznej [...] oraz stworzenie państwowej instytucji do badania miar i przyrządów mierniczych dla potrzeb nauki, techniki i handlu.
W 1917 roku inż. Rauszer zainspirowany przez Jana Zaglenicznego, ministra przemysłu
i handlu w Tymczasowej Radzie Stanu, przygotował wstępną wersję polskiej ustawy o miarach,
której podstawą była funkcjonująca jeszcze w Królestwie Polskim rosyjska ustawa o miarach
i wagach z dnia 2 sierpnia 1899 roku (Il. 61). Projekt został wzbogacony o elementy niemieckiej
ustawy o miarach z 1912 roku i austriacko-węgierskiej z roku 1907, a także o przemyślenia autora. Wersja Rauszera w sposób jednoznaczny wprowadzała jako obowiązujący metryczny system
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miar, pozostawiając dopuszczone do stosowania niektóre popularne jednostki spoza tego systemu,
np. funt, morgę i włókę. Sankcjonowała wprowadzony już w 1915 roku czas środkowoeuropejski, który przyjmował dla Królestwa Polskiego jako godzinowy południk 22,5o na wschód od
Greenwich. Kodyfikowała prawo o kalendarzu, uznając za obowiązujący kalendarz gregoriański.
Sprawą zupełnie nowatorską była koncepcja powołania Komisji Miar Legalnych i Królewskiego
Instytutu Metrologicznego jako instytucji o charakterze naukowym. Do zarządzania pracami
terenowych urzędów miar miał zostać utworzony całkowicie samodzielny wydział. Projekt wymieniał wyłącznie podstawowe jednostki fizyczne, pozostawiając ustanawianie jednostek wtórnych
komisjom złożonym z fizyków, inżynierów i praktyków wywodzących się ze służby legalizacyjnej.
Wprowadzał obowiązek sprawdzania narządzi mierniczych używanych w obrocie publicznym
i przy wykonywaniu czynności urzędowych. Za przekroczenie przepisów ustawy, przewidywał
kary administracyjne i sądowe.
Na przełomie 1917 i 1918 roku był także gotowy schemat organizacyjny nowego ministerstwa przemysłu i handlu, w skład którego miał wejść Główny Urząd Miar, łącznie z Królewskim
Instytutem Metrologicznym (NMI). Koncepcja była bardzo postępowa w porównaniu do ustaw
tego typu obowiązujących w innych krajach Europy, ale i kontrowersyjna. Po ogłoszeniu projektu
ustawy drukiem w roku 1918 między Rauszerem a Stanisławem Kalinowskim, wówczas już prof.
fizyki na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, powstał konflikt wokół odebrania Instytutowi Fizycznemu prawa wykonywania szerokiego zakresu usług. Jako instytucja społeczna miał
on kontynuować dotychczasową działalność w zakresie sprawdzania przyrządów mierniczych
nieobjętych obowiązkiem legalizacji. Stało to w sprzeczności z koncepcją Rauszera, według której
działalność w tym zakresie, utrzymywaną dotąd przez społeczeństwo, powinien zastąpić Główny
Urząd Miar, jako instytucja państwowa powołana do wykonywania nie tylko czynności cywilno-prawnych. W celu rozpatrzenia projektu zostały powołane dwie komisje. W skład pierwszej weszli
profesorowie Politechniki Warszawskiej: Józef Wierusz-Kowalski, Stanisław Kalinowski, Wojciech
Świętosławski, Marian Grotowski i Czesław Domaniewski oraz zaproszony projektodawca dyr.
Rauszer. Komisja owa uznała, że część naukowa jest poprawna, ale zażądała zmian w części administracyjnej. Druga komisja, złożona z przemysłowców i przedstawicieli MPiH, zajęła odwrotne
stanowisko. Po długich dyskusjach, w których uczestniczyli zwolennicy i przeciwnicy obu koncepcji,
ostateczne wnioski uchwalono w myśl propozycji Wierusz-Kowalskiego, który stał się niespodziewanie rzecznikiem Kalinowskiego. W ten sposób zakres uprawnień projektowanego Instytutu
Metrologicznego został zdeprecjonowany przez usankcjonowanie równoległego funkcjonowania
instytucji niepaństwowej, o zbliżonych kompetencjach w zakresie narzędzi mierniczych. Projekt
Rauszera po korektach stał się podstawą opracowania w 1919 roku pierwszego polskiego Dekretu
o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. Praw 1919, nr 15, poz. 211) (Il. 62). Zasadnicza poprawka,
wprowadzona przez Wierusz-Kowalskiego, położyła się cieniem na działalności utworzonego już
w wolnej Polsce Głównego Urzędu Miar, co Rauszer odczuwał jako dotkliwą porażkę swej koncepcji.
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X. ADMINISTRACJA MIAR
II RZECZYPOSPOLITEJ
GŁÓWNY URZĄD MIAR
Dekret o miarach z dnia 8 lutego 1919 roku powołał Główny Urząd Miar jako instytucję
sprawującą nadzór nad rzetelnością i jednolitością miar. Za datę powstania urzędu przyjmuje się
1 kwietnia 1919 roku, tj. dzień nominacji inż. Zdzisława Rauszera na dyrektora instytucji. Wyżej
wymienionym dekretem GUM został przyporządkowany resortowi przemysłu i handlu, mając
specjalny status urzędu przy ministrze, nie będąc jednak częścią ministerstwa. Zgodnie z przyjętą
zasadą, dyrektor urzędu podlegał ministrowi, ale był mianowany przez prezydenta RP na wniosek ministra. Do najważniejszych czynności nowo powstałego urzędu należała realizacja prawa
o miarach (zapis krótki i klarowny), lecz wymagała ona podjęcia różnorodnych czynności organizacyjnych, prawnych i technicznych w samej centrali i w terenie. Koniecznym stało się ujednolicenie
jednostek miar na odziedziczonych po zaborcach terytoriach, wykorzenienie dawnych nawyków,
utworzenie nowej terminologii i przewzorcowanie narzędzi mierniczych w jednostkach systemu
metrycznego. To na początek. Niezbędnym było pozyskanie odpowiednich budynków, wyposażenie w urządzenia techniczne, wyszkolenie personelu, przygotowanie instrukcji i przepisów. Przed
nieliczną kadrą zgromadzoną wokół dyr. Rauszera wyrósł ogrom różnorodnych zadań. Pierwszą,
tymczasową siedzibą GUM był budynek odziedziczony po byłym Urzędzie Miar m. Warszawy przy
ul. Pięknej 66a. Dzielił ją wspólne z Okręgowym Urzędem Miar (OUM) i Miejscowym Urzędem
Miar (MUM). Trudne warunki lokalowe już wkrótce zmusiły kierownictwo do przeniesienia części agend GUM na ul. Marszałkowską 108, róg Chmielnej, do prowizorycznych pomieszczeń po
zakładzie gastronomicznym, a następnie na ul. Jasną 8. W 1921 roku wszystkie biura i pracownie
przy ul. Jasnej zajmowały całe czwarte piętro budynku, ale od samego początku okazały się zbyt
ciasne do prowadzenia sprawnej obsługi interesantów. Przełomowym dla dalszych losów GUM
stał się rok 1922, kiedy to na siedzibę dyrekcji uzyskano jedno skromne pomieszczenie w gmachu MPiH przy ul. Elektoralnej 2a, na parterze środkowej oficyny - w połowie lat dwudziestych
nastąpiła zmiana adresu GUM na ul. Elektoralna 2. Wraz z poszerzaniem obszarów działalności
pozyskiwano kolejne powierzchnie użytkowe, instalując w nich nowe pracownie lub przenosząc
stopniowo z ul. Jasnej. Pierwsze lata istnienia GUM to okres wytężonego trudu organizacyjnego,
któremu cały czas towarzyszyła bieżąca praca statutowa. Na czele GUM stała dyrekcja, której
były przypisane stosowne zakresy odpowiedzialności (Tab. 1). W jej skład wchodzili: dyrektor
Zdzisław Rauszer, który jednocześnie sprawował nadzór nad Wydziałem I naukowo-metrologicznym, I wicedyrektor Stanisław Muszkat, któremu podlegał Wydział II (sprawy karno-prawne),
II wicedyrektor Tadeusz Sągajłło, odpowiedzialny za Wydział III (sprawy administracyjne).
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Do Wydziału I należały wszystkie pracownie metrologiczne i warsztaty. Tu koncentrowała się praca
techniczna i obsługa klientów. Wydział II zajmował się opracowaniami prawnymi, problematyką
koncesji i opłat. Wydział III prowadził sprawy kadrowe, finansowe i gospodarcze. Podlegały mu:
rachuba płac i hala maszyn. Charakterystykę istniejących wówczas pracowni prezentuje krótki
przegląd przedstawiony poniżej.
Jedną z najstarszych była Pracownia wag handlowych. Powstała ona jeszcze w budynku
przy ul. Pięknej 66a i dopiero w 1923 roku została przeniesiona na ul. Elektoralną. Zajmowała się
tematyką ogólną przyrządów do pomiaru masy, a w szczególności wag handlowych i wag dokładnych. Pracowni tej podlegało laboratorium badania wag i ich elementów. W tym samym czasie
przeniesiono do budynku MPiH bardzo zasłużoną Pracownię długości.
Mieściła się w pomieszczeniu piwnicznym o długości 26 metrów i była wyposażona we wzorzec
1 metra wykonany ze stopu stali i niklu, a także w komparator uniwersalny do przymiarów kreskowych i 21-metrowy komparator geodezyjny. W oparciu o przymiary, sprawdzane przez Pracownię,
funkcjonowały bazy geodezyjne stosowane do pomiarów triangulacyjnych kraju i powierzchni
miast. Rozwój elektryfikacji kraju legł u podstawy powstania w 1922 roku Pracowni elektrycznej
– początkowo dla potrzeb badań liczników energii elektrycznej (Il. 63). Zlokalizowano ją w oficynie
od strony „traktu corazziańskiego”, w ośmiu pomieszczeniach na parterze, w trzech piwnicznych
i w części sąsiadującego korytarza. W pokojach parteru mieściły się laboratoria, a w podziemiach
źródła zasilania: akumulatory, prądnice, przetwornice maszynowe i prostowniki. Prace instalacyjne trwały przez kolejne trzy lata, a po ich zakończeniu uzyskano pełne możliwości prowadzenia
nie tylko badań liczników energii elektrycznej, ale i przekładników oraz utrzymywania własnych
wzorców napięcia i oporu. Pracownia składała się z czterech laboratoriów:
•
Pomiarów zasadniczych i sprawdzania przyrządów precyzyjnych,
•
Badań liczników prądu stałego,
•
Badań liczników prądu zmiennego i trójfazowego,
•
Badań przekładników.
W latach 1924 – 1925 przeniesiono bądź zorganizowano od podstaw w gmachu przy ul.
Elektoralnej następujące nowe pracownie:
•
Grawimetryczną – utworzono w celu prowadzenia badań przyspieszenia ziemskiego,
niezbędnego do najdokładniejszych pomiarów stosowanych w wagarstwie. Wyposażona
została w czterowahadłowy przyrząd Sternecka i przenośny odbiornik radiowy służący
do kontroli chronometru podczas jego pracy. Początkowo pracownia nie posiadała własnego personelu i była zmuszona do korzystania z pomocy specjalistów Obserwatorium
Astronomicznego w Krakowie. Dużym jej osiągnięciem było wyznaczenie w 1926 roku
wartości przyspieszenia ziemskiego dla Warszawy, Gdyni i Kartuz;
•
Pomiarów masy – niestety od samego początku była niedostatecznie wyposażona,
posiadała bowiem wagi II i III rzędu, o właściwościach daleko odbiegających od potrzeb. Zajmowane przez nią pomieszczenia uniemożliwiały zainstalowanie wag wysokiej
dokładności;
•
Gęstości – powstała w 1924 roku i dzieliła się na dwa laboratoria, sprawdzania: gęstościomierzy zbożowych oraz areometrów i termometrów;
•
Badania wodomierzy – została zorganizowana w celu podjęcia pomiarów hydraulicznych, których dotąd nie prowadzono. Niestety zarówno pomieszczenie, jak i urządzenia
pomiarowe były nieodpowiednie do potrzeb. W skład wyposażenia wchodziły trzy
stanowiska, zaopatrzone w manometry rtęciowe, różnicowe i nastawne. Zasadnicze
urządzenie miernicze wyposażono w zbiornik, umieszczony na strychu, o pojemności
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zaledwie 2 m³, daleko odbiegającej od potrzeb. Dopiero w końcu lat 20. przystąpiono
do budowy akumulatora wodnego;
•
Manometryczną – w zakresie małych ciśnień. Została wyposażona w przyrząd różnicowy,
tzw. minimetr, zbiornik do gazu z regulacją ciśnienia przy pomocy ciężarków, katetometr
do odczytywania różnic poziomów itd. W celu pomiaru wyższych ciśnień zakupiono
komplet wysokiej klasy przyrządów (Il. 64);
•
Badania gazomierzy – powstała dość późno, bo w 1928 roku, i jako pierwsza została
wyposażona stosownie do potrzeb (posiadała dwa stacjonarne przyrządy sześcianujące
i komplety przyborów przenośnych do sprawdzania tych przyrządów na miejscu zainstalowania). Dysponowała również przyrządami specjalnymi do badań urządzeń typu
gazomierze (Il. 65).
Przy Elektoralnej mieściła się także Pracownia pomiarów objętości, której głównym zadaniem były prace nad zwiększeniem dokładności sprawdzania przyrządów do odmierzania płynów.
Było to niezbędne w związku z rozwojem automobilizmu i chemii. Powstała wówczas konieczność
badania odmierzaczy benzyn, olejów i środków chemicznych, często niebezpiecznych i szkodliwych
dla zdrowia. Dla utrzymania w należytym stanie technicznym własnej aparatury pomiarowej
i podległych urzędów miar, otwarto niewielki warsztat mechaniczny. Do wyrobu stempli i matryc uruchomiono pracownię grawerską, wygospodarowując na te cele pomieszczenia piwniczne.
Udało się także skompletować bibliotekę, która w 1929 roku liczyła około 20 tysięcy tomów, lecz
z braku miejsca ulokowano ją głównie na korytarzach. Otwarto również muzeum miar, o którym
będzie nieco dalej.
Ciekawostką jest, że pracownia pomiarów wielkich ilości gazu powstała we Lwowie z inicjatywy przemysłu zainteresowanego rozliczaniem zużycia tego medium, które już wtedy zaczęło
robić światową karierę. Dopiero po przejęciu pracowni przez GUM uzupełniono jej wyposażenie,
zakupując m.in. rury o różnych średnicach, komplety dysz wylotowych i przelotowych. Pod koniec
lat 20. kupiono zbiornik o pojemności 500 l.
Pomimo wszelkich trudności bilans pierwszego dziesięciolecia służby miar był znaczący.
Zorganizowano w GUM działy: techniczny, prawny i administracyjny. Wyszkolono personel, stworzono podstawy słownictwa zawodowego. Opracowano niezbędne ustawy, a więc: wspomniany już
Dekret o miarach (1919) i jego nowelizację w 1928 roku, Ustawę o rachubie czasu (1922), Ustawę
o przystąpieniu RP do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej (1925), wydano większość przepisów legalizacyjnych, instrukcji i cenników.
URZĘDY MIAR OBYDWU INSTANCJI
Wielowątkowa kompozycja książki uniemożliwia równoczesne utrzymanie chronologii dla
całej osnowy, stąd więc przerwy i powroty. Dlatego musimy cofnąć się do czerwca 1918 roku, by
opisać sytuację terenowej administracji miar na obszarach, które Polska przejmowała wówczas
we władanie. Traktat wersalski kształtował nowy podział Europy. Powstało niepodległe państwo
polskie z rządem centralnym w Warszawie, którego władza w końcu 1918 roku obejmowała tereny
byłego Królestwa Polskiego i zachodniej części Galicji. Długo kształt granicy na Śląsku był niejednoznaczny, trwał bowiem spór graniczny z Czechami. W końcu stycznia 1919 roku linia demarkacyjna
na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie została przerwana przez stronę czeską, a na sporne tereny
wkroczyły wojska pobratymczego narodu, inicjując wieloletni konflikt z Polską. Same walki nie
trwały długo i dla obydwu stron zakończyły się połowicznym rozstrzygnięciem. Ostatecznie poza
granicami Polski znalazło się Zaolzie, bogate Zagłębie Karwińskie oraz znaczna część Spisza i Orawy. Śląsk Cieszyński wszedł w skład województwa śląskiego. Komisarz rządowy ustanowiony dla

75

tego województwa przekazał byłe c.k. urzędy cechownicze w Bielsku i Cieszynie pod zarząd GUM.
Znacznie bardziej skomplikowana była sytuacja na Górnym Śląsku. Nowo powstałe województwo
śląskie było autonomiczną jednostką administracyjną i zgodnie z obowiązującą na tym obszarze
zasadą tworzące się urzędy miar podlegały Wydziałowi Przemysłu i Handlu Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Jednym z konfliktowych obszarów był ciągle Śląsk Cieszyński, dla którego 20
stycznia 1920 roku została powołana Zastępcza Nadinspekcja Urzędów Miar Śląska Cieszyńskiego
jako tymczasowy organ administracji miar.
Sporny teren Górnego Śląska – wg postanowień traktatu wersalskiego miał być objęty plebiscytem.
Zanim do tego doszło, ludność miejscowa wielokrotnie manifestowała swą wolę przyłączenia do Polski.
Po raz pierwszy 15 sierpnia 1919 roku potężnym strajkiem, w czasie którego od kul policji niemieckiej
padło siedmiu górników. Ten haniebny czyn stał się bezpośrednią przyczyną wybuchu I powstania śląskiego. Dnia 2 lutego 1920 roku władzę nad obszarem plebiscytowym objęła międzynarodowa komisja
sojusznicza. Nadal jednak w terenie panowała dawna administracja niemiecka, terroryzując ludność.
Sytuacja doprowadziła do wybuchu II powstania śląskiego, które po pięciu dniach trwania zakończyło się
25 sierpnia 1920 roku. Tymczasem na Śląsk zaczęła napływać ludność niemiecka, której udział w zorganizowanym plebiscycie przesądził o niekorzystnym dla Polski wyniku końcowym. Wówczas to Wojciech
Korfanty, przewodniczący Komitetu Plebiscytowego, wezwał lud Śląska do III powstania, które miało
zasadniczy wpływ na decyzję mocarstw zachodnich w sprawie granic. Polsce przypadła większa część
Śląska, niż było w pierwotnych zamierzeniach, tj. powiaty: rybnicki, pszczyński, część tarnogórskiego,
lublinieckiego, bytomskiego i zabrzańskiego oraz Katowice i Królewska Huta. Wg: J. Krzyk, Spacerownik
powstańczy, Katowice 2011, s. 11–16.

Zarząd nad nią dyrektor Rauszer powierzył Muszkatowi – jako najbliżej związanemu w przeszłości z rejonem Polski południowej. Nasz bohater nie traktował tej decyzji jak skazania na zsyłkę.
W krótkim czasie wymienił personel czeski na polski, dostosował organizację byłych urzędów do
modelu obowiązującego w Polsce i podjął wdrażanie aktualnego prawa o miarach. Po opanowaniu
sytuacji powierzył obowiązki zaufanemu swemu zastępcy inż. Janowi Wernerowi, a sam wrócił
do Warszawy. Pierwszego lutego 1920 roku został powołany na I wicedyrektora Głównego Urzędu
Miar. Zaczął się okres budowy od podstaw administracji miar i wdrażania układu metrycznego.
Powstawały całe zbiory zarządzeń, przepisów i instrukcji. Należało uświadamiać społeczeństwu
sens nowych uregulowań, wygłaszać referaty, podejmować polemiki, podawać wykładnię i wyjaśniać interpretację, w czym niemały był udział I wicedyrektora. Pracy mu jeszcze przybyło po
likwidacji stanowiska II wicedyrektora, gdy cała terenowa administracja miar przeszła pod jego
nadzór. Podwaliny organizacji terenowych urzędów miar dał wspomniany już Urząd Miar m.
Warszawy oraz kilka dobrze zorganizowanych urzędów w byłym zaborze pruskim, austriackim
i w Wilnie. Pierwotnie zasięgiem terytorialnym obejmowały one tylko obszar byłego Królestwa
Kongresowego, bowiem przejmowanie władzy przez Polskę na pozostałych terenach bardzo się
opóźniało. Najwcześniej powstał Warszawski Okręg Administracji Miar, a nieco później Lubelski. W ten sposób wypadki historyczne stopniowo determinowały tworzenie struktur terenowej
służby miar. W 1921 roku GUM rozciągnął nadzór nad urzędami miar Śląska Cieszyńskiego,
a w roku następnym nastąpiło formalne zjednoczenie całej terenowej służby miar przez przekazanie Głównemu Urzędowi Miar nadzoru nad urzędami galicyjskimi, poznańskimi i wileńskimi.
Do roku 1923 udało się zakupić pięć budynków murowanych w różnych miastach i wyposażyć
w niezbędne instrumentarium. W sierpniu 1923 roku pod nadzór GUM zostały oddane urzędy
górnośląskie. Państwo zostało pokryte siecią urzędów miar II (okręgowych) i I instancji (obwodowych), przy czym urzędów II instancji było sześć: w Warszawie, Lublinie, Lwowie, w Królewskiej
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Hucie-Chorzowie (później przeniesiony do Katowic), Poznaniu i Wilnie (Il. 66). Urzędy okręgowe
zajmowały się wykonywaniem niektórych trudniejszych czynności wymagających kosztownego
wyposażenia i wyższych kwalifikacji personelu. Dotyczyło to wzorcowania np.: menzur, kolb i pipet
wysokiej dokładności, anemometrów, termometrów, liczników energii elektrycznej oraz wzorców
podporządkowanych urzędów. Urzędom II instancji podlegały urzędy I instancji, zwane wtedy
miejscowymi urzędami miar, ich ekspozytury i tzw. urzędy lotne (objazdowe). Do zadań MUM
należało załatwianie spraw technicznych i karno-administracyjnych, do ekspozytur wyłącznie
sprawy techniczne. Lotne urzędy wykonywały legalizacje następcze. Ten podział zachował się do
wybuchu wojny.
Stan organizacyjny terenowej administracji miar w roku 1926 został przedstawiony w Załączniku 1. Według sytuacji z 1929 roku miejscowych urzędów miar było 45, cztery ekspozytury,
a urzędów lotnych 40. Łącznie w terenowej administracji miar w tym czasie pracowało 229 osób.
Zwiększał się systematycznie stan kadrowy i liczba legalizowanych przyrządów pomiarowych
(Il. 67). Między rokiem 1919 a 1927 nastąpił blisko siedmiokrotny wzrost tego ostatniego wskaźnika. Ale dopiero po dokonaniu korekty cenników w 1925 roku, wpływy zaczęły rosnąć. W okresie
1927 – 1938 dynamika wzrostu już była zdecydowanie niższa i osiągnęła około 50 procent. Niestety,
poza tą daną, dwóch pozostałych nie udało się odnaleźć. Od 1925 roku ustaliła się niewielka nadwyżka dochodów nad wydatkami i była utrzymywana przez wszystkie lata istnienia administracji
miar. W kwotach wydatków mieściły się nowe zakupy inwestycyjne dla pracowni instalowanych
w budynku przy ul. Elektoralnej i modernizowanych oraz wyposażanie terenowej służby miar.
Stan zatrudnienia w urzędzie wzrastał ze 174 osób w 1922 roku do 237 w 1925 roku i do 304
w 1927 roku, utrzymując się na tym poziomie do wybuchu wojny. Cechą charakterystyczną okresu
tworzenia były częste spotkania organizacyjne w Warszawie naczelników Okręgowych Urzędów
Miar. Zachowało się kilka zdjęć z tego okresu (Il. 68 i Il. 69).
ORGANIZACJA OKRĘGÓW ADMINISTRACJI MIAR
Warszawski Okręg Administracji Miar (OUM-1) utworzono 1 lipca 1919 roku. Było mu
podporządkowanych dziewięć MUM, w tym: dwa w Warszawie i po jednym w Łodzi, Piotrkowie,
Kaliszu, Płocku, Włocławku, Białymstoku i w Siedlcach. Urzędom tym podlegało siedem urzędów
lotnych. Do wybuchu wojny OUM-1 był kierowany przez następujące osoby: inż. Bolesław Janczewski, inż. Jan Werner, inż. Tadeusz Smoleński, inż. Becker, Józef Gelbardt, Gabryłowicz, inż.
Marian Klimko, inż. Antoni Bancer i inż. Włodzimierz Dionizy Rabczewski.
W całym okresie międzywojennym i podczas okupacji wszystkie urzędy I instancji Okręgu
Warszawskiego zajmowały się głównie legalizacją wag, odważników i kontrolą ich stosowania.
Jednak cały OUM-1 rozwijał się znacznie wolniej od pozostałych. Do września 1939 roku nie
powstały tu takie pracownie, które funkcjonowały od dawna w innych okręgach, np. elektryczna,
taksometryczna, gazomierzy i wodomierzy. Działalność okręgu odbywała się zawsze jakby w cieniu GUM, co wyrastało na podłożu przyzwyczajeń, sięgających jeszcze czasów, gdy budynek na
ul. Pięknej 66a służył wspólnie kilku urzędom. Zasadniczą jednak przyczyną niewystarczającego
rozwoju były trudności lokalowe i brak funduszy na powiększenie bazy technicznej. Lokalizacja
urzędu przy ul. Długiej 31, którą wreszcie uznano za stałą, sprawiła, że w 1940 roku budynek
znalazł się w obszarze getta. Skutkowało to kolejnym przeniesieniem na ul. Grzybowską 10. Warto
wiedzieć, że w czasie okupacji na potrzeby obsługi getta Niemcy uruchomili ekspozyturę OUM-1
przy ul. Elektoralnej 2.
Lubelski Okręg Administracji Miar (OUM-2) został utworzony 19 listopada 1919 roku w budynku przy ul. Chopina 24 i w nim funkcjonował do czasu likwidacji (Il. 70). Podlegało mu dziesięć
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MUM: w Lublinie, Kielcach, Radomiu, Pińsku, Kowlu, Końskich, Ostrowcu, Brześciu, Równem
i w Zamościu. Na terenie OUM-2 jeszcze przed I wojną światową istniały znane wytwórnie wag:
Wilhelma Hessa, „Ideal”, „Caudr” i kilku pomniejszych producentów. Wszystkie one przetrwały
I wojnę i kontynuowały produkcję w Polsce niepodległej. Przez dwa dziesięciolecia podlegały
nadzorowi tamtejszego urzędu i korzystały z jego fachowej pomocy. Istniejąca sytuacja wymusiła,
że urząd ten był jednym z pierwszych i najlepiej wyposażonych w aparaturę pomiarową – i to nie
tylko z dziedziny wagarstwa (Il. 71). Już w 1926 roku okręg dysponował dobrze zorganizowaną
pracownią elektryczną, co należało wówczas do wyjątków. Pierwszym naczelnikiem OUM-2 był
inż. Leon Szymański (1919 – 1926), a kolejnym inż. Stanisław Krzywicki (1926 – 1941). W roku
1941 urzędy miar na tym terenie zostały podporządkowane Dyrekcji Miar tzw. Generalnej Guberni
w Krakowie. W Lublinie pozostał tylko MUM, który pracował do 1944 roku. Gdy w lipcu do miasta
wkroczyła armia czerwona, OUM-2 został reaktywowany i istniał do roku 1952 (Il. 72). Ostatnim
naczelnikiem był inż. Maksymilian Wald.
Otwarcie Lwowskiego Urzędu Administracji Miar (OUM-3) nastąpiło dość późno, bo 1 czerwca 1922 roku. Wpływ na to miała skomplikowana sytuacja polityczna, której nie sposób pominąć.
Podpisanie w 1918 roku przez Austriaków zawieszenia broni i toczące się na terenie Galicji walki
miały decydujący wpływ na ukształtowanie południowo-zachodniej granicy. Bohaterska obrona
Lwowa, zakończona opanowaniem miasta przez wojska polskie, a potem utworzenie województwa
lwowskiego, spowodowały oderwanie wszystkich galicyjskich urzędów miar od austriackiego
systemu cechowniczego. Jeszcze w 1918 roku, korzystając z chwilowego zamieszania, Austriakom
udało się wywieźć najcenniejszą aparaturę pomiarową. Były Lwowski Urząd Cechowniczy przy
ul. Lindego 12 nieoficjalnie już w 1919 roku zaczął pełnić funkcję lokalnego ośrodka legalizacji
przyrządów pomiarowych. Wynikało to z rosnących potrzeb miejscowego przemysłu i z sytuacji
pozostawania na stanowiskach dawnych pracowników. Ale działania militarne na terenach zachodniej Ukrainy i Galicji ciągle opóźniały powołanie polskiej administracji miar. Dopiero 1 listopada
1921 roku, jako pierwszy we Lwowie, został utworzony urząd w randze MUM. Podniesienie go do
rangi OUM-3 spowodowało rozciągnięcie nadzoru nad województwami: lwowskim, krakowskim,
stanisławowskim i tarnopolskim oraz nad wschodnią częścią województwa wołyńskiego. Okręgowi
lwowskiemu podlegało wtedy trzynaście MUM. Stan ten ostatecznie w 1939 roku zmniejszył się
do dziesięciu z siedzibami: we Lwowie, Przemyślu, Stanisławowie, Tarnowie, Tarnobrzegu, Jaśle,
Tarnopolu, Drohobyczu, Kołomyi i w Rzeszowie (Il. 73).
Na tym terenie jeszcze przez długie lata obowiązywały niektóre przepisy austriackie, a w obrocie były przyrządy pomiarowe wywzorcowane zarówno w jednostkach rosyjskich, austriackich,
jak i w metrycznych. Czasy się zmieniały i na początku lat 30. OUM-3 stał się jednym z najlepiej
zorganizowanych i zarządzanych. Spotkania rutynowe kierowników MUM należały do stałej
praktyki okręgu (Il. 74). O aktywności pracowników OUM-3 świadczy kilka zachowanych zdjęć obrazujących wykonywanie niektórych czynności technicznych i nadzorczych (Il. 75, 76, 77, 78). Praca
tu była zorganizowana w sześciu działach: technicznym, finansowym, administracyjno-prawnym,
statystyczno-nadzorczym, koncesyjnym i gospodarczym. Okręg organizował wiele cyklicznych
kursów legalizatorskich. Stąd wychodziły inicjatywy wyrobu wielu przyrządów pomiarowych, na
które było nie tylko miejscowe zapotrzebowanie (Il. 79, 80). I tak w latach międzywojennych powstały tu wytwórnie liczników energii elektrycznej, pojemników, odważników i wag. W 1930 roku
dzięki staraniom inż. Zbigniewa Wlassicsa, ówczesnego naczelnika OUM-3, udało się przenieść
urząd do budynku o znacznie wyższym standardzie przy ul. Strzała 12 (później ul. mjr. Albina
Fleszara). Pierwszym naczelnikiem OUM-3 w latach 1922 – 1926 był inż. Kazimierz Biehler, a od
1926 do 1928 roku inż. Marian Klimko. W latach 1928 – 1932 Okręgiem kierował wspomniany
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już inż. Wlassics, a w latach 1932 – 1936 Stanisław Tęczyński. Po nim, do września roku 1939,
stanowisko to zajmował mgr Nikodem Nowotarski. W końcu lat 30. łączne zatrudnienie wynosiło
58 pracowników, z czego w samym Lwowie było 21 osób.
Śląski Okręg Administracji Miar (OUM-4). Teren Śląska przed I wojną światową był podzielony między Austro-Węgry i Prusy. Pod obydwoma zaborami systemy funkcjonowania administracji
miar na tych ziemiach miały wiele podobieństw. Istniał na nich zbieżny system komunalnych,
miejskich i gminnych urzędów wzorcowniczych. W obydwu zaborach wszystkie dokumenty były
sporządzane w języku niemieckim. Jako pierwszy zorganizowano MUM w Katowicach (Il. 81). Po
dłuższych poszukiwaniach dla urzędu znaleziono tymczasową lokalizację w Królewskiej Hucie,
w budynku straży ogniowej, gdzie 21 lipca 1923 roku dokonano uroczystego otwarcia. Zorganizowano werbunek personelu do pracy, warunkując podjęcie zatrudnienia przeszkoleniem na kursie
legalizatorskim w Poznaniu. Pierwszym naczelnikiem OUM-4 został inż. Józef Poźniak, nikomu
nieznany nominat wojewódzki, który z powodu napotkanych trudności po trzech miesiącach zrezygnował z pracy. Po nim kierownictwo objął inż. górniczy Marian Narkiewicz, energiczny i sprawny
organizator. Równocześnie utworzono MUM w Bielsku i Cieszynie, a 10 października 1923 roku
w Rybniku. Urzędy te przystąpiły bezzwłocznie do wykonywania czynności, legalizując beczki do
piwa w browarach, wózki kopalniane, wagi kolejowe na dworcach i w kopalniach oraz popularne
narzędzia miernicze stosowane w handlu. Pierwszą większą inwestycją dokonaną w 1924 roku był
zakup stacji wzorcowniczej do sprawdzania liczników energii elektrycznej (Il. 82). Dzięki temu
pracownia elektryczna była jedną z najlepiej wyposażonych przez cały okres międzywojenny. Duże
urządzenia (przekładniki, ograniczniki) legalizowano na punktach legalizacyjnych w zakładach
energetycznych (Il. 83). W następnych dwóch latach dokonano kolejnych drogich zakupów, m.in.
kompletu wag technicznych, aparatu do sprawdzania podzielni wag przesuwnikowych. W latach
1932 – 1933 w zakładach naprawczych rozpoczęto legalizację gazomierzy i sprawdzanie aparatów
sześcianujących. Po wykonaniu odpowiedniej instalacji wodno-kanalizacyjnej, w połowie lat 30.,
przystąpiono do legalizacji wodomierzy, a w latach 1937 – 1938 podjęto legalizację taksometrów.
Po niespodziewanej śmierci naczelnika Narkiewicza następcą został wspomniany już Stanisław
Markiewicz (1927 – 1939). Jego inicjatywie i operatywności należy zawdzięczać zakup budynku
w Katowicach przy pl. Piłsudskiego 9 (obecnie Rynek 9), zajmowanego do dziś. Dnia 30 grudnia
1930 roku pod ten adres oficjalnie przeniesiono OUM-4 z Królewskiej Huty. W roku 1938 nastąpiła
korekta podziałów terytorialnych. Do Okręgu Katowickiego zostały przyłączone MUM: w Krakowie, a w 1939 roku w Kielcach, Nowym Sączu i Frysztacie i ten stan organizacyjny przetrwał do
września 1939 roku.
Otwarcie Poznańskiego Okręgu Administracji Miar (OUM-5) nastąpiło 1 stycznia 1922 roku,
w budynku odziedziczonym po byłym Królewsko-Pruskim Inspektoracie Legalizacyjnym przy ul.
Wały Jagiełły 2b. I tu nie da się uciec od podłoża historycznego. Klęska państw centralnych sprawiła,
że już 27 grudnia 1918 roku wolny był Poznań, a w niedługim czasie znaczna część terenów będących pod zaborem pruskim. Jednakowoż dopiero powstanie wielkopolskie, zakończone rozejmem
z Niemcami, zdecydowało o powrocie całego regionu do macierzy. Nastąpiło szybkie likwidowanie
różnych urzędów reprezentujących prawo zaborcze, co postawiło przed społeczeństwem Wielkopolski problem utworzenia urzędów miar. Zadanie było bardzo trudne, głównie z powodu braku
wykwalifikowanych kadr. Niemcy bowiem nie dopuszczali Polaków do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Kierownictwo byłego Inspektoratu objął Leon Prawdzic-Szczawiński, prężny
i zdolny organizator, polonizując nazwę urzędu na Dyrekcja Miar w Poznaniu. W porozumieniu
z GUM zaczął prowadzić szkolenia kandydatów na przyszłych pracowników. Nie ograniczano naboru wyłącznie do terenu Wielkopolski, rozszerzając zasięg na cały były zabór pruski, a więc na
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województwa poznańskie, pomorskie i śląskie. Jak trudna i pionierska była to praca świadczy fakt,
że większość zgłaszających się osób mówiła różną, często niezrozumiałą, gwarą śląską lub kaszubską. Rozpoczynano więc od nauki języka polskiego, historii ojczystej i geografii, stopniowo
przechodząc do przedmiotów zawodowych. Z braku materiałów szkolono na dawnych niemieckich
przepisach i zapoznawano z nowym Dekretem o miarach. Okres szkolenia trwał trzy miesiące
i kończył się egzaminem przed komisją w składzie: dyr. Rauszer, naczelnik Prawdzic-Szczawiński
i inspektor Kazimierz Żurawski (Kaszub z pochodzenia), który przeszedł z niemieckiej do polskiej
służby miar. OUM-5 obejmował całe województwo poznańskie i pomorskie, z podlegającymi jedenastoma MUM: w Poznaniu, Gdyni, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Gnieźnie,
Inowrocławiu, Toruniu, Chojnicach i Grudziądzu. Jedne z pierwszych mianowań pracowniczych
noszą datę 25 października 1921 roku. Na legalizatorów powołano wtedy: Kazimierza Malińskiego, Maksymiliana Otomańskiego, Stanisława Staniszewskiego, Wincentego Zwolińskiego
i Edmunda Żychlińskiego, a na starszych sekretarzy OUM-5: Piotra Jewasińskiego i Antoniego
Skąpskiego. Z upływem czasu w urzędzie powstały dobrze wyposażone pracownie masy i siły,
objętości, gazomierzy, wodomierzy, liczników energii elektrycznej itd. Do znaczących osiągnięć
Okręgu Poznańskiego należy zaliczyć sprawną organizację i dobrą obsługę znanych później fabryk
wodomierzy w Poznaniu i Toruniu oraz wytwórni gazomierzy w Tczewie (Il. 84). Po Prawdzic
-Szczawińskim kolejnym naczelnikiem Okręgu był inż. Jan Werner, który kierownictwo sprawował
do pierwszych dni września 1939 roku.
Leon Szczawiński h. Prawdzic (1872 – 1941), kupiec, urzędnik państwowy. Urodził się 18 kwietnia
jako jedyny syn Zdzisława Szczawińskiego, adiutanta płk. Kazimierza Mielęckiego, naczelnika wojennego woj. mazowieckiego w powstaniu styczniowym, i Kazimiery z Ponikiewskich. Około 1894 roku
był współwłaścicielem handlu nasionami pod firmą Jachimowicz & Szczawiński. W 1898 roku podjął
działalność publiczną jako sekretarz komitetu wyborczego do Rady m. Poznania. Co najmniej kilka lat
prowadził gastronomię w hotelu „Bazar”. Do roku 1910 był generalnym przedstawicielem towarzystwa
ubezpieczeniowego „Westa” na Księstwo Poznańskie. Na początku 1908 roku wszedł w skład zarządu
spółdzielni handlowej „Rolnik”, zajmującej się skupem i sprzedażą płodów rolnych. Pojawia się nagle
w 1921 roku jako właściciel wytwórni i składu kapeluszy, wykonując to zajęcie co najmniej do 1927
roku. W międzyczasie zostaje powołany na stanowisko naczelnika OUM w Poznaniu, łącząc biznes ze
służbą państwową. Motywów i daty tej dość dziwnej nominacji nie znamy. (Art. 30 Ustawy z 17 lutego
1922 r. o państwowej służbie cywilnej dopuszczał taką opcję dla urzędników ósmego st. służbowego –
Dz.U. z 1922 r. Nr 21, poz. 164). Odtąd w kontaktach urzędowych zaczyna używać dwuczłonowej formy
nazwiska Prawdzic-Szczawiński. Już jako naczelnik OUM-5 w 1925 roku zostaje odznaczony Krzyżem
Oficerskim OOP. W 1929 roku wchodzi w skład Rady Kościelnej parafii Bożego Ciała w Poznaniu. Dnia
25 października 1930 roku zostaje zwolniony ze służby i przeniesiony w stan spoczynku. Będąc na państwowej emeryturze, wraca do pracy w branży kupieckiej. Umiera w 1941 roku (dokładna data śmierci
i miejsce pochówku pozostają nieznane). Żoną Szczawińskiego była Olga z de Verbno Łaszczyńskich
(1874 – 1952), córka Bolesława Łaszczyńskiego, artysty malarza podejmującego tematykę świecką
i kościelną: „Śmierć Chopina”, „Niepokalane Poczęcie” itd.

Wileński Okręg Administracji Miar (OUM-6). Początki nadzoru państwa nad miarami na
Wileńszczyźnie sięgają pierwszych lat XX wieku. Rubież byłych Kresów Północno-Wschodnich,
w tym Gubernia Wileńska, wchodziła wówczas w skład imperium rosyjskiego. W tych rejonach
cesarstwa, gdzie sieć państwowych izb pomiarowych była niedostateczna, nadzór nad miarami spoczywał na magistratach miast gubernialnych, radach miejskich i powiatowych. Gubernia Wileńska
na przełomie XIX i XX stulecia była obszarem wielkich agrokultur, powiązanych z przetwórstwem
rolno-spożywczym (cukrownie, mleczarnie, młyny, gorzelnie, browary, krochmalnie). Postępujący
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rozwój gospodarczy regionu sprawiał, że w rozliczeniach pieniężnych coraz większą rolę zaczynała
odgrywać rzetelna miara. Wychodząc naprzeciw potrzebom, 1 lipca 1902 roku przy magistracie
miasta Wilna (ul. Trocka 10) władze uruchomiły dla całej guberni Wydział Miar i Wag. Obejmował
on swym nadzorem narzędzia miernicze wyskalowane, zarówno w jednostkach rosyjskich, jak
i w jednostkach metrycznych dopuszczonych do stosowania. Duszą organizacji, a potem kierownikiem w randze inspektora, był Józef Sasinowicz. Stan taki trwał do pierwszych dni sierpnia 1915
roku, kiedy wraz z postępującym frontem nastąpiła ewakuacja carskich urzędów. Odtąd Litwą
i Ziemią Wileńską zaczęły wstrząsać brzemienne dla kontaktów polsko-litewskich wydarzenia
dziejowe. Dnia 18 września 1915 roku Wilno zajęli Niemcy, zezwalając żywiołom litewskim na
utworzenie rządu w ścisłym związku z niemieckimi władzami okupacyjnymi. Nastąpił upadek
działalności polskiego zarządu miasta, a z nim likwidacja Wydziału Miar i Wag. Z początkiem roku
1919 sytuacja na froncie skomplikowała się na tyle, że Wilno przez ponad rok przechodziło z rąk
do rąk (bolszewicy, Niemcy, Polacy, Niemcy, bolszewicy i znów Polacy). Okres działań wojennych
zakończył się 20 lutego 1921 roku inkorporacją Wileńszczyzny do Polski. Było to impulsem do
utworzenia zrębów administracji miar już przy nowym, polskim zarządzie miasta. Trudu tego
podjął się po raz wtóry wspomniany już inspektor Sasinowicz. Pierwszymi i najbliższymi jego
współpracownikami byli wówczas: Edward Szymański, Franciszek Szymański, Witold Adamowicz,
Michał Pollak, Jadwiga Boimska i inni. (Il. 85). Urząd powstał 21 czerwca 1922 roku w siedzibie
byłego gmachu samorządowego przy ul. Trockiej 10. Za początek działalności OUM-6 przyjmuje się
11 sierpnia 1922 roku, dzień wydania rozporządzenia ministra przemysłu i handlu rozciągającego
moc obowiązywania Dekretu o miarach na obszar powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego, brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego i wilejskiego. Początkowo
powstały dwa Miejscowe Urzędy Miar: 15 grudnia 1923 roku w Baranowiczach (kierował nim
Witold Adamowicz) w budynku PKO przy ul. Kosynierów 10 i 10 kwietnia 1924 roku w Grodnie
(którym kierował Michał Pollak) przy ul. J. Piłsudskiego 16. Ze strzępów zapisów, które dotrwały
do naszych czasów dowiadujemy się, że oprócz już wymienionych osób, pracownikiem urzędu
w Baranowiczach był Aleksander Osadowski. Trzeci MUM został utworzony 1 stycznia 1926 roku
w Głębokiem przy ul. Sienkiewicza 4, a czwarty 17 sierpnia 1928 roku w Wilnie przy Trockiej 10
w budynku OUM-6. Dużym sukcesem było wykupienie od prywatnych właścicieli dwóch budynków.
Dom w Grodnie przeszedł na własność skarbu państwa w roku 1928, a w Głębokiem w 1930 roku.
Tempo wykupu obiektów wiązało się z realnymi możliwościami zaciągania kredytów przez urzędy
i podlegało koordynacji GUM. W końcu lat 20. uruchomiono na Wileńszczyźnie dwa Lotne Urzędy
Miar, obsługiwane przez personel urzędów stałych. Ciekawostką jest, że wówczas w kontaktach
miejscowych środowisk z urzędem była stosowana zwyczajowa nazwa Główny Urząd Miar w Wilnie.
Charakterystyczną cechą działalności służby miar na Wileńszczyźnie była nierytmiczność
pracy spowodowana warunkami klimatycznymi. Surowe zimy powodowały spadek liczby legalizowanych narzędzi mierniczych, wzrost następował w okresie letnim. W końcu lat 20. rozpoczęła się
industrializacja Wileńszczyzny. Powstała wtedy w Wilnie Fabryka Aparatów Radiowych „Elektrit”
i stacja radiowa, a w Grodnie fabryka narzędzi rolniczych oraz nowoczesne elektrownie miejskie. Niestety znacznie wolniej postępował rozwój techniczny OUM-6, np. dopiero w 1928 roku
zakończono instalację urządzeń do sprawdzania liczników energii elektrycznej. Zdecydowane
przyspieszenie nastąpiło dopiero w roku 1936, gdy utworzono w Wilnie wydział ogólnotechniczny,
czyniąc odpowiedzialnym Stanisława Ciechanowicza, wcześniej kierującego oddziałem elektrycznym OUM w Lublinie. Zachowały się używane na tym terenie pierwsze stemple legalizacyjne
(Il. 86). Prezentowany odcisk cechy urzędowej pochodzi z roku 1922 i obrazuje na tarczy „Orła”
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i „Pogoń”, z literami „UM” oraz cyframi „2” i „2” po bokach. Cyfry oznaczały rok, w którym dokonano legalizacji (w tym przypadku dotyczyło to roku 1922).
Opisany stan organizacyjny zasadniczo przetrwał niezmieniony do 17 września 1939
roku. W ostatnich dniach poprzedzających wybuch wojny pracownicy OUM-6, S. Ciechanowicz
i E. Szymański, zostali powołani do wojska. Od 1 sierpnia do wkroczenia Rosjan do Wilna, z powodu przedwczesnej śmierci naczelnika Sasinowicza, jego obowiązki przejął Władysław Wyzgo
i pełnił je przez cały okres okupacji.
W tym miejscu należy wspomnieć, że kadry techniczne OUM-6 były zasilane absolwentami
działającej w Wilnie Państwowej Szkoły Technicznej. Przez urzędy miar na tym terenie przewinęli się
jej absolwenci, m.in.: S. Ciechanowicz, A. Osadowski, E. Skibski i E. Szymański, a także powojenni
funkcjonariusze wysokiego szczebla administracji rządowej: Wiktor Obolewicz (wiceprezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości) oraz Witold Bernatowicz (dyrektor OUM w Poznaniu).
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE LWOWIE
Kilka lat poprzedzających VIII Generalną Konferencję Miar (1933) to okres intensywnej
pracy biur metrologicznych uprzemysłowionych krajów nad wzorcami jednostek miar. Dyrektor
Rauszer doceniał doniosłość prowadzenia takich tematów również i w kraju. Dla idei stworzenia
wzorców państwowych napięcia i oporu elektrycznego znalazł szczególne zrozumienie w kołach
elektryków polskich. Jednak ograniczenia budżetowe, szczupłość pomieszczeń GUM i niedostatek
kwalifikowanej kadry stanowiły poważną przeszkodę.
Włodzimierz Krukowski (1887 – 1941) dr inż. elektryk, prof. Politechniki Lwowskiej, metrolog i wynalazca.
Urodził się 10 września w Radomiu jako syn Antoniego, sędziego, i Heleny z Chmielewskich. W 1913 roku
ukończył politechnikę w Darmstadt i podjął pracę asystenta w macierzystej uczelni. Tam też uzyskał
doktorat z odznaczeniem. W latach 1912 – 1926 pracował w fabryce liczników elektrycznych Siemens-Schuckert w Norymberdze jako inżynier, potem kierownik laboratorium. W latach 1920 – 1939 doradca
naukowy i członek Komisji Elektrotechnicznej Głównego Urzędu Miar. W 1926 roku powrócił do Polski
na stałe i został dyrektorem Zakładów Siemens w Warszawie. Przez kilka lat prowadził wykłady zlecone
na Politechnice Warszawskiej. W 1930 roku został profesorem Politechniki Lwowskiej i kierownikiem
laboratorium elektrycznego. Pracę dydaktyczną łączył z działalnością konstrukcyjno-doświadczalną.
Uzyskał ponad 50 patentów w Niemczech, Polsce i innych krajach; głównie z konstrukcji liczników indukcyjnych i elektrolitycznych oraz elektrycznych przyrządów pomiarowych. Dużo publikował w języku
niemieckim, rosyjskim i polskim. Przez wiele lat aktywnie współpracował z GUM, przyczyniając się do
powstania działu elektrycznego i do opracowania wielu instrukcji oraz przepisów o narzędziach mierniczych. Po zajęciu Lwowa przez Niemców, z 3 na 4 lipca 1941 roku wraz z grupą polskich profesorów
został aresztowany i zamordowany. Wychował wielu metrologów-elektryków, m.in.: Andrzeja Jellonka,
Jarosława Kuryłowicza i Artura Metala, po wojnie profesorów politechnik we Wrocławiu, Poznaniu
i Gliwicach. Żoną jego była Helena z Wasilkowskich, lekarz pediatra, po wojnie docent Instytutu Matki
i Dziecka. Grób symboliczny profesora jest na Powązkach; spoczywa w nim jego małżonka (kw. 44-II-4).
Wg: J. Kubiatowski, A. Jakubowska, Krukowski Włodzimierz [w] Słownik biograficzny techników polskich,
Warszawa 1992, z. 2, s. 94–96.

Po wielu konsultacjach i wahaniach górę wzięła koncepcja prof. Włodzimierza Krukowskiego, skoncentrowania problematyki wzorców elektrycznych we Lwowie (Il. 87). Nadarzała się
sprzyjająca ku temu okazja, bowiem autor pomysłu w 1930 roku otrzymał nominację na profesora
Politechniki Lwowskiej i kierownictwo nowo powstałej Katedry Pomiarów Elektrycznych. Dawało
to szansę na stworzenie tu właśnie warunków do organizacji własnej bazy wzorców elektrycznych
i wykształcenia przyszłej kadry dla potrzeb GUM. Nie bez wpływu na sprawę miał przychylny
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stosunek tamtejszego środowiska uczelnianego w osobach: prof. Gabriela Sokolnickiego, Kazimierza Idaszewskiego i Stanisława Fryze. A trzeba wiedzieć, że w owym czasie tylko pięć krajów, tj.:
USA, Niemcy, Wielka Brytania, ZSRR i Japonia, prowadziło prace nad jednostkami elektrycznymi.
W 1931 roku zapadła decyzja utworzenia przy Politechnice Lwowskiej Pracowni Precyzyjnych Pomiarów Elektrycznych, przekształconej później w Oddział zamiejscowy GUM. Do pracy przystąpił
dość szczupły zespół pracowników katedry, do którego (oprócz Krukowskiego) należał inż. Artur
Metal (Il. 88) i laborant Jan Langner.
Środki techniczne, jakimi wtedy dysponowano, były co najmniej skromne: kilka ogniw
wzorcowych produkcji Weston i Cambridge oraz kilka oporników wzorcowych firmy Otto Wolff.
Do prowadzenia pomiarów Krukowski zaprojektował oryginalny komparator, którego wykonanie
zlecił ostatniej z wymienionych firm. Na miejscu już wykonano specjalny termostat napełniony
naftą rafinowaną (Il. 89). Jeszcze w 1932 roku, na zamówienie szwajcarskiego Urzędu Miar i Wag
oraz przedsiębiorstwa Siemens-Halske w Berlinie, według własnego oryginalnego pomysłu Krukowski podjął produkcję ogniw wzorcowych, w seriach od 30 do 50 sztuk. Wykonał też pewną ich
liczbę na własne potrzeby badawcze. Powtarzając kilka razy w roku pomiary porównawcze siły
elektromotorycznej, zaobserwował bardzo dużą jej stałość, sięgającą kilku mikrowoltów. Kilkanaście wyselekcjonowanych ogniw posłużyło do utworzenia grupowego wzorca napięcia. Tuż przed
wybuchem wojny rozpoczęto prace mające na celu powiększenie stabilności ogniw, do czego m.in.
miało służyć wyznaczenie współczynników temperaturowych poszczególnych biegunów. Prace
z różną intensywnością trwały prawie do połowy 1941 roku. Pierwszym etapem tworzenia wzorca
oporu było skompletowanie zestawu grupowego składającego się z wysokostabilnych rezystorów
1 Ω. W tym celu, w znanych nam już firmach Otto Wolff i w Leeds and Northrup, dokonano zakupu
pojedynczych oporników, różniących się między sobą konstrukcją i technologią wykonania. Przez
cały rok 1932 prowadzono pomiary porównawcze, na podstawie których wyselekcjonowano kilka
najbardziej stabilnych egzemplarzy.
Artur Metal (1907 – 1997), inż. elektryk, prof. Politechniki Szczecińskiej i Poznańskiej. Urodził się we
Lwowie 1 stycznia. Studia inżynierskie ukończył w 1931 roku na Oddziale Elektrycznym Politechniki
Lwowskiej. W roku następnym podjął pracę jako asystent prywatny w Katedrze Pomiarów Elektrycznych,
kierowanej przez prof. Wł. Krukowskiego. W latach 1935 – 1937 zajmował się konstrukcją liczników
elektrycznych w fabryce „Kontakt” we Lwowie. W roku 1941 został ewakuowany przez Rosjan do Krasnodaru, gdzie pracował jako zastępca naczelnego konstruktora w fabryce przyrządów pomiarowych ZIP.
W 1945 roku z falą repatriacyjną osiedlił się w Jeleniej Górze i podjął zatrudnienie w fabryce lotniczych
przyrządów pokładowych „Ascania”. W latach 1947 – 1952 pracował jako główny konstruktor w zakładzie
produkcji liczników „Pafal” w Świdnicy. Jednocześnie (1947) został adiunktem w Katedrze Pomiarów
Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, a w 1955 roku docentem. W roku 1962 został profesorem
i kierownikiem Katedry Miernictwa Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Był jednym z twórców
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze i wykładowcą miernictwa elektrycznego, członkiem Rady
Techniczno-Naukowej OBRME „Lumel”. W latach 1934 – 1986 współpracował z Zakładem Metrologii
Elektrycznej GUM, a od 1962 roku był członkiem Rady Naukowej ds. Metrologii. W 1968 roku uzyskał
przeniesienie na Politechnikę Poznańską, na stanowisko dyrektora Instytutu Elektroniki. Zmarł 31
stycznia w Poznaniu i spoczął na cmentarzu w Miłostowie (pole PU-kw. OP-1). Wg: A. Barański, Jubileusz
Profesora Artura Metala, „Metrologia i Probiernictwo” 1997, nr 1, s. 33–34.

Prowadzone we Lwowie prace nad wzorcami elektrycznymi były na tyle obiecujące, że nawiązano współpracę z instytucjami zagranicznymi, takimi jak: Biuro Międzynarodowe Miar i Wag
(BIPM), brytyjskie Państwowe Laboratorium Fizyczne (NPL) oraz niemiecki Instytut Fizyczny
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(PTR). Podjęto też kontakty z amerykańskim Państwowym Biurem Wzorców (NBS) i francuskim
Centralnym Laboratorium Przemysłu Elektrotechnicznego. W końcu grudnia 1932 roku w BIPM
dokonano porównań międzynarodowych wzorców napięcia i oporu: Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Francji, Japonii i USA (wyłącznie wzorzec napięcia). Nową serię pomiarów, w której uwzględniono
wzorce napięcia i oporu: Polski, ZSRR i USA (wyłącznie wzorzec oporu), rozpoczęto w lipcu 1933
roku. Porównano wówczas pięć ogniw konstrukcji Krukowskiego oraz tyleż ogniw Cambridge
i Weston, będących własnością GUM.
KONFLIKTOWA SYTUACJA
W ciągu ostatnich pięciu lat, poprzedzających wybuch II wojny światowej, Główny Urząd
Miar był wstrząsany falą procesów sądowych o przywrócenie dobrego imienia samej instytucji,
dyr. Rauszerowi i urzędnikom, zniesławionym przez jednego z pracowników. Rozpowszechniane
przez niego fałszywe informacje mogły wywołać niepokój społeczny i nadwerężyć zaufanie nie tylko
do GUM, ale i do struktur państwa w ogóle. Były pożywką dla wszelkich niechętnych tej instytucji
i dla przeciwników ładu publicznego.
Jak wiadomo, od początku drugiego dziesięciolecia urzędu, dyrektor niejako „boczną furtką”
zaczął wprowadzać do praktyki wątki naukowe. Coraz śmielej zatrudniał młodych inżynierów
i doktorów. A nie było to łatwe z wielu względów. Brakowało w GUM klimatu do prowadzenia pracy naukowej i osób, które potrafiłyby rozbudzić pasje badawcze, przyciągając swym autorytetem
młodzież. Rauszer, jako kierownik organu administracji rządowej, do podwójnej roli nie mógł
aspirować. W tych warunkach nowy narybek co najwyżej przybywał do GUM po to, żeby zdobyć
praktykę w unikalnym zawodzie metrologa, a potem przejść do pracy w przemyśle państwowym,
w spółkach wielkich koncernów zagranicznych albo w modnych wówczas biurach technicznych.
Tylko nieliczni pasjonaci wiązali się z urzędem na dłużej, a i ci podejmowali równolegle pracę
dodatkową. Zapewne i kolejny kandydat do pracy, którego w połowie 1933 roku zaangażował
Rauszer, postąpiłby tak samo, gdyby nie konflikt, w który sam się uwikłał. Inżynier A.S., absolwent
Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej, zdolny, śmiały i zdecydowany, mając 30
lat, był właścicielem kilku polskich i zagranicznych patentów. Jawił się jako mąż opatrznościowy
predestynowany na organizatora w urzędzie pracowni pirometrycznej. Aktywność swą rozwinął
z wielkim rozmachem: przebudował pomieszczenia, zaangażował personel i sprowadził z zagranicy
najpotrzebniejsze aparaty. Miał trudny charakter i niedługo potem popadł w konflikt ze swym
przełożonym dr. Witoldem Kasperowiczem (Il. 90). Widocznie spór na tyle był poważny, że sprawa
oparła się o Rauszera, który stanął po stronie zwierzchnika. Wówczas A. S. wystąpił ze skargą do
ówczesnego ministra przemysłu i handlu, Henryka Floyar-Rajchmana, uważając siebie za ofiarę
panujących w GUM stosunków. Kiedy jeszcze trwało badanie okoliczności incydentu, inżynier
A.S. otrzymał wypowiedzenie pracy „za niesubordynację”. Był to wstęp do wieloletniego konfliktu.
Tymczasem zwolnione po nim stanowisko objął następca, który stwierdził, że wśród zakupionych
wcześniej urządzeń dla nowej pracowni część nie ma oryginalnych tabliczek znamionowych, co
świadczyłoby o niewiadomym źródle ich pochodzenia. Sprawa trafiła do prokuratury. Śledztwo
wykazało, że A. S. zamówił owe urządzenia w angielskiej firmie Cambridge, która wykorzystywała
jego własny patent. Problem w tym, że jeden z warszawskich wytwórców owe urządzenia produkował na kraj po niższych cenach. Okazję wykorzystał sprytny A. S. i niektóre egzemplarze kupił
w kraju jako zagraniczne, a różnicę cen zainkasował na własne konto.
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NUDA VÉRITAS
Tymczasem 20 maja 1934 roku w niskonakładowym warszawskim tygodniku „Bunt Młodych” (red. Jerzy Giedoyć) pojawił się nieduży artykuł, w którym anonimowy autor poddał totalnej
krytyce GUM i sens w ogóle istnienia instytucji. I wszystko być może po pewnym czasie uległoby wyciszeniu, gdyby nie reakcja prof. Kazimierza Bartla, który w artykule pt. „Nie zniszczyć
dobrze zorganizowanych instytucji i placówek naukowych”, na łamach „Ilustrowanego Kuriera
Codziennego” wziął w obronę urząd. Wtedy dopiero ujawnił się autor (znany nam już inż. A. S.).
W stołecznych dziennikach: „Gazecie Polskiej”, „Kurierze Porannym” i „Wiem Wszystko” zamieścił
szereg napastliwych i złośliwych artykułów szkalujących urząd jako całość i jego pracowników,
wymieniając kilku z nazwiska. Bodaj najwięcej fałszywych słów wypowiedział pod adresem dyrektora. Rozpoczął się przeciwko A.S. proces w sądzie okręgowym o zniesławienie. Na rozprawie
zarzuty przeciwko Rauszerowi oskarżony ograniczył już tylko do dwóch: kompromitowania Polski
na arenie międzynarodowej i tolerowania nadużyć przy budowie gmachu „G”. Pierwszą insynuację sprowadził do zaniechania wprowadzenia w Polsce termodynamicznej skali temperatur.
Jednak skala owa nie została jeszcze wówczas ostatecznie zdefiniowana i w tym stanie nie mogła
być przyjęta przez Międzynarodową Konferencję Miar, a tym bardziej przez GUM. Drugi zarzut,
kwestionujący wysokość kosztów budowy, został oddalony na podstawie przedstawionych faktur
i opinii rzeczoznawców. Ekspertyza budowlana wykazała, że gmach „G” został wystawiony zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i jest bezpieczny w użytkowaniu. Pod koniec rozprawy adwokat
reprezentujący powoda poinformował sąd, że 1 lipca 1936 roku Politechnika Lwowska nadała inż.
Rauszerowi tytuł doktora honoris causa i że został on powołany na członka Międzynarodowej
Konferencji Miar w Paryżu. Ostatecznie sąd skazał A. S. na 6 miesięcy więzienia i 500 zł grzywny.
Strony złożyły apelacje. W roku 1937 nastąpiło apogeum rozpraw przeciwko inżynierowi A.S., które
toczyły się przed sądem okręgowym, odwoławczym i najwyższym. Wokół procesu był olbrzymi
szum medialny. Relacje podawała nie tylko prasa stołeczna, ale i prowincjonalna, np.: „Czas” (krakowski), „Kurier Poznański” oraz (śląska) „Gazeta Robotnicza”. Rozprawy sądowe przeciągnęły
się co najmniej przez 1938 rok. Nie wiadomo, czy do września 1939 roku skompromitowanego
bohatera zdarzeń dosięgnął wymiar sprawiedliwości. Pewne jest, że jeszcze w maju i czerwcu 1939
roku prowadził on w Warszawie zakład „Technika Hartownicza”, wytwarzający elektryczne piece
przemysłowe i wanny do kąpieli olejowych. Podczas okupacji mieszkał w Warszawie i przez pewien
czas zarządzał biurem pośrednictwa nieruchomościami. Co stało się z nim w czasie powstania
warszawskiego, brak informacji.
PRÓBA BILANSU DWUDZIESTOLECIA
Mimo zaostrzającej się sytuacji międzynarodowej, dwudziestolecie administracji miar upływało pod znakiem dokonywania bilansu osiągnięć i porażek. Sama uroczystość miała skromny
charakter. Wiemy tyle, że odbyła się w urzędzie przed południem 1 kwietnia 1939 roku, zaś wieczorem „Pod Bukietem” (Il. 91) odbył się bankiet dla kadry. Wielu uczestników nie zdawało sobie
wtedy sprawy, że następny okrągły jubileusz odbędzie się już w zupełnie innej rzeczywistości
i w mocno przerzedzonym składzie. Na razie koncentrowano się na sukcesach. W minionym okresie udało się opracować niezbędne podstawy prawne funkcjonowania instytucji, a więc: Dekret
o miarach (1919), Ustawę o rachubie czasu (1922), Ustawę o przystąpieniu RP do Międzynarodowej
Konwencji Metrycznej (1925), nowelizację Dekretu o miarach (1928).
W okresie 1919 – 1939 wydano łącznie ponad 60 przepisów dotyczących miar i narzędzi
pomiarowych, ogłoszonych w „Dzienniku Ustaw” i w „Monitorze Polskim”. W GUM zorganizowano
dział techniczny, prawny i administracyjny. Wyszkolono personel i stworzono podstawy słownictwa
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zawodowego. Opublikowano kilkadziesiąt prac badawczo- technicznych. W prasie fachowej ukazało się wiele artykułów autorstwa własnych pracowników i osób związanych ze środowiskiem
metrologii. Na przykład w „Przeglądzie Technicznym” i w „Przeglądzie Elektrotechnicznym”
publikowali dyr. Rauszer, prof. Krukowski i inż. Józef Rząśnicki (Il. 92). Autorzy prezentowali
możliwości pomiarowe służby miar, charakterystyki urządzeń pomiarowych zainstalowanych
w GUM, problemy eksploatacyjne, możliwości techniczne różnych pracowni i zadania na przyszłość.
Do najważniejszych osiągnięć zaliczono: wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego i stworzenie baz
triangulacyjnych w całym kraju, objęcie legalizacją nowych dziedzin pomiarowych, związanych
z rozliczeniami energii elektrycznej, gazu ziemnego, świetlnego, gazów technicznych, ropy naftowej
i jej produktów. GUM prowadził porównania międzynarodowe tradycyjnych wzorców długości
i masy oraz podjął prace nad nowymi wzorcami, np.: temperatur, światłości, oporu i napięcia
elektrycznego. Od podstaw stworzono całą sieć służby miar ze sprawnie działającą infrastrukturą
organizacyjną i techniczną. Począwszy od roku 1925, zaczęto rozwijać system instytucji upoważnionych, którego pomysłodawcą był prof. Krukowski. Legalizacją w tym systemie objęto masowo
stosowane narzędzia miernicze, takie jak: wagi, odważniki, przymiary, liczniki energii elektrycznej
itd. Uznany za zło konieczne wraz z upływem lat był ograniczany. Wszystko to udało się wykonać dość skromnemu zespołowi pracowników. W latach 1935 – 1939 stan zatrudnienia w GUM
ustabilizował się i tuż przed wybuchem wojny wynosił 87 osób i jeden vacat (o stanie osobowym
terenowej administracji miar brak wiadomości). Wizytówką instytucji był Wydział Techniczny,
w skład którego wchodziło trzynaście pracowni:
1. Pomiarów Długości,
2. Pomiarów Czasu i Częstotliwości,
3. Pomiarów Masy,
4. Pomiarów Objętości Cieczy,
5. Wodomierzy,
6. Odmierzaczy i Przepływomierzy Paliw Płynnych,
7. Gazomierzy,
8. Pomiarów Gęstości Cieczy,
9. Wag Handlowych,
10. Pomiarów Gęstości Ciał Sypkich,
11. Pomiarów Temperatury,
12. Manometryczna,
13. Pomiarów Elektrycznych.
Szczegółowy stan organizacyjny w tym okresie przedstawiono w Załączniku 2. Wydarzeniem
historycznym początku drugiego dziesięciolecia była VIII Generalna Konferencja Miar, która miała
miejsce w Paryżu 3 października 1933 roku. Polskę na niej reprezentowali dyr. Rauszer i prof. Krukowski, którzy nieomal w przededniu obrad dysponowali danymi z porównań międzynarodowych
własnych wzorców napięcia i oporu (przeprowadzonych w BIPM). Dla miernictwa elektrycznego
była to bardzo ważna konferencja. Zobowiązywała rządy państw Konwencji Metrycznej do zastąpienia międzynarodowych jednostek elektrycznych jednostkami absolutnymi. Innym doniosłym
dla metrologii wydarzeniem roku 1933 było posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Miar, na
którym ustalono dzień 1 stycznia 1940 roku, jako ostateczny termin zastąpienia „obecnego systemu” jednostek elektrycznych „systemem bezwzględnym”. W deklaracji końcowej podano po raz
pierwszy oficjalnie przeliczniki wzajemne tych jednostek.
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Oprócz oczywistych sukcesów były też i porażki. Klęską wręcz stawała się coraz większa
ciasnota pomieszczeń i brak kadr z wyższym wykształceniem, w szczególności absolwentów politechnik. Wiele starań czynionych w kierunku zatrudnienia młodych inżynierów kończyło się
porażką. Na początku drugiego dziesięciolecia Rauszer podjął bez większego powodzenia próbę
nadania pracowniom GUM charakteru naukowego, przy zachowaniu wszystkich dotychczasowych
form działalności. Pewnym atutem było wystawienie w 1929 roku wolno stojącego pawilonu „G”,
w którym zainstalowano kilka nowoczesnych pracowni: pojemników wysokiej dokładności, odmierzaczy, przepływomierzy benzyny, gazomierzy, kryz, wodomierzy i taksometrów oraz podjąć
prace studialne. Ale prowadzenie innych poważnych tematów badawczych było możliwe tylko
poza gmachem przy Elektoralnej. I tak: w Katedrze Miernictwa Elektrycznego Politechniki Warszawskiej prof. Kazimierz Drewnowski zorganizował pracownię fotometryczną, a w roku 1931
prof. Krukowski przy Katedrze Pomiarów Elektrotechnicznych Politechniki Lwowskiej uruchomił
pracownię wyposażoną w bardzo dobrej klasy wzorce oporu i napięcia. W latach 1935 – 1939,
przy ul. Niecałej (w Galerii Luxenburga) w Warszawie, utworzono nowoczesne pracownie areometryczną i termometryczną, z którymi współpracował Krukowski jako konsultant naukowy, a także
dokonywał okresowych wzorcowań precyzyjnych kompensatorów sił termoelektrycznych. W ten
sposób GUM stawał się coraz bardziej rozproszony i pozbawiony ośrodka koordynującego, co
przy ówczesnym systemie przesyłu informacji przysparzało coraz większych kłopotów. Wówczas
to zaczęła dochodzić do głosu koncepcja budowy własnych gmachów na peryferiach Warszawy.
Tymczasem sytuacja polityczna w Europie stawała się coraz bardziej skomplikowana, a wszystkie
fundusze państwowe były kierowane na cele związane z obronnością kraju. Wobec istniejących
uwarunkowań wszelkie plany i zamierzenia GUM zostały nastawione bardziej na przetrwanie niż
na rozwój (Il. 93).
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XI. MROKI OKUPACJI
Wybuch II wojny światowej sprawił, że część pracowników administracji miar już w końcu
sierpnia została zmobilizowana i wzięła udział w kampanii wrześniowej. Niektórzy polegli, inni
dostali się do niewoli, jeszcze inni kontynuowali walkę konspiracyjną w kraju lub jawną w formacjach polskich na Zachodzie. Niestety wielu z terenu Śląska i Mazur zostało przymusowo wcielonych
do wermachtu. Niemcy, wszedłszy do kraju, odnieśli się z pewnym szacunkiem do działalności
urzędów miar, co jednak nie przeszkodziło im zamordować w obozach wielu ich pracowników.
Podobnie zachowali się Rosjanie. Nim to nastąpiło, przymusowo zmieniono podział terytorialny
całej administracji miar. Okręgi warszawski i lubelski znalazły się na terenach tzw. Generalnej
Guberni i weszły w skład niemieckiej dyrekcji służby legalizacyjnej z siedzibą w Krakowie. Okręgi
katowicki i poznański włączono do Rzeszy Niemieckiej, podporządkowując je władzom administracji miar we Wrocławiu i w Berlinie. Przynależności terytorialne okręgów lwowskiego i wileńskiego
były bardziej skomplikowane i ulegały kilkakrotnym zmianom, do czego jeszcze wrócimy.
W GŁÓWNYM URZĘDZIE MIAR
Tragiczną kartę zapisał Główny Urząd Miar w czasie okupacji hitlerowskiej. W pierwszych
dniach wojny, po ewakuacji biur MPiH, cały budynek przy ul. Elektoralnej pozostał do dyspozycji
GUM, a dyr. Rauszer, jako komendant XI Okręgu OPL, stał się faktycznym jego zarządcą i kierującym obroną. Podczas wrześniowych nalotów gmach był celem bombardowań, ale mimo całej
grozy sytuacji ataki niemieckie nie spowodowały większych szkód. Zniszczony został fragment
gmachu z przejazdem bramnym, zbiory biblioteczne i magazyny. W 1940 roku uszkodzenia prowizorycznie naprawiano sposobem gospodarczym i przywrócono gmachowi w miarę normalne
funkcjonowanie. Pozostała tylko przez całą okupację zburzona i zasypana gruzem brama główna,
lecz co z tego wynikło, dowiemy się nieco dalej.
Od sierpnia do października 1939 roku trwały w GUM wzmożone zmiany kadrowe. Kilkunastu pracowników zostało zmobilizowanych do wojska. Byli to w większości ludzie młodzi, w pełni
sił twórczych i zajmujący odpowiedzialne stanowiska, np. dr hab. J. Roliński, dr A. Kwiatkowski
czy inż. S. Wolff. Po zakończeniu kampanii wrześniowej ci pracownicy, którym udało się przeżyć
i uniknąć więzień niemieckich lub sowieckich, zgłosili się do pracy. Niektóre stanowiska zajęły
osoby uprzednio zatrudnione w terenowych urzędach miar. Sytuacja jednak na tyle się zmieniła,
że aby w okupacyjnych warunkach zapewnić zatrudnienie i płace, nie można było przyjmować
wszystkich chętnych. Wobec takich ograniczeń dyr. Rauszer musiał dokonywać trudnych wyborów.
Po utracie możliwości kierowania administracją miar GUM zszedł do rangi strażnika dotychczasowego dorobku. W tych warunkach zadaniem personelu była ochrona mienia od zniszczeń
i zachowanie dla Polski wykwalifikowanych sił fachowych. Znaczna część pracowników zajmowała
się doskonaleniem przepisów, wykorzystując wcześniej nagromadzony materiał i przygotowywała
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formy do natychmiastowego podjęcia pracy po usunięciu okupanta. Uzupełniano braki kadrowe,
utrzymywano w sprawności aparaturę pomiarową i wyposażenie warsztatu mechanicznego. Zabezpieczano dokumentację metrologiczną, akta, matryce, stemple oraz zapasy polskich formularzy.
Kompletowano też i uzupełniano bibliotekę techniczną. W tym czasie udało się nawet wzbogacić
wyposażenie pracowni wiskozymetrycznej i tachometrycznej. Fundusze na zakupy pozyskiwano
z opłat legalizacyjnych. Na początku okupacji ogólny stan kadrowy GUM zmniejszył się o około 10
procent w porównaniu do stanu przedwojennego i wynosił 78 etatów (łącznie z dyrekcją), w tym dwa
vacaty. A oto jak wyglądała w tym czasie struktura organizacyjna urzędu (Tab. 2). Dwie komórki
organizacyjne stanowiły o całym obliczu urzędu: Wydział I (Naukowo-Metrologiczny) zatrudniał
łącznie 27 osób i Wydział III (Spraw Ogólnych) 40 osób. W Wydziale I najliczniejszą była Sekcja IX
(Pomiary elektryczne), którą kierował inż. H. Dziewulski, pozostając równocześnie naczelnikiem
całego Wydziału. W Wydziale III najwięcej osób pracowało w grupie personelu pomocniczego.
Rosjanie nie interesowali się działalnością Oddziału zamiejscowego GUM do końca czerwca
1941 roku, tj. do zajęcia Lwowa przez Niemców. Potem dopiero całym dorobkiem zajęli się naukowcy
z PTR. Jaka to była forma, dowiadujemy się z fragmentu listu prof. A. Metala do Autora książki:
Gdy w ostatnich latach wojny klęska Niemiec była nieuchronna, PTR zaczął ewakuować swoje
pracownie do małych prowincjonalnych miast. Wówczas to wzorce RP wraz z aparaturą zostały
zrabowane przez Niemców ze Lwowa i ukryte w jednym z zakonspirowanych laboratoriów PTR,
które zatrudniało kilka osób i mieściło się w niewielkiej fabryce mechanicznej w Weida (Turyngia).
W POLSCE CENTRALNEJ
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie funkcjonował w okupacyjnych warunkach nieprzerwanie do 1 sierpnia 1944 roku. Lokalizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 10 sprawiła, że podczas
powstania warszawskiego znalazł się w obszarze ciężkich walk 9 kompanii ppor. Romana Wyczółkowskiego, pseudonim „Romański” z batalionu „Kiliński”. Niebawem po godzinie „W” w budynku
schroniła się grupa pracowników urzędu i ich rodzin, łącznie 18 osób, z których większość przebywała tam już od kilku dni. Dnia 4 sierpnia, podczas zmasowanego bombardowania rejonu ul.
Grzybowskiej i pl. Grzybowskiego, budynek runął, grzebiąc pod gruzami 13 osób, w tym 6 dzieci.
Spośród dwóch osób ciężko rannych jedna przeżyła, dając świadectwo tragedii.
Po zajęciu siedziby Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach okupant wyznaczył w charakterze
nadzorcy Niemca o nazwisku Tschentscher. Osobnik ten pozostawił po sobie nadspodziewanie dobre wspomnienie. Był dbałym gospodarzem, w trosce o właściwy poziom wykonywanych czynności
legalizacyjnych nie zwalniał ludzi z zajmowanych stanowisk. Nie przyczynił się też do żadnych
zniszczeń i strat, a nawet zabiegał o poprawę stanu technicznego budynku oraz o zakup nowego
wyposażenia. W roku 1941, za czasów jego „kadencji”, zbudowano garaż i akumulatornię (Il. 94,
95). Do pracowni pomiarów elektrycznych zakupiono (1943) wysokiej klasy kompensator prądu
stałego z wyposażeniem, ostatecznie uruchomiony dopiero w 1953 roku (Il. 96). W pewnej mierze
przyczynił się do uwolnienia z obozów hitlerowskich Z. Rauszera, St. Muszkata i St. Krzywickiego,
umożliwiając im aż do końca wojny wykonywanie zawodu w podległym sobie urzędzie. Do tego
tematu wrócimy w osobnym podrozdziale.
Po zajęciu przez Niemców Wielkopolski, we wrześniu 1939 roku, działalność Okręgowego
Urzędu Miar w Poznaniu została zawieszona. W końcu listopada wraz z grupą niemieckich urzędników przybył do Poznania inż. dypl. Uhlich, mianowany naczelnikiem Okręgu przez Ministerstwo
Gospodarki Krajowej w Berlinie. Był to człowiek rozumny, inteligentny i wysokiej klasy specjalista
– długoletni pracownik służby legalizacyjnej w Austrii i Niemczech. Niebawem jednak odwołano go,
przysyłając na jego miejsce z Wiednia inż. dypl. Reitera, radcę legalizacyjnego, fachowca elektryka,
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byłego naczelnika okręgu westfalskiego służby miar. Ten zapisał się w pamięci podwładnych jako
fanatyczny zwolennik Hitlera i „polakożerca”. Wraz z dr Quassowskim, zarządcą niemieckiej służby
legalizacyjnej, który kilkakrotnie wizytował urząd, zapewniali, że okręg poznański będzie wzorem
dla innych w całej Rzeszy. Takie stawianie sprawy paradoksalnie było na rękę polskiemu personelowi, gdyż umożliwiło dokonywanie zakupu wielu cennych urządzeń pomiarowych, takich jak
np. mostek Scheringa do sprawdzania przekładników prądowych i napięciowych, prasa tłokowa,
pałąki miernicze, które były wykorzystywane jeszcze po wojnie przez wiele lat.
NA KRESACH WSCHODNICH
Wybuch wojny załamał działalność administracji miar na Kresach nieco później niż w innych częściach kraju. Według ówczesnej koncepcji obronnej urzędy na wschodnich rubieżach
miały zadanie ukrycia mienia administracji miar, ewakuowanego z zachodnich i centralnych
województw. Jednak postępy zastosowanej przez Niemców wojny błyskawicznej spowodowały, że
wszystkie założenia straciły aktualność. Do Kamionki Strumiłowej, oddalonej od Lwowa o około
50 km w kierunku północno-wschodnim, zdążono jedynie wywieźć i tam czasowo zabezpieczyć
mienie MUM w Ostrowie. Tereny okręgu lwowskiego i wileńskiego po 17 września 1939 roku znalazły się na obszarach pod trzykrotnie zmieniającą się okupacją. Tym samym w całkowitą izolację
popadł Okręgowy Urząd Miar we Lwowie i oddział zamiejscowy GUM. Działalność OUM-3 od
pierwszych dni okupacji była naznaczona tragicznym piętnem. Już bowiem 1 września, z niewiadomych przyczyn, miasto opuścił naczelnik Nowotarski, mianując dzień wcześniej swym zastępcą
Franciszka Kamiańskiego i przekazując mu kierownictwo nad okręgiem. Jak się później okazało,
w drugiej połowie września 1939 roku, naczelnik zginął zakatowany przez nacjonalistów ukraińskich w miejscowości Warwaryńce w okolicznościach dziś już niemożliwych do odtworzenia.
Po pierwszym wewnętrznym wstrząsie OUM-3 prowadził w miarę normalną działalność do czasu
oblężenia miasta. Lwów najpierw oblegali Niemcy, później Sowieci. Miasta bronił nieliczny garnizon
polski, dowodzony przez gen. Władysława Langnera, lecz 21 września 1939 roku obrona uległa
przeważającej sile bolszewickiej, a następnego dnia został podpisany akt kapitulacji. Rozpoczęła
się antypolska histeria. Treny Małopolski Wschodniej ze Lwowem, pod nazwą Ukrainy Zachodniej,
dnia 1 listopada zostały włączone w skład Ukraińskiej Republiki Rad. Piątego listopada, z polecenia
N. M. Iwanowa, zastępcy przewodniczącego Komitetu do spraw Miar i Przyrządów Pomiarowych
przy Radzie Komisarzy Ludowych ZSRR, na bazie OUM-3 powstał Lwowski Oddział Miar i Przyrządów Pomiarowych. Pełnomocnikiem owej organizacji przy Lwowskim Obwodowym Komitecie
Wykonawczym został niejaki Łukianow (nominat partyjny), faktyczny nadzorca urzędu i donosiciel.
Rosjanie początkowo darzyli pewnym respektem urząd, gdyż był im potrzebny do sprawowania
władzy. Kierowanie powierzyli F. Kamiańskiemu i na razie nie przeprowadzili żadnych zmian personalnych. Urząd otrzymał nakaz używania sowieckich instrukcji, druków i cech legalizacyjnych
oraz dostosowania zasad swego funkcjonowania do modelu obowiązującego w ZSRR. Z zadaniem
prowadzenia infiltracji personelu została przyjęta do pracy jako legalizatorka Rosjanka o nazwisku
Demidowa. Ale to były dopiero początki.
Na zajętym terenie nowa władza zaczęła swe rządy od likwidacji własności prywatnej. Zmiany
te najszybciej odczuł handel, który z rąk indywidualnych właścicieli został przejęty przez kooperatywy. Dotychczasowa działalność MUM, nastawiona głównie na obsługę sektora prywatnego,
doznała wtedy gwałtownego paraliżu. Spadła radykalnie liczba legalizowanych wag, odważników,
przymiarów i innych powszechnie stosowanych narzędzi mierniczych. Tymczasem sytuacja społeczna Polaków pogarszała się z dnia na dzień. Więzienia zapełniali aresztowani, którzy pod różnymi
pretekstami byli przetrzymywani i szykanowani. Młodzież w wieku poborowym była zmuszana
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do ćwiczeń wojskowych przysposabiających do rekrutacji. Okupant nałożył na gospodarzy rolnych
wysokie kontyngenty zbożowe i mięsne. W tych trudnych warunkach zmian i zagrożenia infiltracją
urząd potrafił jeszcze zachować polski charakter. Stanowili o tym ludzie w nim zatrudnieni, tacy
jak Franciszek Kamiański, Józef Noworyta, Maksymilian Wald i inni.
Dzień 22 czerwca 1941 roku to cezura poprawnych stosunków rosyjsko-niemieckich. Tego
dnia o świcie wojska hitlerowskie, łamiąc pakt przyjaźni Ribbentrop-Mołotow, wkroczyły na tereny
ZSRR. Już pierwszego dnia wojny Lwów został gwałtownie zaatakowany, a 30 czerwca nowi „wyzwoliciele” zajęli miasto. Razem z nimi wkroczył słynący z okrucieństw batalion Nachtigal, złożony
z Niemców i Ukraińców. Dnia 1 lipca województwa: stanisławowskie, tarnowskie i wschodnia część
lwowskiego zostały włączone do Generalnej Guberni jako Dystrykt Lwowski, zaś południowa część
Polesia i Wołyń do Komisariatu Rzeszy Ukraina. Wraz z Niemcami przybyli do miasta nacjonaliści
ukraińscy z szefem swej organizacji Stefanem Banderą. Niemcy, a wraz z nimi tysiące Ukraińców,
przystąpili do pogromów ludności polskiej. Szczególnie dramatyczna była sytuacja we Lwowie,
gdzie już w nocy z 3 na 4 lipca doszło do masowej eksterminacji inteligencji polskiej. Ofiarą zbrodni
padło wówczas 27 profesorów lwowskich wyższych uczelni, wśród których był także Włodzimierz
Krukowski – więcej na temat tej tragedii w następnym rozdziale.
Wraz z próbą odbudowy niepodległości Ukrainy, podjętą przez Banderę, Ukraińcy zaczęli
organizować zręby swej administracji. Dnia 1 lipca Niemcy zezwolili im na utworzenie we Lwowie
Urzędu Miar i Przyrządów Pomiarowych. Dyrektorem mianowali Ukraińca o nazwisku Połoszynowicz, a zastępcą Ewgena Chemczuka, byłego pracownika OUM-3. Obydwaj dokonali gruntownej
reorganizacji Urzędu. Z 38 osób zatrudnionych przez Rosjan zostało tylko 16. Reszta z powodu
braku zajęcia i środków finansowych otrzymała bezpłatne, bezterminowe urlopy. Dnia 21 lipca
wyszedł zakaz Połoszynowicza używania w mowie i w korespondencji urzędowej języka polskiego
z umotywowaniem, że urząd znajduje się na ziemiach ukraińskich. Urząd pod ukraińską dyrekcją
funkcjonował tylko do pierwszych dni sierpnia roku 1941, zawiodły bowiem nadzieje Ukraińców
na niepodległość, a samego Banderę i członków jego rządu Niemcy osadzili w obozach koncentracyjnych. Dnia 16 września 1941 roku na podstawie decyzji Oddziału Głównego Gospodarki
(podległego Zarządowi Generalnej Guberni w Krakowie) powstała Lwowska Dyrekcja Miar. Z polecenia władz niemieckich na jej czele stanął inż. dypl. Bogdan Czerny, przed wojną kierownik MUM
we Lwowie. Wydawało się, że po okresie degradacji urzędu nastąpiła jego stopniowa odbudowa
(Il. 97). Do końca 1941 roku zostali przywróceni do pracy wszyscy poprzednio bezterminowo
urlopowani i przyjęto nowych pracowników. Stan zatrudnienia osiągnął trzydzieści pięć osób:
siedemnaście w Dyrekcji Miar, dziewięć i dwa vacaty w urzędach miar we Lwowie, dwie i vacat
w Stanisławowie, cztery i vacat w Samborze, trzy w Tarnopolu oraz jedna osoba i vacat w Kołomyi.
Zaczęły znów funkcjonować lotne urzędy miar. Przez cały okres rządów ukraińskich urzędy miar
na tym terenie były ostoją polskości. Świadczy o tym choćby fakt, że na oryginalnej liście personalnej z 1942 roku wszyscy, z wyjątkiem jednej osoby, mieli zadeklarowaną narodowość polską.
Pod koniec 1943 roku było wiadome, że klęska Niemców jest już nieunikniona. Z 3 na 4
stycznia 1944 roku Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną granicę Polski w Sarnach na
Wołyniu, co dało sygnał do podjęcia przez polskie podziemie akcji „Burza”. Zachował się opis
wydarzeń z tego okresu rozgrywających się w Ob. UM–Tarnopol, który jako reprezentatywny
wart jest przytoczenia: Na początku marca 1944 r. lokal miejscowego urzędu miar zostaje zajęty
przez niemieckie władze wojskowe, co powoduje przerwanie jego działalności. W dniach 11 – 19
marca miasto jest ostrzeliwane przez artylerię sowiecką, a pracownicy przebywają w piwnicy
budynku urzędu. Jeden z pocisków wpada do korytarza i tam eksploduje, uszkadzając ściany
i instalację elektryczną. Inwentarz urzędu, w obawie przed zbliżającym się frontem, zostaje ukryty
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częściowo w piwnicy budynku, a częściowo w mieszkaniu prywatnym jego kierownika. Mimo
wydanego przez Niemców nakazu opuszczenia miasta pozostaje on [kierownik] na stanowisku,
dozorując mienie, aż do przymusowego wysiedlenia. Nie odnoszą skutku wcześniej podejmowane
przez niego interwencje u starosty w sprawie zabezpieczenia najcenniejszych części inwentarza.
Przygotowane do ewakuacji pozostają na miejscu i później ginie po nich wszelki ślad.
Nastąpiła przerwa w działalności administracji miar na terytorium byłego OUM-3. Na zajmowanym przez Rosjan obszarze przez krótki okres doszło do współpracy Armii Czerwonej z 27.
Wołyńską Dywizją Armii Krajowej operującą na tym samym trenie. Pomyślny przebieg wypadków
sprawił, że 24 lipca akowcom udało się zająć Lwów, jeszcze przed Rosjanami. Dnia 27 lipca armia
sowiecka „zluzowała” akowców, swych krótkotrwałych sprzymierzeńców, przejmując miasto we
władanie. 1 lipca 1944 roku, jeszcze przed zajęciem Lwowa, władze sowieckie reaktywowały na
zajmowanych terenach Oddział Miar i Przyrządów Pomiarowych, wyznaczając swego pełnomocnika w osobie A. Kuźniecowa, którego wkrótce zastąpił inny „aparatczyk” o nazwisku Wasiljew.
Na stanowiskach pracy trwała większość dawnego personelu, żyjąc coraz bardziej realną nadzieją końca wojny. Tymczasem wycofujące się wojska niemieckie dokonywały w mieście rabunku
wszystkiego, co wydawało się wartościowe, w tym cenniejszego wyposażenia OUM-3. Gwałtowna
ofensywa I Frontu Ukraińskiego w styczniu 1945 roku sprawiła, że utknęło ono w Krakowie i tylko
dzięki akcji sprawnie zorganizowanej przez dawnych pracowników krakowskiego urzędu miar
część mienia uniknęła kradzieży i zniszczenia. Zabezpieczenia tego dokonali Ewa Zaporowska,
wówczas dozorczyni budynku urzędu przy ul. Krupniczej, wraz ze swym mężem Franciszkiem
Zaporowskim. Już w lutym 1945 roku po konferencji jałtańskiej stało się wiadome, że Małopolska Wschodnia wraz ze Lwowem i Stanisławowem zostanie poza granicami Polski. W atmosferze
terroru i dramatów osobistych większość pracowników urzędu zadeklarowała zamiar opuszczenia
województw lwowskiego, wołyńskiego i tarnopolskiego w ramach akcji repatriacyjnych. Do końca
roku 1945 co najmniej kilkudziesięciu naszych pracowników wraz z rodzinami przybyło do Polski,
stanowiąc kadrę organizującej się już w nowych warunkach geopolitycznych polskiej administracji
miar. W tym miejscu publikujemy wykaz repatriowanych, których nazwiska udało się ustalić:
Józef Antoń, Władysław Bursztyn, Bogdan Czerny, Franciszek Kamiański, Stanisław Kłos, Stanisław Kuch, Jan Langner i Artur Metal (obydwaj b. pracownicy oddziału zamiejscowego GUM),
Marian Nowak, Jerzy Noworyta, Józef Noworyta, Seweryn Pöckh, Tadeusz Sadłowski, Tadeusz
Szenderowicz, Rudolf Tymicz, Maksymilian Wald, Tadeusz Wierzbiński i Stanisława Zieglerowa.
Dziewiętnaście osób zostało po tamtej stronie granicy.
Straty OUM-3 na skutek działań wojennych i pozostania przynależnego doń terytorium poza
granicami kraju były nie do policzenia. Ogółem wyniosły 72 procent stanu kadrowego z 1939 roku.
Do roku 1945 zwolniono ze służby z różnych powodów 19 pracowników. Wielu było aresztowanych,
represjonowanych i ślad po nich zaginął. Strat materialnych nikt nawet nie oszacował. Całe mienie
ruchome uległo zniszczeniu bądź rabunkowi.
Przedstawiając okupacyjne losy Okręgowego Urzędu Miar w Wilnie, należałoby nawiązać do
czasów międzywojennych. Przez cały okres istnienia Polski niepodległej Ziemię Wileńską zalewały
fale obopólnych animozji, kładąc się ponurym cieniem na wzajemne stosunki pobratymczych narodów. Zarzewiem konfliktów było Wilno i sprawa niepodległości Litwy. Zgodnie z porzekadłem
„gdzie się dwóch bije…”, tam skorzystała Rosja. Pomimo zaciętej obrony Wilna przez młodzież
polską, 19 września 1939 roku miasto opanowała Armia Czerwona. Nastąpiła likwidacja polskich
struktur administracyjnych. Został aresztowany prezydent miasta dr Wiktor Maleszewski i zerwane więzy z GUM. W. Wyzgo, kierujący wówczas Okręgowym Urzędem Miar w Wilnie jako p.o.
naczelnika, zajmował stanowisko do 10 października, gdy Ziemia Wileńska została włączona do
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Litewskiej Republiki Rad. Wkrótce polski urząd miar przemianowano na litewski, po czym Wyzgo
i reszta dawnego personelu otrzymała wymówienia pracy. W czerwcu 1941 roku do Wilna wkroczyli
Niemcy, a wraz z nimi nacjonalistyczne oddziały szaulisów (litewska dywizja LVR pod dowództwem Pawilasa Plechawicziusa i bataliony policyjne). W czasie okupacji niemieckiej litewski urząd
miar nie przerywał swej działalności, a nawet do pracy przyjął niektórych wcześniej zwolnionych
pracowników, w tym np. W. Wyzgę i F. Szymańskiego. Ten stan trwał do lipca 1944 roku, tj. do
czasu zajęcia z powrotem Wilna przez Armię Czerwoną i reaktywowania Litewskiej Socjalistycznej
Republiki Rad. Urząd został wtedy przemianowany na Komitet ds. Miar i Przyrządów Pomiarowych
z siedzibą w Moskwie. Wyzgę Rosjanie mianowali naczelnikiem grupy rewizyjnej, pozostawiając
go na tym stanowisku do 15 sierpnia 1946 roku, tj. do czasu jego wyjazdu do Polski z ostatnią falą
repatriacyjną. On to, jako były kierownik nieistniejącego już OUM-6 i członek dawnego personelu,
ostatni opuścił miasto, zmykając kartę historii polskiej administracji miar na Ziemi Wileńskiej.
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XII. MARTYROLOGIA I STRATY WOJENNE
Do roku 1941 władze niemieckie nie wykazywały większego zainteresowania działalnością
GUM, co umożliwiało mu funkcjonowanie mocą prawa Rzeczypospolitej o zasięgu ograniczonym
okupacyjnymi realiami. W tym roku zarząd legalizacyjny Generalnej Guberni przysłał z Krakowa
niemieckiego nadzorcę Heinricha Wichmana, Saksończyka z pochodzenia (szypra z zawodu), który
pozostał na tym stanowisku do wybuchu powstania warszawskiego. Dzień 1 sierpnia 1944 roku był
w GUM zwykłym roboczym dniem, podczas którego wszyscy znajdowali się na swych stanowiskach
pracy. Oto jak potoczyły się okupacyjne losy niektórych naszych pracowników.
GODZINA „W”
Godzina „W” uniemożliwiła powrót do domu wielu osobom, które z konieczności pozostały na
noc w gmachu. Już 2 sierpnia ul. Elektoralna, pl. Żelaznej Bramy i okolice były obiektem ostrzału
artyleryjskiego i bombardowań lotniczych. Jako że gmach GUM miał mocne mury, głębokie piwnice
i był zarządzany przez pozostającą w nim dyrekcję, stał się schronieniem dla rodzin pracowników
oraz dla ludności okolicznych domów. Wszystkie pożary były skutecznie gaszone przez załogę
i ochotników. Ale dwa dni okazały się krytyczne. Po raz pierwszy 6 sierpnia mówiący po rosyjsku
żołdacy w mundurach niemieckich wypędzili z gmachu grupę ponad 100 mężczyzn i rozstrzelali
u zbiegu Elektoralnej z Przechodnią. Od początku powstania w budynku GUM nieprzerwanie
przebywali dyr. Rauszer, Muszkat i Dziewulski, sądząc, że powstanie niebawem się skończy i ich
obecność będzie niezbędna do przywrócenia ładu i porządku. Sądny dzień nastąpił 7 sierpnia.
Gdy wzmogły się naloty niemieckie, wszyscy trzej, do których dołączył woźny Jan Krupa, ukryli
się w jednym z pomieszczeń gospodarczych. Kiedy około godziny 10 w sąsiednim pomieszczeniu
zapalił się opał, sytuacja zmusiła ich do wyjścia z ukrycia. Wtedy zostali natychmiast schwytani
i aresztowani przez Niemców. Tego dnia znów mówiący po rosyjsku żołdacy w mundurach niemieckich wyprowadzili z gmachu grupę ponad 150 mężczyzn i rozstrzelali (do szczegółów tej egzekucji
wrócimy nieco dalej). Tragedię tę upamiętniają dwie tablice: jedna przy ul. Przechodniej i druga
na wschodniej ścianie liceum ogólnokształcącego przy ul. Elektoralnej 5/7 (Il. 98). Nie dość im
było na tym. Po trzecią grupę przyszli jeszcze tego samego dnia i wypędzili do punktu zbornego
w kościele św. Wojciecha na Woli. Przez kilka dni nie zaglądali do gmachu. Nastał jednak 13 sierpnia, kiedy wyprowadzili z piwnic ostatnią partię osób i tą samą drogą wygnali na Wolę, by potem
wysłać do Oświęcimia lub na roboty przymusowe do Rzeszy. W tej sytuacji, opustoszały budynek
będący celem nalotów niemieckich, pozostawiono na pastwę płomieni.
NA POLU MOKOTOWSKIM
Inżynier Franciszek Żydanowicz do końca sierpnia 1939 roku był pracownikiem Poznańskiego
Okręgowego Urzędu Miar. Z dniem 1 września uzyskał przeniesienie do Pracowni Elektrycznej
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GUM i tu był zatrudniony przez okres okupacji. Wybuch powstania warszawskiego zaskoczył go
w al. Niepodległości, podczas powrotu z działki, znajdującej się na Polu Mokotowskim. Nagle
o godzinie 17 ruszyło z różnych stron natarcie powstańców na ul. Rakowiecką, która na całej
swej długości była ważnym ośrodkiem oporu Niemców. Atak nastąpił równocześnie od strony
ulic: Wawelskiej, Puławskiej, wylotu Sandomierskiej, Wiśniowej i Kazimierzowskiej. Od strony
ul. Wawelskiej, wzdłuż al. Niepodległości, uderzył batalion „Odwet” pod dowództwem por. „Romana” (inż. Juliusz Sobolewski). Wówczas odezwała się bateria czołgów i karabinów maszynowych
stojąca na Polu Mokotowskim i zaczęła dziesiątkować zgrupowanie. W pewnym momencie Żydanowicz znalazł się w „oku cyklonu”. Wraz z około 20 przypadkowymi osobami ukrył się więc
w nieukończonym gmachu Urzędu Patentowego w al. Niepodległości. Budynek był wtedy zajęty
przez oddział Austriaków, których stosunek do zgromadzonych przypadkowych uciekinierów był
dość obojętny. Tymczasem walki przeciągały się do późnych godzin wieczornych i nocnych. Plutony
ze zgrupowania „Granat” były atakowane przez baterie niemieckie na Polu Mokotowskim. Po początkowych sukcesach nastąpiło załamanie, a ze zgrupowania pozostała tylko połowa stanu osobowego.
W pewnym momencie oddziały powstańcze zostały zepchnięte w czworobok ulic: Sucha, 6 Sierpnia,
al. Niepodległości i Wawelska. Walki w okolicy, prowadzone z różnym nasileniem, przeciągały się
na następne dni, przy czym szczególnie groźna była bateria wroga na Polu Mokotowskim. Dnia
10 sierpnia oddział Austriaków zajmujący Urząd Patentowy został zluzowany przez Niemców.
Wtedy wszystkich przebywających tam cywilów natychmiast wyprowadzono do koszar przy
ul. Rakowieckiej. Nazajutrz, 11 sierpnia, mężczyzn oddzielono od kobiet i skierowano do komendy
policji w al. Szucha, kobiety zaś do obozu przejściowego w Pruszkowie. Następnego dnia wszyscy
mężczyźni zostali bestialsko zamordowani vis-à-vis budynku policji. Na skutek sprzecznych informacji o losach grupy mężczyzn, wśród których był F. Żydanowicz, Tadeusz, jego brat (później
prof. Politechniki Warszawskiej), przebywający na początku roku 1945 w Krakowie, sądził, że
Franciszek przeżył i został skierowany w Warszawie do kopania rowów. Jeszcze w pierwszych
dniach stycznia występował do władz niemieckich o przeniesienie go do pracy zgodnej z posiadanym wykształceniem. Prośby pozostawały bez odpowiedzi. Istnieje duże prawdopodobieństwo,
a nawet pewność, że Żydanowicz został rozstrzelany w al. Szucha już dnia 12 sierpnia 1944 roku.
Po wojnie natrafiono na stos leżących tam zwęglonych ciał i popiołów ludzkich. Szczątki te zebrano
i wraz z dziesiątkami tysięcy ton prochów masowych egzekucji pochowano na Cmentarzu Wolskim.
TRZYNAŚCIE DNI NA ELEKTORALNEJ
Przygotowania do samorzutnej obrony Elektoralnej zaczęły się 1 sierpnia tuż po godzinie
17. Zainicjowała je grupa osób złożona głównie z małoletniej młodzieży, głównie synów i córek
pracowników urzędu. Zaczęto wznosić dwie barykady, z których jedna odgradzała pl. Bankowy od
ul. Przechodniej, opierając się o dom mieszkalny Elektoralna 1, druga przecinała ulicę na wysokości
rotundy byłego Banku Polskiego (pl. Bankowy 1). Jak wspominał Rauszer, widział tam wtedy po
raz ostatni Wilhelma Weihsa (elektromontera w GUM). W krótkiej rozmowie rzucił dyrektorowi
euforyczne zapewnienie: Póki ja tu jestem, […], żaden czołg nie przejdzie przez tę przeszkodę.
W tej gorączkowej sytuacji młodzież w różnym wieku, wśród której znaleźli się m.in. Eugeniusz
Adamowicz (jr) i Roman Weihs (młodszy syn Wilhelma) na balkonie ponad wejściem głównym
gmachu, zaczęli gromadzić butelki z płynami zapalającymi. Tymczasem w okolicy rozpoczęły się
pierwsze walki powstańcze: natarcie na koszary policji przy ul. Cieplej, na gmach sądów przy ul.
Leszno, na szpital ewangelicki przy Karmelickiej oraz potyczki uliczne przy Ogrodowej, Żelaznej
i pl. Żelaznej Bramy. Około godziny 18 zaczęła się seria udanych akcji powstańczych w tym rejonie.
Mimo silnego ostrzału z Ogrodu Saskiego powstańcy rozbili oddział własowców na pl. Żelaznej
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Bramy i opanowali plac, zajęli też ul. Elektoralną po Solną i pl. Bankowy. Kompania harcerska
i pluton łączników walczyła z samochodami pancernymi wroga na Senatorskiej i pl. Bankowym.
Po pewnych lokalnych sukcesach sytuacja powstańców zaczęła się jednak komplikować. Dnia 3
sierpnia poprawa pogody pozwoliła Niemcom na użycie lotnictwa. Szczególnie dramatyczny dla
losów całej okolicy był drugi tydzień powstania. Poprzedziło go potężne natarcie niemieckie, które
wspierane samolotami wyszło z Woli dnia 5 sierpnia. Nazajutrz, od wczesnych godzin rannych,
silne bombardowanie lotnicze objęło okolice ulic Chłodnej i Elektoralnej. Ciężkie straty ponosiła
ludność cywilna zamieszkała na tym terenie, jak również gromady uciekinierów uchodzących
tędy z Woli do Śródmieścia. Grupy ludzi z płonących w okolicy domów zaczęły zapełniać piwnice
Urzędu. Ponieważ wszystkie pożary były skutecznie gaszone, gmach nasz jako jedyny w okolicy nie
płonął. Dużą sprawność wykazywała w tym własna ochotnicza drużyna strażacka. Porządek utrzymywało dzień i noc pozostające w gmachu kierownictwo GUM. Rano 6 sierpnia batalion brygady
Dirlewangera przystąpił do uderzenia wzdłuż Chłodnej i Elektoralnej, w kierunku Żelaznej Bramy.
Niemcom chodziło o przebicie się do otoczonego przez powstańców dowództwa swego garnizonu,
który mieścił się w Hotelu Europejskim (przy pl. Piłsudskiego). Dla powstańców pl. Żelaznej Bramy
był również ważnym punktem strategicznym ze względu na utrzymanie łączności Woli ze Śródmieściem i Starym Miastem. Samoloty raz po raz bombardowały okolice Hal Mirowskich, kościoła
św. Karola Boromeusza i budynków Straży Ogniowej przy ul. Chłodnej. W godzinach południowych Niemcy osiągnęli Hale Mirowskie i spychając oddziały powstańcze, przedarli się do Ogrodu
Saskiego, a następnie do dowództwa garnizonu. Nadszedł kolejny tragiczny dzień – 7 sierpnia.
Od rana Reinefarth uderzający od strony Woli skierował większość swej grupy w ul. Chłodną. Na
czele oddziałów, za dwoma ciężkimi czołgami, postępował II batalion Dirlewangera, pędząc przed
sobą ludność cywilną. Za wojskiem posuwały się oddziały policji. Po krótkim oporze na skrzyżowaniu Chłodnej z Żelazną batalion Dirlewangera natarł dalej Elektoralną ku pl. Bankowemu.
Po południu z pl. Grzybowskiego ruszyło polskie przeciwuderzenie. Początkowo zepchnęło ono
Niemców ku pierwszej Hali Mirowskiej, gdzie zacięte walki trwały do zmierzchu. Wieczorem
wykrwawione oddziały powstańcze wycofały się w okolice Grzybowskiej i pl. Grzybowskiego.
W ten sposób Niemcy utrzymali ważną dla nich arterię Wolska-Chłodna-Ogród Saski, zachowując łączność ze swymi oddziałami w Ogrodzie Saskim. Wśród osób, które Niemcom posłużyły za
żywą tarczę, znalazła się grupa naszych pracowników wypędzonych tego dnia wieczorem z piwnic
GUM. Ciąg dalszy ich losów znamy z relacji uczestniczki dramatu, Aleksandry Bajtasiak (studentki), zamieszkałej przy ul. Leszno 4. Oto fragmenty: Pędzono nas […] przez ogród Ministerstwa
Skarbu i przez płonące ulice do Solnej 5, gdzie przetrzymano nas całą noc do godz. 11 w dzień.
Ograbiono nas wtedy z zegarków i kosztowności. Grupa aresztantów liczyła 23 osoby i składała
się przeważnie z młodych kobiet i dzieci. Niemcy zatrzymali ich na skrzyżowaniu Wolska, Chłodna,
Towarowa, pl. Kercelego i pod groźbą rozstrzelania nakazali rozciągnąć się tyralierą w poprzek
jezdni. Wtedy ponad głowami cywilów otworzyli ogień karabinowy w kierunku pl. Kercelego.
Oprócz żony inż. Żydanowicza z córką byli w grupie m.in.: Wilhelm Winkler, woźny w GUM z żoną
i córką, Mikołaj Wrzosek ślusarz-mechanik w GUM, jego żona Magdalena i 9-letni bratanek Jerzy,
ponadto autorka relacji z matką. Trudno opisać cośmy wtedy przeżyli przez całe dwie godziny
trwania akcji. Wszyscy byliśmy przygotowani na śmierć i głośno odmawialiśmy różaniec. Kule
świstały nad głowami, koło uszu i między głowami […]; padło przy nas 8 Niemców; w każdej
chwili spodziewaliśmy się śmierci; gdy padł pierwszy Niemiec, wszyscy zastygliśmy ze strachu.
[…] Niemcy byli tym wprost oszołomieni, że tylko oni padają. Kazali mężczyznom odnieść trupy
na bok. Myśleliśmy, że zemszczą się na nas. Oniemieni i ogłupieni patrzyli w stronę pozycji
powstańców i na nasz kamienny spokój, na drżące i kulące się do matek dzieci. Na koniec nas
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zwolniono. Pani Żydanowiczowa szczęśliwie przeżyła wojnę i w 1945 roku podjęła pracę w tworzącym się w Bytomiu Głównym Urzędzie Miar.
TRAGEDIA W HALACH MIROWSKICH
Jak wiadomo, 7 sierpnia wieczorem, do gmachu GUM ponownie wtargnęli Niemcy i z piwnic
wyprowadzili grupę mężczyzn. Wszystkich popędzili na plac Żelaznej Bramy, dołączając do nich
mężczyzn wygarniętych z pobliskich domów. Całą grupę, liczącą ponad 500 osób, zmusili do usuwania barykad i gruzów. Po wykonaniu zadanej im pracy wszystkich ustawili w szpaler, po czym
kazali pojedynczo wychodzić i każdego zabijali strzałami karabinowymi. Egzekucje trwały całą
noc z 7 na 8 sierpnia na placu pomiędzy Halami Mirowskimi. Tu został zamordowany m.in. Władysław Brzozowski, woźny w GUM – ojciec Wacława, po wojnie wieloletniego pracownika Zakładu
Metrologii Elektrycznej. O okrucieństwach Niemców w tę noc dowiadujemy się z zeznań Juliusza
Gołębiowskiego, uciekiniera z Woli, który został wyprowadzony ze schronu przy ul. Elektoralnej 2.
Oddajmy mu głos: Zaprowadzono nas trójkami (było nas około 150 mężczyzn) na plac Mirowski
między budynki hal. Tu kazano nam uprzątnąć trupy leżące na ziemi w liczbie kilkudziesięciu,
a potem gruz z jezdni i chodników. Na placu tym znajdowało się w momencie, kiedy przyszliśmy,
kilkuset Polaków, wszyscy zajęci przy uprzątaniu placu, oraz kilkuset żandarmów niemieckich.
Po półtoragodzinnej pracy […] pod eskortą 5 żandarmów zaprowadzono nas do budynku od
strony ul. Chłodnej… Gdy weszliśmy, zobaczyłem mniej więcej w środku hali głęboki lej, w którym palił się ogień. Ogień ten wyglądał na sztucznie podsycany… Ustawiono nas przy ścianie,
stanęliśmy pojedynczo, twarzą do ściany z podniesionymi rękami. Po paru minutach usłyszałem
salwę za sobą i padłem na ziemię. Leżąc usłyszałem jęki i rzężenie leżących koło mnie oraz dalsze
salwy… Po jakimś czasie usłyszałem głosy zbliżających się Polaków, podniosłem ostrożnie głowę
i zobaczyłem żandarmów stojących koło leja z ogniem i Polaków przenoszących ciała zabitych
i wrzucających je do ognia. Zbierali kolejno ciała zbliżając się do mnie. Ja wtedy przedostałem
się do ubikacji i ukryłem… Tam siedząc słyszałem dalsze salwy i krzyki Niemców […] dodaję,
że gdy ja padłem na ziemię po salwie, widziałem jak żandarmi kolejno sprawdzali leżących na
ziemi i żyjących dobijali, ja zdołałem przedtem uciec. Około godziny 2 w nocy, gdy wszystko już
ucichło, Gołębiowski przedostał się przez pustą halę i wyszedł na Krochmalną. Był wolny!
Równie dramatyczne sceny rozgrywały się w drugiej Hali Mirowskiej, do której została
skierowana inna grupa. Znalazł się wówczas w niej młody człowiek, Mieczysław Dymitrowski,
zamieszkały w oficynie przy Elektoralnej 2 (Il. 99). Po wykonaniu rozbiórki barykady, Niemcy
zapędzili całą grupę do wnętrza hali, w której płonęła drewniana klatka schodowa. W pewnej
chwili Dymitrowski, wykorzystując nieuwagę Niemców, wbiegł na płonące schody i znikł za ścianą
ognia. Niemcy zaczęli za nim strzelać, ale niecelnie. Po chwili schody runęły i to zapewne uratowało uciekinierowi życie (Il. 100). Dymitrowski w swym ukryciu przesiedział do nocy, a gdy wokół
zapanowała cisza, ześlizgnął się po rynnie i pobiegł do swego mieszkania na Elektoralną. Niestety
tu już nikogo nie było. Niewiele myśląc, zorganizował sobie naprędce jakiś materac, kołdrę, trochę
wody i przechodząc po dachach, postanowił ukryć się w ruinach rotundy byłego Banku Polskiego
(Il. 101). W tych warunkach nienękany przez Niemców przebywał do 14 sierpnia, gdy zauważył
ewakuację Szpitala Maltańskiego z ul. Senatorskiej. W pewnej chwili dostrzegł, że kolumna skierowała się w Elektoralną (Il. 102).. Niewiele myśląc, opuścił kryjówkę i przebrany za sanitariusza,
dołączył do konwoju sanitarnego. Tym sposobem, wraz z grupą ewakuacyjną, wyszedł z powstania
i przez Ursus i Włochy opuścił Warszawę. Po wojnie pracował przy odbudowie gmachu GUM i jako
nieliczny z ocalałych świadczył o jednej z większych masowych egzekucji w Warszawie. O tej tragedii przypomina płyta na ścianie pierwszej Hali Mirowskiej, wymieniając liczbę 510 ofiar (Il. 103).
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CIĄG DALSZY DRAMATU
Znów wyprzedziliśmy trochę czas, więc wróćmy do wcześniejszej sytuacji. Ów tragicznydzień
7 sierpnia upamiętnił się także innym masowym dramatem. Wypędzona z gmachu tego dnia kolejna
grupa została skierowana do obozu przejściowego w Pruszkowie, a potem na roboty przymusowe
do Niemiec. Spośród osób występujących na kartach książki znaleźli się tam m.in.: cała dyrekcja GUM, Wacław Brzozowski z matką i z dwoma młodszymi braćmi, Zygmuntem i Tomaszem.
Po ostatnią grupę ludzi przyszli Niemcy do gmachu w niedzielę 13 sierpnia. I znów wygarnęli
z piwnic ukrywające się tam osoby. Strasznie złorzecząc, spędzili wszystkich pod budynek „G”.
Wtedy to na podwórzu zabili Jana Adamowicza, woźnego z GUM. Żołdak w randze geffreitra polecił
skierować wszystkich pod eskortą do punktu zbornego w kościele św. Wojciecha na Woli. Wśród
wypędzonych znalazł się Wilhelm Weihs z żoną Stefanią i synem Romanem oraz Zofia Adamowiczowa z synem Eugeniuszem. Tu nastąpiła segregacja: kobiety, dzieci i nieletnią młodzież Niemcy
wywieźli przez Pruszków na roboty przymusowe do Rzeszy, mężczyzn zaś początkowo wykorzystali do robót ziemnych, po czym (15 sierpnia) rozstrzelali na terenie fabryki tapet „Franaszka”.
Jeszcze tego samego dnia zginęli Wilhelm Weihs i jego syn Eugeniusz. Obydwaj zostali rozstrzelani
na podwórzu Szpitala Św. Łazarza, róg Leszna i Karolkowej. Dowiadujemy się o tym z zeznań
Stefana Kubiaka, zamieszkałego przy Elektoralnej 2, złożonych przed Komisją Badania Zbrodni
Hitlerowskich. We fragmencie czytamy: usłyszałem strzały z drugiego podwórka [szpitala]. Gdy
strzały umilkły kazano grupie Verbrennungskomando spalić zwłoki rozstrzelanych. Przy paleniu
rozpoznałem zwłoki lokatora domu przy ul. Elektoralna 2 – Weissa i jego syna. Potwierdzenie
tego zbrodniczego czynu odnajdujemy, przeszukując „Listy Ofiar Ludności Cywilnej Powstania
Warszawskiego”, na których pod datą 13 sierpnia figurują jako zamordowani „Wilhelm Weihs vel
Weiss (ur. 10.12.1877) i Roman Weihs vel Weiss (ur. ok. 1921)”.
OKUPACYJNA ODYSEJA
Aresztowanych dnia 7 sierpnia na terenie GUM, Z. Rauszera, S. Muszkata i H. Dziewulskiego,
Niemcy wypędzili do punktu zbornego w kościele św. Wojciecha na Woli. Stamtąd Dziewulski został
skierowany do obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd zbiegł i w dramatycznych okolicznościach
przedostał się do Krakowa. Rauszer i Muszkat natomiast, po rozdzieleniu, zostali rozesłani do
różnych obozów na terenie Dolnego Śląska. Gdy Muszkat znalazł się w obozie pracy pod Wrocławiem, przypomniał sobie wysokiego szczebla urzędnika niemieckiego o nazwisku Schulze-Horn
(imienia nie udało się ustalić), który na początku okupacji wizytował GUM. Po zapoznaniu się
wówczas z organizacją i osiągnięciami urzędu nie szczędził słów aprobaty, zachowywał się bardzo
kulturalnie i był fachowym partnerem w rozmowach. Jak się później okazało, pełnił on funkcję
głównego zarządcy służby legalizacyjnej Prowincji Śląskiej we Wrocławiu (o czym rozmówcy
wówczas nie wiedzieli). Muszkat, po pewnym wahaniu, postanowił wysłać do niego pocztówkę
z obozu o kurtuazyjnej treści, która (ku zaskoczeniu nadawcy) dotarła do adresata. Schulze-Horn
osobiście odszukał Muszkata, odbył z nim rozmowę i w niedługim czasie spowodował przeniesienie
do innego obozu, znajdującego się na terenie podległym wrocławskiemu urzędowi pośrednictwa
pracy. Ten sam los spotkał inż. Stanisława Krzywickiego (dyrektora Lubelskiego Okręgu Administracji Miar), którego Muszkat przypadkowo spotkał w tym samym obozie. W krótkim czasie
potem Schulze-Horn spowodował wysłanie obydwu do pracy w katowickim urzędzie miar, gdzie
w asyście niemieckiego nadzorcy zostali przewiezieni jego służbowym samochodem.
Losy tułacze Muszkata i Krzywickiego w wielu miejscach były zbieżne z odyseją okupacyjną dyr. Rauszera. Jako komendant XI Okręgu Obrony Przeciwlotniczej został wywieziony do
obozu jenieckiego Oflag VIIIB Frankenstein w Srebrnej Górze, koło Ząbkowic Śląskich (obecnie
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województwo dolnośląskie). Podróż z Warszawy do celu trwała kilka dni koleją, skąd od stacji do
starych fortów, zamienionych na więzienie, wiodła kręta i wspinająca się ku górze droga. Wielu
więźniów wyczerpanych wielogodzinną jazdą w bydlęcych wagonach padało ze zmęczenia, wydając tam ostatnie tchnienie. Więzienie składało się z 30 obozowych kazamat, w wąskich oknach
leżały zwoje drutu kolczastego, a pośrodku stało kilkanaście piętrowych drewnianych prycz […].
Panował tu zawsze półmrok. Zaduch i wilgoć sprawiały, że przebywanie tu nie należało do
przyjemności. Pamiętam, że gdy kładłem się spać, na pryczy koc i poduszka były wilgotne, tak
wspominał warunki obozowe dr Leon Wernic, ordynator szpitala św. Rocha w Warszawie (także
więzień obozu). Całym zajęciem więźniów było zbieranie kamieni na zboczu góry i układanie ich
w pryzmy. Wszelka prywatna korespondencja podlegała kontroli przez specjalnych cenzorów. Mimo
to Rauszer zaryzykował wysłanie kartki pocztowej do Pawła Russka, przedwojennego kierownika
MUM w Katowicach, zatrudnionego u Niemców w urzędzie. Prosił w niej o przysłanie różnych
niezbędnych drobiazgów osobistych. Nie miał żadnej nadziei, że wiadomość do niego trafi. Zaskoczenie było całkowite, bowiem kartka dotarła i (jak się okazało) całkowicie odmieniła los Rauszera.
Russek, po naradzie z Muszkatem i Krzywickim, pracującymi już wówczas w niemieckim urzędzie,
przedstawił sprawę nadzorcy, który w porozumieniu z Schulze-Hornem… wystawił mu delegację
do Srebrnej Góry. A trzeba pamiętać, że wówczas nawet i taka forma podróży nie dawała żadnej
pewności osiągnięcia celu. Russek, zaopatrzony w najniezbędniejsze przedmioty i niewielką sumę
pieniędzy, dotarł do Srebrnej Góry i przeprowadził krótką rozmowę z Rauszerem. Po powrocie do
Katowic zdał relację nadzorcy, który o wynikach podróży natychmiast powiadomił Schulze-Horna.
W niedługim czasie, a było to już we wrześniu 1944 roku, Rauszer w towarzystwie Schulze-Horna
jego własnym samochodem przyjechał do Katowic, gdzie został zatrudniony w urzędzie. Odtąd
już Rauszer, Muszkat i Krzywicki, choć na najniższych stanowiskach, ale mieli pracę, lokum
i kartki żywnościowe. Słuchając w konspiracji zagranicznych radiostacji, wiedzieli o zbliżającej
się nieuchronnej klęsce Niemców. Podejmowali tajne działania zmierzające do przywrócenia
administracji miar natychmiast po ustąpieniu okupantów. Tymczasem, 27 stycznia 1945 roku
wojska I Frontu Ukraińskiego osiągnęły Katowice. Gdy jeszcze przez dwa tygodnie słychać było
kanonadę, a przez miasto przetaczały się transporty wojsk, Rauszer zaczął nawiązywać kontakty
ze śląskimi urzędami miar.
Twierdza Frankenstein – Srebrna Góra koło Ząbkowic Śląskich została zbudowana przez Fryderyka II po wojnie
siedmioletniej. Składała się z sześciu fortów górujących nad miasteczkiem, strzegąc przejścia przez Kotlinę Kłodzką. Garnizon twierdzy liczył około trzech tysięcy żołnierzy i ostatni raz uczestniczył w wojnach napoleońskich.
Zmieniała się doktryna wojenna i niemodernizowany obiekt po 1860 roku został wycofany z eksploatacji, potem
przeznaczony na poligon doświadczalny dla artylerii, a w końcu na więzienie kryminalne. W latach 1939–1941 dwa
stare forty Ostróg (Spitzberg) i Wysoki Kamień (Hohenstein) służyły Niemcom za obóz dla szczególnie niepokornych
jeńców międzynarodowych – Oflag VIIIB (Frankenstein). Jako jedna z pierwszych przebywała w nim licząca 300
osób grupa oficerów polskich, w której byli m.in. gen. Tadeusz Piskor, b. szef sztabu głównego WP; adm. Józef Unrug,
dowódca obrony Wybrzeża w 1939 roku; kmdr Stefan Frankowski, dowódca floty. Mimo całkowitego odcięcia od
świata dziewięciu oficerom udało się wydostać na wolność. Niestety, tylko trzem (F. Pawlakowi, J. Gerstelowi i T.
Wesołowskiemu) dane było przez Europę dotrzeć do Syrii, wstąpić do Brygady Strzelców Karpackich i brać udział
w bitwie pod Tobrukiem. W lipcu 1944 roku w obozie Frankenstein przebywała grupa oficerów fińskich. Ich bunt
zespołowy zakończył się obezwładnieniem straży i zbiorową ucieczką. Wkrótce jednak wszyscy zostali schwytani,
rozstrzelani i pochowani pod murami twierdzy, a wszelki ślad został starannie przez Niemców zatarty. W połowie
sierpnia do obozu trafiła ludność z powstania warszawskiego. Ustępujący z Dolnego Śląska Niemcy w kazamatach
Frankensteinu ukryli zrabowane dzieła sztuki. Okazję wykorzystali Rosjanie, którzy pierwsi zajęli fort. Część łupów
wywieźli, a część podobno do dziś tkwi w przepastnych lochach i rozpala wyobraźnię poszukiwaczy skarbów.
Wg: https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza_Srebrnog%C3%B3rska (dostęp 21.11.2017)
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Przypadkowa znajomość Rauszera i Muszkata z Schulze-Hornem niespodziewanie znalazła
epilog po wojnie. Po kapitulacji Niemiec Schulze-Horn znalazł się w zachodniej strefie okupacyjnej.
Pewnego dnia w 1946 roku do urzędu miar w Nysie, na nazwisko dyr. Rauszera, dotarła pocztówka, której nadawcą był Schulze-Horn. Prosił w niej Rauszera o nadesłanie opinii o jego postawie
w czasie okupacji, co miało umożliwić mu przeprowadzenie procesu denazyfikacji. Pocztówka
z Nysy szybko dotarła do adresata, który po naradzie z S. Muszkatem zadecydował o sporządzeniu odpowiedniego pisma. Odpowiedź przygotował Muszkat. Opisał historię uwolnienia z obozu
i stworzenia bezpiecznego azylu trzem wysokiej rangi przedstawicielom polskiej administracji miar,
podkreślając w tym rolę Schulze-Horna. Pismo opatrzono pieczęciami GUM, przetłumaczono na
kilka języków i wysłano na wskazany adres. Ponieważ usługi pocztowe w owych czasach były bardzo
niepewne, listy wyekspediowano przez Czechosłowację i Niemcy Wschodnie za pośrednictwem
Poczty Polskiej. Po pewnym czasie nadeszło do Obwodowego Urzędu Miar w Nysie podziękowanie,
w którym Schulze-Horn powiadamiał, że pismo odniosło skutek.
NA WZGÓRZACH WULECKICH
Dzień 21 września 1941 roku odcisnął się tragicznym piętnem w historii Lwowa. Rosjanie,
nie dotrzymawszy warunków kapitulacji, wszystkich polskich oficerów wywieźli w głąb ZSRR,
a potem w Starobielsku i Charkowie zamordowali. Więzienia zaczęli zapełniać aresztowani pod
różnymi pozorami Polacy. Politechnika Lwowska w rękach nowych zarządców zmieniła nazwę na
Instytut Politechniczny, a jej rektorem został nominat partyjny inż. Maksym Pawłowicz Sadowskij
(Rosjanin z polskim rodowodem), zaś jego zastępcą naukowym – prof. W. Krukowski. Kadra dydaktyczna w większości pozostała na swych stanowiskach, a wykłady odbywały się nadal w języku
polskim. Bardzo poprawne kontakty służbowe z przełożonymi w Moskwie profesor umiejętnie
wykorzystywał do realizacji swych pasji zawodowych, naukowych i ciągle jeszcze do utrzymywania polskiego oblicza uczelni. W tej sytuacji Pracownia Precyzyjnych Pomiarów Elektrycznych
mogła istnieć i pracować, choć już nie jako Oddział zamiejscowy GUM. Dnia 30 czerwca 1941roku
wojska niemieckie zajęły Lwów i już na trzeci dzień nowi okupanci z teutońską furią przystąpili
do eksterminacji luminarzy nauki i kultury polskiej. Z 3 na 4 lipca gestapo polowe aresztowało
przeszło 50 osób, wśród których było 36 profesorów wyższych uczelni. Profesorów Politechniki
było sześciu, a między nimi Włodzimierz Krukowski. Do profesora gestapo przybyło kilka minut po
godzinie pierwszej w nocy. Na dźwięk dzwonka w towarzystwie żony poszedł więc otworzyć furtkę
ogrodową. Gestapowcy pozostawili żonę pod strażą, a sami z właścicielem weszli do mieszkania.
Po krótkim tam pobycie razem wyszli, zezwalając jeszcze profesorowi pożegnać się z żoną, po czym
wyprowadzili na ulicę do oczekującego auta. Zawieźli Krukowskiego do bursy im. Abramowiczów,
gdzie gromadzili wszystkich aresztowanych, w celu poddania „przesłuchaniu”. Każdy musiał czekać
swej kolejności na korytarzu w pozycji stojącej, twarzą do ściany, a za najmniejsze poruszenie się
lub cichą rozmowę był karany uderzeniem kolby karabinu lub poniewierany ordynarnymi słowami.
Wśród aresztowanych znalazł się dr Stanisław Ruff z synem Adamem. Gdy ten w pewnym momencie
stanął w obronie ojca, doznał od Niemców tak ciężkich obrażeń, że zmarł na miejscu. W wyniku
„przesłuchania” wszyscy aresztowani zostali skazani na śmierć przez natychmiastowe rozstrzelanie.
Wyjątek zrobili Niemcy dla dr. Franciszka Gröera, który pracował wówczas jako docent na Uniwersytecie Wiedeńskim, a żona jego miała obywatelstwo angielskie. Egzekucja odbyła się o świcie
4 lipca na zboczach Wzgórz Wuleckich, w odległości kilkuset metrów od miejsca „przesłuchania”.
Zbrodni dokonali Niemcy na dwóch grupach skazanych. Profesor Krukowski był w pierwszej wraz
z około 20 osobami. On to wraz z profesorami W. Nowickim, S. Pilatem i W. Stożkiem, zdążając
na miejsce egzekucji, niósł skrwawione zwłoki Adama Ruffa. Skazani byli rozstrzeliwani przez
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pluton egzekucyjny grupami, po cztery do pięciu osób, nad wykopanym dołem. Nie byli skuci ani
nie mieli żadnych opasek na oczach. Po egzekucji pierwszej grupy ofiar nie dobijano pojedynczymi strzałami, lecz pospiesznie przysypywano ziemią. Nie jest więc wykluczone, że niektórzy byli
tylko ranni i zakopani jako żyjący. Prawdopodobnie gestapowcy spieszyli się, aby przed świtem
dokonać egzekucji drugiej grupy. Relacja z przebiegu egzekucji oparta jest na zeznaniach naocznych świadków: Tadeusza Gumowskiego i Karola Kuchara (znanego lwowskiego piłkarza), którzy
byli przypadkowymi obserwatorami zdarzenia, przebywając ukryci za firanką w domu vis-á-vis
przy ul. Wuleckiej. Doktor Franciszek Gröer, po wojnie prof. Akademii Medycznej w Warszawie,
naoczny świadek „przesłuchań”, przed trybunałem międzynarodowym złożył obciążające Niemców
zeznania i tylko dzięki niemu znamy ich przebieg.
Pomnik pomordowanych (tekst oryginalny) – W tym miejscu 4 lipca 1941 r. hitlerowscy oprawcy rozstrzelali
polskich profesorów lwowskich uczelni i członków ich rodzin. 4 lipca: Antoni Cieszyński; Władysław Dobrzański; dr Tadeusz Tapkowski; Eugeniusz Kostecki; Jan Grek z żoną Marią; Jerzy Grzędzielski; Edward Hamerski;
Henryk Hilarowicz; Włodzimierz Krukowski; Roman Longchamps de Bérier i jego synowie Bogusław, Zygmunt, Kazimierz; Antoni Łomnicki; Stanisław Mączewski; Witold Nowicki z synem Janem, Tadeusz Ostrowski
z żoną Jadwigą i szwagier wnuczki; ks. Władysław Komornicki oraz Katarzyna Demko; Maria Reymanowa; dr
Stanisław Ruff, jego żona Anna i syn Adam; Stanisław Pilat; Stanisław Progulski z synem Andrzejem; Roman
Rencki; Włodzimierz Sieradzki z przyjacielem Wolischem; Adam Sołowij z wnukiem Adamem Mięsowiczem;
Włodzimierz Stożek i jego synowie Eustachy i Emanuel; Kazimierz Vetulani; Kacper Weigel z synem Józefem;
Roman Witkiewicz; Tadeusz Boy-Żeleński. Treść napisu na płycie pomnika (w języku polskim i ukraińskim).

Powstaje pytanie, co stało się ze spuścizną po prof. Krukowskim we Lwowie. W roku 1949,
podczas pobytu docenta H. Dziewulskiego w PTR w Berlinie, gospodarze zaprezentowali mu temat pracy badawczej dotyczącej wzorców napięcia i wykonane u nich próbne ogniwa o kształcie
identycznym jak wytwarzane przez Krukowskiego. Czy mógł to być przypadek?
W miejscu kaźni na Wzgórzach Wuleckich, na początku lat 90. XX wieku został postawiony
betonowy pomnik upamiętniający zbrodnię (Il. 104). Ale myliłby się ten, kto uwierzyłby w absolutną szlachetność intencji. Że nie mogło być inaczej, zaświadczała wielokrotna profanacja obiektu
przez tzw. nieznanych sprawców.
Autor książki, będąc w roku 2003 we Lwowie, przywiózł spod pomnika kamyk, który został
oprawiony w warsztatach GUM i wyeksponowany w Pracowni Wielkości Elektrycznych Małej
Częstotliwości (Il. 105).
PATRIOTYCZNE RODZINY
Już tylko najstarsze pokolenie emerytów GUM ma jeszcze w pamięci wspomnienie o Włodzimierzu i Wandzie Pietraszewiczach oraz o Wilhelmie i Stefanii Weihsach. Mężowie podczas
okupacji byli naszymi pracownikami, a obie rodziny zajmowały lokale służbowe w części mieszkalnej budynku przy ul. Elektoralnej 2. Zapewne niewielu naszych pracowników wie, kim byli i czym
się upamiętnili? Przede wszystkim tym, że wychowali swe dzieci na Polaków, którzy nie zawahali
się złożyć ofiary krwi, w myśl zasady dulce et decorum est pro patria mori (Horacy).
Włodzimierz Pietraszewicz (1883 – 1968), inż. metalurg, urodził się w Białogrodzie (w powiecie kurskim). Gimnazjum klasyczne ukończył w Orenburgu w 1903 roku. Studia podjął na
Wydziale Hutniczym Instytutu Politechnicznego w Petersburgu, kontynuował na Uniwersytecie
w Liége na Wydziale Chemicznym, ale dyplom inżyniera zdobył w 1913 roku w Petersburgu w Instytucie im. Piotra Wielkiego. Do 1920 roku pracował w laboratoriach chemicznych i metalurgicznych
na dalekiej Syberii. W październiku tego roku przybył do Polski, uchodząc przed szykanami
bolszewików (Il. 106). Prowadził prace drogowe i budowlane na Kresach Wschodnich, kierował
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przebudową gazowni Miejskiej w Bydgoszczy i Lublinie. W roku 1923 podjął pracę w GUM jako
doradca naukowy oraz organizator pracowni pomiarów manometrycznych i przepływu gazów.
Należał do ludzi wszechstronnej i gruntownej wiedzy. Swą działalność naukowo-badawczą rozwijał i wzbogacał nową wiedzą i doświadczeniami. Stale uzupełniał i poszerzał wiedzę na kursach
specjalistycznych, np. na Politechnice Lwowskiej z dziedziny pomiarów gazu ziemnego, w Państwowym Instytucie Higieny z techniki sanitarnej, w Państwowym Instytucie Matematycznym
na temat tensorów i teorii prawdopodobieństwa. Jego podróże przed 1939 rokiem do Wiednia,
Berlina, Londynu, Amsterdamu i Sztokholmu przyczyniły się do lepszego wyposażenia laboratoriów
i trafniejszego ukierunkowania tematów badawczych. Uczestniczył w obronie Warszawy 1939 roku,
a po kapitulacji wrócił do GUM, by prowadzić w trudnych okupacyjnych warunkach pracownię
gazomierzy. Był autorem wielu wynalazków i usprawnień, np. zaprojektował wielki dzwonowy
zbiornik gazu z samoczynną kompensacją utraty ciśnienia. Po powstaniu warszawskim został
wysiedlony do Krakowa. Już w sierpniu 1945 roku podjął swą ukochaną pracę w GUM, uczestniczył
w odbudowie i tworzeniu nowych laboratoriów w gmachu przy ul. Elektoralnej, współpracował
przy odbudowie fabryk gazomierzy i wodomierzy. Przeszedł na emeryturę w roku 1959, ale potem jeszcze pracował na pół etatu w Laboratorium Pomiarów Przepływu Gazów. Zmarł 4 marca
1968 roku. Pietraszewicz był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną o nieznanych personaliach miał
dwóch synów, którzy prawdopodobnie zostali na Syberii. Drugą żoną (od ok. 1920) była Wanda
z Ratomskich, z którą miał: Bronisława i Helenę, zamężną Dubiczyńską (mgr sztuki), kierowniczkę
pracowni konserwacji tkanin w Pałacu Wilanowskim.
Szczególną kartę rodzina Pietraszewiczów zapisała w czasie okupacji. Całe jej młode pokolenie
brało udział w ruchu oporu. W historię konspiracji szczególnie wpisał się Bronisław (1922 – 1944),
pseudonim „Lot”, urodzony w Duniłowiczach w województwie nowogródzkim. Podczas okupacji
był członkiem Szarych Szeregów, dowódcą 1. plutonu oddziału Dywersji Bojowej „Agat”, organizatorem i dowódcą zamachu na kata Warszawy Franza Kutscherę. Akcja, która odbyła się 1 lutego
1943 roku, jest znana z wielu publikacji i relacji uczestników. O bohaterstwie młodych Polaków
przypomina tablica w miejscu zamachu przed pałacem Śleszyńskich w Alejach Ujazdowskich 23
(Il. 107). W odwecie za śmierć Kutschery Niemcy następnego dnia rozstrzelali grupę 100 więźniów
z Pawiaka. Warto wspomnieć, że egzekucja około 40 mężczyzn, której Niemcy dokonali 15 lutego
1944 roku przy ul. Senatorskiej 6 róg Miodowej, a więc dwa tygodnie po zamachu, była ostatnią, po
niej zaniechali już tej okrutnej formy terroru. Na wniosek kpt. Adama Borysa, pseudonim „Pług”,
dowódca AK odznaczył „Lota” pośmiertnie Orderem Virtuti Militari V kl.
Helena, córka Pietraszewiczów (1923 – 1983), pseudonim „Wrona”, urodziła się w Bydgoszczy.
Wprowadzona do konspiracji przez brata Bronisława, od lata 1944 roku służyła w 1. plutonie 1.
kompanii batalionu „Parasol”. Brała udział w kilku akcjach dywersyjnych na terenie Warszawy, m.in.
w przygotowaniach do likwidacji szpiega tzw. „Dziada”, który pojawiał się w pobliżu utajnionych
lokali. Matka naszych bohaterów pani Wanda Pietraszewiczowa była strażniczką pamięci uczestników zamachu na Kutscherę i inicjatorką mszy św. odprawianych w każdą rocznicę zdarzenia, na
których przez wiele lat spotykali się uczestnicy i koledzy z lat walki z okupantem.
Wilhelm Weihs vel Weiss (1877 – 1944) urodził się w Wiedniu, w rodzinie o polskich tradycjach, jako poddany c.k. monarchii austro-węgierskiej (Il. 108). Historia jego życia była bardzo
burzliwa i pełna dramatycznych wydarzeń, ale wiele szczegółów nie dotrwało do naszych czasów.
Brał on udział w I wojnie światowej, która skończyła się dla niego w Złoczowie, gdzie powalony
tyfusem doczekał końca konfliktu zbrojnego w tamtejszym szpitalu wojskowym. Tam też poznał
pielęgniarkę Stefanię Kotelnicką, późniejszą swą żonę. Po długich staraniach uzyskał polskie obywatelstwo, uzupełnił wykształcenie energetyka i wraz z rodziną osiadł w Poznaniu. Przed wojną
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był zatrudniony jako elektromonter w Poznańskim Okręgu Administracji Miar, dając się poznać
jako sumienny, zdyscyplinowany i wielce zaangażowany pracownik. Gdy w 1939 roku miasto zajęli
Niemcy, wielokrotnie nakłaniali Weihsa i jego rodzinę do podpisania volkslisty. Stanowcza odmowa
spowodowała uwięzienie go i wszystkich mu bliskich w fortach cytadeli, a po dalszym sprzeciwie,
bicie i w rezultacie deportację na Zamojszczyznę. Dzięki pomocy mieszkającej w Lublinie rodziny
żony udało się mu nawiązać kontakt z dyr. Rauszerem, który, znając jego sumienną i patriotyczną
postawę, umożliwił mu zatrudnienie w GUM oraz uzyskanie służbowego mieszkania dla całej
rodziny w gmachu przy ul. Elektoralnej. Pracę podjął w końcu 1940 roku w pracowni elektrycznej
jako elektromechanik. Niemiecko brzmiące imię i nazwisko Wilhelm Weihs prowokowało przedstawicieli władz okupacyjnych różnego szczebla do robienia mu propozycji „nie do odrzucenia”. Tak
też i czynił nadzorca niemiecki GUM Wichman, wielokrotnie nalegając, by ten podpisał volklistę,
obiecując wyższe stanowisko i perspektywę uzyskania specjalnych kartek żywnościowych dla całej
rodziny – bez rezultatów. Poza normalnymi godzinami zatrudnienia Weihs pracował w warsztatach
GUM, gdzie uczestniczył w konspiracyjnej produkcji broni. W tym ryzykownym zajęciu pomagali
mu obydwaj synowie: starszy Eugeniusz (1922 – 1944), pseudonim „Biały”, i młodszy Roman.
Eugeniusz jeszcze przed wybuchem powstania związał się z podziemiem i wtedy zapewne swe
nazwisko zaczął zapisywać jako Weiss. Od 5 września 1944 roku walczył w plutonie pancernym
batalionu „Zośka” zgrupowania „Kiliński”, w stopniu plutonowego podchorążego. Tragicznego dnia
7 sierpnia niespodziewanie odwiedził rodzinę na ul. Elektoralnej i bezskutecznie perswadował,
aby wszyscy jak najszybciej przedostali się z powstańcami na Starówkę. Na próżno, Wilhelm Weihs
i jego młodszy syn zostali zamordowani na Woli, a 16 września, w walkach przy ulicy Okrąg 2
na Powiślu Czerniakowskim, poległ Eugeniusz Weihs. Po wojnie, staraniem swego dowódcy por.
Bronisława Lubicz-Nycza, pseudonim „Leszek”, został pośmiertnie oznaczony Krzyżem Walecznych, ekshumowany i pochowany na Powązkach, spoczywa w kwaterze batalionu „Zośka” (kw.
A 20–5-10) (Il.109).
ZGLISZCZA I OFIARY
Zimą z 1944 na 1945 roku ulica Elektoralna przedstawiała odstraszający obraz zniszczenia
i martwej ciszy (Il. 110, Il. 111). Gdy pierwsi nasi pracownicy w końcu stycznia przybyli na posesję
nr 2, ujrzeli rumowisko gruzów, nad którym górował tylko cudem ocalały wiekowy kasztanowiec.
Cały gmach GUM leżał w gruzach. Zapadły się stropy kilku pięter i gruzem pokryły niżej znajdujące
się kondygnacje. Jednak ściany magistralne nie zostały naruszone. W tej sytuacji istniała szansa
na odbudowę i uratowanie spod gruzu choć części urządzeń, notatek, akt i zbiorów bibliotecznych.
W istocie udało się ocalić niewiele. Kompletnie zostało zniszczone całe wyposażenie techniczne
laboratoriów (Il. 112). Ogólne straty osobowe wyniosły co najmniej 75 osób, co stanowiło 25 procent stanu zatrudnienia sprzed wojny. Losów wielu naszych pracowników nigdy nie poznamy do
końca. Niektórzy polegli na froncie, ponieśli śmierć pod gruzami domów, inni zostali rozstrzelani
w łapankach ulicznych lub zabici w obozach. Pamięć osób, których nazwiska i okoliczności śmierci
udało się ustalić, można było uczcić dopiero w 1969 roku, przy okazji obchodów pięćdziesięciolecia
polskiej administracji miar. Dokonano wówczas uroczystego odsłonięcia w holu gmachu GUM
tablicy, na której wymieniono liczbę 56 pracowników (Il. 113). Jednak nie od dziś było wiadome,
że lista strat powinna być dłuższa i zawierać co najmniej 75 nazwisk, w tym 19 osób zamordowanych na Wschodzie (por. Tab. 3). Skutkiem tego była niepełna i przez wiele lat dezawuowana
rzeczywistość. Tablica została zmieniona dopiero w 2018 roku.
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XIII. DZIAŁALNOŚĆ KONSPIRACYJNA
W GUM
DROGA DO WOLNOŚCI
Warszawa lat okupacji istniała jako miasto trzech dzielnic funkcjonujących odrębnym rytmem: polskiej, żydowskiej i niemieckiej. Kulminacją tego stanu był dalszy podział na getto i stronę
aryjską. Do przeniesienia się na teren zamknięty zostali zmuszeni wszyscy Żydzi, wśród których
było wiele znanych w stołecznym środowisku postaci.
Na podstawie zarządzenia gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera 16 listopada 1940
roku zostało w Warszawie utworzone getto. Poprzedziła je akcja przesiedleńcza, podczas której Polacy byli zmuszeni do opuszczenia dzielnicy żydowskiej, a Żydzi do przeniesienia na zwolnione miejsca.
Zrywały się więzy rodzinne i środowiskowe, rosła atmosfera strachu i niepewności jutra. Granicę getta
wyznaczały najczęściej linie parcelacyjne placów i kamienic, ale bywało, że podział przebiegał nawet przez
środek oficyn. Tam, gdzie nie było naturalnych podziałów, Niemcy stawiali mur ceglany, za którym był
już tylko podział na „my” i „oni”. W niektórych miejscach mur został dodatkowo zabezpieczano drutem
kolczastym, zaś w dolnej jego części wykonywano otwory do odpływu wody deszczowej. Początkowo
na obszar getta wciśnięto ponad 400 tysięcy obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. Teren był
kilkakrotnie zmniejszany, co sprawiało straszne zagęszczenie, powodując wzajemne antagonizmy, walkę
o chleb, głód, choroby epidemiczne, żebractwo itd. O skali bestialstwa Niemców świadczy bezprecedensowy fakt, że od lipca do sierpnia 1942 roku około 80 procent mieszkańców zostało na miejscu
zamordowanych lub wywiezionych do obozu zagłady w Treblince. Nastał czas, że egzekucje publiczne
i trupy na ulicach nie robiły już żadnego wrażenia. W 1942 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się do
60 tysięcy, a całkowita likwidacja enklawy nastąpiła po powstaniu w getcie warszawskim. Wtedy Niemcy
przystąpili do systematycznego wyburzania resztek zabudowy. Jeszcze przez pewien czas rozstrzeliwali złapanych w ruinach Żydów. Łączna liczba ofiar hekatomby wyniosła około 400 tysięcy osób! Wg:
P. Weszpiński, Getto Warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2013.

Na początku 1941 roku getto zajmowało około 307 ha powierzchni miasta. Osobliwy był
przebieg jego granicy w sąsiedztwie Głównego Urzędu Miar, która meandrowała między okolicznymi budynkami i starannie omijała obszar zajmowany przez naszą instytucję. Niewielki
odcinek rozdzielający dwie dzielnice wiódł wzdłuż krawężnika parzystej strony ul. Elektoralnej,
umożliwiając wyłącznie pieszy dostęp do GUM przez portiernię główną (Il. 114). Dalej, na granicy
między posesjami nr 2 a nr 4, linia załamywała się pod kątem prostym, pozostawiając tereny zielone
Ministerstwa Skarbu w strefie aryjskiej, a tyły posesji przy ul. Orlej i Leszno już poza nią. W tej
sytuacji Elektoralna 4 należała do obszaru getta, zaś teren urzędu z oficynami mieszkalnymi był
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wolno dostępny (Il. 115). Podczas bombardowań niemieckich w 1939 roku brama i pierwsza oficyna
mieszkalna znajdowały się w częściowej ruinie i stan ten trwał przez całą okupację. Tym sposobem
wjazd na teren urzędu odbywał się od strony „traktu corazziańskiego” przez nowo otwartą bramę
na wysokości budynku „G”. Na tzw. pierwszym podwórku (tym z kasztanowcem) wytworzył się
więc dość spokojny zakątek, który zostawał praktycznie poza sferą większego zainteresowania
gestapo i żandarmów niemieckich. Dzięki zaistniałej sytuacji powstały warunki do udzielania
pomocy ludności żydowskiej uwięzionej po drugiej stronie muru.
Niewidocznymi dla Niemców przejściami organizowano na teren getta przerzuty żywności,
lekarstw, broni i materiałów wybuchowych, a z powrotem i ludzi. W akcjach przerzutu środków
spożywczych brali udział lokatorzy obu oficyn mieszkalnych i ich rodziny, w tym również i nieletnia młodzież. Do wzajemnych nielegalnych kontaktów najczęściej wykorzystywano otwory
odpływowe w murze, w których pojawiały się wyciągnięte dłonie. Według relacji Adamowicza
jr., gdy kiedyś do wychudłej dłoni wcisnął kilka marchewek, usłyszał za murem głośne przekleństwa, odgłosy bicia i kopania, którym towarzyszył płacz dziecięcy. Czasem jednak ponoszenie
ryzyka było tego warte. Dużą aktywnością w niesieniu takiej formy pomocy wyróżniała się
młoda wówczas dziewczyna, Irena Kaniewska (później żona Józefa Jantasa, mechanika precyzyjnego w GUM), jej siostra Henryka i Mikołaj Wrzosek. Przerzuty ludzi były już znacznie
trudniejsze i wymagały dokładnej organizacji. Żeby ograniczyć do minimum ryzyko wsypy,
uczestniczyli w nich tylko starannie dobrani pracownicy, wcześniej zaprzysiężeni w pracy konspiracyjnej: mechanik precyzyjny Kazimierz Mórawski i woźny Stanisław Wiesik (Więsik, Więsyk).
Na poddaszu klatki schodowej drugiej oficyny mieszkalnej znajdowało się nieduże, półokrągło
zakończone okno znajduje się tam ono do dziś, będące świetlikiem klatki schodowej (Il. 116).
Tkwiło ono w „ślepej” ścianie budynku, wychodząc na stronę getta. To tędy właśnie odbywały
się przerzuty ludności żydowskiej na stronę aryjską. Według relacji zasłyszanych już po wojnie
przez wspomnianego E. Adamowicza (w zbiorach Autora), wykorzystywano do tego celu specjalnie skonstruowane urządzenie, będące namiastką windy, wykonane z lin i bloczka, które po
spełnieniu swego zadania zwijano i ukrywano na strychu.
Nocą, w najgłębszej tajemnicy, umówieni do przerzutu Żydzi przedostawali się na ruiny
dwupiętrowej oficyny przy ul. Elektoralnej 4 skąd, za pomocą tego mechanizmu, byli wciągani
na poziom półokrągłego okna i dalej na klatkę schodową, którędy już wiodła droga do wolności.
Wyprowadzeni z piekła ludzie do rana, tj. do końca godziny policyjnej, przebywali na strychu
oficyny mieszkalnej, po czym już jako wolni opuszczali gmach bramą od strony „traktu corazziańskiego”. Ze względu na olbrzymie ryzyko, nie tylko dla osób zaangażowanych w proceder,
ale i dla mieszkańców oficyn, przerzutów nie mogło być wiele. Dokładna liczba uratowanych nie
jest znana. Ocenia się, że tą drogą na wolność mogło wyjść co najwyżej kilka osób. Wspomniana
działalność trwała do początków getta szczątkowego, tj. do 21 września 1942 roku i nie została
zdekonspirowana. Żaden z uczestników niestety nie zostawił relacji pisemnej z tego ryzykownego
przedsięwzięcia.
Jeszcze w latach 80. i 90. ubiegłego wieku relację E. Adamowicza potwierdzali mieszkańcy
oficyny, m.in. Marek Kaliński i wspominany już wielokrotnie W. Brzozowski. Opisane tu fakty
są do dziś mało znaną kartą GUM, wpisującą się w historię Holokaustu, a sam budynek stanowi
nieliczny ocalały fragment autentycznej granicy getta.
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Dwa listy prezesa – Dnia 23 sierpnia 1942 roku w gabinecie Czerniakowa (prezes Warszawskiej Gminy
Wyznaniowej i Judenratu) zjawili się funkcjonariusze gestapo i zażądali, aby własnoręcznie podpisał
obwieszczenie o wysiedleniu Żydów z getta. Dali mu dwie godziny do namysłu. Po wyjściu gestapowców poprosił on swego sekretarza o szklankę wody i w międzyczasie połknął cyjanek potasu. Na biurku
zostawił dwa listy. W pierwszym, skierowanym do żony napisał: Żądają ode mnie, abym własnymi rękami
zabijał dzieci mego narodu. Nie zostaje mi nic innego, jak umrzeć. W drugim, dłuższym, dla Judenratu rozwinął
myśl: żądali, abym na jutro przygotował transport dzieci. To dopełniło mój kielich goryczy. Przecież nie mogę
wydać na śmierć bezbronnych dzieci. Postanowiłem odejść. Nie traktujcie tego jako aktu tchórzostwa,
względnie ucieczki. Jestem bezsilny, serce mi pęka z żalu i litości; dłużej żyć nie mogę. Mój czyn wykaże
wszystkim prawdę i może naprowadzić na właściwą drogę działania. Zdaję sobie sprawę, że zostawiam
Wam ciężkie dziedzictwo. Za kilka dni rozpoczęła się Wielka Deportacja. W oparach cyklonu i w piecach
krematoryjnych Treblinki zginęło około 300 tysięcy dzieci, kobiet, mężczyzn i starców. Wg: M. Fuks,
Żydzi w Warszawie, Poznań 2010, s. 366–367.

PRODUKCJA „BŁYSKAWICY”
Mijał trzeci rok okupacji hitlerowskiej naznaczony represjami Niemców wobec społeczeństwa
polskiego. Przybywało nowych miejsc straceń, więzień i katowni, obozy koncentracyjne zapełniały
się Bogu ducha winnymi ludźmi, w III Rzeszy powstawały obozy pracy. W 1942 roku Delegatura
Rządu RP zleciła kierownictwu Przemysłu Krajowego w okupowanej Polsce zaprojektowanie
i wykonanie pistoletu maszynowego przystosowanego do walki w warunkach konspiracyjnych.
Zadania tego podjął się inż. Wacław Zawrotny, konstruktor mechanik, który dobrał sobie jako
współpracownika inż. Seweryna Wielaniera, konstruktora uzbrojenia (Il. 117). Podstawą projektu
miał być niemiecki MP-40 i angielski „Sten”. Ten ostatni, choć zaprojektowany do walki partyzanckiej, miał szereg wad utrudniających prowadzenie akcji w konkretnych warunkach okupowanej
Warszawy, a przede wszystkim był dostarczany w ograniczonych ilościach. Główną wadę stanowił
spory ciężar i dość złożona technologia produkcji w istniejących realiach. Niepraktyczne było usytuowanie magazynka z boku, z lewej strony pistoletu, bo utrudniało przenoszenie broni na pasku
pod płaszczem. W tej sytuacji magazynek należało wyjmować, a wtedy pistolet nie był natychmiast
gotowy do strzału, co często decydowało o życiu.
Krajowa konstrukcja miała być wolna od wad „Stena”! Pierwsze spotkanie Zawrotnego
z Wielanierem odbyło w mieszkaniu przy ul Lwowskiej 9, we wrześniu 1942 roku. Jako kierownik
techniczny Fabryki Maszyn i Sprawdzianów Floriana Juchnikowskiego miał Wielanier liczne
kontakty z różnymi wytwórniami i warsztatami na terenie Warszawy. Znał ich wyposażenie
i możliwości wytwórcze, ale proces produkcyjny tak złożonego wyrobu, jakim był „peem”, wymagał szczególnych środków ostrożności. Podstawą sukcesu miała być daleko posunięta kooperacja,
zapewniająca maksimum bezpieczeństwa całemu przedsięwzięciu i przyspieszenie wykonawstwa
gotowych egzemplarzy. Przewidywano, że jeśli nawet nastąpi wsypa i z układanki wypadnie
jakieś ogniwo, nie będzie to mało znaczącego wpływu na tok produkcji wyrobu jako całości.
Wielanier wziął na siebie opracowanie projektu, wykonanie szkiców konstrukcyjnych i organizację procesu wytwarzania. Pomocą były udostępnione przez Dział Uzbrojenia Komendy Głównej
AK części „Stena”, takie jak: zamek, sprężyny zamka, magazynek, lufa i kilka naboi kaliber 9.
Cała dokumentacja konstrukcyjna została przez Wielaniera wykonana w okresie od stycznia do
kwietnia 1943 roku. Jednak, jak sam wielokrotnie podkreślał, koncepcja była wspólnym dziełem
jego i Zawrotnego. Jeszcze przed rozpoczęciem projektu obaj wiele razy spotykali się i omawiali
szczegóły. Opracowanie technologiczne było już wyłącznie autorstwa Wielaniera. On zaprojektował
kompletne oprzyrządowanie, narzędzia specjalne i sprawdziany, a wszystko to zostało wykonane
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głównie w fabryce Floriana Juchnikowskiego. Pierwsze rysunki na poszczególne części pistoletu
Wielanier sporządził w ołówku (Il. 118). Tak po latach relacjonował główny konstruktor: Przy
wykonaniu konstrukcyjnym staraliśmy się o to, żeby wygląd pm. był estetyczny i zgrabny,
ciężar jak najmniejszy i w działaniu sprawny. Nastał dzień, gdy dokumentacja szkicowa została
dostarczona zaufanym warsztatom. Dla zapewnienia ciągłości następujących po sobie operacji
(toczenie, hartowanie, oksydowanie, zgrzewanie itp.) konieczne było zorganizowanie przerzutu
materiałów, detali i gotowych części do montażu. Tu Wielanier wykorzystywał swe kontakty
z okresu dawnej pracy zawodowej, angażując niezawodnego inż. Tadeusza Jastrzębskiego. Teraz
należało przygotować prototyp.
FAZA PROTOTYPU
Prawie wszystkie części do prototypu miały być wykonane w Głównym Urzędzie Miar, którego dyrektorem pozostawał dr Rauszer, a nadzorcą niemieckim – Heinrich Wichman. Sytuacja
sprzyjała na tyle, że okupacyjny „treuhaender” nie pojmował stosunków panujących w ówczesnej
Warszawie i sam wolał niczego nie widzieć i nie wiedzieć. Aby utrzymać działalność warsztatów
GUM i zdobyć środki zapewniające przeżycie rodzinom pracowników pozostających bez pracy, Rauszer zezwolił na odpłatne wytwarzanie sprzętu gospodarstwa domowego dla ludności:
kuchenek, piecyków elektrycznych i spirytusowych, taczek, wózków, sprzętu ogrodniczego itp.
W konsekwencji wykonywano różne prace warsztatowe, nie tylko związane z tym zbożnym celem, ale i takie, o których Niemcy nie mogli się dowiedzieć. Ów stan rzeczy tolerował kierownik
warsztatów, którym od 1941 roku był inż. Tadeusz Pełczyński (po wojnie prof. PW). Prowadzeniu
tej działalności sprzyjało funkcjonowanie bramy wjazdowej od strony „traktu corazziańskiego”,
pozostającej poza kontrolą portierni głównej. Uławiało to ukrywanie w ruinach podejrzanych
materiałów, detali i gotowych wyrobów dla zbrojnego podziemia. Na tym terenie produkowano
więc różne wyroby uzbrojenia: granaty, drukarki polowe i fałszywe stemple niemieckie, elementy
do odbiorników radiowych „Dedal”, do anten i stacji nadawczo-odbiorczych. W tej sytuacji także
Wielanier uznał za bezpieczne uruchomienie w urzędzie wykonawstwa detali do swego prototypu.
Już na początku roku 1943 nawiązał kontakt z mgr. Zdzisławem Gajewskim, wówczas kierownikiem
pracowni termometrycznej w GUM, który od początku okupacji był zaprzysiężonym członkiem
ZWZ-AK. Po uzgodnieniach z Pełczyńskim umożliwił on Wielanierowi przedstawienie szczegółów
wykonawczych części pistoletu zaufanym pracownikom. Najaktywniejszymi członkami zespołu
byli dwaj nasi mechanicy precyzyjni: Jakub Pałka, pseudonim „Kuba” (Il. 119), i wspomniany już
uczestnik różnych ryzykownych akcji K. Mórawski. Uczestnictwo pozostałych osób było zróżnicowane (por. Tab. 4). Tylko czterej wykonawcy „peemu” przeżyli powstanie i później podjęli pracę
w urzędzie, ale nie od razu ujawnili swój udziału w przedsięwzięciu. Według relacji Mórawskiego:
Już w pierwszych miesiącach 1941 roku przychodził do warsztatów inżynier, nazywany przez
nas „Mikołajek”, nic o nim więcej nie wiedzieliśmy. Zaczęło się od niewielkich zamówień prywatnych, a później do konkretnych robót na użytek organizacji podziemnych. Kiedyś przyprowadził
do nas dwóch ludzi tytułując jednego z nich „panie generale”, za co został dyskretnie skarcony.
Kiedy inż. Pełczyński przyprowadził do nas do pracy mechanika Sylwestra Sikorskiego, zatrudnionego u prof. Czochralskiego na Politechnice Warszawskiej, dowiedzieliśmy się od niego, że
odwiedzał nas gen. Rowecki.
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Wacław Zawrotny (1903 – 1956), mechanik, współkonstruktor pm. „Błyskawica”. Urodził się 8 września w Małkini w powiecie Ostrów Mazowiecka, jako syn Walentego, majstra stolarskiego. Uczył się
w Gimnazjum im. St. Batorego w Warszawie. Prawdopodobnie był absolwentem Państwowej Szkoły
Budowy Maszyn im. Wawelberga i Rotwanda, ale potwierdzenia brak. W latach 1924–1926 ukończył
Szkołę Podchorążych Inżynierii w Modlnie ze stopniem sierżanta pchor. Przez następnych kilka lat
pracował w wolnym zawodzie konstruktora, potem (1934 – 1936) w wydziale technicznym Zarządu
Miejskiego m.st. Warszawy. W latach 1936 – 1939 zajmował się eksploatacją swoich patentów. We
wrześniu 1939 roku służył w 2. batalionie saperów jako inżynier, a po kapitulacji Warszawy wrócił do
poprzedniego zajęcia, będąc właścicielem małego warsztatu w Radości. W 1942 roku wystąpił wobec
szefostwa Produkcji Konspiracyjnej AK z propozycją uruchomienia produkcji broni maszynowej na
zasadach komercyjnych. Po zaakceptowaniu kosztorysu około września 1942 roku podjął współpracę
z inż. Sewerynem Wielanierem nad opracowaniem konstrukcji i rozwinięciem produkcji bardzo udanej
broni. Za swe zasługi w październiku 1944 roku Zawrotny otrzymał Krzyż Złoty Zasługi z Mieczami
i awans na majora. Po wojnie jako saper uczestniczył w rozminowywaniu Warszawy i w budowie mostu
pontonowego na Wiśle. Od 1952 roku prowadził w Otwocku mały zakład taśm izolacyjnych, potem
warsztat mechaniczny. Zmarł 16 grudnia 1956 roku i spoczął na cmentarzu w Otwocku (zapewne w kw.
XIII-19–572 z synem Juliuszem). Wg: K. Satora, Zawrotny Wacław [w] Słownik biograficzny techników
polskich, z. 9, Warszawa 1998, s. 175, 177.

Na terenie GUM do sztuki prototypowej wykonano następujące detale: mechanizm spustowy,
bezpiecznik, celownik (wizjerek), wkręty specjalne i stopkę kolby. Warsztaty kooperujące przygotowywały większe gabarytowo części, a więc: komorę zamkową, osłonę lufy, uchwyt magazynka
i ramiona kolby. Jak ryzykowne było to zajęcie, pisał po wojnie sam Wielanier: Wykonywanie
tych części narażało pracowników urzędu i jego kierownictwo na wielkie niebezpieczeństwo,
zwłaszcza że działo się to w czasie największego terroru […] a trzeba wyraźnie podkreślić, że
prace i czynności w dostarczaniu materiałów przez pracowników urzędu i moje [tj. Wielaniera]
były zupełnie bezinteresowne i nieodpłatne.
Już po wojnie Mórawski przyznał, że dostarczone rysunki techniczne zostały wykonane bardzo dokładnie i szczegółowo, z podaniem rodzaju materiału, tolerancji pasowań, stopni twardości,
stanu obróbki powierzchni itp. Zadania mechaników sprowadzały się wyłącznie do precyzyjnej
obróbki materiału. Aby zminimalizować zagrożenie dekonspiracją, Gajewski (i tylko on) przydzielał
zadania oraz odbierał wykonane części, a w czasie ich sporządzania osobiście czuwał nad bezpieczeństwem. Po zgromadzeniu wszystkich detali wykonanych w kilku różnych warsztatach, montaż
pierwszego egzemplarza pistoletu przeprowadził sam Wielanier w swym mieszkaniu przy ul. Lwowskiej 5, nocami i przy szczelne zasłoniętych oknach. W pokoju miał małą wiertarkę elektryczną,
komplety wierteł, gwintowników i różne narzędzia warsztatowe. Po dopasowaniu, zmontowaniu
i sprawdzeniu działania ruchowego przeprowadził demontaż celem estetyzacji i zabezpieczenia
antykorozyjnego. Wysuszone i naoliwione części powtórnie złożył w całość. Tak powstała pierwsza
kompletna sztuka prototypowa „peemu” – bez pasa. Aby zapewnić lepszą przyczepność pistoletu
do ramienia strzelca, na stopce kolby Wielanier wyciął kilka łamanych strzałek. Ponieważ robiły
one wrażenie błyskawic, stąd znak ten przyjęto jako inspirację do nazwy pistoletu „Błyskawica”.
Po próbnym przestrzelaniu i stwierdzeniu prawidłowości działania prototypu, odbył się uroczysty
chrzest „Błyskawicy”. Na pamiątkę owego faktu wykonano pięć zapalniczek do papierosów (według
niektórych źródeł trzy), umieszczając na nich pamiątkowy napis: „Chrzest Błyskawicy. Listopad
1943. Przemysł Polski”. Przyszła pora na próby ogniowe, które odbyły się w Wytwórni Siatek
Ogrodowych Franciszka Makowieckiego, przy pl. Grzybowskim 3/5. Gdy prototyp został uznany
za spełniający założenia, Wielanier otrzymał zlecenie wykonania serii próbnej pięciu egzemplarzy
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przy użyciu produkcyjnego oprzyrządowania. Był to już etap, gdy Komenda Głowna AK zażądała
od Wielaniera sporządzenia rysunków na kalce technicznej i odbitek na papierze światłoczułym.
Dopiero kompletna dokumentacja pozwoliła ustalić szczegóły technologiczne: listę materiałów,
kalkulację czasów operacyjnych i wynikającą stąd liczbę obrabiarek, ludzi i kooperujących warsztatów. Na potrzeby serii próbnej autor zaprojektował też osobliwą strzelnicę składającą się z dwóch
rur umieszczonych jedna w drugiej, z przestrzenią wypełnioną wodą dla wytłumienia odgłosu
salw. Próby strzelnicze odbyły się w podziemiach kościoła Wszystkich Świętych na Grzybowie,
za zgodą proboszcza parafii ks. prałata dr. Marcelego Godlewskiego. Dopiero po próbach ruchowych w Rembertowie, Komenda Główna AK zaaprobowała konstrukcję i zleciła wykonanie 1000
egzemplarzy. Potem zamówienie podwyższyła do 1300, a następnie do 2000 sztuk. Na przełomie
1943 i 1944 roku rozpoczęła się seryjna produkcja.
PRODUKCJA SERYJNA
„Błyskawica”, w porównaniu do „Stena”, była lekka, bardzo estetyczna, a przede wszystkim
charakteryzowała się dobrą portatywnością. Konstrukcja umożliwiała utrzymywanie broni w pełnej
gotowości, noszenia pod płaszczem i prowadzenia ognia „zza węgła”. Do wyprodukowania jednej
„Błyskawicy” potrzeba było 42 – 45 roboczogodzin, a kompletny wyrób składał się z 74 detali
(niektórych po dwie sztuki), z czego detali bardzo pracochłonnych było 21, średnio pracochłonnych: 25, mało pracochłonnych: 28. Oprócz zalet, pistolet miał i pewne wady. Do podstawowych
należało połączenie konstrukcji przy użyciu trzech wkrętów zespalających – wysoce niepraktyczne
w warunkach bojowych. Po rozmontowaniu pistoletu w celu czyszczenia wystarczyło zgubić jeden
wkręt, a broni nie można było złożyć. Druga niedogodność to brak selektora ognia. Po uruchomieniu spustu serii nie można było już zatrzymać, co przy chronicznym braku amunicji uznawano
za zbyteczną rozrzutność.
Są poszlaki, że udział GUM w produkcji „Błyskawicy” nie zakończył się wyłącznie na fazie
prototypu, ale trwał dalej. Świadczy o tym wypowiedź Sławomira Maruszewskiego, pracownika
jednej z montowni, który w 1993 roku wspominał, że: lufy do montażu „Błyskawic” były zawsze
pobierane z warsztatu inż. Zawrotnego przy ul. Elektoralnej. Wydawał je osobiście inż. Zawrotny.
Poza siecią inż. Wielaniera części do „Błyskawicy” produkowała również grupa 13 pracowników
Fabryki Karabinów (dawnego Gerlacha) przy ul. Dworskiej 29/31, włączonej w skład koncernu
zbrojeniowego Steyr-Daimmler-Puch, w której zespołem wykonawców kierował majster Roch
Kafarowski, pseudonim „Ksawery”. Mniej więcej w listopadzie 1943 roku zwerbował do pracy zaufane osoby, które prawie pod bokiem niemieckich inżynierów i strażników utworzyły dwa zespoły:
brygadzisty Henryka Kalety i majstra Henryka Łysakowskiego. Wykonywano tam wiele detali:
wkręty specjalne, kołki, zatrzaski kolby czy stopki, oficjalnie jako elementy wyposażenia maszyn
do szycia. Ogółem, wg sprzecznych danych, komponentów owych wyprodukowano od 500 do 800
sztuk. Wiadomo ponadto, że w warsztatach samochodowych firmy Bosch przy ul. Wiktorskiej 10,
wytwarzano chłodnice do luf. Już po wybuchu powstania do wykonawców dołączyła rusznikarnia oddziału osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych przy ul. Boduena 2. Tu głównie
prowadzono naprawy uzbrojenia i montaż „Błyskawic”, z części pochodzących ze zlikwidowanej
montowni Makowieckiego (Il. 120). Charakterystyczne, że poszczególni wykonawcy z zasady nie
wiedzieli, do czego mają służyć wytwarzane przez nich detale i najczęściej nie orientowali się, że
uczestniczą w produkcji konspiracyjnej – tak było bezpieczniej dla wszystkich. W związku z tym
zdarzyła się kiedyś zabawna sytuacja.
Gdy powstańcy zobaczyli po raz pierwszy kompletny „peem”, jeden z nich, ślusarz z zakładów
Szpotańskiego, przyglądając się kolbie, nagle ze zdumieniem zawołał: Rany boskie! Przecież ja te
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rączki na warsztacie robiłem przez pół roku! Mówili, że to do kuchenek elektrycznych. Spośród
zaopatrzenia materiałowego największy kłopot sprawiało zdobycie rur stalowych bez szwu, do
wyrobu luf. Legalnie na rynku kupić ich nie można było. Stal specjalna stanowiła własność wermachtu i podlegała reglamentacji Rüstungskommando. Wielanier więc postanowił wykorzystać
dawne znajomości z huty „Batory”. W Biurze Sprzedaży Stali „Bistal” przy ul. Królewskiej 41/43
pracował niejaki Wilczyński i dzięki jego pomocy Jastrzębski otrzymał perfekcyjnie podrobiony
niemiecki dokument uprawniający do pobrania z magazynu 2000 kilogramów rur. Ale powstał
kłopot, bowiem średnica rur okazała się za duża i należało ją zmniejszać przy pomocy przeciągarki.
Znaleźli się i tacy fachowcy.
W fazę produkcji było bezpośrednio zaangażowanych co najmniej 21 warsztatów, wśród
których wymienia się także GUM i około 50 osób, choć zatrudnionych o różnym stopniu wtajemniczenia było co najmniej pięć razy więcej (Załącznik 3). Szacuje się, że do wybuchu powstania
wykonano od 700 do 706 pistoletów, przy liczbie około 200 sztuk „Stenów” pochodzących ze zrzutów. Była to największa ilość broni automatycznej wyprodukowana w warunkach konspiracyjnych,
cieszącej się bardzo dobrą opinią. Mimo zaangażowania w produkcję znacznej liczby osób i wielu
warsztatów, utajnienie było tak pełne, że zarówno okupant, jak i potem władze bezpieczeństwa PRL
do końca nie rozszyfrowały tajemnicy. Ujawnienie nastąpiło dopiero w końcu lat 70. wieku XX, przy
okazji znalezienia na wysypisku śmieci w Radiowie jednego egzemplarza pistoletu zachowanego
w bardzo dobrym stanie (bez magazynka). Doniósł o tym „Express Wieczorny” z dnia 3 sierpnia
1977 roku. Wówczas to żyjący jeszcze uczestnicy konspiracyjnej produkcji zdecydowali się na
przerwanie milczenia. Znaleziony egzemplarz pistoletu i jedna pamiątkowa zapalniczka, będąca
własnością Wielaniera, trafiły do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego i tam były eksponowane.
Dnia 8 listopada 2014 roku przy ul. Londyńskiej 9 w Warszawie na domu, w którym w latach
1974 – 1993 mieszkał Sylwester Wielanier, została odsłonięta tablica pamiątkowa.
Seweryn Wielanier (1903 – 1993) inż. mechanik, współkonstruktor pm. „Błyskawica”. Urodził się 9 stycznia w Rakowie (obecnie dzielnica Częstochowy), jako syn Seweryna, rachmistrza fabrycznego. W 1917
roku rozpoczął pracę w kopalni rudy żelaza jako ślusarz. W latach 1923 – 1924 pracował w Warszawie
w Fabryce Wyrobów Żelaznych „Władysław Gostyński”, w charakterze sznyciarza przy wyrobie wykrojników i matryc. Już jako młodszy konstruktor w latach 1925 – 1928 był zatrudniony w Fabryce Amunicji
„Pocisk”. Maturę uzyskał w gimnazjum wieczorowym. Do 1934 roku pracował jako konstruktor w Fabryce
Amunicji w Skarżysku, potem w Zakładach Tele- i Radiotechnicznych w Warszawie, następnie odbył
praktykę w Niemczech. Po powrocie kierował narzędziownią w Zakładach Elektrotechnicznych „Bracia
Borkowscy”. W czasie okupacji pracował w Fabryce Maszyn i Sprawdzianów „Florian Juchnikowski”.
W tym okresie uczestniczył w konspiracyjnej produkcji amunicji i broni. Po upadku powstania opuścił
Warszawę z ludnością cywilną. W latach 1946 – 1949 pracował jako kierownik techniczny wytwórni
opakowań blaszanych w Lublinie. W 1956 roku, na podstawie decyzji Państwowej Komisji Weryfikacyjnej,
uzyskał tytuł inż. mechanika. Od roku 1967 do 1969 pracował przy projektowaniu zakładów automatyki
przemysłowej. Zmarł 23 września 1993 roku i spoczął na cmentarzu w Rembertowie. Wg: K. Satora,
Wielanier Seweryn Makary [w] Słownik biograficzny techników polskich, z. 9, Warszawa 1998, s. 156–157.
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XIV. JAK FENIKS Z POPIOŁÓW
W styczniu 1945 roku wstrzymywana przez blisko cztery miesiące ofensywa znad Wisły
wreszcie ruszyła, osiągając gwałtownym uderzeniem Kraków i Katowice. Tuż za postępującą
Armią Czerwoną zaczęły się instalować na Śląsku nowe polskie władze administracyjne PKWN.
Jeszcze przed wyparciem Niemców, przebywający w Katowicach, Rauszer i Muszkat przystąpili do
organizowania sieci nowej administracji miar. Czynili to po raz drugi, ale teraz w zupełnie innej
sytuacji geopolitycznej, w zrujnowanym kraju, objętym jeszcze trwającą wojną. Przed organizatorami stanął ogrom problemów. Trzeba było zebrać ocalałą z hekatomby kadrę, wyszkolić nową,
odbudować siedziby urzędów lub stworzyć je od nowa i wyposażyć. W dużej mierze Muszkatowi
można zawdzięczać zapobieżenie przed wywózkami przez Niemców i Rosjan resztek ocalałego
sprzętu państwowego. W porozumieniu z przebywającym wówczas w Krakowie pełnomocnikiem
rządu PKWN Dziewulskiemu powierzono utworzenie Dyrekcji Miar (ul. Piłsudskiego 16), podporządkowując ją Ministerstwu Aprowizacji i Handlu. Pierwszym zadaniem, którego się podjął, było
zabezpieczenie dokumentacji byłego niemieckiego zarządu legalizacyjnego Generalnej Guberni,
budynków i aparatury, a potem uruchomienie nieczynnych urzędów miar. Jeszcze w styczniu 1944
roku, po perypetiach tułaczych, dotarł do Krakowa inż. Dziewulski i podjął próbę odszukania
obu dyrektorów GUM wywiezionych z powstania warszawskiego, ustalając ich katowicki adres.
W NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ
Tymczasem w Katowicach, w pierwszych dniach lutego, Rauszer objął kierownictwo nad
urzędami miar, z którymi udało się już nawiązać kontakt. Ważną wówczas sprawą stała się delegalizacja krakowskiej Dyrekcji Miar. W tym celu, 22 lutego, dyrektor osobiście udał się do Krakowa
i zarządził rozwiązanie placówki, a personel postanowił wykorzystać do nowo tworzącego się OUM
w Łodzi. Dziewulskiemu zaś powierzył organizację I Wydziału (Technicznego) GUM. Odtąd wypadki nabrały przyspieszenia. Dnia 13 marca dr Zdzisław Rauszer otrzymał rządową dyrektywę
zorganizowania administracji miar na podstawie: Dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz.
U. RP z 1928 r. Nr 72, poz. 661), Statutu urzędów miar (Dz. U. RP z 1919 r., poz. 429) i Regulaminu urzędów miar z dnia 5 marca 1924 r. (POM, poz. 5,28). Początkowo personel tworzącego się
ośrodka GUM w Katowicach stanowiły dwie osoby: Z. Rauszer (Il. 121) i E. Karbowski. Dzięki
ich staraniom GUM został przyporządkowany Ministerstwu Przemysłu i Handlu, a personalnie
wiceministrowi Władysławowi Ciszewskiemu, człowiekowi rozumnemu, doceniającemu rolę GUM
w organizującym się kraju. Zaczął się mozolny czas tworzenia. Ośrodek krystalizujący funkcjonował na Śląsku, a w Warszawie została utworzona delegatura. W połowie 1946 roku w urzędzie
pracowało 114 pracowników, przy czym na Katowice/Bytom przypadało 59, a na Warszawę 55
osób. Równo rok później nastąpił 30-procentowy wzrost zatrudnienia. Było wykorzystanych 149
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etatów, ale proporcje zaczęły się odwracać. Urząd posiadał strukturę, której trzy wydziały miały
charakter naukowy i skupiały około 40 osób:
•
Wydział Naukowo-Metrologiczny I (vacat – zastępczo dyr. GUM),
•
Wydział Naukowo-Metrologiczny II (dr hab. Józef Roliński) (Il. 122),
•
Wydział Naukowo-Metrologiczny III (inż. Hilary Dziewulski),
•
Wydział Prawno-Metrologiczny (mgr praw Eugeniusz Karbowski),
•
Wydział Ogólno-Administracyjny (Eugeniusz Garczyński).
Mniejszą jednostką organizacyjną była Sekcja, która składała się od jednego do kilku
laboratoriów.
W terenowej administracji miar pracowały wówczas 243 osoby, zatrudnione w siedmiu
Okręgowych Urzędach Miar (II instancji), a więc w:
•
Warszawie (vacat, p.o. Antoni Komar),
•
Lublinie (vacat, p.o. Maksymilian Wald),
•
Poznaniu (vacat, p.o. Edmund Skibski),
•
Katowicach (Stanisław Dawidowicz),
•
Łodzi (vacat, p.o. Tadeusz Wierzbiński),
•
Gdańsku (inż. Stanisław Krzywicki),
•
Wrocławiu (Władysław Wyzgo),
•
Szczecinie (otwarcie przewidywane).
Urzędom II Instancji podlegało 67 Urzędów I Instancji, tj. Obwodowych Urzędów Miar.
REWINDYKACJA MIENIA
Wraz z przejmowaniem przez administrację miar terytorium Polski pojawił się problem
rewindykacji mienia. Inaczej zjawisko przebiegało w Polsce centralnej, inaczej na Śląsku, w Małopolsce, a jeszcze inaczej na Warmii, Mazurach czy na Pomorzu. W każdej części kraju różny
był stan zniszczeń, inne partykularyzmy władz lokalnych, na które nakładało się niezrozumiałe stanowisko dowództwa jednostek Armii Czerwonej gęsto rozlokowanych na terenie Polski.
Nie mamy pełnych danych do przeprowadzenia całościowej analizy, ale choć kilka przykładów
pozwala wyrobić sobie pogląd na ogrom trudności związanych z rewindykacją. Już w końcu 1945
roku Biuro Odszkodowań Wojennych rozpoczęło rejestrację strat. Na początku stycznia 1946 roku
został sporządzony wykaz szkód majątku ruchomego GUM w gmachu przy ul. Elektoralnej. Ogólne
starty oszacowano na sumę 2 720 594 zł, z czego największe, bo ponad 20 procent (559 190 zł)
przypadały na laboratorium elektryczne (Tab. 5). Straty nieruchomości zostały wycenione przez
Biuro Odbudowy Stolicy na około 6 milionów zł. Ogólnych strat materialnych całej administracji
miar nigdy nawet nie oszacowano. Tylko znikomą część mienia udało się odzyskać.
Wybiórczy z konieczności, przegląd rewindykacji zaczniemy od Okręgowego Urzędu Miar
w Katowicach (Rynek 9), w którym zachował się przedwojenny spis inwentarza. Jeszcze na początku wojny żołnierze wermachtu zrabowali wiele cennego wyposażenia lub oficjalnie wywieźli,
wśród niego znajdowały się m.in. przetwornice prądowe, urządzenie do sprawdzania liczników
energii elektrycznej i lada kasowa, ewakuowana do Dyrekcji Mar we Wrocławiu. Innym problemem
było jak najszybsze odzyskanie wypożyczonych różnym użytkownikom przez okupantów cennych urządzeń stanowiących własność państwową, np. wyposażenia podróżnego do sprawdzania
wag aptekarskich, tablicy licznikowej i urządzenia do sprawdzania wodomierzy, odnalezionych
w firmach „Aquametr” i „Pomiar”. Udało się też zlokalizować cztery z sześciu wagonów tarowych
do sprawdzania wag kolejowych. Wkrótce nawiązano kontakt z powołaną w Krakowie komórką
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organizacyjną GUM utworzoną przez Dziewulskiego. Z jego polecenia do Bielska oddelegowano
Stanisława Miziurę w celu zabezpieczenia odnalezionych tam różnych przyrządów mierniczych.
Wszystko, czego lokalizację na terenie Śląska udało się ustalić, było możliwe do odzyskania.
Trudniejszym do rewindykacji okazał się obszary dawnych Prus Wschodnich i Pomorza, przyporządkowanych Okręgowemu Urzędowi Miar w Gdańsku. Niełatwo było pogodzić partykularyzmy
właz lokalnych i jednostek Armii Czerwonej. Oto np. w lipcu 1945 roku delegat OUM Gdańsk udał
się do Olsztyna celem zorganizowania w mieście Ob. UM i stwierdził, że budynek poniemieckiego
urzędu jest zajęty przez Rosjan. Nie został wpuszczony do środka, aby dokonać oceny stanu pomieszczeń i nikt z gospodarzy obiektu w ogóle nie chciał z nim rozmawiać. Dopiero w końcu marca
1946 roku uzyskał od władz miasta zapewnienie przydziału bliżej nieokreślonego pomieszczenia
i wyposażenia w podstawowy sprzęt biurowy. W marcu 1946 roku wydarzył się inny, nie mniej
przykry incydent na terenie Okręgu Gdańskiego. Państwowe Urzędy Likwidacyjne w Słupsku
i Sopocie odmówiły wydania zezwoleń na przewóz zgromadzonych tam urządzeń pomiarowych
przeznaczonych dla Ob. UM w Olsztynie i Elblągu. Fiaskiem zakończyło się poszukiwanie sprzętu
wywiezionego z urzędu miar (Eichdirekkion) w Gdańsku w pięciu skrzyniach wraz z cofającą się
armią niemiecką. Istniało przypuszczenie, że ładunek trafił do miast w Saksonii (może do Goerlitz
lub Meissen?), w których istniały urzędy miar. Podjęte jednak, za pośrednictwem Biura Odszkodowań Wojennych w lutym 1947 roku, poszukiwania w całej Saksonii niestety nie dały rezultatów.
Inny, szokujący efekt, przyniosła rewindykacja mienia państwowego przetrzymywanego
przez Czechosłowację. W końcu 1946 roku OUM w Katowicach podjął kroki w kierunku odzyskania sprzętu pomiarowego Głównego Urzędu Miar zdeponowanego na terenie urzędu celnego
w Cieszynie, za mostem granicznym na Olzie. Chodziło o urządzenia dostarczone po 1938 roku
do polskich urzędów miar w Cieszynie i we Frysztacie. W czasie okupacji Niemcy przeznaczyli
budynki na inne cele, a znajdujące się w nich mienie przenieśli do piwnic wspomnianego urzędu
celnego, gdzie pozostawały do zakończenia wojny. Ponieważ próby porozumienia się nie dawały
rezultatu, w sprawę zaangażowano MSZ. Wreszcie w połowie 1947 roku delegatowi polskiemu
wyposażonemu w przedwojenne księgi inwentarzowe udało się na miejscu udowodnić, że zdeponowane tam mienie bez wątpienia stanowi własność GUM. Strona czeska wprawdzie wszystko
zwróciła, ale wystawiła rachunek, traktując rewindykację jako akt kupna-sprzedaży, na dodatek
na sumę stukrotnie wyższą od wartości inwentarzowej przedmiotów.
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu napotkał przeszkody w przejęciu dla Obwodowego UM
w Stargardzie budynku będącego własnością byłej niemieckiej służby miar. Jeszcze w listopadzie
1948 roku obiekt zajmowało Stronnictwo Ludowe i nie zamierzało ustąpić. Zajmowało 2 lokale,
zaś 16 stało pustych i nieużytkowanych. Tymczasem zgromadzony sprzęt pomiarowy oczekiwał
na zainstalowanie.
Dyrekcji GUM nie dawała spokoju sprawa wywiezionego przez Niemców polskiego sprzętu
z Oddziału zamiejscowego we Lwowie. W tym celu, na zlecenie H. Dziewulskiego, inż. Artur Metal udał się w 1947 roku do Radzieckiej Strefy Okupacyjnej w Niemczech i z miejscowości Weida
w Turyngii zdołał rewindykować zaledwie kilka oporników wzorcowych stanowiących mienie
polskie. Już pięć lat po wojnie (lipiec 1950) odbyła się bodaj ostatnia, dość osobliwa rewindykacja.
Pracownicy OUM w Poznaniu w złomie mosiężnym, zakupionym przez warsztaty Mechaniczne Zarządu Miejskiego, znaleźli części przyrządów mierniczych stanowiących przedwojenną
własność GUM: dysze i kryzy gazomierzy, łączniki wodomierzy, skale, które pochodziły z przyrządów zaginionych po powstaniu warszawskim. Przypadkowo znalezione w Poznaniu po latach
wróciły do właściciela. I to było wszystko!
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POCZĄTKI W WARSZAWIE
Budynek w Katowicach, zajmowany wspólnie przez GUM i OUM, szybko stał się zbyt ciasny
dla obydwu tworzących się instytucji. Tylko chwilowo sytuacja uległa poprawie, po przeniesieniu
GUM do Bytomia przy ul. Dworcowej 25/27. Zachowane w AAN rejestry pracowników, sprawozdania z pierwszej działalności, zarządzenia i protokoły umożliwiają odtworzenie pierwszego po
wojnie schematu organizacyjnego GUM (Tab. 6). Początkowo dotyczyło to tylko Bytomia, gdyż
w zburzonej Warszawie była zupełnie inna sytuacja.
Zdzisław Gajewski, który w styczniu 1945 roku znalazł się wśród przybyłych na ruiny, jako
jeden z pierwszych wystąpił samorzutnie z wnioskiem do władz o odgruzowanie i przeprowadzenie
wstępnych prac zabezpieczających gmach GUM. Grupa robocza, na czele której stanął inż. T. Pełczyński, została utworzona z byłych pracowników warsztatów, woźnych i wdów po pracownikach.
Tymczasem w pierwszych dniach lutego 1945 roku dawna kadra kierownicza skupiona w Warszawie
nawiązała łączność z dyr. Rauszerem i zaczęła rozważać pomysł przeniesienia GUM do Łodzi. Szybko się jednak okazało, że brak jest w mieście jakichkolwiek rezerw lokalowych i pierwotny zamysł
Rauszera krystalizacji instytucji na Śląsku pozostał w pełni aktualny. Ważną datą był 13 marca
1945 roku, kiedy to wiceminister Ciszewski oficjalnie powierzył Rauszerowi odbudowę i organizację
administracji miar. Odtąd prace przyspieszyły. Dnia 28 marca dyr. Rauszer, mając na względzie
sprawne kierowanie odbudową gmachu w Warszawie, upoważnił Gajewskiego do reprezentowania
dyrekcji urzędu wobec władz. Już w pierwszej połowie 1945 roku zostało uruchomione w prywatnym mieszkaniu dr. Waldemara Leega na Mokotowie laboratorium areometryczne, dzięki czemu
udało się przygotować areometry do pierwszej po wojnie kampanii gorzelnianej i cukrowniczej.
Odtąd zaczyna nas interesować rozwój wypadków w Warszawie, w której podejmuje działalność
ekspozytura, lecz stan jej zatrudnienia znamy dopiero z 1948 roku (Tab. 7).
Do połowy 1946 roku skompletowano podstawowe wyposażenie techniczne niektórych
pracowni. Pierwszy sprzęt pomiarowy pochodził z… gruzów, a został doprowadzony do stanu
używalności przez warsztaty mechaniczne w Bytomiu i w Warszawie. Pewną część wyposażenia
pozyskano drogą okazyjnych zakupów i przekazania z urzędów terenowych. W tym trudnym okresie z pomocą materialną Polsce pospieszyła Francja, która jako dar tamtejszego rządu przekazała
wzorzec metra wraz z podręcznym komparatorem długości. Dostawy sprzętu precyzyjnego z importu zaczęły napływać od 1948 roku, głównie z firm amerykańskich, angielskich i szwajcarskich
(Il. 123). W miarę postępu prac budowlanych i napływu aparatury powstawały nowe laboratoria,
rozszerzał się zakres działalności i zwiększała się dokładność pomiarów. Oprócz istniejących już
przed wojną dziedzin, w GUM powstawały nowe, które wcześniej nie należały do kompetencji
administracji miar. Równolegle w Bytomiu i w Warszawie pracowano nad nowymi przepisami
obowiązującymi w miernictwie i nad nowelizacją starych. W miarę postępu prac przy Elektoralnej
zaczęły się tworzyć pierwsze trwałe struktury zakładowe: czasu, długości i kąta (I), pojemności
i objętości (II), masy i siły (III), miernictwa elektrycznego (IV), gęstości, ciepła i światła (V)
i dział miernictwa przemysłowego (VI). W nazwach zakładów dostrzegamy często kilka dziedzin
pomiarowych, ale nie były to integracje przypadkowe. Wynikały one z bliskiego związku jednostek fizycznych i koncentracji aparatury w laboratoriach o pokrewnych dyscyplinach naukowych.
Wszystkie te komórki dzieliły się na pracownie, przypominając strukturę zagranicznych instytutów
państwowych. W poszczególnych pracowniach, w których tylko było to możliwe, podejmowano
pierwsze próby odtworzenia wzorców i badania ich stabilności, dążąc do ustanowienia wzorców
państwowych oraz całych łańcuchów sprawdzań. Jedną z pierwszych komórek był także warsztat
mechaniczny do napraw i wyrobu narzędzi pomiarowych. W uzasadnionych przypadkach mógł
on dokonywać także napraw przyrządów będących własnością osób trzecich.
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Niezwykle ważnym zadaniem było zebranie dawnego personelu rozproszonego po całym
kraju i powracającego z zagranicy. Sprawa nabrała szczególnej wagi wobec ogromnych strat osobowych i zniszczeń znacznej części dorobku piśmienniczego. Dyrektor był w pełni świadom, że
tylko ci pracownicy, którzy nad tym kiedyś pracowali, mogą szybko odtworzyć brakujące ogniwa.
Jednak rozwiązanie problemu łączyło się z koniecznością stworzenia w stolicy zaplecza biurowego
i mieszkalnego dla pracowników. Osobnego podejścia wymagał problem odbudowy urzędów miar,
w szczególności na terenach, które zostały przydzielone Polsce na mocy traktatu jałtańskiego.
W niektórych pozostawały jeszcze resztki niemieckiego personelu, a wyposażenie, którego Niemcy
nie zdążyli wywieźć, zostało potraktowane przez wycofujące się wojska radzieckie jak łupy wojenne
i przepadło bezpowrotnie.
BITWA O RUINY
Reaktywowanie GUM w Bytomiu z ekspozyturą w Warszawie dawało czas na dyskusję nad
koncepcją odbudowy gmachu przy ul. Elektoralnej, poszerzoną o nowe wizje. Pierwszy wariant
przewidywał zabudowę prostokąta: Elektoralna 2 i 4 – zach. skraj Orlej 2 i 4 – pn. granica ww.
posesji „trakt corazziański”. Jednak, dysponując nawet całą powierzchnią kilku parceli, nie udałoby
się na niej zlokalizować i rozwinąć wielu nowych dziedzin pomiarowych wymagających dużych
i specjalnie zaprojektowanych przestrzeni. Dotyczyło to m.in. pracowni wysokich napięć, wielkich
ilości przepływów gazu, badania wodomierzy o dużych średnicach. Na tym tle powstał zamysł
przyłączenia do GUM ruin gmachu byłego Banku Polskiego, na rogu Elektoralnej i pl. Bankowego.
Rotundę, będącą już w trakcie odbudowy, planowano adaptować do potrzeb laboratorium wysokich
napięć, z możliwością zainstalowania w niej źródeł zasilania do 1 miliona woltów. W związku z tym
15 października 1945 roku kierownictwo urzędu wystąpiło do Ministerstwa Odbudowy o przydział
ruin narożnego gmachu. Ponieważ apetyt wzrasta w miarę jedzenia, zamierzenia kierownictwa
zaczęły stopniowo ewoluować w kierunku utworzenia instytutu metrologicznego, na wzór NPL lub
PTR. Na taką lokalizację doskonale nadawałby się cały czworobok ograniczony ulicami: Elektoralna, Orla, Leszno i Rymarska (pl. Bankowy). Za przykładem instytutów zagranicznych zamierzano
stworzyć na tym obszarze zabudowę pawilonową i każdy budynek przeznaczyć na rozwój odrębnej
dziedziny pomiarowej. Przeciwnikami koncepcji okazali się architekci i historycy sztuki, dla których ruiny byłych gmachów skarbowych miały wartość zabytkową, a ich odbudowę dopuszczali
wyłącznie w pierwotnym kształcie. Postulowali kompromisowo przeznaczyć dla urzędu wyłącznie
części ruin od strony Leszna i Orlej, nieprzedstawiających dla kultury narodowej większej wartości historycznej. Dnia 10 listopada kierownictwo GUM wystąpiło o przyznanie (mimo wszystko)
wspomnianego czworoboku. Niestety Ministerstwo Odbudowy już wcześniej cały teren oddało
do dyspozycji Ministerstwa Skarbu, łącznie z częściowo podniesionym z gruzów budynkiem przy
Elektoralnej (Il. 124). Decyzja zezwalała urzędowi wyłącznie na użytkowanie odbudowanego
fragmentu gmachu do czasu przejęcia go przez przyszłego użytkownika, którym miał być Narodowy Bank Polski. Równocześnie GUM otrzymał obietnicę przeniesienia swej siedziby do miejsca
o bliżej nieokreślonej lokalizacji. Intencje Ministerstwa Odbudowy były jasne. Uważano bowiem, że
resortowi skarbu, jako bardziej zasobnemu, łatwiej będzie ponieść koszty odbudowy zabytkowego
kompleksu w krótkim czasie, na czym władzom bardzo zależało. Rozpoczęła się długa bitwa o ruiny!
Kontrowersyjną decyzję Ministerstwa Odbudowy zdecydowanie oprotestowało MPiH,
uważając, że stawianie nowego gmachu dla potrzeb GUM byłoby nadzwyczaj kosztowne i długie w realizacji, a życie wymagało niezwłocznego uruchomienia laboratoriów metrologicznych.
Konsultacje i utarczki nie przerywały odbudowy. W grudniu 1945 roku dachem nakryto już część
budynku, umożliwiając zimą prowadzenie prac wewnątrz. Odtąd wydarzenia nabrały tempa.

117

W styczniu 1946 roku Ministerstwo Skarbu przystąpiło do wstępnych prac architektonicznych
nad opracowaniem projektu centrali NBP na terenie spornego czworoboku. Prace poprzedziły
roboty zabezpieczające zabytkową substancję, które przeprowadziło Biuro Odbudowy Stolicy,
pod kierunkiem prof. architektury PW Zdzisława Mączeńskiego. BOS przewidywał dla przyszłej
centrali NBP rekonstrukcję gmachów historycznych od strony ul. Rymarskiej i pl. Bankowego oraz
utworzenie nowego kompleksu na obrzeżach, a w podwórkach terenów zielonych. Co do gmachu
przy ul. Elektoralnej 2 Biuro zgłaszało wymóg rekonstrukcji w historycznej formie jedynie fasady,
odbudowę oficyn wyłączając z pola swego zainteresowania. W dyskusjach i sporach uczestniczyło
kierownictwo BOS w osobach: inż. Zygmunta Skibniewskiego i inż. Romana Piotrowskiego, zaś
przedstawicielami urzędu byli: dr hab. Józef Roliński (kierownik ekspozytury) i dr inż. Jan Obalski (kierownik odbudowy). Do czasu wybudowania nowego gmachu GUM otrzymał zezwolenie
na inwestycje budowlane wyłącznie w ramach koniecznych potrzeb. Teraz trzeba było działać
metodą faktów dokonanych. Już w styczniu pierwsze laboratoria podjęły działalność. Nie można
było bowiem czekać z odbudową do czasu ustalenia się wciąż płynnych projektów. Przez prawie
trzy kwartały roku 1946 ciągnął się spór o ostateczny kształt odbudowy GUM. Trwała wzajemna
wymiana korespondencji między MPiH i GUM a Ministerstwem Odbudowy, BOS, Ministerstwem
Skarbu, NBP i Mennicą Państwową. Przeprowadzono niezliczoną liczbę spotkań, narad i konferencji. Nagle, 30 sierpnia 1946 roku, nastąpił przełom. NBP wycofał swe zainteresowanie spornym
czworobokiem, a Mennica w ostatniej fazie konfliktu odmówiła przejęcia terenu. Jedyną zainteresowaną stroną pozostał GUM. Ogromne koszty inwestycji zdecydowały o rezygnacji z zamiaru
utworzenia instytutu metrologii i ograniczeniu wysiłków do zakończenia jak najszybciej odbudowy.
Wówczas to rekonstrukcji fasady gmachu od strony ul. Elektoralnej dokonano z zachowaniem
pierwotnego klasycystycznego kształtu, wg projektu dr. Piotra Biegańskiego, prof. architektury
PW, obejmując ją nadzorem konserwatorskim. Fronton zyskał na wyglądzie zewnętrznym przez
podniesienie wejścia głównego o około pół metra, co przydało gmachowi monumentalności.
Uzyskano to przez zastosowanie pięciu stopni schodów, podczas gdy w oryginale Corazziego były
tylko dwa (Il. 125). Rezygnacja z adaptacji narożnej rotundy na cele hali wysokich napięć stworzyła
konieczność jej wykonania w gmachu głównym.
W grudniu 1946 roku GUM wystąpił do BOS o przydzielenie ruin posesji Orla 6, 8 i 10 na
budowę domów pracowniczych. Otrzymano odpowiedź pozytywną i w połowie 1948 roku postępy prac były tak obiecujące, że 17 czerwca Hilary Minc, ówczesny minister przemysłu i handlu,
wystąpił do prezesa Rady Ministrów o wyrażenie zgody na przeniesienie całego urzędu z Bytomia
do Warszawy. Bitwa o ruiny ostatecznie zakończyła się połowicznym sukcesem urzędu, ale wydaje
się, że więcej w tamtych warunkach osiągnąć nie było można. W październiku 1949 roku przejęto
cały kompleks w posiadanie. Część mieszkalną sukcesywnie zajmowali przeważnie pracownicy
przenoszeni z Bytomia, a specjalnie zaadaptowany parter posesji Elektoralna 4 przeznaczono na
warsztaty, do których wejście wykonano od strony podwórka urzędu.
TRUDNE POWROTY
Odbudowę gmachu przy Elektoralnej 2 podjęto wg założeń projektowych inż. arch.
A. Bieńkowskiego i już na przełomie 1945/1946 roku powołano w tym celu pięcioosobowy tzw.
aparat odbudowy, składający się z kierownika, jego zastępcy, magazyniera, pomocy biurowej
i maszynistki. Jeden do dwóch razy w tygodniu przybywał z miasta doradca budowlany. Zakończenie prac planowano na rok 1951, czasu więc nie było dużo, zważywszy na ogrom robót (Il.
126). Jednak entuzjazm zapanował tak wielki, że do końca 1945 roku odbudowano całkowicie
spalone drugie piętro i częściowo pierwsze piętro gmachu głównego oraz wolnostojący pawilon
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„G”. W tym ostatnim znalazły pomieszczenie pracownie: wodomierzy, gazomierzy, benzynomierzy i pojemników wysokiej dokładności, pracownie: areometryczna i częściowo pirometryczna
(Il. 127). Od stycznia do sierpnia 1946 roku trwało „porządkowanie” najbliższego otoczenia urzędu.
Na zlecenie kierownika dzielnicy przedsiębiorstwo budowlane inż. Z. Łuczaka wykonało rozbiórkę
do wysokości parterów częściowo wypalonych budynków Elektoralna 1, 3, 5, 6, 7 i 9. W lutym
przystąpiono do odbudowy części frontowej gmachu, a do końca czerwca, w oficynie od strony
„traktu corazziańskiego”, oddano do użytku kilkanaście pomieszczeń na pracownię elektryczną,
zaś w suterenach gmachu głównego obszerne lokum na pracownię manometryczną. Równocześnie
wyremontowano w budynku 26 izb mieszkalnych i biurowych, a także częściowo wykończono 29
pomieszczeń, w których otwarto OUM Warszawa 1.
Mimo bardzo sprawnie prowadzonej odbudowy przekazanie gmachu do użytku oddalało się
w czasie, a jednym z wielu tego powodów był brak mieszkań dla pracowników z Bytomia w zrujnowanej wojną Warszawie. Aby szybko rozwiązać sytuację lokalową, postanowiono zagospodarować
ruiny domów na narożniku Elektoralna-Orla. Istniał jednak kłopot formalny. Ostatnim właścicielem Elektoralnej 6 i Orlej 2 (hip. 747) był niejaki Dawid Lurje, a do Elektoralnej 4 (hip. 745/746)
zgłaszali roszczenia sukcesorzy. Tu prace opóźnione były już na wstępie, gdyż wymagały uregulowania praw własnościowych. Gdy sprawy znalazły się w końcu na dobrej drodze, w październiku
1947 roku z budżetu centralnego przyznano 26 milionów zł na budowę domów pracowniczych,
pod warunkiem przeznaczenia pewnej puli mieszkań dla innych instytucji (Il. 128). Ale dopiero
w styczniu 1948 roku prezydent Warszawy przydzielił urzędowi na cel budowy posesję Elektoralna
6 i Orla 2/4, i to stanowiło pewien przełom. Jeszcze w tym samym roku zlecono inż. arch. Jerzemu
Wierzbickiemu (prywatnie synowi A. Wierzbickiego, kolegi Rauszera ze studiów) opracowanie
kosztorysu i projektu robót terenowych (Il. 129). Teraz już wartko ruszyły prace, prowadzone przez
Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane nr 1, zaś odgruzowanie terenu wykonywano sposobem
gospodarczym. Odtąd, w imieniu dyr. Rauszera, nadzór nad całością robót objął naczelny inżynier H. Dziewulski, a kierownictwo budowy inż. Jerzy Jasnorzewski (Il. 130). W miarę postępu
odbudowy gmachu i wznoszenia domów mieszkalnych w stolicy zmniejszał się stan zatrudnienia
w Bytomiu, a powiększał w Warszawie. Stosownie do decyzji Rady Ministrów w sierpniu 1949
roku miało nastąpić całkowite przeniesienie GUM do stolicy. Tymczasem już 10 listopada 1948
roku komisja rządowa dokonała rozdziału mieszkań, przydzielając urzędowi 207 lokali, z których
nie wszystkie były jeszcze wykończone. Pierwszego września oczekiwało w Warszawie na naszych
pracowników jedynie 40 mieszkań, w tym sześć trzypokojowych, 27 dwupokojowych, trzy jednopokojowe i cztery lokale na facjacie (wszystkie z kuchniami). Zaczął się okres osobistych dramatów.
Nie wszyscy od razu wyrazili zgodę na przeprowadzkę. Wielu zatrudnionych w Bytomiu zapuściło
już na Śląsku korzenie. Cały region był zagospodarowany, szybko następowała stabilizacja życia,
dzieci uczęszczały do szkół, żony podejmowały na miejscu pracę itp. Wszyscy niezdecydowani
otrzymali przeniesienie służbowe do Warszawy. W dniu 22 lipca 1949 roku jako pierwszy był gotów do oddania budynek przy Elektoralnej 4/6 (Il. 131). Zaczęła się poważna operacja logistyczna.
Przeprowadzki osób były zsynchronizowane z przenoszeniem centrali GUM. Interesujący może być
spis bardzo skromnego majątku ruchomego urzędu. Obejmował łącznie 57 pozycji, wśród których
były różne przedmioty, od drobnych zestawów narzędzi warsztatowych po obrabiarki do metalu
(13 szt.), maszyny do pisania (19 szt.), stoły biurowe i laboratoryjne (51 szt.), krzesła (126 szt.).
Była też rzeźba metalowa (?) z postumentem, dwa samochody, przyczepa dwukołowa i pianino.
Przeprowadzka odbyła się 12 wagonami kolejowymi w okresie od 14 września do 14 października
1949 roku. Po tym budynek w Bytomiu przy Dworcowej został przekazany Zjednoczeniu Przemysłu
Węglowego. Odtąd rozmach prac już był tak duży, że w sierpniu 1950 roku przy Elektoralnej 4/6
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stało gotowych do zasiedlenia dalszych 68 lokali, z czego 12 najlepszych, dwu- i trzypokojowych
zajęli pracownicy KC PZPR, „Trybuny Ludu”, Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Ministerstwa
Kultury i Sztuki.
NIEŁATWE INSTALACJE
W czerwcu 1949 budynek II ( „F”) był całkowicie wewnątrz otynkowany, roboty instalacyjne w toku, wywózka gruzu na ukończeniu. Równolegle kontynuowano urządzanie czynnych lub
będących już w stanie rozruchu laboratoriów. Odbudowana powierzchnia użytkowa pomieszczeń
miała docelowo wynosić 5360 m², z czego w 1950 roku było już gotowe do zagospodarowania 60
procent. W lipcu tego roku nie ustawały prace przy części frontowej, w której zamierzano ulokować
pracownie: wysokich napięć, pomiarów długości, elektryczną, dynamometryczną, metaloznawstwa
i durometryczną. Wkrótce był gotów projekt budowlany hali wysokich napięć, która sprawiała największy kłopot, ze względu na kubaturę. Projekt został opracowany przez zespół architektów: inż.
Pomianowskiego i Stanisława Zagórskiego i opatrzony opinią prof. PW Wacława Żenczykowskiego.
Pracownia wysokich napięć jako największa zajmowała 271 m², a niewiele od niej mniejsza pracownia dynamometryczna miała powierzchnię 249 m². Urządzenia do tej pierwszej ważyły około
12 ton i były już w drodze z Anglii do Warszawy (Il. 132). Wszystkie uwarunkowania dotyczące
obciążenia stropów, gabarytów urządzeń i wszelkich instalacji zostały wcześniej uwzględnione
we wspomnianym projekcie budowlanym, co jednak wymagało gruntownej przebudowy dawnej
klatki schodowej paradnej, kosztem utraty pierwotnej symetrii i elegancji. Tymczasem „Gazeta
Handlowa” z dnia 19 października 1949 roku donosiła, że w nowej siedzibie Głównego Urzędu Miar:
poza wydziałami prawno-metrologicznym i ogólno-administracyjnym czynnych jest już osiemnaście laboratoriów: pomiarów długości, kąta i czasu; pomiarów powierzchni; pojemników;
wodomierzy; odmierzaczy benzyny; przepływomierzy benzyny; przepływomierzy spirytusu;
gazomierzy; manometrów; termometrów i pirometrów; fotometrii; badania wag; pomiarów
masy; pomiarów gęstości zboża; pomiarów siły; taksometrów i tachografów; elektrometrii.
Jan Obalski (Oberfeld) (1898 – 1968) dr inż. metrolog, prof. Politechniki Warszawskiej. Urodził się 3 maja
w Warszawie, jako syn Leona Oberfelda, lekarza kardiologa i Anny z d. Winer. W 1921 roku ukończył Wydział Mechaniczny PW. W latach 1923 – 1968 pracował w GUM, na stanowiskach: asystenta, naczelnika
Wydziału Metrologicznego, organizatora i kierownika Ośrodka Dokumentacji Metrologicznej, doradcy
naukowego i członka Rady Naukowej GUM. Od czasu studiów do 1927 roku równolegle zatrudniony
na PW, gdzie w 1951 roku uzyskał stopień dr. nauk tech., a w 1955 roku tytuł prof. nzw. W 1962 roku,
po utworzeniu Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, został kierownikiem Katedry Metrologii Energetycznej
(ośrodka wiodącego w dziedzinie podstaw metrologii). W 1958 roku współdziałał w organizacji pierwszej
Konferencji IMEKO w Budapeszcie. W połowie lat 50. zaangażował się aktywnie w prace OIML, jako
przewodniczący sekretariatu Słownictwa Metrologicznego. To głównie dzięki jego pracy, pod auspicjami tej organizacji, w 1964 roku wydano „Avant-projeck de vocabulaire de metrologie legal. Therm
fondamentaux. Documentation de travail”, zalecony do tymczasowego stosowania. Wydany w języku
francuskim, zawierał ponad 300 definicji metrologicznych uzgodnionych z sekretariatami 35 krajów.
Było to jedno z wielkich osiągnięć, które wprowadziło nazwisko Obalskiego do metrologii światowej.
W 1955 roku założył czasopismo „Pomiary Automatyka Kontrola” (organ SIMP i SEP), pozostając do
śmierci jego redaktorem. Pod jego kierunkiem opracowano i wydano (1961) pierwszy projekt Normy
Polskiej „Metrologia. Nazwy i określenia”. Profesor zmarł tragicznie 13 września i spoczął na Powązkach
Wojskowych (A27–1-16). Z poślubioną w 1923 r. Aleksandrą z Kęsickich, miał córkę Janinę, która zginęła
w powstaniu warszawskim, i syna Tadeusza, pracownika naukowego PW. Wg: J. Piłatowicz, Obalski Jan
[w] Słownik biograficzny techników polskich, z. 4/5, Warszawa 1994, s. 99–100.
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Trwały nadal zakupy sprzętu zagranicznego, niestety dostarczanego z opóźnieniem. Spośród
najdroższych inwestycji przekraczających 1 milion zł – dokonanych w pierwszej połowie 1949 roku
– przykładowo można by wymienić następujące: trzy piece elektryczne, pompę wysokopróżniową,
kompensator prądu przemiennego, urządzenie do stałej rejestracji ruchu zegara, 33 dylatometry, dwa precyzyjne gazomierze, interferometr „Nife”, dwa termostaty, zegar astronomiczny itd.
Już wcześniej, bo w 1947 roku zaczęto gromadzić zbiory książek naukowo-technicznych dla przyszłej biblioteki, a w roku 1949 dr Jan Obalski zorganizował Ośrodek Dokumentacji Metrologicznej.
Sprawy odbudowy nie przesłaniały włączania się Głównego Urzędu Miar w nurt życia kraju.
Do końca 1945 roku wznowiono wydawanie „Przepisów obowiązujących w miernictwie” (POM)
i sprawdzono przez całą Służbę Miar ponad 500 tysięcy różnych przyrządów pomiarowych. W 1946
roku liczba ta przekroczyła 690 tysięcy sztuk i stale rosła.
Jeszcze w roku 1945 nawiązano pierwsze kontakty z instytutami metrologicznymi za granicą: z BIPM, WNIIM, NBS i NPL. Dyrektor Rauszer był członkiem Międzynarodowego Komitetu
Miar i z jego udziałem 29 października 1946 roku odbyło się jedno z bardzo ważnych posiedzeń,
na którym podjęto uchwały dotyczące jednostek elektrycznych, jasności i temperatury. Jednak
współpracę z BIPM zakłócał problem składek członkowskich. W lutym 1946 roku zażądano od
GUM zwrotu zaległych około 51 tysięcy franków w złocie za 7 lat członkostwa, obejmujących
okres 1940 – 1947. Dyrektor BIPM Albert Pérard dawał nadzieję, że po zapłaceniu części za lata
1945 – 1946 istnieje możliwość umorzenia reszty. Na najbliższej Generalnej Konferencji Miar
Rauszer miał domagać się przeniesienia składek za lata okupacji na: państwa, które w tym czasie
władały naszym terytorium i odpowiednie zmniejszenie [wysokości] na przyszłość, stosownie
do zmniejszonej liczby ludności Polski. W roku 1948 dyr. Rauszer, jako Pełnomocnik Rządu, brał
udział w obradach IX Generalnej Konferencji Miar, której tematem było ustalenie nowej definicji
ampera i kandeli. Za jednostkę ciepła przyjęto wtedy dżul, zamiast kalorii. Omawiano też przyjęcie
międzynarodowej skali temperatur (Il. 133).
RESTYTUCJA URZĘDÓW MIAR
Oprócz odbudowy gmachu samej centrali równocześnie trwały czynności nad uruchomieniem terenowych urzędów miar. Szybki postęp prac sprawił, że już w marcu 1946 roku istniało
oficjalnie sześć okręgowych urzędów miar: w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi
i w Gdańsku oraz 53 urzędy obwodowe (w tym jedna ekspozytura), które w okresie od czerwca
do października wysyłały w teren objazdowe urzędy miar. W czerwcu 1947 roku liczba urzędów
okręgowych wzrosła do siedmiu, tzn. przybył urząd we Wrocławiu, a urzędów obwodowych do
61. Na koniec grudnia proces organizacji terenowej służby miar zasadniczo został zakończony.
Okręgowymi urzędami miar kierowali dyrektorzy, obwodowymi urzędami naczelnicy, zaś na czele
objazdowych stali kierownicy.
Ostatecznie powstały Okręgi Administracji Miar, oznaczone numeracją od 1 do 9, przy czym
OUM-2 (w Krakowie) przejął oznakowanie cyfrowe OUM w Lublinie, OUM-3 (we Wrocławiu)
numerację OUM we Lwowie, a OUM-6 (w Gdańsku) numer OUM w Wilnie. Ten stan, z pewnymi
korekturami, zachował się po dzień dzisiejszy. Jeszcze tylko w latach 70. XX wieku powstały
Okręgowe Urzędy Miar w Bydgoszczy i Szczecinie, ale były to tylko zabiegi porządkujące dotychczasowy stan organizacyjny. Wskaźnikiem efektywności administracji miar zawsze była roczna
liczba sprawdzonych narzędzi mierniczych na terenie całego państwa. Przyjmując za bazę stan
z roku 1945, kiedy sprawdzonych zostało nieco ponad 0,5 miliona sztuk, w roku 1950 liczba ta
wzrosła do około 2,8 milionów, uświadamiając wątpiącym sens inwestowania w tego typu służby.
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Nie udało się ustalić dokładnej daty reaktywowania Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie (OUM-1). Wiadomo, że miało to miejsce w domu mieszkalnym przy ul. Stępińskiej, zapewne
w połowie 1945 roku. Wydarzenie przeszło bez echa w zrównanym z ziemią mieście, a działalność
miała charakter czysto formalny. Najwcześniej, bo już pod koniec 1944 roku, podjął funkcjonowanie obwodowy urząd miar przy ul. Targowej 15. Dopiero w roku 1950 OUM-1 przeniósł się do
nowo wzniesionego budynku przy ul. Elektoralnej 4. Dwa lata później w granice okręgu włączono
teren województwa lubelskiego i wtedy nastąpiło uporządkowanie całego podziału terytorialnego.
Okręg warszawski był największym spośród pozostałych, obejmując całą Warszawę, cztery miasta
wojewódzkie i 70 powiatów na terenie województw: warszawskiego, lubelskiego, białostockiego
i olsztyńskiego. W skład OUM-1 wchodziły obwodowe urzędy miar: Warszawa-1, Warszawa-2,
Warszawa-3 oraz w Siedlcach, Płocku, Białymstoku, Lublinie, Chełmie, Zamościu, Ełku i Ostrołęce. Wszystkie one, z wyjątkiem urzędu Warszawa-1, miały obowiązek uruchamiania w sezonie
letnim urzędów objazdowych.
W tym trudnym czasie obowiązki naczelnika okręgu pełnił dr hab. Józef Roliński. Najwcześniej, bo już w lipcu 1944 roku, odrodził się Okręgowy Urząd Miar w Lublinie (OUM-2) i jak na
ironię jako pierwszy po wojnie został zlikwidowany. Reaktywowanie urzędu w Lublinie, a praktycznie odtworzenie od podstaw, nastąpiło z polecenia władz PKWN. Cała bowiem dokumentacja
i sprzęt pomiarowy zostały wywiezione przez ustępujących Niemców w nieznanym kierunku,
a pozostał zniszczony budynek. Mimo to entuzjazm odbudowy był ogromny. Trudu ponownej
organizacji OUM-2 podjął się inż. Leon Ateński, pracownik byłego Okręgowego Urzędu Miar
w Wilnie wraz z dwuosobowym zespołem. Po jego śmierci w 1947 roku kierownictwo objął inż.
Maksymilian Wald. Odmłodził kadrę, wyszkolił personel i nawiązał współpracę z miejscowym
przemysłem. Powstały obwodowe urzędy miar w: Lublinie, Białymstoku, Zamościu, Radomiu,
Kielcach, Końskich, Rzeszowie, Przemyślu. Jaśle, Nowym Sączu i Tarnowie. Okręg istniał do 31
stycznia 1952 roku, po czym został postawiony w stan likwidacji. Dotychczasowy teren przynależny do OUM w Lublinie został podzielony. Dawne województwa lubelskie i białostockie przeszły
pod nadzór OUM w Warszawie, zaś województwo rzeszowskie pod OUM w Krakowie. W Lublinie
został tylko Obwodowy Urząd Miar.
Okręgowy Urząd Miar w Krakowie (OUM-2) powstał 1 lutego 1952 roku na bazie urzędu
obwodowego, który w latach 1938 – 1952 (z przerwą okupacyjną) podlegał OUM-5. Pierwszym
dyrektorem OUM-2 został Alojzy Łagowski, były naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Krakowie
i współpracownik dyr. Rauszera. Okręg zasięgiem obejmował województwa: krakowskie, kieleckie
i rzeszowskie, z urzędami obwodowymi w Krakowie, Kielcach, Radomiu i Ostrowcu, Rzeszowie,
Tarnowie, Przemyślu i Jaśle.
Uruchomienie Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu (OUM-3) nastąpiło 1 kwietnia 1946
roku, ale nim do tego doszło, już 25 lutego 1945 roku w tamtejszej fabryce wodomierzy została
utworzona dla całego Dolnego Śląska ekspozytura OUM Katowice. Było to konieczne z powodu
problemów związanych z organizacją od podstaw życia społecznego, gospodarczego i techniczno-naukowego w całym regionie. Aby utworzyć urzędy obwodowe, przede wszystkim trzeba było
wynaleźć i adaptować na ten cel ocalałe domy. Tylko w Legnicy i Nysie udało się przejąć budynki po
byłych urzędach niemieckich; inne urzędy z zasady znalazły lokum w starych, na ogół przypadkowych
kamienicach. Dużego w tym wsparcia udzielił Delegat Rządu na Dolny Śląsk, inż. Tadeusz Pełczyński,
dawny pracownik GUM. Organizatorem administracji miar na Dolnym Śląsku z ramienia GUM był
wspomniany już inż. M. Wald. Po nim dyrektorem został inż. Władysław Wyzgo. Okręg obejmował
33 powiaty, nad którymi stopniowo rozciągał swój nadzór. Już 5 listopada 1945 roku uruchomiono
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Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu, 15 listopada w Jeleniej Górze, 21 lutego 1946 roku w Świdnicy,
5 czerwca w Legnicy, a 26 czerwca w Brzegu, dopiero później w Wałbrzychu, Nowej Soli i Kłodzku.
Za datę ponownego otwarcia Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu (OUM-4) przyjmuje się
dzień 1 marca 1945 roku. Nim do tego doszło, grupy dawnych pracowników z inż. Edmundem
Skibskim postępowały za zwycięską Armią Czerwoną i przejmowały budynki dawnych urzędów,
chroniąc je przed dewastacją i grabieżą. Ale ośrodkiem organizacji dla Wielkopolski był Obwodowy
Urząd Miar w Poznaniu, który podjął działalność już 15 lutego 1945 roku. Teren nadzorowany przez
OUM-4 obejmował województwa: poznańskie, pomorskie, zielonogórskie, koszalińskie i szczecińskie (łącznie 74 powiaty). Powstały obwodowe urzędy miar w: Poznaniu, Szczecinie, Lesznie,
Ostrowie, Bydgoszczy, Gnieźnie, Inowrocławiu, Toruniu, Grudziądzu, Chojnicach, Gorzowie,
Koszalinie, Pile, Stargardzie Szczecińskimi i w Zielonej Górze, a w kwietniu 1945 roku w Słupsku
i Gdyni. Pierwszym dyrektorem OUM-4 był inż. Edmund Skibski, który okręgiem kierował do
1962 roku. Po nim stanowisko to objął inż. Witold Bernatowicz.
Odrodzenie Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach (OUM-5) nastąpiło 31 stycznia 1945
roku, za sprawą wicedyrektora Stanisława Muszkata. Jak już wcześniej wspominano, okręg katowicki stał się przejściowo ośrodkiem odbudowy całej administracji miar. W jego budynku w Katowicach
do końca 1945, tj. do czasu przeniesienia do Bytomia, miał swą siedzibę GUM. Ważnym krokiem
organizacyjnym było utworzenie przy OUM-5 warsztatu mechaniczno-elektrycznego, w celu napraw wydobytych z gruzów urządzeń i dokonywania różnych instalacji w siedzibach urzędów miar.
Warsztat ten z czasem wyspecjalizował się w wykonawstwie wag technicznych do sprawdzania
odważników. Ale to było już zasługą drugiego dyrektora OUM Stanisława Dawidowicza, który objął
urząd 15 kwietnia 1945 roku i trwał na nim nieprzerwanie 25 lat. Do czasu powstania Okręgowego
Urzędu Miar we Wrocławiu był on jednocześnie kierownikiem wcześniej wspomnianej ekspozytury OUM-5 z siedzibą we Wrocławiu. W skład okręgu katowickiego wchodziło 10 obwodowych
urzędów miar: w Katowicach, Bytomiu, Bielsku, Cieszynie, Częstochowie, Gliwicach, Rybniku,
Sosnowcu, Opolu i Krakowie.
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku (OUM-6) powstał 1 lipca 1945 roku na bazie dawnego
MUM przy ul. Na Stępce i ekspozytury obwodowego urzędu w Oliwie przy ul. Limanowskiego 7.
Przygotowywana tam kadra była zalążkiem administracji miar dla województw północnych. Stanowili ją pracownicy przybyli głównie z Wilna, Lwowa i ziem zabużańskich. Proces organizacji był
rozciągnięty w czasie ze względu na problemy integracji, brak wyposażenia i lokali. Tylko niektóre
z dawnych poniemieckich urzędów nadawały się do zagospodarowania. Swym zasięgiem działania
OUM-6 obejmował województwa gdańskie, koszalińskie i szczecińskie z obwodowymi urzędami
miar w: Gdańsku, Gdyni, Elblągu, Koszalinie, Słupsku, Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim.
Jednym z pierwszych dyrektorów okręgu był inż. Stanisław Krzywicki. Okręgowy Urząd Miar
w Łodzi (OUM-7) powstał 1 kwietnia 1945 roku na bazie dawnego MUM przy ul. Narutowicza
75, który przed wojną podlegał OUM-1. Pierwszym jego dyrektorem został inż. Bogdan Czerny,
naczelnik byłego urzędu miar we Lwowie w latach okupacji, ale faktycznym organizatorem stał
się dopiero dyr. Alojzy Łagowski. W skład OUM-7 weszły istniejące już obwodowe urzędy miar
w Łodzi, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim, Włocławku, Kaliszu, Płocku i Końskich.
W 1952 roku nastąpiła poważna zmiana terytorialna, a w 1971 roku kolejna, związana
z utworzeniem Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy (OUM-8), który powstał 1 marca 1971 roku.
Energicznymi organizatorami OUM-8 byli kolejni dyrektorzy: inż. Bogdan Kozłow, mgr Stefan
Warczak i mgr Beata Koepke. W skład okręgu wchodziły obwodowe urzędy miar w: Bydgoszczy,
Toruniu, Włocławku, Chojnicach, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy i Pile.
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Przy Obwodowym Urzędzie Miar w Chojnicach przez wiele dziesięcioleci istniał ośrodek wypoczynkowy w Funce nad Jeziorem Charzykowskim, otwarty dla wszystkich pracowników administracji miar
(niezwykle cenna forma integracji całego środowiska) (Il. 134). Przez ostatnich kilkanaście lat egzystował
dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrektora OUM-8 mgr. Stefana Warczaka. Doraźnie remontowany
i odnawiany obiekt dawno wyczerpał swój czas eksploatacji. Został zlikwidowany w 2007 roku.
„Funka” Ośrodek Wypoczynkowy OUM-8 w Funce koło Chojnic powstał w 1967 roku na skraju Parku
Narodowego „Bory Tucholskie”, nad brzegiem Jeziora Charzykowskiego (w sąsiedztwie znanej bazy
szkolenia wodnego ZHP). Ośrodek rozpoczynał funkcjonowanie w bardzo skromnych warunkach, ale
stopniowo ulegały one poprawie. Na dwutygodniowych turnusach do dyspozycji wczasowiczów było
46 miejsc noclegowych w 17 domkach campingowych, wyposażonych w kuchenkę gazową, komplety
naczyń, sztućców i sprzętów. Na terenie była świetlica i pawilon sanitarny z bieżącą ciepłą i zimną wodą.
Do dyspozycji wczasowiczów był sprzęt sportowy: piłki, ping-pong, łodzie, rowery wodne i turystyczne.
Dodatkową atrakcję stanowiły niezapomniane grzybobrania, a dla amatorów wędkowania. W sezonie
organizowano 12 dwutygodniowych turnusów, od 1 maja do 15 października. Całą infrastrukturę systematycznie konserwowały i modernizowały brygady OUM w Bydgoszczy. W drugiej połowie lat 90. po
raz ostatni przed likwidacją odnowiono większość domków, wymieniono instalację elektryczną, uzupełniono sprzęt wypoczynkowy, wyremontowano molo, a w pawilonie sanitarnym urządzono zmywalnię
naczyń. Przyszły nowe czasy i koszty pobytu okazały się zupełnie niekonkurencyjne. Wczasowiczów
ubywało. Ostatni raz ośrodek przyjął gości w sezonie 2007. Wieloletnią kierowniczką była Urszula
Ossowska, a po niej Romana Szyszka (obie pracownice Ob. UM w Chojnicach). „Funka” miała wiernych
zwolenników, którzy przybywali tu z całymi rodzinami. W tym miejscu należałoby wymienić dyrektorów
OUM-Bydgoszcz, w szczególności Stefana Warczaka, a spośród gości plejadę naszych pracowników
z całej Polski: Andrzeja Barańskiego, Macieja Bazarnika, Jerzego Chałupskiego, Małgorzatę Czernicką,
Andrzeja Szczepanika, Andrzeja Kraszewskiego, Barbarę Piotrowską, Teresę Poleszak, Reginę Romaszewską, Magdalenę Ulaczyk, Danutę Wojciechowską i wiele innych osób. Wśród nich była Henryka
Rambisz, która przez ponad 40 lat nie opuściła żadnego sezonu. Wg: M.K.-Ś., B.P (Kronika), „Metrologia
i Probiernictwo” 1997, nr 3, s. 22–23.

Obwodowy Urząd Miar w Szczecinie (OUM-9) powstał 1 kwietnia 1976 roku na bazie sprawnie
działającego w mieście i dobrze wyposażonego urzędu obwodowego. Pierwszym jego dyrektorem
był inż. Stanisław Sadaj. Po korekcie obszarów przynależności terytorialnej w skład OUM-9 weszły obwodowe urzędy miar w: Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim Stargardzie Szczecińskim
i Koszalinie.
O ROKU ÓW…
Według danych z końca 1948 roku GUM zatrudniał 135 osób, ale w maju roku następnego
szala liczby zatrudnienia zaczęła już wyraźnie ciążyć ku Warszawie, na niekorzyść Bytomia.
Niebawem okazało się, że pewnym sukcesom zaczęły towarzyszyć i porażki. Jeszcze na początku
roku opracowano docelowy, bardzo rozbudowany schemat organizacyjny instytucji, w którym
znalazło się siedem wydziałów luźno powiązanych specjalnościami. Była to zapowiedź zbliżającej
się biurokratyzacji instytucji. Do 1949 roku urzędem i całą administracją miar zarządzał dyrektor
w osobie dr inż. Zdzisława Rauszera i wicedyrektora Stanisława Muszkata. W tym właśnie roku
mijało trzydziestolecie istnienia Głównego Urzędu Miar. Bodaj jedynym akcentem okolicznościowym było wręczenie dyr. Rauszerowi albumu pamiątkowego, przygotowanego przez terenową
administrację miar. Jeszcze w czerwcu 1949 roku dyrektor pokazywał się publicznie, ale już nad
instytucją zaczęły gromadzić się ciemne chmury (Il. 135). Pierwszym ciosem, jaki spadł na GUM,
była zamierzona od dawna zmiana przynależności organizacyjnej. Dnia 1 października 1949 roku
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GUM przeniósł się do nowej siedziby w Warszawie, jednak wszedł w zupełnie obce mu struktury
Ministerstwa Handlu Wewnętrznego. Do dnia tego jednak Rauszer nie dotrwał na stanowisku
dyrektora. Kilka miesięcy wcześniej pod naciskiem władz powstała w urzędzie komórka PZPR.
Do pracy byli angażowani ludzie, o których przydatności decydowała przynależność ideologiczna. W tej sytuacji członkowie miejscowej organizacji partyjnej szybko doszli do wniosku, że
dyrektorem instytucji nie może być Rauszer, człowiek bezpartyjny, niekryjący swych przekonań
narodowo-demokratycznych. Według ich opinii stanowisko to powinien zająć ówczesny kierownik
personalny i współpracownik UB, a pozostałe inni miejscowi aparatczycy. W atmosferze intryg
i insynuacji dyr. Rauszer zwrócił się do ministra o dymisję. Nie czekał długo na zgodę i 30 września
tego roku był jego ostatnim dniem pracy w GUM. Reskrypt pożegnalny, jaki wystosował do załogi,
był jego testamentem ideowym, w którym służba prawdzie, przedkładanie interesu państwowego
nad osobistym, kredytowanie zaufania nowym przełożonym to ponadczasowe wartości, którym
powinniśmy służyć.
Dnia 1 października dyrektor przeszedł na emeryturę. Jeszcze w latach 1949 – 1951 pracował
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym; początkowo jako przewodniczący komisji metrologicznej,
a następnie jako kierownik w Centralnym Zakładzie Słownictwa Technicznego. Od 1951 roku był
współpracownikiem Komitetu Nauk Technicznych PAU, członkiem zwyczajnym Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego oraz członkiem podsekcji Mechaniki Precyzyjnej i Metrologii ds. Przygotowania Pierwszego Kongresu Nauki Polskiej. Zmarł 20 października 1952 roku w Warszawie
i spoczął na Cmentarzu Powązkowskim (kw. C-2–5-1) (Il. 136). Nagrobek został ufundowany przez
pracowników administracji miar w piątą rocznicę jego śmierci. Doktor Rauszer był odznaczony
Krzyżem Komandorskim OOP (1923), Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości i Medalem Konferencji Metrologii Prawnej (Paryż 1937). Odejście dyr. Rauszera, w trzydziestolecie
istnienia GUM, zamyka pełen dramatyzmu czas tworzenia, martyrologii i odbudowy Urzędu,
a rozpoczyna blisko czterdziestoletni okres walki o przetrwanie służby miar i zachowanie jak
najwięcej wartości z pozostawionego testamentu.
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XV. NIM ZAPADŁA ŻELAZNA KURTYNA
DONIOSŁE REGULACJE
Dnia 1 października 1949 roku na stanowisko prezesa urzędu został powołany doc. inż.
Hilary Dziewulski (Il. 137). Kontynuował rozpoczęte przez swego poprzednika dzieło odbudowy,
doprowadzając je do końca w 1954 roku. Pod jego kierownictwem udało się instytucji przez pewien
czas owocnie pracować. Jeszcze do maja 1951 roku Główny Urząd Miar funkcjonował na mocy
stanu prawnego II Rzeczypospolitej, regulowanego Dekretem o miarach z dnia 2 lutego 1919 roku
(Dz. U. RP z 1922 r. Nr 72, poz. 661). Dopiero 12 maja 1951 roku wszedł w życie nowy Dekret
o organach administracji miar oraz o miarach i narzędziach mierniczych z dnia 19 kwietnia 1951
r. (Dz. U. z 1951 r. Nr 26, poz. 195), który w znacznym stopniu zrewolucjonizował instytucję i dostosował do panującej rzeczywistości. Szczegółowy zakres i podział nowych obowiązków określił
Statut organizacyjny organów administracji miar, nadany uchwałą Rady Ministrów z dnia 18
sierpnia 1951 roku (MP z 1951 r. Nr 77, poz. 1068). Według nowego prawa na czele instytucji stał
prezes GUM (poprzednio dyrektor), który podlegał bezpośrednio przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i był powoływany na jego wniosek przez prezesa Rady
Ministrów. Zadaniem całej administracji miar było zachowanie jednolitości i rzetelności narzędzi
mierniczych na całym obszarze Polski, drogą:
1. odtwarzania i przechowywania państwowych i podstawowych wzorców miar, na współczesnym poziomie metrologicznym i powiązania ich z wzorcami międzynarodowymi;
2. badania i uwierzytelniania podstawowych wzorców miar i wzorcowych przyrządów
mierniczych stosowanych w przemyśle;
3. opracowywania projektów układów legalnych jednostek miar;
4. przeprowadzania badań narzędzi mierniczych, konstrukcji i wykonania, celem dopuszczenia do obrotu publicznego;
5. legalizowania, uwierzytelniania i dokonywania ekspertyz narzędzi mierniczych;
6. prowadzenia prac naukowo-badawczych z dziedziny metrologii;
7. opracowywania dokumentacji i publikacji naukowo-technicznych z dziedziny metrologii
i wydawania tablic metrologicznych dla powszechnego użytku;
8. współpracy z wytwórcami narzędzi mierniczych w zakresie konstrukcji, zapewniając
wyrobom wymagane własności metrologiczne;
9. współpracy z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi w zakresie interesującym obie strony;
10. szkolenia kadr pracowniczych w dziedzinie metrologii.
Na początku lat 50. utrzymywała się jeszcze w oficjalnych dokumentach nieformalna struktura organizacyjna, której podstawę stanowiły Działy. Poniżej krótka ich charakterystyka.
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Dział Pomiarów Czasu. Grupowym wzorcem czasu był zespół pięciu zegarów kwarcowych
i czterech zegarów wahadłowych porównywanych systematycznie z wzorcem Międzynarodowego Biura Czasu za pośrednictwem sygnałów radiowych. Dział wyposażony
został w urządzenia do automatycznej rejestracji radiosygnałów, w dwa chronometry
i urządzenie do porównywania wzorców z błędem 10 -⁷ w ciągu 5 minut. Do szerokiego
zastosowania, w szczególności dla geodezji i komunikacji (za pośrednictwem Polskiego
Radia), były nadawane sygnały czasu z błędem ±0,1 s.
Dział Pomiarów Długości. Za państwowy wzorzec długości został uznany zespół
czterech przymiarów kreskowych wykonanych ze stopu żelazo-niklowego o długości
1 metra, których wymiary i współczynniki rozszerzalności cieplnej zostały ustalone
przez porównanie w BIPM w 1953 roku. Wyposażenie miernicze stanowiły komparatory
oraz interferometry do pomiarów normalnych wzorców końcowych. Na wyposażeniu
działu było ponadto urządzenie do wykonywania precyzyjnych podziałek liniowych.
Obszar kompetencji obejmował przymiary wstęgowe, druty inwarowe do pomiarów
geodezyjnych, precyzyjne przymiary wzorcowe, służące do sprawdzania użytkowych
przymiarów: metalowych, taśmowych, bławatnych, składanych, stosowanych w handlu przemyśle, budownictwie, rolnictwie i leśnictwie. Funkcjonujące w tym dziale
laboratorium optyki geometrycznej zostało wyposażone w urządzenie do pomiarów
ogniskowych układów optycznych i szkieł okularowych. Do działu został przypisany
warsztat szlifierski, który mógł wykonywać z bardzo dużą precyzją soczewki, pryzmaty
i wzorcowe płytki płasko-równoległe.
Dział Pomiarów Kąta. Wyposażono go w urządzenie do odtwarzania małych kątów.
Zadaniem działu było wyznaczanie błędów podziałek kół i mikrometrów oraz innych
instrumentalnych przyrządów geodezyjnych. Poza tym były też możliwości prowadzenia
rektyfikacji (wzorcowania) teodolitów dla potrzeb geodezyjnych.
Dział Badań Warsztatowych Narzędzi Mierniczych. Powstał na skutek przenoszenia na
grunt krajowy nowych kierunków w budowie narzędzi warsztatowych. Został zaopatrzony w komplet płytek wzorcowych, zapewniających zgodność pomiarów w przemyśle
z państwowym wzorcem długości. Wyposażenie stanowiło kilka nowoczesnych interferometrów, w tym produkcji Carl Zeiss Jena do pomiarów bezwzględnych, i ultraczujniki
wysokiej dokładności. Zorganizowano też laboratorium badań konstrukcji warsztatowych narzędzi mierniczych i jeszcze przed rokiem 1955 podjęto organizację laboratorium
chropowatości powierzchni.
Dział Pomiarów Powierzchni i Objętości Cieczy. Pomiary pojemników laboratoryjnychnajwyższej dokładności były wykonywane techniką wagową. W innych przypadkach
stosowano metody bezpośredniego porównania (przelewania cieczy) lub pomiarów
geometrycznych. Dział posiadał precyzyjne wagi kontrolne, pojemniki i przymiary.
Sprawdzane tu były wszelkie pojemniki laboratoryjne, jak biurety, pipety, kolby, piknometry itd. Pojemniki handlowe sprawdzało się przez bezpośrednie porównanie.
Do zbiorników mierniczych dużych pojemności do transportu i przechowywania produktów rafineryjnych oraz spirytusu stosowano metodę geometryczną lub porównawczą
przez napełnianie ich wodą z kolb mierniczych o pojemności od 20 do 500 litrów. Dział
posiadał też pracownię wodomierzy o średnicach do 200 milimetrów i pracownię badania przepływomierzy oraz odmierzaczy paliw płynnych i spirytusu. W laboratorium
powierzchni były także sprawdzane planimetry i maszyny do mierzenia pola powierzchni
skór.
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Dział Pomiarów Objętości Gazu. Wyposażono go w urządzenie do badania gazomierzy
ze zbiornikiem mierniczym o pojemności do 10 m³. W budowie był układ pomiarowy
ze zbiornikiem do około 80 m³. Badano tu gazomierze różnych typów oraz przyrządy
do pomiaru przepływu gazów, jak np. zwężki miernicze, rotametry.
Dział Pomiarów Ciśnień. Pomiary wzorcowe ciśnień (do około 2 atmosfer) wykonywano
za pomocą specjalnej konstrukcji różnicowych manometrów wodnych i rtęciowych, zaś
dla ciśnień do około 5 tysiecy atmosfer za pomocą wzorcowych manometrów tłokowych.
Dział został ponadto wyposażony w urządzenia do sprawdzania manometrów precyzyjnych cieczowych i sprężynowych, które służyły do sprawdzania manometrów roboczych
Dział Pomiarów Masy. Posiadał państwowy platynowo-irydowy prototyp kilograma,
komplet odważników podstawowych, odważników głównych i wag najwyższej dokładności ze zdalnym odczytem skali, komplet wag do sprawdzania wzorców kontrolnych
oraz wag do sprawdzania odważników analitycznych, wag Westphala i wag technicznych.
Poza tym dział przeprowadzał badania gęstościomierzy zbożowych, uwierzytelniał gęstościomierze normalne, za pomocą których sprawdzano gęstościomierze w punktach
skupu zboża (Il. 138).
Dział Pomiarów Siły. Zaopatrzono go w podstawowe maszyny wytrzymałościowe
50-tonowe do sprawdzania dynamometrów, używanych przy sprawdzaniu maszyn
wytrzymałościowych w przemyśle. W istniejącej tu pracowni durometrycznej przeprowadzano uwierzytelnienia wzorców twardości (płytek) i badania typu twardościomierzy.
Pracownicy wspomnianego działu oraz OUM w Katowicach i OUM w Poznaniu dokonywali sprawdzań maszyn wytrzymałościowych i twardościomierzy w zakładach
przemysłowych.
Dział Wag Handlowych i Przemysłowych. Przeprowadzał badania typów wag, opracowywał przepisy i instrukcje dla podległych urzędów miar.
Dział Tachometrów. Prowadził uwierzytelnianie mierników prędkości oraz badanie
typów wszelkich przyrządów do pomiaru długości drutów, kabli, materiałów włókienniczych oraz taksometrów.
Warsztaty Precyzyjno-Mechaniczne. Składały się z warsztatu mechanicznego, warsztatu
precyzyjno-wagarskiego, warsztatu stemplowego i stolarskiego. Wykonywały niektóre
przyrządy pomiarowe i urządzenia pomocnicze dla potrzeb GUM i okręgowych urzędów
miar (Il. 139, 140).
Dział Wzorców Elektrycznych. Został powołany do utrzymywania grupowych wzorcównapięcia i oporu. Stanowiły je zestawy wysokostabilnych ogniw wzorcowych Westona
i wystarzonych oporników wzorcowych. Do okresowego ustalania wartości wzorcowych
obu jednostek stosowano specjalne zestawy komparatorów napięcia o niepewności
10 -⁶ V i oporu o niepewności 10 -⁶ Ω. Wzorce grupowe były powiązane drogą porównań z wzorcami międzynarodowymi. W dziale tym dokonywano też uwierzytelnienia
wzorców elektrycznych stosowanych w okręgowych urzędach miar.
Dział Liczników Energii Elektrycznej. Do zakresu jego działalności należało prowadzenie
badań typu liczników w celu dopuszczenia ich do stosowania. Czynności tych dokonywano przy użyciu wysokiej dokładności mierników wskazówkowych: woltomierzy,
amperomierzy, watomierzy i próbników izolacji. W ramach zadań statutowych przeprowadzano legalizację wszelkiego rodzaju liczników energii elektrycznej prądu stałego
i przemiennego oraz utrzymywano nadzór nad 60 punktami legalizacyjnymi w kraju.
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15. Dział Wysokich Napięć. Wykonywał badania techniczne transformatorów mierniczych
(później zwanych przekładnikami) w celu zatwierdzenia typu i prowadził ich uwierzytelnianie. Posiadana aparatura umożliwiała prowadzenie pomiarów w zakresie napięć
przemiennych 500 kV (50 Hz) i napięć udarowych do 600 kV.
16. Dział Przyrządów Normalnych. Wykonywał badania i uwierzytelnienia elektrycznych
przyrządów pomiarowych: woltomierzy, amperomierzy, watomierzy, galwanometrów,
omomierzy i mostków użytkowych do pomiaru oporu.
17. Dział Gęstości Cieczy. Funkcjonujący wzorzec gęstości był realizowany przez aparaturę
do ważenia hydrostatycznego. Dział umożliwiał sprawdzanie areometrów wzorcowych
różnych typów, prowadził pomiary napięć powierzchniowych oraz innych właściwości
fizycznych ciał stałych mających znaczenie w pracach areometrycznych. Przygotowywane
było uruchomienie laboratorium wiskozymetrycznego.
18. Dział Pomiarów Cieplnych. W połowie lat 50. podjęto tematykę wzorców temperatury.
Jako jedne z pierwszych były tu prowadzone prace nad wyznaczeniem stałych punktów
termometrycznych (np. punktu złota). Dział posiadał komplety termometrów szklanych
i komplety termoelementów, lampy temperaturowe i laboratoryjne pirometry optyczne.
Do jego zadań należało uwierzytelnianie termometrów szklanych (w tym lekarskich),
termoelektrycznych, oporowych, manometrycznych, optycznych i monochromatycznych.
19. Dział Fotometrii. Był wyposażony we wzorce fotometryczne oraz we wzorce względnego
rozkładu widmowego i otrzymane w darze od ZSRR wzorce jaskrawości. Do wyposażenia należały: spektrofotometr, monochromatory (w tym jeden podwójny) i kolorymetry.
W dziale wykonywano wzorcowania żarówek, filtrów barwowych i luksomierzy. Prowadzono też prace w dziedzinie nadfioletu.
Warszawskie Zakłady Aparatury Laboratoryjnej i Pomiarowej powstały w celu wytwarzania małych
partii aparatury kontrolno-pomiarowej nie tylko na potrzeby GUM, ale także dla nauki, przemysłu i szkolnictwa. Zakłady nie stanowiły jednolitego tworu organizacyjnego: dyrekcja mieściła się przy Elektoralnej
2, a oddziały w kilku punktach Śródmieścia i Pragi. W tych złożonych warunkach powstawała nie tylko
skomplikowana aparatura, jak np.: wiskozymetry do wyznaczania lepkości względnej cieczy; kalorymetry
do określania wartości opałowej paliw gazowych i cieczy łatwopalnych; kolorymetry fotoelektryczne
do oznaczania fosforu w glebie; wilgotnościomierze elektryczne do zboża; spektroskopy do szybkiej
analizy widmowej; urządzenia do wykonywania rysunków pod mikroskopem, ale i nawet destylarki
laboratoryjne do wody. W pierwszej połowie 1961 roku stan zatrudnienia w zakładach wynosił 279
osób i wówczas to przeniesiono je do własnej siedziby na Służewcu Przemysłowym, przy ul. Postępu
18. W 1964 roku wyłączono je spod nadzoru GUM i podporządkowano nowo powstałemu Zjednoczeniu
Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej. Wg: B. Ryś, Rozwój przemysłu mokotowskiego w okresie
25-lecia Polski Ludowej, Warszawa 1973, s. 102–103.

20. Zakład Aparatury Laboratoryjno-Naukowej. Został uruchomiony w 1954 roku. Do jego
zadań należało projektowanie i wykonawstwo prototypów aparatury dotąd w kraju
nieprodukowanej: fizykochemicznej, elektronicznej i elektrycznej, a także urządzeń do
automatyzacji procesów technologicznych. Osobliwy był to eksperyment, ale nie trwał
długo. Już bowiem w roku następnym, decyzją przewodniczącego PKPG, zostały powołane Warszawskie Zakłady Aparatury Laboratoryjnej i Pomiarowej, jako jednostka
podporządkowana Głównemu Urzędowi Miar. W GUM pozostał Zakład Aparatury Laboratoryjno-Naukowej, o którego zakresie obowiązków będzie więcej w dalszej części książki.
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KSZTAŁTOWANIE NOWEGO OBLICZA
Stopniowo zaczął się napływ do GUM nowej kadry inżynierów, którzy podczas okupacji studiowali na tajnych kompletach. Dołączali do nich absolwenci studiów zawodowych, wieczorowych
i osoby łączące pracę ze zdobywaniem wyższego wykształcenia w różnych formach. Wszyscy oni
zaczęli kształtować nowe oblicze GUM. Nie nastąpiło to od razu i nie we wszystkich dziedzinach
równocześnie. Początek dała dziedzina długości i kąta. W roku 1949 podjęto organizację nowoczesnego Laboratorium Metrologii Warsztatowej, niedługo potem Laboratorium Pomiarów
Interferencyjnych, a w 1956 Laboratorium Chropowatości. Prace tych komórek wymagały posiadania własnych wzorców podstawowych, charakteryzujących się błędem rzędu setnych części
mikrometra. Wykorzystywano do tego pomiary długości fali światła monochromatycznego i źródła
fal, którymi były lampy widmowe helowe, kryptonowe i kadmowe, potem również lampy izotopowe.
W rezultacie, stało się możliwe wykonywanie pomiarów płytek wzorcowych o długości 1000 mm.
Przez pewien czas Laboratorium Metrologii Warsztatowej nie utrzymywało kontaktów zagranicznych. Sytuacja zmieniła się w 1955 roku, kiedy nowo zatrudniony w GUM samodzielny pracownik
naukowy (inż. Aleksander Tomaszewski) został wydelegowany do ZSRR, w celu zapoznania się
z prowadzonymi tam pomiarami. Wyjazd zaowocował nawiązaniem kontaktów z WNIIM w Leningradzie, m.in. w dziedzinie wykorzystania do pomiarów izotopowych lamp widmowych. Niebawem
nawiązano też współpracę z PTR/ASMW w Berlinie. W latach 1950 – 1956 wykonano w GUM
szereg prac badawczo-konstrukcyjnych związanych z zastosowań czujników elektronicznych,
elektromagnetycznych, fotoelektrycznych i pneumatycznych do sprawdzania płytek wzorcowych.
W latach 1956 – 1957 prowadzono prace badawcze nad porównaniem długości fali światła lamp
widmowych produkcji krajowej z wzorcowym promieniowaniem kadmu oraz nad możliwością
wykorzystania fotografii do pomiarów interferencyjnych (dr W. Grądzki). Rozwijając tematy z lat
wcześniejszych, w roku 1959, podjęto prace nad metodami pomiarowymi długości płytek wzorcowych od 500 mm do 3000 mm i nad regeneracją lamp widmowych. W zakresie chropowatości
prowadzono badana nad zastosowaniem immersji do interferencyjnych pomiarów chropowatości
i udziałem powierzchni nośnych obrabianych skrawaniem.
DWIE ROCZNICE
Rok 1954 przyniósł dwa ważne jubileusze. Mijało trzydziestopięciolecie powołania instytucji,
obchodzone teraz jako 10. rocznica administracji miar w Polsce Ludowej (Il. 141). W gmachu przy
Elektoralnej urządzono wystawę krajowego przemysłu narzędzi mierniczych, na której zaprezentowano m.in. wagi automatyczne do węgla i zboża oraz wagę, która oprócz swej podstawowej funkcji,
także liczyła ważone drobne przedmioty. Zbiegało się to z 50. rocznicą pracy w GUM Stanisława
Muszkata. Z tej okazji przy każdej sposobności podkreślono dorobek jubilata na rzecz powojennej
organizacji urzędu, a w szczególności odbudowy laboratoriów: fotometrycznego, kalorymetrycznego,
wysokich napięć i wytrzymałości materiałów, nie wspominając przy tym o jego przedwojennych
dokonaniach. Już w listopadzie 1945 roku, decyzją Ministra Oświaty, został on mianowany (jako
pierwszy spośród naszego grona) samodzielnym pracownikiem naukowym. Stało się to wobec
konieczności utworzenia nowego prawa o miarach, przepisów legalizacyjnych i wielu instrukcji.
Nikt inny nie był predestynowany do roli odpowiedzialnego za wykonanie tak ważnego zadania
(Il. 142). Tylko Muszkat dysponował odpowiednią wiedzą teoretyczną i praktyczną. Od 1946 roku
działał także jako członek Śląsko-Dąbrowskiego Towarzystwa Naukowego. W 1951 roku, wraz ze
zmianą statusu GUM, Stanisław Muszkat otrzymał nominację na wiceprezesa instytucji. Ocenia
się, że w ciągu całej działalności był współautorem aktów prawnych o strategicznym dla państwowej metrologii znaczeniu: Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca
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1928 r. o zmianie dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 308), Dekretu z dnia
19 kwietnia 1951 r. o organach administracji miar oraz o miarach i narzędziach mierniczych
(Dz. U. Nr 126, poz. 195), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1953 roku w sprawie
prawnie obowiązujących jednostek miar (Dz. U. Nr 35, poz. 148) oraz pakietu przepisów legalizacyjnych o narzędziach mierniczych.
Jego podpis widniał na ponad 400 dokumentach wydanych przez GUM. Całe swe życie mocno
związał z działalnością Głównego Urzędu Miar. Mimo całej fasadowości powojenne ekipy rządzące znacznie niżej ceniły jego zasługi niż władze II RP. W 1925 roku został odznaczony Krzyżem
Oficerskim Polonia Restituta, a w roku 1938 Złotym Krzyżem Zasługi. Z okazji pięćdziesięciolecia
swej pracy zawodowej wniosek o nadanie mu Krzyża Kawalerskiego OOP został odrzucony, z powodu braku akceptacji komórki partyjnej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nasz bohater nie
należał do żadnej partii i choć mógłby, nie wykorzystywał dla własnej kariery koneksji rodzinnych
łączących go z siostrą Zofią, która była działaczką polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego (żoną Feliksa Dzierżyńskiego), na stałe zamieszkałą w Moskwie. Mimo że utrzymywała
kontakty z rodziną w Warszawie, do Polski nie wróciła. Wszyscy, którym zasługi Muszkata były
znane, czuli ogromną krzywdę, jakiej niezasłużenie doznał ten skromny i pracowity człowiek.
Po 54 latach niezwykle odpowiedzialnej i ofiarnej pracy prezes Muszkat odszedł na emeryturę 31
maja 1958 roku. Na pożegnanie otrzymał album pamiątkowy przygotowany przez pracowników
okręgowych i obwodowych urzędów miar (Il. 143). Zmarł w Warszawie 6 czerwca 1962 roku i został
pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (kw. 64–6-19/20) (Il. 144). W małżeństwie z Janiną
z domu Jentys miał jedynego syna Kazimierza (mgr chemii), docenta w Instytucie Przemysłu
Organicznego na Żeraniu, kierownika Zakładu Kolorystyki. Brat przyrodni S. Muszkata, Czesław
Muszkat-Zbierzyński, był aktorem i reżyserem teatralnym. Został zmordowany przez Niemców
w Oświęcimiu w 1943 roku.
BATALIA O STATUS NAUKOWY
Batalia o status instytutu naukowo-badawczego dla GUM rozpoczęła się tuż po zakończeniu wojny. W październiku 1945 roku 19 osobom zatrudnionym w urzędzie przyznano specjalne
dodatki naukowe, na mocy Dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o dodatkach naukowych do uposażenia (Dz. U. z 1945 r. Nr 25, poz. 152), uznając ich tym samym za pracowników naukowych.
Dwa lata później grupę tę powiększono o pięciu nowo zaangażowanych. Wśród dokumentów nie
zachował się imienny wykaz kadry naukowej GUM z tych lat, ale wiadomo, że na początku 1948
roku w trzech wydziałach naukowo-badawczych było zatrudnionych 40 osób uznawanych za
pracowników naukowych lub za wykonujących takie obowiązki. Wspierało ich około 100 urzędników pozostających poza uposażeniem grupy naukowej. O zaliczeniu konkretnych pracowników
GUM do tej elitarnej grupy decydował Minister Oświaty w porozumieniu z Ministrem Przemysłu
i Handlu, gdyż urząd jako całość nie był instytutem naukowym. W maju 1948 roku nadarzył się
szczególny moment, który mógł stanowić przełom. W materiałach do projektu zarządzenia Rady
Ministrów, dotyczących zaliczenia niektórych jednostek do zakładów naukowo-badawczych, przygotowanym przez Ministerstwo Oświaty, znalazł się GUM. Niestety, już w gotowym zarządzeniu,
wśród 19 instytutów Głównego Urzędu Miar zabrakło. Na żądanie wyjaśnienia motywów takiej
dyskryminacji padła odpowiedź, że GUM poza zadaniami naukowymi posiada również zadania
administracyjne i przewaga tych drugich zdecydowała o odrzuceniu wniosku. Tymczasem stan
zatrudnienia urzędu wzrastał. Na dzień 1 stycznia 1949 roku wynosił 171 osób, wśród których
po raz pierwszy po wojnie pojawiło się pięć osób nazwanych doradcami naukowymi. Byli nimi:
dr Roman Ingarden z Wrocławia, inż. Artur Metal ze Świdnicy, inż. Henryk Niewodniczański
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z Krakowa, inż. Kazimierz Ochęduszko z Piastowa k. Warszawy i dr Stanisław Szpor z Gdańska – pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni. Nie wiadomo, z jaką efektywnością
toczyła się batalia o przyznanie urzędowi statusu naukowego. Jednak 16 sierpnia 1950 roku zostało skierowane do Głównego Urzędu Miar nowo wydane zarządzenie nr 229 przewodniczącego
PKPG, w sprawie dokumentowania prac naukowo-badawczych, dające pewne nadzieje. Zawierało
zunifikowaną formę prezentacji sprawozdań z wykonania prac naukowo-badawczych, określając
szczegółową zawartość elaboratu, układ, szatę graficzną, wymóg akceptacji przełożonego, miejsce
przechowywania egzemplarzy itd. Pojęcie prac naukowo-badawczych w GUM było rozumiane
wówczas bardzo szeroko. Obejmowało prace podstawowe nad definicjami i budową wzorców,
badania surowców i materiałów wzorcowych, opracowywanie unikalnych stanowisk badawczych
i konstrukcje jednostkowe narzędzi mierniczych. Do tej grupy zaliczano także rutynowe badania narzędzi pomiarowych dla celów zatwierdzenia typu, opracowywanie układów sprawdzań
oraz przepisów i instrukcji pomiarowych. Każda praca miała wyznaczonego głównego referenta
i przypisany zespół wykonawców. Po jej zakończeniu sprawozdania akceptował kierownik zakładu
i oceniała specjalnie powołana komisja wewnętrzna. Dopiero zatwierdzenie przez wiceprezesa
kwalifikowało ją do wykonanej. Przewodniczącym komisji do 1954 roku był z urzędu wiceprezes Stanisław Muszkat, zastępcą Jerzy Jasnorzewski, a członkami: Henryk Szymański, Antoni
Richter, Stanisław Wolff i Zdzisław Gajewski. Oto kilka wybrany tematów, uznanych za wykonane
w roku 1950: realizacja międzynarodowej skali temperatur (wg przepisów CIPM z 1948 roku),
badanie szkła termometrycznego, rozciągnięcie obowiązku legalizacji na termometry lekarskie
i weterynaryjne, badanie substancji normalnych do sprawdzania wiskozymetrów, pomiary napięć
powierzchniowych roztworów wodno-alkoholowych, badanie źródeł promieniowania metodami
fotometrii obiektywnej czy opracowanie metody wyporu powietrza dla sprawdzania odważników.
Nim zapadła żelazna kurtyna, Główny Urząd Miar zdążył nawiązać kontakty naukowe z BIPM
i z szeregiem instytutów metrologicznych przodujących państw: WNIIM, NPL i NBS. W pierwszym
powojennym dziesięcioleciu doszły jeszcze instytuty metrologiczne w: Szwajcarii, Szwecji, Czechosłowacji, Rumunii i NRD. Dyrektor Rauszer do 1949 roku był członkiem Międzynarodowego
Komitetu Miar i brał udział w pracach tego gremium. Wytworzyła się dziwna sytuacja, w której
GUM prowadził współpracę naukową, realizował tematy badawcze, nie mając podstawy prawnej.
Dopiero Dekret z dnia 19 kwietnia 1951 r. o organach administracji miar oraz o miarach i narzędziach mierniczych (Dz. U. z 1951 r. Nr 26, poz. 195) po raz pierwszy nałożył na urząd ustawowo
taki obowiązek. Szczegółową organizację i zakres działalności naukowo-badawczej urzędu określał
statut, który np. w sprawach kadrowych głosił, że: Mianowanie, zwalnianie, awansowanie i przenoszenie zatrudnionych w GUM następuje w trybie przewidzianym przepisami dotyczącymi
pracowników naukowych. Wtedy zaczęła działać przy urzędzie rada naukowa, której członkami
byli najwybitniejsi w kraju uczeni. To świadczy, jaką rangę państwo przywiązywało wówczas
do działalności badawczo-rozwojowej GUM. Prace naukowo-badawcze były zawsze języczkiem
u wagi działalności urzędu. Niestety czasem nawet przez decydentów traktowane jako mniej
ważne i utrudniające sprawne administrowanie. Praktyka była więc daleka od teorii. O ile warunki lokalowe i wyposażenie pracowni już w roku 1949 były sprzyjające do podejmowania takiej
działalności, o tyle odczuwało się brak młodej kadry. Trzeba przyznać, że kierownictwo różnych
szczebli i w różnych okresach nie zawsze przejawiało wyraźną wolę pozyskiwania, pielęgnowania
i rozwoju osób o najwyższych kwalifikacjach. Wspinanie się po szczeblach drabiny naukowej na ogół
było traktowane jako przejaw dekadencji lub realizacji prywatnych ambicji, a mniej było widziane
w kontekście korzyści pro publico. Płace w GUM były niskie, a awanse naukowe powolne. Warto
zauważyć, że choć tytuły samodzielnego pracownika naukowego S. Muszkat i H. Dziewulski uzyskali
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dość wcześnie, bo już w 1945 roku, to następny w kolejności T. Białas dopiero w 1952 roku. Jako
pierwsi tytuły docentów uzyskali: A. Tomaszewski (1951), H. Dziewulski (1955), i to już u schyłku
kariery naukowej, oraz J. Jasnorzewski (1956). Pozostali koryfeusze ważnych kierunków badawczych w macierzystej instytucji nigdy awansów na wyższe stopnie naukowe nie doczekali, mimo
że mieli doktoraty, a Roliński nawet habilitację, co wówczas stanowiło wystarczające kryterium
mianowania. Dopiero na Politechnice Warszawskiej tytuły profesora nadzwyczajnego uzyskali:
J. Roliński (1951), J. Obalski (1956) oraz W. Opalski (1965). I choć wszyscy do końca swej kariery
naukowej nie zrywali kontaktów z GUM, jednak podstawowym ich miejscem zatrudnienia urząd
już nie był. Z pewnością sytuacja taka miała deprecjonujący wpływ na pozycję Głównego Urzędu
Miar, jako wiodącego ośrodka krajowej metrologii. Powstawały liczne instytuty naukowo-badawcze, dla których GUM stawał się w coraz mniejszym stopniu wiodącą, a często nawet i nie
partnerską instytucją. W tej sytuacji urząd bardziej aspirował do swego rodzaju efektownego
obramowania obrazu metrologii, a prezes był kurtuazyjne zapraszany dla uświetnienia swym
patronatem różnych zjazdów i konferencji środowiskowych. Temu stanowi rzeczy nie sprzyjała
wprowadzona po roku 1951 polityka dostosowawcza administracji miar do wymagań gospodarki
socjalistycznej, polegająca na coraz silniejszym zacieśnianiu współpracy z (nie zawsze zbieżnym
z naszym) modelem metrologii radzieckiej. Jednym z podstawowych kryteriów zacieśniania
więzi był nakaz gromadzenia w urzędzie wydawnictw Komitetu ds. Miar i Narzędzi Mierniczych
ZSRR, które miały posłużyć za drogowskazy metrologii. Kolejnym były ograniczenia dostępu do
zachodniej literatury i otwarcie szerokich możliwości korzystania z publikacji radzieckich, a już
mniej z zakupów radzieckiego sprzętu pomiarowego. Przy braku innych kontaktów zagranicznych
do pozytywów należy zaliczyć możliwości odbywania staży naukowych i podejmowania studiów
doktoranckich we WNIIM. Potrzeba rozszerzenia horyzontów współpracy GUM była stymulatorem
kontaktów zagranicznych z instytutami (urzędami) miar Krajów Demokracji Ludowej. Możliwość
taka wytworzyła się po 1949, tj. po przystąpieniu Polski do RWPG.
RADA NAUKOWA DO SPRAW METROLOGII
Pierwsza Rada Naukowa Głównego Urzędu Miar powstała około 1948 roku. Stanowiło ją
zebranie kierowników sekcji pod przewodnictwem dyrektora GUM. Już na początku lat 50. urząd
zaczął odczuwać brak pracowników naukowych predestynowanych do prowadzenia tematów badawczych i recenzowania. Na domiar złego w 1954 roku odszedł na emeryturę wiceprezes Muszkat,
samodzielny pracownik naukowy, przewodniczący komisji oceny prac naukowo-badawczych. W tej
sytuacji, w końcu grudnia 1954 roku, przewodniczący PKPG powołał tymczasową Radę Naukową
GUM w następującym składzie: prof. Janusz Groszkowski (przewodniczący), członkowie: prof.
Bolesław Jabłoński, prof. Henryk Niewodniczański, prof. Paweł Nowacki, prof. Józef Roliński
i Jan Latour-Hennert – nowy wiceprezes GUM (Il. 145). Z tej okazji w sali konferencyjnej została
urządzona wystawa aparatury pomiarowej wykonywanej w warsztatach GUM (Il. 146). Na jednym
z pierwszych swych posiedzeń Rada przygotowała wniosek do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej
o nadanie tytułów naukowych (na mocy uchwały nr 3 CKK z dnia 3.10.1953) dziewięciu magistrom
inżynierom, pracownikom urzędu: Franciszkowi Ciborowskiemu, Jerzemu Jasnorzewskiemu,
Hilaremu Dziewulskiemu, Janowi Latour-Hennertowi, Bolesławowi Modrzejewskiemu, Włodzimierzowi Pietraszewiczowi, Antoniemu Richterowi, Henrykowi Szymańskiemu i Aleksandrowi
Tomaszewskiemu. Wszystkie kandydatury uzyskały pełną akceptację Eugeniusza Szyra, ówczesnego
przewodniczącego PKPG, któremu GUM wtedy podlegał. Na jednym z kolejnych swych posiedzeń
Rada wydała historyczną opinię: zespół zakładów naukowo-metrologicznych Głównego Urzędu
Miar prowadzi w swych laboratoriach prace naukowo-badawcze z dziedziny metrologii i jest
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przystosowany pod względem personalnym oraz wyposażenia do prowadzenia metrologicznych badań naukowych z dziedziny na poziomie wymagań współczesnej nauki. Wydawało się,
że taka ocena będzie wystarczająco wiążącą dla decydentów i pracowników, dając obu stronom
nowe szanse, ale rzeczywistość okazała się inna. Ze zgłoszonych w 1954 roku kandydatur tylko
Tomaszewski uzyskał tytuł docenta, Dziewulski i Latour kilka lat później, a Modrzejewski dopiero,
gdy przeniósł się na Uniwersytet Łódzki.
Rada Naukowa do Spraw Metrologii znalazła prawne umocowanie dopiero w 1966 roku,
na mocy Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o utworzeniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar
(Dz. U. Nr 23, poz. 147). Była to już zdecydowanie inna Rada, o szerszych kompetencjach, charakteryzująca się pięcioletnią kadencyjnością, której członków powoływał prezes Rady Ministrów.
Wywodziła się z kręgów naukowych wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych i składała
z niekwestionowanych autorytetów krajowych we wszystkich specjalnościach pomiarowych reprezentowanych w urzędzie. Rada Naukowa ds. Metrologii była organem doradczym i opiniodawczym
CUJiM, a przede wszystkim kreatorem kadry naukowej naszego środowiska. Do jej głównych
zadań należało inicjowanie i wnioskowanie kierunków rozwoju polskiej metrologii, opiniowanie
preliminarzy budżetowych i ocena realizacji planów. Do przygotowania materiałów pod obrady
istniała możliwość powoływania specjalistycznych zespołów roboczych. Ważnym obowiązkiem
Rady było podejmowanie uchwał w sprawie powoływania pracowników CUJiM na stanowiska
naukowe i wnioskowanie o przyznawanie tytułów naukowych, docenta i profesora. A oto krótki
przegląd działalności kolejnych kadencji.
Zgodna z ustawą, pierwsza Rada Naukowa ds. Metrologii została powołana 11 lutego 1967
roku (ZZA Nr 67/12). Jej przewodniczącym został prof. dr Szczepan Szczeniowski (PW), zastępcą
prof. dr Andrzej Jellonek (PWr.), a sekretarzem dr Wojciech Trąbczyński (CUJiM). Członkami zostało 35 osób reprezentujących wszystkie dziedziny pomiarów fizycznych występujących
w CUJiM. Inauguracyjne, plenarne posiedzenie Rady pierwszej kadencji odbyło się 13 kwietna
1967 roku, a uczestniczyli w nim prezes instytucji inż. Zygmunt Ostrowski i wiceprezes mgr inż.
Roman Wirkutowicz. W słowie powitalnym prezes wyraził przekonanie, że przy współpracy
urzędu z Radą będzie możliwość zaspokojenia potrzeb wszystkich sektorów życia gospodarczego
i zaopatrzenia w nowe wzorce dla nowo rozwijających się dziedzin, w szczególności fizykochemii
i elektroniki. Zapewne w sposób niezamierzony skierował aluzję w stronę przewodniczącego
i jego zastępcy, specjalistów od właśnie obydwu dyscyplin wiedzy. Rok 1968 był okresem ocen
i kreślenia perspektyw. Rada krytycznie ustosunkowała się do preferowania przez GUM/CUJiM
tematów łatwiejszych, w szczególności zdecydowanie źle oceniała dotychczasowe funkcjonowanie
metrologii elektrycznej i elektronicznej. Przyczyn tego stanu rzeczy dopatrywała się w nadmiarze
prac rutynowych, w niedostatku personelu i niedoinwestowaniu instytucji. Zakładano, że do 1970
roku urząd obejmie zatwierdzeniem typu całość importowanej aparatury pomiarowej, nie tylko
podlegającej obowiązkowi legalizacji. Ostatnie posiedzenie Rady pierwszej kadencji miało miejsce 10 kwietnia 1972 roku. Pięcioletni okres jej działalności zamknął się wykonaniem 132 prac
naukowo-badawczych, opracowaniem 136 nowych wzorców materiałów i zatwierdzeniem 1141
typów narzędzi pomiarowych. W tym czasie nastąpił wzrost zatrudnienia o 77 etatów. Podjęto 28
uchwał potwierdzających kwalifikacje kandydatów na wyższe stopnie naukowe i dwóch na tytuł
naukowy profesora nadzwyczajnego (A. Tomaszewski i T. Plebański).
Dnia 27 listopada 1972 roku odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady Naukowej ds. Metrologii drugiej kadencji, już po kolejnym przekształceniu CUJiM w PKNiM. Skład jej był następujący:
przewodniczący prof. dr Marian Mazur (PAN), wiceprzewodniczący prof. dr Aleksander Zmaczyński (IChO) i sekretarz dr inż. Dobrosław Gubała (PKNiM). Na posiedzeniu tym obecne było całe
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pięcioosobowe kierownictwo komitetu w składzie: Bolesław Adamski prezes i wiceprezesi Mieczysław
Krajewski, Wiktor Obolewicz, Tadeusz Podgórski oraz sekretarz Waldemar Siemiątkowski. Prezes
w swym krótkim przemówieniu poinformował o konieczności opracowania do 1974 roku kompleksowego planu rozwoju metrologii z perspektywą sięgająca roku 1980 i liczył w tym na pomoc Rady.
Ze swej strony zapewnił o harmonijnej współpracy. Powstało 12 zespołów roboczych Rady, stosownie
do zagregowanej liczby problemów naukowo-badawczych występujących w instytucji: szkolenia, kwalifikacji kadry, długości i kąta, pomiarów elektrycznych, pomiarów elektronicznych, fizykochemicznych,
aparatury laboratoryjno-naukowej, czasu i częstotliwości, światła i barwy, promieniowania jonizującego
(A. Tomaszewski i T. Plebański w sprawozdaniach występują już jako profesorowie). W 1973 roku Radę
zaniepokoiło wykonanie planu prac naukowo-badawczych roku minionego tylko w 89 procentach.
Przyczyn upatrywano w postępujących brakach kadrowych, będących skutkiem słabych uposażeń
pracowników grupy naukowo-badawczej, niezadowalającej organizacji prac i brakach aparaturowych.
W podsumowaniu prezes zapewnił, że podjęta już realizacja podwyżek płac będzie kontynuowana,
a lepsza organizacja wejdzie na wyższy szczebel rozwoju, poprzez nawiązanie współpracy z innymi
placówkami naukowo-badawczymi. A wychodząc naprzeciw rozwiązaniom wielu innych ważnych
problemów metrologii, zakomunikował, że podjął decyzję o nowelizacji ustawy o miarach i narzędziach
pomiarowych. Dnia 28 grudnia odbyło się ostatnie w 1973 roku posiedzenie, któremu przewodniczyli
prof. Mazur i prof. Zmaczyński. Wśród przedstawicieli kierownictwa obecni byli wiceprezesi Jan Kuczma, Wiktor Obolewicz i Józef Machowski (od listopada wiceprezes odpowiedzialny za pion Metrologii).
Posiedzenie w znacznej części było poświęcone Zakładowi Fizykochemii w związku z jubileuszem dziesięciolecia jego istnienia. Członkowie rady mieli możliwość na miejscu zapoznać się z pracą laboratoriów
zakładu, wysoko oceniając efekty. Rada z zadowoleniem przyjęła informację o utworzeniu Centralnego
Ośrodka Badawczego Wzorców Materiałów WZORMAT. Kadencja Rady pod przewodnictwem prof.
Mazura zakończyła się 29 kwietnia 1976 roku.
Pierwsze plenarne posiedzenie Rady trzeciej kadencji miało miejsce dopiero 4 listopada tego
roku. Kierownictwo instytucji reprezentował na nim wiceprezes Podgórski (pozostający na tym stanowisku do 1989 roku). Przewodniczącym nowej kadencji został prof. dr Stanisław Sławiński (PW),
zastępcą prof. dr inż. Władysław Gundlach (PŁ), a sekretarzem dr inż. Jerzy Gliwiński (PKNiM).
Liczba członków rady wzrosła do 44 osób. Wśród wysokiej klasy utytułowanych specjalistów znaleźli
się także działacze partyjni i rządowi: Zygmunt Ostrowski i Stanisław Wyłupek. Liczbę zespołów
roboczych rady ograniczono do siedmiu: szkolenia i kwalifikacji kadry, metrologii ogólnej, pomiarów
mechanicznych, termodynamicznych, elektrycznych, elektronicznych, fizykochemicznych. Nowy skład
wykorzystywał wszystkie swe kompetencje opiniotwórcze, w tym dotyczące oceny dorobku kandydatów na wyższe stopnie naukowe, przyczyniając się wydatnie do wzrostu liczebności utytułowanej
kadry. Warto wspomnieć, że w pierwszym roku swej kadencji Rada zaopiniowała na stopień adiunkta
kandydaturę dr Józefa Chajna, już niebawem aktywnego działacza rodzimej Solidarności. W stosunku
do adiunktów nieposiadających doktoratów Rada wysunęła postulat uznania ich wybitnych osiągnięć
w pracy badawczej, projektowej, konstrukcyjnej i innej jako wystarczającej podstawy do podejmowania
przewodów doktorskich.
Na posiedzeniu odbytym 29 kwietnia 1976 roku kolejny raz oceniła trudną sytuację kadrową,
finansową i aparaturową zakładów i zasugerowała kierownictwu utworzenie instytutu naukowego
podległego PKNiM, przypominając, że sprawa była już kilkakrotnie wcześniej podnoszona. Z zadowoleniem przyjęła wiadomość o utworzeniu w resortowym czasopiśmie „Normalizacja” wkładki
„Metrologia”. Posiedzenie w dniu 5 czerwca 1978 roku było znamienne. Rada oficjalnie zawnioskowała o nadanie doc. dr hab. Krystynie Kostyrko (PKNMiJ) tytułu profesora i zaproponowała trzech
recenzentów dorobku naukowego kandydatki: prof. inż. Jana Ferencowicza (PWr), prof. dr. hab. Leona
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Kołodziejczyka (PW) i prof. dr. T. Plebańskiego (PKNiM). Na tym samym posiedzeniu dr Stanisław
Lewandowski z Instytutu Fizyki PAN poinformował o efektach współpracy z PKNiM nad wzorcem
napięcia elektrycznego opartym na zjawisku Josephsona, zapewniając o woli kontynuacji tematu.
Zakończenie kadencji nastąpiło 11 czerwca 1979 roku.
Dnia 3 grudnia 1979 roku odbyło się pierwsze posiedzenie czwartej kadencji Rady w składzie:
przewodniczący prof. dr. Adam Morecki (PW), zastępca przewodniczącego prof. dr Władysław
Gundlach (PŁ) i sekretarz doc. dr Jerzy Gliwa-Gliwiński (PKNMiJ). Komitet reprezentowali: prezes
Szlachcic, wiceprezesi Podgórski i Modzelewski. Liczba członków rady zmniejszyła się do 32, ale
do 10 wzrosła liczba zespołów roboczych. Referat wstępny wygłosił prezes, skupiając się głównie
na niedostatkach metrologii w sterowaniu jakością procesów produkcyjnych, a mniej na własnych
kłopotach. Dostrzegł na końcu ciągle niski poziom płac w instytucji i niedostateczne wyposażenie pomiarowe laboratoriów. Wyraził nadzieję, że stosowne interwencje kierownictwa instytucji
u władz przyniosą poprawę sytuacji. Na początku 1985 roku zaczęła się kolejna, piąta kadencja
Rady, której ponownie przewodniczył prof. dr inż. Adam Morecki. W tym okresie sekretarzami
byli doc. dr inż. Jerzy Gliwa-Gliwiński i doc. dr inż. Andrzej Podemski (obydwaj z PKNMiJ). Przewodniczącym Rady piątej kadencji (ostatniej) został prof. dr hab. inż. Augustyn Chwaleba (WAT).
Jednak już do pierwszego posiedzenia plenarnego nie doszło, bowiem wraz ze zniesieniem PKNMiJ
uległa rozwiązaniu Rada Naukowa ds. Metrologii. Potem jeszcze w odrodzonym Głównym Urzędzie
Miar powstawały różne rady konsultacyjne, z bardziej lub mniej utytułowanymi członkami, ale
żadne z nich nie miały statusu naukowego jak tamta (istniejąca około 35 lat). Pozbawione więc
zostały wpływu na kształtowanie własnego środowiska naukowo-badawczego i bezpośredniego
oddziaływania na jego poziom intelektualny, skład i tytulaturę.
CZAS POLSKIEJ ODWILŻY
Aby zachować przerwaną ciągłość dziejów instytucji, cofnijmy się do czasów prezesury
Dziewulskiego, która przypadła na rok 1956, obfitujący w wielkie wydarzenia polityczne w Polsce
i w całym obozie socjalistycznym. Do pierwszych strajków i demonstracji robotniczych krwawo
stłumionych przez MO i wojsko doszło w pamiętnym poznańskim Czerwcu. Konsekwencją tego był
polski Październik i rewolucja węgierska. Tak się złożyło, że skomplikowana sytuacja międzynarodowa zbiegła się wtedy z ożywioną aktywnością środowisk inżynierskich. Do wydarzeń wysokiej
rangi zaczęły urastać Konferencje Techniki Pomiarów i Instrumentacji w Budapeszcie, zwłaszcza
ta z października 1956 roku, która przerodziła się z krajowej w międzynarodową. Odbywała się
w gorącej atmosferze poprzedzającej słynną rewolucję węgierską, krwawo stłumioną przez Armię
Czerwoną. Liczny udział w konferencji wzięła delegacja polska złożona z przedstawicieli GUM,
Politechnik Warszawskiej i Krakowskiej, Instytutów: Teletechnicznego, Fizyki Jądrowej, Podstawowych Problemów Techniki. Nadchodził okres zmian i odwilży politycznej po VIII plenum KC
PZPR w październiku 1956 roku. Nowe inicjatywy zaktywizowały polskie środowiska techniczne.
Nastał czas mniej skrępowanego wypowiadania krytycznych osądów i śmielszych kontaktów
zagranicznych z krajami zza żelaznej kurtyny. Prym wiodła Warszawa. Na przykład w 1958 roku
odbyły się tu: Wystawa Węgierskiej Aparatury Mierniczej oraz Wystawa Aparatury Pomiarowej
i Urządzeń Automatyki (obie w maju), Krajowa Konferencja Mechaniki Precyzyjnej i Techniki
Pomiarów (w czerwcu), wystawa „Pomiary, Sterowanie Regulacja” (w październiku), Międzynarodowy Kongres Cybernetyki w Belgii (we wrześniu), Międzynarodowa Konferencja Techniki
Pomiarów w Budapeszcie (w listopadzie). Niestety, żaden aktywny udział przedstawicieli GUM
we wszystkich tych ważnych imprezach nie został odnotowany, nad czym ubolewał Z. Gajewski
(PAK 1958, nr 7). Tylko on sam, jako przedstawiciel metrologii, wygłosił referat o normalizacji.
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Na osłodę można dodać, że przedstawiciele instytucji metrologicznych ZSRR, NRD, Węgier i Belgii
(uczestniczący w Krajowej Konferencji Mechaniki Precyzyjnej i Techniki Pomiarów) interesowali
się funkcjonowaniem polskiej administracji miar i wypowiedzieli wiele cennych uwag, które
mogą być użyteczne przy dalszym rozwoju tej instytucji; wizyta ta zapoczątkuje systematyczną
wymianę pracowników naukowych i technicznych urzędów miar różnych krajów, odnotował
prof. J. Obalski w zeszycie PAK 1958, nr 8. Nie wiadomo, na ile pochlebstwa były autentyczne,
a ile było w nich kurtuazji.
Nastał krótki okres pozornych swobód politycznych. W bibliotece GUM zaczęły się pojawiać obcojęzyczne czasopisma, np. „Instruments and Control Systems”, „Journal of Scientific
Instruments”, „Scale Journal”, „Bulletin Belge de Metrologie”, z których można było dowiedzieć
się o nowych osiągnięciach w światowej metrologii, o aktualnych problemach w tej dziedzinie
w Stanach Zjednoczonych i w krajach zachodnich oraz porównać z polską rzeczywistością. Tymczasem w ZSRR nastąpiła decentralizacja struktur Komitetu ds. Miar i Narzędzi Mierniczych.
Stworzono państwową sieć laboratoriów kontrolnych, mogących samodzielnie wykonywać obszerny
zakres czynności. Funkcjonowało dziewięć laboratoriów najwyższej kategorii (I), które zostały
wyposażone niemal kompletnie w nowoczesny sprzęt; innych jednak już tak samo nie potraktowano. Dużą wagę przywiązywano do laboratoriów objazdowych. Nacisk kładziono na inwestycje
budowlane. Przyjęto do pracy 500 nowych kandydatów. Współpraca służby miar z przemysłem
została oparta na nowych zasadach. Główny jej kierunek stanowiło wytwarzanie i odtwarzanie
wzorców, udzielanie pomocy przy uruchamianiu sprzętu pomiarowego w miejscach zainstalowania i w szeroko pojęte wdrażanie metod wzorcowania narzędzi mierniczych. A jak na tym tle
wyglądała sytuacja polskiej służby miar? Na to pytanie dał odpowiedź prof. J. Obalski: W ostatnich
latach administracja ta ledwie wegetowała, unikając przeważnie podejmowania jakichkolwiek
inicjatyw. Stan narzędzi mierniczych wybitnie się pogorszył, wobec zupełnie słabego nadzoru
nad ich stosowaniem. Nie prowadzono niemal żadnych prac badawczych z dziedziny metrologii, a działalność instytucji naczelnej [GUM] ograniczała się głównie do prac usługowych. Rola
Polski w dziedzinie metrologii na terenie międzynarodowym sprowadzała się prawie do zera.
Aby sprostać zadaniom, jakie administracja miar ma przed sobą, wobec wieloletnich zaniedbań,
powinna jak najszybciej ocknąć się z bezwładu. Sądzimy, że istnieją wszelkie dane ku temu, aby
stała się ona rzeczywiście czynnikiem kierowniczym metrologii polskiej. Ocena Obalskiego była
druzgocąca, ale czy mijała się z prawdą?
Sytuacja w całej administracji miar z pewnością była zróżnicowana, choć nieporównywalna
między podmiotami. Inne problemy występowały w samym GUM, inne w Okręgowych Urzędach
Miar. Warto w tym miejscu podać choćby kilka przykładów reprezentatywnych prac prowadzonych w samej centrali. W 1959 roku w laboratorium pirometrii optycznej kontynuowano badania
nad realizacją punktu złota tzw. metodą kroków. Efektem tej pracy była możliwość skorelowania
własnego wzorca wysokiej temperatury z odpowiednimi wzorcami w NPL i dokonanie korekcji.
W tych samych latach pracownia pomiarów czasu i częstotliwości była wyposażona w zegary
kwarcowe, w cztery wysokiej klasy zegary wahadłowe Shortta i w dwa zegary Lercy. Już wkrótce po
ich zainstalowaniu (1955) zaobserwowano niemiarowość chodu. Podjęto badania nad ustaleniem
przyczyn i w konsekwencji wyselekcjonowano jeden (najstabilniejszy).
W związku z rozwijającymi się potrzebami badania lepkości zdefiniowano skład chemiczny
olejów wzorcowych i od kwietnia 1958 roku prowadzono w GUM ich wytwarzanie.
Innymi problemami żyły Okręgowe Urzędy Miar. Głównie borykały się z brakami aparatury
i z poważnym niedoborem personelu. Wreszcie w końcu lat 50. pojawiło się światełko w tunelu.
Na skutek uzyskania znacznie wyższych środków na inwestycje zdecentralizowane zaistniała szansa
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usunięcia braków aparaturowych w perspektywie najbliższych 2 – 3 lat. Bardziej skomplikowana
była sytuacja kadrowa. Plan zatrudnienia na rok 1959 zamknął się stanem 716 słabo uposażonych
etatów. Zaniepokojone tym kierownictwo w styczniu tego roku zwołało naradę dyrektorów okręgowych urzędów miar, na której uświadomiono sobie wzajemnie skutki tego stanu. Okazało się, że
coraz częściej niemożliwe było angażowanie do pracy osób nie tylko z wyższym wykształceniem,
ale nawet i ze średnim. Sytuację miała poprawić nowa siatka płac, oparta na zasadach obowiązujących pracowników rad narodowych, jednak jej wprowadzenie uwarunkowano wypracowaniem
przez OUM odpowiednich środków. Czyli mieliśmy tu swoistą kwadraturę koła.
W tej skomplikowanej sytuacji prezesowi Dziewulskiemu, jako członkowi odchodzącego już
establishmentu, coraz trudniej było kierować instytucją miotaną wewnętrznymi sprzecznościami.
Mimo ogromu prac organizacyjnych znajdował jeszcze czas na kontynuowanie pasji naukowo-badawczych. Główną sferą zainteresowań prezesa-naukowca były wzorce elektryczne. Nie bez powodu
jemu właśnie powierzono przewodniczenie Komisji ds. Jednostek Elektrycznych, która w 1953
roku przygotowała Dekret o jednostkach fizycznych obowiązujących w Polsce. Fundamentalnym
dziełem z lat jego prezesury było opracowanie czterotomowej monografii pt. „Prace Włodzimierza
Krukowskiego”, wydanej przez PWN w 1956 roku. Jednak kierowanie równocześnie urzędem,
w okresie nasilającej się ingerencji władz partyjnych, coraz bardziej absorbowało go i wyczerpywało.
Pełnił swój trudny urząd w atmosferze donosów, insynuacji i niezadowolenia personelu z niskich
warunków płacowych. Niemal każde jego posunięcie było bacznie obserwowane przez rodzimych
donosicieli. Mimo coraz bardziej nasilających się trudności dane było urzędowi istnieć i pracować pod jego kierownictwem do 28 czerwca 1958 roku. Po nim już instytucją zarządzali ludzie
z klucza partyjnego. Prezes Dziewulski zmarł 24 października 1979 roku i spoczął na Cmentarzu
Bródnowskim (kw. 51A-3–20) (Il. 147).
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XVI. URZĄD W GOSPODARCE
SOCJALISTYCZNEJ
CREDO PREZESA
W połowie roku 1958 na stanowisko prezesa GUM został powołany mgr inż. metalurg Wilhelm
Wojtyła (członek PZPR), lepiej znany w środowisku śląskim, główny inżynier ruchu w hucie Baildon. Widział więc służbę miar bardziej od strony zastosowań przemysłowych, a mniej ze szczebla
centralnego zarządzania. Program swej prezesury przedstawił na łamach czasopisma „Pomiary
Automatyka Kontrola” (1959, nr 4) w obszernym artykule pt. „Zadania urzędów miar w socjalistycznej gospodarce narodowej”. Po udekorowaniu tekstu wszystkimi frazesami o budowie państwa
socjalistycznego cele swe sprecyzował dość jasno. Polegać miały na umocnieniu polityki nakazowej
przez objęcie kontrolą narzędzi pomiarowych nie tylko służących do celów rozliczeń, ale także do
szeroko pojętego obrotu gospodarczego i wszelkich zastosowań przemysłowych. O ile pierwszy cel
nie stanowił dla czytelnika żadnego zaskoczenia, to pozostałe budziły wątpliwości. Nowy prezes
zilustrował tezę przykładem pomiarów precyzyjnych w dziedzinie niwelacji i grawimetrii. Potem
skupił się już hasłowo na dziedzinach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Następnie zauważył, że:
osiągnięcie coraz wyższego poziomu techniki pomiarów […] możliwe jest wyłącznie w drodze
ciągłych badań naukowych […]. Do wywiązywania się z tych zadań – dodał – administracja miar
musi dysponować własnym instytutem naukowym z pracownikami metrologicznymi […], instytut
metrologiczny, nawet najlepiej wyposażony, nie może sobie rościć prawa do przejęcia monopolu
wszystkich badań naukowych z zakresu podstawowych zagadnień metrologicznych. Dopiero
pod koniec mocniej zaakcentował braki i ułomności obecnego modelu funkcjonowania Głównego
Urzędu Miar. We wnioskach zauważył konieczność powołania w GUM Rady Naukowej i współpracy z doradcami naukowymi. Docenił kształcenie własnej młodej kadry naukowej i intensyfikację
publikacji naukowych. Rozwój terenowej służby miar miał być ukierunkowany na przejmowanie
czynności rutynowych z GUM, szkolenie legalizatorów i wyposażanie pracowni legalizacyjnych
w odpowiedni sprzęt pomiarowy. Obiecał środki na remonty siedzib i na uruchamianie urzędów
objazdowych. Z góry zapewnił, że wszelkie wydatki budżetowe zostały uwzględnione w planach
państwa na 1959 rok. Stan techniczny, jaki zastał w urzędzie nowy prezes, był jak poniżej.
Pracownia pomiarów czasu posiadała wzorzec czasu i częstotliwości, składający się z zespołu
trzech zegarów kwarcowych. Stanowiły one podstawę do odtwarzania wzorców czasu w przemyśle
radiotechnicznym i w łączności, przesyłając za pośrednictwem łącz kablowych sygnał wzorcowy
z pracowni czasu GUM. W zasadzie dokładność przekazywania jednostki wówczas była wystarczająca, ale zdarzały się przypadki, w których potrzeby były nawet stukrotnie wyższe. Przewidywano
zatem modernizację bazy wzorcowej przez zakup zegara atomowego.
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Pracownia długości dysponowała kompletem składającym się z czterech wzorców platynidowych na poziomie w zasadzie wystarczającym dla potrzeb geodezji i przemysłu. W ciągu 1959 roku
planowano dostarczenie komparatora uniwersalnego dużej dokładności, przy pomocy którego byłaby możliwość porównania wzorców z wzorcem państwowym z niepewnością 10 -⁷. Nowa inwestycja
umożliwiała podjęcie badań rozszerzalności cieplnej różnych tworzyw konstrukcyjnych, których
w kraju dotąd nie prowadzono. Przewidywano także zainstalowanie urządzenia interferencyjnego
do bezpośredniego pomiaru długości wzorca kreskowego (jednometrowego) z długością fali świetlnej. Całe to nowe wyposażenie miało umożliwić podejmowanie prac najwyższej dokładności, nie
tylko na potrzeby krajowe, ale i dla tzw. krajów demokracji ludowej.
Dział metrologii warsztatowej prawie wyłącznie pracował na potrzeby przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego. Był wyposażony w narzędzia miernicze, które umożliwiały sprawdzanie
wyjściowych wzorców przemysłowych w postaci płytek wzorcowych do 500 mm, z błędem od kilku
setnych do kilku dziesiątych mikrometra. Wzorce przemysłowe, powyżej 500 mm do 3000 mm,
sprawdzane były za pomocą maszyny pomiarowej przez porównanie z wzorcem kreskowym, z błędem od kilku do kilkunastu mikrometrów. W opracowaniu była konstrukcja własna interferometru,
który miał umożliwić sprawdzanie płytek wzorcowych o długości 1000 mm metodą bezwzględną.
Laboratorium chropowatości znajdowało się w trakcie organizacji. Z wyposażenia był już
zakupiony mikroskop Linnika, profilometr optyczny i elektroniczny oraz mikrointerferometr.
Instrumentarium to pozwalało na dokonywanie pomiarów chropowatości do setnej mikrometra.
W planach był zakup profilografu precyzyjnego produkcji firmy Taylor-Hobson, który pozwalałby
na uwierzytelnianie profilometrów przemysłowych.
Pracownia masy dysponowała platynowo-irydowym państwowym wzorcem kilograma, będącym kopią międzynarodowego prototypu kilograma odtworzoną z błędem nieprzekraczającym
10 -⁸. Wzorzec ten nie mógł być jednak używany do przekazywania jednostki miary. Temu celowi
służyły wzorce wtórne, w skład których wchodziły dwie chromoniklowe kopie międzynarodowego
wzorca kilograma oraz zespół podstawowych wzorców masy od 1 mg do 20 kg, które w 1952 zostały
wywzorcowane w NPL. Niepewność odtwarzania nimi masy 1 kg wynosiła 5×10 -⁷.
Pracownia siły posiadała maszynę obciążnikową o zakresie od 1 tony do 50 ton i obciążniki stanowiące wzorce siły, pełniące jednocześnie rolę wzorców państwowych. Pracownia była
przeciążona czynnościami usługowymi dla przemysłu związanymi ze sprawdzaniem maszyn wytrzymałościowych, głównie do celów badań technologicznych wytrzymałości materiałów. Czynności
uwierzytelnienia nie można było przekazać terenowej służbie miar z powodu braku wyposażenia.
Odczuwało się też brak możliwości pomiarów siły powyżej 50 ton, jednak problem ten próbowano
usunąć przy współpracy ze wschodnioniemieckim urzędem miar (ASMW).
Pracownia twardości mogła aktualnie uwierzytelniać wzorce twardości jedynie wg skali Rockwella. Instalacja wyposażenia do badań twardości wg skal Vickersa i Brinnela była przewidziana
na lata 1959 i 1960, ale ciągle odkładana z powodu braków środków dewizowych.
W laboratorium pomiarów elektrycznych, ze względu na duże koszty budowy wzorca ampera
(jednej z podstawowych jednostek układu SI) w postaci wagi prądowej, realizacja jednostki była
dotąd niemożliwa. Podstawę w pomiarach elektrycznych stanowił dotąd grupowy wzorzec napięcia,
składający się z 20 ogniw Westona, i grupowy wzorzec oporu, złożony z 4. rezystorów manganinowych. Były one systematycznie komparowane ze swymi odpowiednikami zagranicznymi, a cały
proces koordynowany przez BIPM. Posiadane urządzenia pozwalały na określenie jednostki oma
z niepewnością 10 -⁶, zaś jednostki napięcia z niepewnością 5×10 -⁶. Do przeniesienia pomiarów
przy prądzie stałym na dziedzinę prądu przemiennego, w zakresie częstotliwości do 100 Hz, służył
elektrodynamometr firmy Cambridge Comp. Ltd. Na lata 1961 – 1965 zaplanowano rozszerzenie
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pomiarów prądu przemiennego do granicy częstotliwości akustycznych (20 kHz). W ramach laboratorium funkcjonowały pracownie przyrządów wskazówkowych, liczników energii elektrycznej
i transformatorów mierniczych wraz z działem wysokich napięć (Il. 148). Wyposażenie tych komórek pozawalało na prowadzenie pomiarów w zakresie 3 kA (1 kV) przy prądzie stałym i 3 kA
(110 kV) przy prądzie przemiennym. Dział wysokich napięć był wyposażony w generator udarów
o napięciu 500 kV, w transformator zasilający i oscyloskop dwustrumieniowy. Wszystko to było
niezbędne do prowadzenia prób transformatorów mierniczych napięciem probierczym (Il. 149).
Pracownia termometryczna i pirometryczna nie dysponowała dotychczas wzorcami państwowymi temperatury. Jeszcze w okresie przedwojennym była możliwość realizacji Międzynarodowej
Skali Temperatur w zakresie od 0 °C do 630,5 °C. Osiągnięcie to, uniezależniające Polskę od instytutów zagranicznych, zniweczyła wojna. Pomiary do końca lat 50. były prowadzone w oparciu
o wzorce wtórne, które tworzyły termometry cieczowe, oporowe i termoelektryczne, pirometr
optyczny monochromatyczny i wzorcowe wolframowe lampy taśmowe. Wszystko to pozwalało
na uwierzytelnianie wzorców przemysłowych od –50 °C do 2300 °C, z błędem od 0,05 °C do
15 °C. Do prac naukowo-badawczych dokładność ta była już niewystarczająca. W latach 1961 –
1963 planowano rozszerzenie skali temperatur w obszarze od 630,5 °C do 1063 °C (punkt złota),
a w latach późniejszych w zakresie od 0 °C do –182,97 °C (punkt tlenu). W okresie najbliższych
siedmiu lat przewidywano dalsze kompletowane wyposażenia i doskonalenie metod pomiaru
w zakresie wysokich temperatur dla potrzeb chemii i metalurgii. Pilnym stawało się opanowanie
pomiarów niskich temperatur z uwagi na nowe metody produkcji przemysłowej.
Pracownia fotometryczna, kierowana wówczas przez zastępcę prof. Stanisława Roupperta,
należała do wyjątkowo dobrze wyposażonych, ale ponieważ była w stadium ciągłego rozwoju, wymagała stałego inwestowania. Dysponowała wzorcami wtórnymi światłości i strumienia świetlnego
otrzymanymi z BIPM, NPL i z Komitetu Norm i Przyrządów Pomiarowych ZSRR, które spełniały
rolę wzorców państwowych. Posiadane wyposażenie pozwalało prowadzić pomiary dla potrzeb
przemysłu poligraficznego, kinotechnicznego, lampowego, szklarskiego i dla łączności. Wymagało
jednak uzupełnienia o lampy wzorcowe dla nadfioletu i dla obszaru widzialnego, potrzebne do
prowadzenia prac z zakresu oznaczenia punktów barw. Uzupełnienia wymagała także aparatura
do realizacji ciała czarnego, niezbędnego do odtwarzania podstawowego wzorca jednostki światłości kandeli. W ten sposób pracownia mogłaby zaspokoić w całości potrzeby krajowe, a nawet
świadczyć usługi na rzecz niektórych tzw. krajów demokracji ludowej.
Pracownia radiologii zajmowała się dziedziną promieniowania jonizującego. Dysponowała
dwoma wzorcami radu 14,8 mg i 24,4 mg. W stadium realizacji był państwowy wzorzec jednostki
dawki ekspozycyjnej promieniowania X lub gamma, dla zakresów energii od 15 keV do 60 keV
i od 50 keV do 250 keV. Realizacja tych jednostek była niezbędna w związku ze stosowaniem
promieniotwórczych dawek terapeutycznych w lecznictwie, dawek dopuszczalnych w instytutach
naukowych i w przemyśle. Rozwój pracowni został na kilka lat zahamowany, ale od 1960 roku
stan ten ulegnie zdecydowanej poprawie. Pracownia będzie mogła przeprowadzać komparacje
wzorców radu, kobaltu i cezu oraz wzorcowych komór jonizacyjnych, a posiadane instrumentarium
umożliwi dokonanie pomiarów aktywności źródeł promieniowania alfa i beta. Tym sposobem
powstaną warunki do świadczenia usług na rzecz rodzimej gospodarki, a także dla innych krajów.
Analogiczne problemy aparaturowe występowały w innych pracowniach GUM, np.: manometrycznej, gazomierzy, wodomierzy, przepływów i areometrii. Zachodziła poza tym potrzeba
zorganizowania w GUM wielu nowych pracowni, np.: akustyki, ciepła, wilgotności, pH-metrii,
kolorymetrii i pracowni wzorców chemicznych. Po latach słabego rozwoju wytworzyła się sytuacja trudna, z którą przyszło się zmierzyć nowemu prezesowi. Już w 1959 roku administracja
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miar oczekiwała poprawy. Miała ją przynieść reorganizacja całej administracji miar, zwiększenie
limitów finansowych na zakup aparatury pomiarowej, rozpoczęcie prac nad ustaleniem nowych
obszarów badawczych, zwiększenie troski o podnoszenie kwalifikacji kadry naukowej i zamiar
zaangażowania większej liczby doradców naukowych.
W 1959 roku mijała 40. rocznica powołania Głównego Urzędu Miar, obchodzona przez
władze jako piętnastolecie służby miar w Polsce Ludowej. W dniu 20 lipca odbyła się uroczysta
akademia, na której Janusz Wieczorek, szef Urzędu Rady Ministrów, uhonorował 25 pracowników
odznaczeniami państwowymi, wśród których Krzyże Oficerskie OOP otrzymali: Wilhelm Wojtyła,
dr hab. Józef Roliński i dr Jan Obalski, obydwaj profesorowie Politechniki Warszawskiej (doradcy
naukowi GUM) oraz mgr inż. Stanisław Krzywicki, dyr. Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
W okresie prezesury Dziewulskiego i Wojtyły były prowadzone różne formy współpracy zagranicznej. Nie miejsce tu na pełny przegląd, ale o najważniejszych trzeba wspomnieć. Porównania
międzynarodowe w BIPM polskich prototypów kilograma (1952) i metra (1953) były realizowane
zaraz po wojnie. Do roku 1952 dr Rauszer (wówczas już jako były dyrektor GUM) reprezentował
Polskę na Międzynarodowej Konferencji Metrologii Prawnej. Rok 1955 był ważny dla metrologii
polskiej. Dnia 12 października w Paryżu przedstawiciele 21 państw podpisali konwencję powołującą
do życia Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej. Polsce współpracę na prawach Członka
Korespondenta zaproponowały: Międzynarodowy Komitet Miar, Międzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna, Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa, Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna i Federacja Europejska Opakowań. Warto dodać, że doc. J. Jasnorzewski, ówczesny
kierownik Zakładu Czasu, Długości i Kąta GUM, w kwietniu 1959 roku został wybrany zastępcą
dyrektora BIML, zaś na członka CIML, aktualny wówczas prezes GUM, Wilhelm Wojtyła. Na przełomie stycznia i lutego 1959 roku, w ASMW w Berlinie, odbyła się międzynarodowa konferencja
metrologów na szczeblu kierowników urzędów miar: ZSRR, Bułgarii, Czechosłowacji, Rumunii,
Polski, Węgier i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Ze strony polskiej uczestniczył
w niej prezes Wojtyła, który wygłosił referat na temat „Roli i zadań urzędów miar w gospodarce
socjalistycznej”. Udało się uzgodnić wtedy kilka spraw, w tym celowość cyklicznych porównań
dwustronnych wzorców krajowych i staże zagraniczne w instytutach metrologicznych państw
uczestniczących w konferencji. W czerwcu 1959 roku odbył się w Monachium Międzynarodowy
Kongres Chronometrii, w którym z ramienia Polski udział wzięli L. Zajdler, kierownik pracowni
czasu w GUM, i dr T. Przypkowski, właściciel największej prywatnej kolekcji zegarów słonecznych.
Na Kongresie postanowiono powołać Stałą Komisję Prac Chronometrycznych, w której jedno miejsce zarezerwowano dla przedstawiciela Polski. Od dłuższego czasu była też prowadzona pewna
forma dwustronnej współpracy naukowo-technicznej z ZSRR w zakresie pomiarów termodynamicznych. W 1958 roku otrzymaliśmy od swych partnerów dokumentację przenośnego przyrządu
do sprawdzania przepływomierzy (wg projektu A. Pietrowa), który składał się z zespołu dwóch
manometrów wzorcowych: rtęciowego i wodnego, zmontowanych na wspólnym statywie. W zamian
przekazaliśmy Rosjanom dokumentację zbiornika mierniczego opracowanego i wykonanego w GUM
do pomiarów dużych przepływów gazu, wg oryginalnej konstrukcji W. Pietraszewicza (niestety
nieopatentowanej). Dla utrzymania stałości ciśnienia nadano dzwonowi urządzenia przekroje
zwężające się ku górze. Zbiornik sprawdził się w praktyce, służąc do wzorcowania gazomierzy
z tłokami obrotowymi i do prac nad zwężkami mierniczymi. W 1961 roku, na zaproszenie Komitetu
Standardów Miar i Przyrządów Pomiarowych, udali się do Moskwy dwaj nasi doradcy naukowi:
prof. J. Obalski i doc. S. Wójcicki wraz z J. Szamotulskim z GUM, w celu poznania osiągnięć
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tamtejszych instytutów naukowo-badawczych w dziedzinie pomiarów ciśnienia i temperatury.
Dowodem życzliwości gospodarzy było ofiarowanie polskiej delegacji wzorca potrójnego punktu
wody, który był jednym z podstawowych wyróżników skali temperatur. We wrześniu tego roku
nastąpiła kontynuacja wzajemnych kontaktów. Przeprowadzono wtedy we WNIIM wzorcowanie
wykonanej w urzędzie komory grafitowej do pomiarów dozymetrycznych promieniowania jonizującego. Dokonano też serii pomiarów prądów jonizacji w polach promieniowania gamma kobaltu
60 i cezu 137. Odtąd coraz większy ciężar współpracy zagranicznej, praktycznie we wszystkich
dziedzinach pomiarowych był przenoszony na forum Stałej Komisji Normalizacyjnej RWPG.
BATALIA O JAKOŚĆ
Rosnące zapotrzebowanie na wyroby powszechnego użytku i związany z tym wyścig pracy,
premiowanie załóg za przekraczanie planów produkcyjnych, stosowanie materiałów zastępczych
i inne. Wszystko to niestety odbijało się niekorzystnie na jakości wyrobów. O ile na początku drogi
do socjalizmu mogło to być zrozumiałe, o tyle, po okrzepnięciu gospodarki, stawało się tamą postępu i źródłem niezadowolenia społecznego. Idąc za przykładem wielkiego sąsiada, próbowano tej
patologii zaradzić, wprowadzając w przemyśle system podwójnego nadzoru: kontroli wewnętrznej
przez KT i kontroli zewnętrznej (metrologicznej) przez organa administracji miar. Miał to być jeden
ze sposobów walki z całym złem. Przystąpiono zatem do wdrażania Rozporządzenia Przewodniczącego PKPG z 11 sierpnia 1955 roku w sprawie obowiązku legalizacji nowych, naprawianych
i sprowadzanych z zagranicy niektórych narzędzi mierniczych przed wprowadzeniem do sprzedaży
lub oddaniem do użytku (Dz. U. Nr 34, poz. 312). Obowiązkiem legalizacji objęto kilkadziesiąt grup
narzędzi mierniczych, a kilkanaście – uwierzytelnieniem. Do roztoczenia nadzoru nad jakością
produkcji włączono GUM na etapie decyzji zatwierdzenia przyrządów pomiarowych objętych
wykazem, jeszcze przed rozpoczęciem produkcji, jako warunku dopuszczenia ich do obrotu handlowego. Producenci państwowi i spółdzielczy, zakłady wytwórcze, gospodarstwa pomocnicze
i inne zostały zobowiązane dostarczać prototypy i dokumentacje techniczne do istniejącego przy
urzędzie Zakładu Aparatury Laboratoryjno-Naukowej, w celu uzyskania opinii i przeprowadzenia
badań związanych z zatwierdzeniem typu. Ważnym elementem oddziaływania na jakość miało być
utrzymywanie w strukturach administracji miar zakładu prototypowego (wg modelu radzieckiego). Tam do zapewnienia jednolitości miar został powołany wspominany już Komitet Norm, Miar
i Narzędzi Mierniczych, w skład którego wchodziło pięć instytutów metrologicznych oraz własna
wytwórnia wzorców o nazwie „Etałon” z oddziałami. Głównym celem działalności wytwórni była
produkcja na własne potrzeby co najwyżej krótkich serii aparatury wzorcowej. Dużo było przy
tym pracy ręcznej, zwiększającej koszty i awaryjność. Wszystkie wysokospecjalistyczne środki
miernicze, które w krajach zachodnich produkowały profesjonalne firmy w modelu socjalistycznym
miały wykonywać własne wytwórnie o mało zaawansowanym poziomie technologicznym. W Polsce Zakład Aparatury Laboratoryjno-Naukowej został dodatkowo włączony w system decyzyjny.
Mimo upływu lat i prób poprawy poziomu produkcji, ciągle piętą achillesową polskiej gospodarki była słaba jakość wyrobów. Wyższe kryteria stosowano wobec produkcji przeznaczonej
na eksport, a niższe dla produkcji na kraj. Istne polowania konsumentów miały miejsce na tzw.
odrzuty z eksportu, uważane za luksusowe. Tematy kolejkowe były wykorzystywane nie tylko w poważnych artykułach prasowych, ale i w satyrach, skeczach kabaretowych i filmach komediowych.
Problem był wielce złożony, ale władze wciąż wierzyły, że slogany ideologiczne i administracyjne
decyzje są w stanie wyprowadzić kraj z zapaści. Na tej fali, w 1958 roku, wprowadzono znak jakości
dla wyrobów odpowiadających odpowiednio wyższym kryteriom. Prawo sygnowania nim nadano Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu, a do prowadzenia badań upoważniono instytuty
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naukowo-badawcze, katedry politechnik i centralne laboratoria, zapewniające prawidłowość
i najwyższą rzetelność ocen. W dziedzinie narzędzi mierniczych powszechnego użytku, do których
zaliczono: wodomierze, termometry, elektroniczne mierniki uniwersalne i inne, uprawnienia do
badań miały wyłącznie laboratoria GUM. Spadał więc na urząd dodatkowy obowiązek, który trudno
było udźwignąć z powodu braku specjalistycznej aparatury, np. do badań wytrzymałościowych,
zmęczeniowych, wpływu czynników szokowych i różnych zakłóceń. Opracowania we własnym
zakresie lub zakup gotowych testerów były kosztowne, a badania czasochłonne i angażujące kadrę naukową, a przy tym utrudniające jej działalność statutową. Usilnie poszukiwano gotowych
recept. W marcu 1960 roku odbyło się w GUM otwarte zebrane POP z udziałem aktywu pracowniczego, dyrektorów okręgowych urzędów miar i dyrektora Warszawskich Zakładów Aparatury
Laboratoryjnej i Pomiarowej na temat jakości narzędzi mierniczych w procesach produkcyjnych.
Podstawę dyskusji stanowił referat prezesa, w którym wskazywał na możliwość rozszerzenia
dotychczas istniejącego obowiązku legalizacji i uwierzytelnienia na narzędzia miernicze, biorące
nawet pośredni udział w wytwarzaniu dóbr. Wskazywał na dobry przykład istniejącego w GUM
Laboratorium Pomiarów Warsztatowych, które służyło w dużo większym zakresie wybranym zakładom przemysłu maszynowego niż inne laboratoria. Z drugiej strony, aby nie sprowadzić urzędu
do roli usługowej, przedstawił koncepcję wyposażenia okręgowych urzędów miar w aparaturę
kontrolną w odpowiedniej ilości i dokładności oraz organizacji przy resortach i kombinatach
autoryzowanych laboratoriów (izb) pomiarowych i warsztatów napraw narzędzi mierniczych.
Według Wojtyły taką możliwość dawała interpretacja art. 1, wspomnianego już wcześniej,
Dekretu z dnia 19 kwietnia 1951 roku o organach administracji miar oraz o miarach i narzędziach
mierniczych: Do zachowania jednolitości miar i zabezpieczenia rzetelności narzędzi mierniczych
we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej są powołane organa administracji miar. Do roku
1965 zamierzano w GUM zorganizować i wyposażyć szereg nowych laboratoriów. Dotyczyć to miało
takich dziedzin, jak: pomiary elektryczne przy wysokich częstotliwościach, pomiary pojemności
i indukcyjności, wielkości magnetycznych, niskich i wysokich temperatur, kalorymetrii, dylatometrii, próżni i wysokich ciśnień. W ramach częściowej decentralizacji czynności metrologicznych
prezes postulował organizację trzech silnych ośrodków w: Krakowie (Południe), Gdańsku (Północ)
i Poznaniu (Zachód). Cała koncepcja znów była wzorowana na rozwiązaniu stosowanym w ZSRR
i [tam] wykazała w pełni swą przydatność i celowość (?).
NOWE OBSZARY BADAWCZE
W październiku 1960 roku odsłoniły się przed GUM nowe obszary badawcze, które wyznaczyła XI Generalna Konferencja Miar. Zapadły na niej dwie ważne decyzje. Przyjęto definicję
sekundy, opartą ciągle jeszcze na czasie astronomicznym, ale z zaleceniem podjęcia prac nad
wzorcem opartym na zjawiskach oscylacyjnych w atomach lub w cząsteczkach (zegar atomowy).
Przyjęto również nową definicję metra, opartą na wielokrotności odpowiedniej długości fali promieniowania kryptonu 86 w próżni. Realizacji oczekiwały różne krajowe tematy badawcze istotne
dla ochrony zdrowia i życia, z pogranicza metrologii i peryferii medycyny, dietetyki, ochrony przeciwpożarowej, wymagające współpracy kilku laboratoriów zewnętrznych. I tak np. w Laboratorium
Areometrycznym została opracowana tablica redukcyjna dla eteru etylowego, którego gęstość
decydowała o skuteczności stosowania narkozy w szpitalnictwie (dr W. Leeg). W Laboratorium
Fotometrycznym dr W. Dziedzianowicz opracowała całkowicie autorską metodę fotometryczną do
seryjnej kontroli zawartości wapnia w żywności. Wykazała, że usuwanie szkodliwych fosforanów
towarzyszących preparatom wapnia można zredukować, stosując azotan cyrkonu. Laboratorium
Elektrochemii podjęło prace nad stworzeniem podstaw unifikacji w Polsce pomiarów pH na
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podstawie skali określonej przez wzorce niedefinicyjne, zalecanej przez organizacje międzynarodowe. W polu zainteresowana GUM była elektryczność statyczna, stwarzająca poważne zagrożenie
wybuchem lub pożarem przy wyrobie papieru, tkanin i podczas przepływu cieczy łatwopalnych.
Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych oceniono podatność elektryzacji niektórych produktów naftowych, co posłużyło za podstawę opracowania i wykonania w GUM przyrządu
do pomiaru natężenia pól elektrostatycznych (R. Skarżyński). Nie zaniedbywano też tradycyjnych
dziedzin pomiarowych, np. dr W. Grądzki z Laboratorium Fokometrii pracował nad laboratoryjną
metodą badania stałych parametrów dalmierzy (Il. 150). B. Piotrowska z Laboratorium Pomiarów
Masy wykonywała badania wpływu temperatury na wskazania wag, a S. Sękowski z Laboratorium
Pomiarów Pokryć badania nad wytwarzaniem folii wzorcowych do warstwomierzy. Wydarzeniem
roku było zakończenie w Laboratorium Pomiarów Długości budowy 65-metrowego komparatora
geodezyjnego do sprawdzania inwarowych przymiarów kreskowych (Il. 151). Warto wspomnieć,
że ten ostatni temat był prowadzony przy współpracy z OMH (Węgry), na postawie umowy zwartej
w marcu 1961 roku.
CISZA PRZED BURZĄ
W styczniu 1963 roku prezes Wojtyła oficjalnie poinformował o zakończeniu prac nad projektem nowej ustawy Prawo o miarach i nad pakietem towarzyszących aktów wykonawczych.
W porównaniu do obowiązującego dotąd Dekretu z 1951 roku, w projekcie zostały wprowadzone
rewolucyjne zmiany. Do najważniejszych należały:
1. objęcie obowiązkiem uwierzytelnienia wszystkich kontrolnych narzędzi pomiarowych
służących do sprawdzania narzędzi użytkowych;
2. nałożenie na resorty obowiązku tworzenia służb pomiarowych do sprawdzania przyrządów użytkowych;
3. sprecyzowanie obowiązku prowadzenia prac naukowo-badawczych w dziedzinie metrologii z podziałem tematów między GUM a resortowe instytuty naukowo-badawcze;
4. rozgraniczenie zadań spoczywających na producentach i na GUM w zakresie kontroli
wytwarzania narzędzi pomiarowych;
5. nałożenie na GUM obowiązku nadzoru nad stosowaniem i wykorzystywaniem narzędzi
pomiarowych w przemyśle.
Według nowej koncepcji dla zakładów metrologicznych miały pojawić się zadania związane
z obsługą przemysłu. Przewidziano też powołanie trzech nowych Zakładów Metrologicznych:
Studiów i Informacji Technicznej, Elektroniki, Fizyko-Chemii (tu prezes wprawił wszystkich w zakłopotanie, bo jakby zapominał o istnieniu od dwóch lat Zakładu Metrologicznego Fizyko-Chemii).
Znacznemu rozszerzeniu miał ulec zakres kompetencji Rady ds. Metrologii GUM, uzupełniony
o koordynację prac naukowo-badawczych z instytutami naukowymi.
Wszystkie projekty zmian przygotowane przez kierownictwo GUM widocznie nie znalazły
uznania w oczach decydentów, bowiem na II Krajowej Konferencji Metrologii i Mechaniki Precyzyjnej w 1963 roku wydarzyła się rzecz bez precedensu. Wicepremier i przewodniczący Komitetu
Nauki i Techniki Eugeniusz Szyr poddał ostrej krytyce dotychczasową działalność Głównego Urzędu
Miar, twierdząc, że: uwaga [GUM] do niedawna koncentrowała się głównie na najprostszych urządzeniach miar, na legalizacji najprostszych, elementarnych, a często już nawet niespotykanych
w innych krajach rozwiniętych technicznie rodzajach urządzeń pomiarowych. Dopiero w ostatnich latach nastąpiła poważna zmiana w działalności Głównego Urzędu Miar, jednakże jeszcze
daleko niewystarczająca, w stosunku do uchwał rządu. Dowodził, że izby pomiarowe miały być
utworzone w przemyśle, a wzorce i przyrządy kontrolne wzorcowane w systemie scentralizowanym,
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aby miara mogła być przekazywana już w systemie zdecentralizowanym. Stwierdził, iż cała ta
machina nie działa […] wymaga więc także renowacji, modernizacji i rekonstrukcji. Potwierdził celowość zamysłu dostosowania dotychczas istniejących przepisów regulujących obowiązki
i uprawnienia GUM do potrzeb gospodarki narodowej i zapewnił, że w najbliższym czasie zostanie
przedłożony pod obrady Rządu projekt ustawy Prawo o miarach. Zaskoczenie było całkowite
i jasno stąd wynikało, że zmiana kierownictwa urzędu była tylko kwestią czasu.
FIZYKO-CHEMIA – NOWA DZIEDZINA
Na tle tradycyjnych dziedzin pomiarowych historia fizyko-chemii w polskiej administracji
miar jest dość krótka. W roku 1961 prof. Wojciech Świętosławski, wówczas dyrektor Instytutu
Chemii Fizycznej PAN, wskazał prezesowi Wojtyle kandydaturę dr. Tomasza Plebańskiego na
organizatora w Głównym Urzędzie Miar dziedziny pomiarów fizykochemicznych (Il. 152). Propozycja została przyjęta i 1 grudnia 1961 roku młody doktorant profesora otrzymał angaż w GUM
na stanowisko samodzielnego pracownika naukowego, z zadaniem utworzenia Zakładu Metrologii
Fizyko-Chemicznej. Wraz z nim do pracy przybyło około 30 młodych i pełnych zapału pracowników.
Komórka powstała na mocy statutu GUM i przesłanek logicznych. Zmierzano do uporządkowania
pomiarów fizykochemicznych, a w szczególności do ustanowienia wzorców jednostek miar i unifikacji metod precyzyjnych pomiarów w fizyce i chemii. Zaniedbania w obu dziedzinach były wówczas
bardzo duże nie tylko w Polsce. Dla wielu wielkości fizykochemicznych nie istniały nawet wzorce
odniesienia i wzorce handlowe, nie wspominając już o wzorcach pierwotnych i międzynarodowych.
Wiele przyrządów pomiarowych, ważnych w badaniach medycznych i ochronie zdrowia, nie było
sprawdzanych w ogóle. Winę za ten stan rzeczy ponosili zarówno fizycy, chemicy, jak i metrolodzy.
Ci pierwsi w pogoni za odkryciami zaniedbali metrologię; Metrolodzy zaś nie dostrzegli w porę
pojawiającej się lawiny pomiarów fizykochemicznych, doskonaląc nieustannie tradycyjne pomiary.
Przystępując do porządkowania tej dziedziny, w Polsce udało się ustalić istnienie blisko 100 niecertyfikowanych wzorców fizykochemicznych i kilka tysięcy metod pomiarowych. Osobliwością całej
dyscypliny było (i jest), że funkcję fizykochemicznych wzorców miar pełniły zarówno narzędzia
pomiarowe, jak i substancje, przeplatając się wzajemnie w hierarchicznych układach sprawdzeń.
Zakład Fizyko-Chemii składał się z pięciu laboratoriów: gęstości, wiskozymetrii, wilgotności,
elektrochemii, analizy instrumentalnej i chemicznej (por. Tab. 8.) Trzon zakładu w 1963 roku już
funkcjonował, choć na obsadzenie oczekiwały dwa vacaty kierownicze (w Pracowni Analizy Spektralnej i w Pracowni Wzorców Fizykochemicznych). W planach komórki było objęcie nadzorem
dziedzin refraktometrii gazów, spektrofotometrii, polarografii, amperometrii i kulometrii, ale były
one już jakby peryferyjne. Ogółem istniało co najmniej 14 stanowisk pomiarowych, przy pomocy
których można było wykonywać pierwsze wzorce substancji i prowadzić działalność naukowo-badawczą, która koncentrowała się wówczas na 11 długofalowych tematach. Ale to produkcja
wzorców stała się z czasem jedną z podstawowych gałęzi dochodowości zakładu. Stymulatorem
tego typu prac usługowych było zapotrzebowanie w kraju na wzorce fizykochemiczne, stosunkowo
duża łatwość ich wytwarzania, niskie koszty produkcji i transportu.
Do wątku jeszcze wrócimy przy charakterystyce ośrodka WZORMAT.
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XVII. NOWY SZYLD URZĘDU
I stało się! W czerwcu 1965 roku został odwołany prezes Wojtyła, a jego miejsce zajął inż.
Zygmunt Ostrowski, od 1960 roku związany z przemysłem ciężkim, minister tego resortu w rządzie
Józefa Cyrankiewicza, a w latach 1964 – 1968 zastępca członka KC PZPR. Wraz z nową nominacją
nic na razie w pracy GUM nie uległo zmianie. Funkcjonowanie urzędu opierało się (jak wcześniej) na kierownictwie średniego i niższego szczebla. W zakładach były prowadzone rutynowe
wzorcowania i wcześniej zaplanowane prace badawcze, na których wyniki oczekiwał przemysł.
Dla orientacji, w ciężarze gatunkowym tematów można wymienić kilka tytułów i autorów.
Oto np.: w Laboratorium Pomiarów Temperatury zakończono temat: „Realizacja punktu złota do
celów pirometrii optycznej” (J. Butkiewiczowa) i wdrażanie procedury wzorcowania termoelementów PtRh-Pt w punkcie złota i platyny (K. Czylok), w Laboratorium Elektrochemii: „Ciekłe
wzorce pH” (dr M. Rychcik, I. Dybczyńska), w Laboratorium Analizy Instrumentalnej i Chemicznej:
„Ocena metody optycznej kwalifikacji filtrów barwnych przez zastąpienie metodą fotoelektryczną”
(dr W. Trąbczyński, M. Tarasiuk). Pracownicy Laboratorium Pomiarów Masy kontynuowali
badania wpływu zmian temperatury, ciśnienia i wilgotności na wskazania wag analitycznych
(B. Piotrowska). W Laboratorium Pomiarów Wilgotności prowadzono badania własności dynamiczne czujników wilgotności powietrza (K. Kostyrko). Personel Laboratorium Pomiarów
Promieniowania Jonizującego prowadził pomiary dawek promieniowania X i gamma oraz aktywności zamkniętych źródeł promieniowania (Z. Referowski).
Trwała współpraca urzędów miar państw członkowskich RWPG w tematach dotyczących wag,
odważników analitycznych i sprawdzania wzorców masy (B. Piotrowska). W 1968 roku odbyły się
kolejne w GUM spotkania Stałej Komisji Normalizacyjnej RWPG na temat narzędzi mierniczych
do pomiarów kąta, ciśnienia, podciśnienia i pehametrii. Pracownicy urzędu uczestniczyli w seminariach i w sympozjach naukowych. Tymczasem projekt nowej ustawy o miarach, przygotowany
jeszcze przez Wojtyłę, leżał w Sejmie i czekał na uchwalenie, a czas płynął i wszyscy wiedzieli, że
jakaś bomba niebawem wybuchnie.
ZNIESIENIE GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Dnia 16 czerwca 1966 roku weszła w życie ustawa znosząca Główny Urząd Miar, a powołująca
na jego miejsce Centralny Urząd Jakości i Miar o kompetencjach znacząco powiększonych w porównaniu do dotychczasowych. Przedmiotowa ustawa głosiła, że Urząd jest centralnym organem
administracji państwowej w sprawach jakości surowców, materiałów, półwyrobów i wyrobów
gotowych oraz w sprawach miar i probiernictwa (Dz. U z 1966 r. Nr 23, poz. 148). Na prezesa
CUJiM został powołany dotychczasowy prezes GUM inż. Zygmunt Ostrowski, który w jednym
z publicznych wystąpień tak motywował utworzenie nowej instytucji: W krajach socjalistycznych
powszechna tendencja zmian dotychczasowych form zarządzania gospodarką, zapoczątkowana
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między innymi na tle krytyki jakości produkcji, doprowadziła do powołania centralnych instytucji sterowania jakością. […] Podstawowe zadanie urzędu [CUJiM] polega między innymi na
koordynacji w skali międzynarodowej (sic!) przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości
produkcji, podejmowanych przez zainteresowane instytucje. Odtąd urzędowi podlegały okręgowe i obwodowe urzędy jakości i miar, które otrzymały uprawnienia kontrolne i całe wyposażenie
egzekucyjne. CUJiM uzyskał prawo nadawania znaku jakości (już nie tylko dokonywania badań
i ocen) narzędzi pomiarowych. Urząd miał obowiązek inicjowania prac badawczych z dziedziny
jakości i mógł zatrudniać pracowników naukowo-badawczych. Ustawa powoływała do życia dwa
organy doradcze: Radę ds. Jakości i Radę ds. Metrologii.
Wobec postępującej degrengolady gospodarki socjalistycznej model sprawnie funkcjonującej
administracji miar miał być wzorcowym narzędziem do walki z szerzącą się tandetą wyrobów
rynkowych. Decydenci uparcie wyznawali zasadę, że tylko scentralizowany system sterowania
jakością produkcji może uzdrowić sytuację, a nie prawa rynkowe. Jednak nawet w nazwie nowej
instytucji, jak i w nazwach okręgowych urzędów jakości i miar, metrologia nie miała priorytetu.
Odtąd problematyka wzorców i pomiarów została zdominowana przez sterowaną centralnie
jakość, według wiernie skopiowanego obcego schematu. Implementacja problematyki jakości
na grunt metrologii była zabiegiem sztucznym, spychającym cały potencjał administracji miar
do roli serwilistycznej względem obowiązującej doktryny. Nowa tematyka stawała się w CUJiM
wszechobecna. Realizacja pracy naukowo-badawczej, a nawet jakiegokolwiek zakupu, wymagała
wykazania stopnia wpływu na poprawę poziomu jakości produkcji w kraju (bez tego nie mogły być
przyznane środki). Przy pełnej aprobacie kierownictwa powstały w tym czasie liczne publikacje
pracowników metrologii o tematyce z pogranicza obydwu dziedzin. Tak więc potencjał intelektualny
instytucji był trwoniony w sposób jawny i oczywisty. Przy zasadniczo niezmienionej strukturze
organizacyjnej pionu metrologii, istniało osiem zakładów i trzy samodzielne laboratoria (Załącznik 4). Warto zwrócić uwagę, że w strukturze urzędu znalazła się komórka Zbiory Metrologiczne,
w istocie jedyne państwowe Muzeum Miar, prowadzone przez kustosza Andrzeja Janiszka, któremu
teraz przypisano dziwne stanowisko służbowe referenta ds. wzorów (sic!) metrologicznych (więcej
o Zbiorach Metrologicznych nieco dalej).
W nowym schemacie organizacyjnym, ale poza pionem metrologii, znalazły się różne rozbudowane departamenty do spraw jakości, np.: wyrobów przemysłu ciężkiego, wyrobów przemysłu
chemicznego, lekkiego i spożywczego oraz departament ekonomiki i metod badania jakości.
Jako jednostki podległe, do struktury CUJiM zostały włączone: Biuro Znaku Jakości, Instytut
Wzornictwa Przemysłowego, osiem Okręgowych Urzędów Jakości i Miar w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu. Katowicach, Gdańsku, Łodzi i Bydgoszczy i 71 urzędów obwodowych
oraz urzędy probiercze w Warszawie i Krakowie. Łącznie, pod koniec 1971 roku, w samej centrali
pracowało 581 osób, przy tym w metrologii 266, co stanowiło 46 procent ogółu zatrudnienia.
Obowiązująca Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o miarach i narzędziach pomiarowych rozszerzała obowiązek legalizacji na przyrządy pomiarowe stosowane jako kontrolne do sprawdzania
przyrządów użytkowych, służących do badań materiałów i wyrobów oraz do kontroli i regulacji
przebiegu procesów technologicznych. W miejsce kilku dotąd zarządzeń o legalizacji i uwierzytelnieniu powstało jedno, ustalające rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi
prawnej kontroli metrologicznej. Zostało ono ogłoszone zarządzeniem prezesa CUJiM z 30 października 1966 roku (MP nr 58, poz. 282), z terminem wejścia w życie 20 kwietnia 1967 roku.
Od strony formalno-prawnej było prosto i przejrzyście, tyle że od strony wykonawczej zadawało
cios nokautujący. Na urząd i podległą mu administrację jakości i miar spadał ogromny obowiązek,
a możliwości spełnienia były bardzo ograniczone. W pierwszym rzędzie ciężar spoczął na samej
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centrali. Odtąd legalizacja stawała się podstawowym zajęciem urzędu i te czynności zaczęły się
mieszać ze statutowym obowiązkiem całej służby miar. Ale najpoważniejszą zaporę stanowiły braki
aparaturowe i niedostatki personelu. Sytuacja stawała się groteskowa, bowiem np. do legalizacji
elektrycznych przyrządów pomiarowych wyposażenie w aparaturę (i to niekompletną) posiadały
tylko urzędy w Katowicach, Poznaniu i Gdańsku. W innych wielkościach fizycznych wcale nie było
lepiej. Pojawiały się różne pomysły usprawnień, np. przy sprawdzaniu elektronicznej aparatury
pomiarowej rozważano utworzenie ruchomych laboratoriów pomiarowych. Nikt na razie nie zastanawiał się nad wpływem translokacji na rzetelność wskazań zainstalowanych w nim wzorców,
na niezmienność i powtarzalność wyników przy tak trudnej eksploatacji. A trzeba pamiętać, że
około 75 procent narzędzi pomiarowych w przemyśle stanowiła wówczas elektroniczna aparatura
pomiarowa. Jak głęboki był ten problem, może świadczyć choćby fakt, że w publicznie dostępnym spisie telefonów m.st. Warszawy 1966/67 pod hasłem Główny Urząd Miar spośród komórek
metrologicznych wymieniono wyłącznie laboratorium miernictwa elektronicznego, jakby inne
komórki nie istniały! W pierwszej kolejności przewidywano włączenie do czynności legalizacyjnych okręgowych urzędów jakości i miar w Krakowie i Wrocławiu, następnie nadanie stosownych
uprawnień Katedrom Miernictwa Elektrycznego Politechnik w Warszawie i Szczecinie. Nastał
czas pospiesznego tworzenia przepisów i instrukcji o sprawdzaniu narzędzi mierniczych. Trwały
prace nad unifikacją metod testowania narzędzi pomiarowych i schematów sprawdzań. Zbiegało
się to z pracami Stałej Komisji Normalizacyjnej RWPG, a czasem je wyprzedzało. Na przykład
w marcu 1967 roku odbyła się w CUJiM narada przedstawicieli krajów członkowskich RWPG, na
której uzgodniono dokument na temat wzorcowych wag i odważników oraz pomiarów liniowych.
W tym gorączkowym okresie, w październiku 1967 roku, miała miejsce XIII Generalna Konferencja Miar, w której Polskę reprezentowali: prezes Ostrowski, prof. Henryk Niewodniczański
(członek Rady ds. Metrologii przy GUM), dyr. Instytutu Badań Jądrowych, J. Szamotulski z GUM
i Janusz Mickiewicz Konsul Generalny PRL w Paryżu. Konferencja była znamienna przyjęciem po
raz pierwszy definicji jednostki czasu sekundy, opartej na cezowym zegarze atomowym, a nie na
sekundzie efemerydalnej jako stałej astronomicznej. Warto zauważyć, że prof. Niewodniczański
od 1965 roku, po około trzynastoletniej przerwie spowodowanej śmiercią Rauszera, znów został
członkiem Międzynarodowego Komitetu Miar jako przedstawiciel Polski.
NOWOCZESNY METROLOG
W świetle ustawowych priorytetów zaczęło się kształtować w urzędzie oblicze kroczącego
z duchem czasu metrologa. Miał on być specjalistą uniwersalnym, pełniącym rolę kreatora postępowych metod i nowoczesnych środków pomiarowych w fabrykach i wśród terenowej służby
miar oraz być strażnikiem ich stosowania. Tradycyjna praca u podstaw, mająca na celu dbałość
o poziom dokładności wzorców i doskonalenie sposobów przekazywania jednostek miar, schodziły
na dalszy plan. Wydaje się, że nadmierne nadzieje w nowo utworzonym Centralnym Urzędzie Jakości i Miar pokładał także Tadeusz Podgórski, wówczas dyrektor Zjednoczenia MERA, który już
niebawem miał zostać wiceprezesem CUJiM ds. metrologii. Jesienią 1966 roku twierdził publicznie,
że poprzez zapewnienie badania typów narzędzi pomiarowych, sprecyzowanie wymagań co
do ich jakości i opracowanie metodyki kontroli w poważnym stopniu wpłynie na podniesienie
jakości [produkcji] naszych zakładów, a pośrednio – jakości we wszystkich gałęziach gospodarki. W istocie wzorowym metrologiem jawił się ten, kto uczestniczył w kontrolach gospodarki
narzędziami pomiarowymi w zakładach pracy, kto na zebraniach i naradach zgrabnie operował
ogólnikami, miał dobre kontakty z przemysłem i z decydentami. Jeździły więc odrywane od prac
laboratoryjnych, uprawomocnione ekipy inspektorów do fabryk i sprawdzały zgodność z przepisami
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zasad działania izb pomiarowych, szerząc atmosferę strachu i podejrzliwości. Zostawały po nich
protokoły pokontrolne, najczęściej nierealizowane z braku funduszy i kontrowersyjności samych
celów. Często bywało tak, że pozbawione koordynacji wizyty rewidentów różnych szczebli spotykały się lub mijały, stając się powoli utrapieniem przedsiębiorstw. I znów liczono, że długofalowe
działania administracyjne poprawią poziom jakości wyrobów. Trafnej makro diagnozy sytuacji
panującej w owym czasie dokonał doc. Aleksander Tomaszewski, wieloletni kierownik Zakładu
Długości i Kąta (Il. 153): z głównych przyczyn niedoceniania w naszym kraju znaczenia metrologii dla poziomu jakości produkcji i postępu technicznego jest niska kultura techniczna przy
dużej dynamice rozwoju przemysłu.
Tymczasem zobowiązania zagraniczne i krajowe nie pozwalały na trwanie urzędu wyłącznie
w tematyce jakości i kontroli przemysłu. Trzeba było uczestniczyć nie tylko biernie w pracach
organizacji metrologicznych w kraju i za granicą, ale jeszcze mieć coś do powiedzenia. I tak np.
w czerwcu roku 1966, przy współudziale Podkomitetu Pomiarów Polskiego Komitetu Pomiarów
i Automatyki oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, odbyła się narada w urzędzie na temat:
„Zagadnień wdrożenia jednostek SI w praktyce”. Został wtedy powołany zespół międzyresortowy
ds. Wprowadzenia Międzynarodowego Układu Jednostek SI, w skład którego z ramienia CUJM
weszli: W. Wojtyła, wówczas zastępca prezesa, i J. Szamotulski. We wrześniu miała miejsce III
Krajowa Konferencja Metrologii i Mechaniki Precyzyjnej, w której udział wzięło co najmniej
dziesięciu przedstawicieli urzędu. W charakterze referentów tematów seminaryjnych uczestniczyli: dr K. Kostyrko, A. Kożdoń, Z. Łukasiewicz, E. Milewska, B. Ogonowska, dr T. Plebański,
E. Puchalski, M. Tarasiuk, dr W. Trąbczyński, A. Wyżykowska, którzy przygotowali wystąpienia
na temat rozwoju wzorców i układów sprawdzań narzędzi pomiarowych. Okazało się, że w niektórych zespołach pracowniczych CUJiM o dużym potencjale naukowo-badawczym można było
sobie pozwolić na prowadzenie bardziej ambitnych prac nad wzorcami i układami pomiarowymi.
Wiele interesujących tematów realizowano np. w: Zakładzie Metrologicznym Fizyko-Chemii
(dr W. Trąbczyński, Z. Łukasiewicz, W. Wnukowski, A. Kożdoń, dr M. Tarasiuk, W. Zatorski),
Zakładzie Metrologicznym Długości i Kąta (J. Gliwiński, J. Rowiński, A. Wiśniewski), Zakładzie
Masy i Siły (A. Gizmajer, J. Mikoszewski, K. Mordziński), Samodzielnym Laboratorium Pomiarów
Światła i Barwy (M. Pałys) oraz w Laboratorium Czasu i Częstotliwości (dr K. Bielicka, L. Zajdler).
Jest rzeczą znamienną, że w komórkach kierowanych przez osoby ze statusem naukowym personel przejawiał szczególnie zwiększone zainteresowania badawcze. Chciałoby się powiedzieć, że
wzorce szły z góry. Tak było np. w Zakładzie Metrologicznym Fizyko-Chemii (Il. 154) lub Zakładzie
Metrologicznym Długości i Kąta.
Wydaje się, że w 1969 roku nastąpiło przewartościowanie roli CUJiM jako protagonisty jakości
na rzecz strażnika jednolitości miar. Zamierzano postawić (nie po raz pierwszy) na koncepcję silnej
i dobrze zorganizowanej terenowej służby miar. Rozwój okręgowych urzędów jakości i miar miał
spowodować przejęcie wszelkich czynności usługowych, które dotychczas absorbowały szczupły
personel naukowo-badawczy i techniczny urzędu. Uwolniony potencjał zamierzano wykorzystać
dla rozszerzenia badań podstawowych nad wzorcami i przekazywaniem jednostek. Uwzględniając panujące wówczas ograniczenia w zatrudnianiu osób na terenie m.st. Warszawy, planowano
rozwijać niektóre dziedziny pomiarowe poza stolicą. W szczególności w Poznaniu zamierzano
utworzyć bazę, w której miałyby się mieścić dwa ośrodki fizykochemiczne: Standardowych Danych
Odniesienia i Wzorców Materiałów. Przewidywano znaczny rozwój istniejącego oddziału zamiejscowego Zakładu Metrologicznego Elektroniki CUJiM we Wrocławiu i otwarcie nowych agend
urzędu w Gdańsku i Krakowie. Do roku 1975 zamierzano wybudować kilka nowych obiektów dla
okręgowych urzędów jakości i miar w: Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie oraz wyposażyć
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je w sprzęt pomiarowy. Pierwsza dostawa aparatury dla Krakowa nastąpiła już wiosną 1969 roku.
Było to stanowisko kompensacyjne wraz z mostkiem Wheatstone’a firmy Tisley (Szwajcaria),
z kompletnym wyposażeniem umożliwiającym legalizację oporników, ogniw wzorcowych, kompensatorów i mostków. Do czasu uruchomienia podobnych stanowisk we Wrocławiu i w Katowicach
urząd w Krakowie miał służyć swą bazą pomiarową klientom z całej południowej Polski.
Największą i najcenniejszą wartością służby miar zawsze byli zatrudnieni w niej ludzie.
Okazjami do ich wyróżnień były wszystkie jubileusze instytucji. Tak się też i stało z okazji pięćdziesięciolecia powołania instytucji. Pierwszego kwietnia 1969 roku odbyła się uroczysta akademia,
podczas której prezes podziękował wszystkim pracownikom za trud i zaangażowanie. Referat
zasadniczy wygłosił świeżo powołany wiceprezes ds. metrologii Tadeusz Podgórski. Omówił rozwój
polskiej służby miar na tle tysiącletniej naszej historii i najważniejsze stojące przed nią zadania.
Akademię zakończyła dekoracja zasłużonych pracowników odznaczeniami państwowymi. Z grona
metrologów Krzyżami Kawalerskimi OOP zostali odznaczeni: Józef Brzozowski, dr Lech Kaczyński,
Jan Langner, Jakub Pałka i Jan Szubert.
ZBIORY METROLOGICZNE
Znane na świecie instytucje metrologiczne, np. WNIIM w Petersburgu, NIST w Waszyngtonie, OMH w Budapeszcie, Portugalski Instytut Miar w Lizbonie, mają swe muzea miar. Chciałoby
się, aby i nasze zbiory metrologiczne do takiej roli predestynowały, bowiem zasoby mamy całkiem
spore, a początek ich gromadzenia sięga okresu międzywojennego. Pierwsza lakoniczna i jedyna
o nich informacja (jako o muzeum narzędzi mierniczych) pochodzi z roku 1929 od samego Rauszera. Z powodu chronicznego braku powierzchni w gmachu przy Elektoralnej początkowo zbiory
muzealne zapewne ograniczały się do książek i dokumentów, a mniej do eksponatów. Ale wiemy,
że już przed 1939 rokiem zbiory rzeczowe GUM były czworakiego rodzaju: narzędzia miernicze
historyczne, których ozdobą był wzorzec normalny ćwierci koronnej z 1764 roku; historyczny zbiór
stempli, pieczęci i szyldów urzędów, które wcześniej funkcjonowały na ziemiach polskich; zbiór
narzędzi mierniczych szczególnej konstrukcji, mających wartość poznawczą i dydaktyczną oraz
zestaw depozytów, których typy podlegały wcześniej zatwierdzeniu.
Wszystko, co było zgromadzone, spłonęło podczas powstania warszawskiego i od 1946 roku
było odtwarzane od podstaw. W odbudowującym się gmachu nie zapomniano o pomieszczeniach na zbiory muzealne, na które przewidziano kilka pokoi drugiego piętra gmachu głównego.
Inicjatywę tę wspierali swymi autorytetami dwaj nasi pracownicy o dużym prestiżu krajowym
i zagranicznym (dr hab. Roliński i dr Obalski), a kierownictwo nie było przeciwne realizacji. I tak,
za początek powojenny celowego i świadomego gromadzenia zabytkowych narzędzi mierniczych
należy przyjąć 1952 rok. Wtedy to do tworzącego się muzeum miar został zaangażowany Andrzej
Janiszek, absolwent Wolnej Wszechnicy Polskiej, przedwojenny kierownik MUM w Równem na
Wołyniu (Il. 155). Jak się później okazało, nie mogło być trafniejszego wyboru kandydata na to
stanowisko. Ale nie była to jego pierwsza praca w powojennej Warszawie. Po zakończeniu wojny
został zatrudniony w nadzorze budowlanym domów mieszkalnych przy Elektoralnej i Orlej, a potem przy administrowaniu nimi. Chodząc po gruzowisku GUM, własnoręcznie wydobywał różne
zniszczone aparaty, które po naprawie i konserwacji dały początek kolekcjom. Już wtedy połknął
bakcyla zbieracza. Jeździł po Polsce, szukając brakujących ogniw ciągłości historycznej zabytków
metrologii. Wraz z postępującą modernizacją urzędów miar stary sprzęt był spisywany ze stanu
inwentarzy i tylko sumienia ludzi, którzy na nim pracowali, nie pozwalały przekazać go na złom.
Później przyszła kolej na zakłady pracy i osoby prywatne. Można powiedzieć, że zbiory funkcjonują
dzięki pasji Janiszka i hojności darczyńców. Nie sposób wymienić tu wszystkich, którzy się do
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tego przyczynili, ale godzi się wspomnieć choćby kilkoro, a więc: Józefa Arentowicza z Włocławka,
Zofię Cendrowską z Kielc, Teresę Jelską z Gorzowa Wielkopolskiego, Zofię Popławską z Wołomina,
dr. Tadeusza Przypkowskiego z Jędrzejowa, Wojciecha Sokołowskiego z Płocka, doc. dr med.
Helenę Wasilkowską-Krukowską (wdowę po prof. W. Krukowskim) z Warszawy, ponadto Centrum
Badań Kosmicznych PAN i Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej MERA-PAFAL w Świdnicy.
Już w 1957 roku kreślono wizję utworzenia w GUM Centralnego Muzeum Metrologicznego. Wtedy zbiory już tak się rozrosły, że trzeba było przyjąć na drugi etat kustosza muzeum dr.
Stefana Górzyńskiego. Przeprowadził on kwerendę w wojewódzkich archiwach państwowych
nad historią metrologii połowy XIX i XX wieku i przygotował prace biuletynowe nad dziejami
terenowych urzędów miar. Niestety zmarł w 1961 roku, nie dokończywszy prac studialnych nad
wzorcami staropolskimi. Wtedy po raz pierwszy dowiadujemy się o pracach Tymczasowej Komisji
ds. Zbiorów Metrologicznych, której owocem było podjęcie opracowania podstaw naukowych do
historii metrologii polskiej.
Tymczasem eksponatów przybywało. Po kilkunastu latach ich liczba osiągnęła około dwa
tysiące sztuk. Już wtedy do rarytasów zbiorów należały: czterofuntowy odważnik z 1677 roku,
opatrzony herbem Kościesza, korce warszawskie z 1794 i 1799 roku, drewniane bezmiany z XVIII
wieku, angielska waga do listów z przełomu XIX i XX wieku, jeden z pierwszych liczników energii
elektrycznej firmy Aron z końca XIX wieku i inne.
Dzięki posiadanym uzdolnieniom plastycznym wiele eksponatów Janiszek własnoręcznie
ilustrował pomysłowymi planszami, wykonując je na potrzeby średnio przygotowanego odbiorcy.
Dzięki własnej erudycji potrafił zainteresować zbiorami nie tylko osoby z branży, ale głównie młodzież, dla której pobyty w muzeum stawały się całkiem przyjemną kontynuacją lekcji historii i fizyki.
Jako dawny działacz harcerski właśnie z młodzieżą czuł się najlepiej, od razu nawiązywał z nią
niewidzialną nić porozumienia (Il. 156). Ale czasy się zmieniały. W związku z przekształceniami
instytucji potrzeba było nowych pomieszczeń. Postanowiono więc przenieść zbiory muzealne do
kilku małych, ciemnych i niskich pokoi nad woniejącym benzyną i smarami warsztatem samochodowym. Nie wszystkie eksponaty można było pomieścić w nowym lokum. Kolekcje zostały
rozdzielone, częściowo wyeksponowane na korytarzach, a przez to narażone na kradzieże i dewastacje. Janiszek przeżywał to wszystko bardzo boleśnie. Sytuacja poprawiła się dopiero po
wizycie prezesa Ostrowskiego we WNIIM, podczas której gospodarze umożliwili swemu gościowi
zwiedzenie miejscowego muzeum miar. Dopiero wtedy kierownictwo przekonało się o konieczności
pielęgnowania tradycji. Korzystna aura jednak trwała krótko. Tymczasem funkcjonowała ciągle
Komisja ds. Muzeum Miar, której do 1983 roku przewodniczył prof. Pełczyński, ale od pewnego
czasu nikt z jej głosem się nie liczył. Lata 70. i 80. to okres, kiedy Janiszek podjął szeroko zakrojoną działalność publicystyczną. Wykorzystując nagromadzony wcześniej materiał bibliograficzny,
opracował kilkadziesiąt artykułów na temat historii narzędzi mierniczych i dziejów administracji
miar oraz co najmniej dwa razy tyle biografii technicznych zasłużonych metrologów. Prace swe
publikował w czasopismach „Pomiary Automatyka Kontrola”, „Normalizacja”, „Technika i Nauka”,
„Problemy Jakości” i w „Biuletynie Informacyjnym Centralnego Urzędu Jakości i Miar”. Tym
sposobem zbiory stawały się udokumentowanym źródłem wiedzy o zabytkowych narzędziach mierniczych i o metrologii w szeroko rozumianym pojęciu, służąc środowiskom szkolnym, studenckim
i naukowym, wycieczkom krajowym i zagranicznym. Kilkakrotnie były obiektem zainteresowania
ekip Polskiego Radia i Telewizji, które realizowały tu różne programy oświatowe. Sam Janiszek stał
się rzadkiej klasy znawcą i ekspertem w dziedzinie muzealnictwa miar. I choć w 1975 roku odszedł
na emeryturę, pozostał nadal, funkcjonując na pół etatu. W 1994 roku obchodził niecodzienny
jubileusz 65-lecia pracy w Służbie Miar (Il. 157). Jego wymarzone zbiory liczyły wtedy ponad trzy
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tysiące sztuk różnych eksponatów, z których najcenniejsze były zarejestrowane w Zakładzie Historii
Techniki PAN. Po 1995 roku wspierał go w działalności muzealniczej mgr inż. Jerzy Mikoszewski,
emerytowany dyrektor Zakładu Metrologii Ogólnej, pracujący także na pół etatu (Il. 158). I on również odkrył w sobie pasje kolekcjonerskie. Ogłaszał artykuły w periodykach polskich i niemieckich,
organizował okresowe wystawy. Przeprowadził kwerendę w Państwowym Muzeum Miar w Sankt
Petersburgu, odnajdując nowe materiały do V Izby Miar i Wag z lat jej działalności w Warszawie.
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XVIII. NASTĘPNA ZMIANA SZYLDU
MARIAŻ Z NORMALIZACJĄ
Centralny Urząd Jakości i Miar istniał do końca kwietnia 1972 roku, ale od dłuższego czasu
widać było, że trwający mariaż metrologii z jakością nie spełnia oczekiwań. W łonie rządu podejmowano dyskusje, jak usprawnić funkcjonowanie państwa w obszarze gospodarki i poprawić
nastroje społeczeństwa. Nowym eksperymentem, polegającym na połączeniu z sobą dwóch odrębnych dziedzin: metrologii i normalizacji, było powołanie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar.
Kierownictwo nowo powstałej instytucji objął mgr inż. Bolesław Adamski, wieloletni działacz gospodarczy i państwowy. W latach 1959 – 1965 dyrektor Zakładów Konstrukcyjno-Doświadczalnych
Przemysłu Maszyn Elektrycznych w Katowicach, wykładowca ekonomii i organizacji przemysłu na
Politechnice Śląskiej. Od 1965 roku Zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki, a od
1969 prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Nowa instytucja powstała na mocy Ustawy
z dnia 29 marca 1972 roku o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar (Dz. U. Nr 11,
poz. 82), która w art. 2 stanowiła: Do zakresu działania Komitetu należą sprawy normalizacji,
miar i probiernictwa. Podlegały jej okręgowe i obwodowe urzędy miar (już bez „jakości” w nazwie).
Świeżo powołany organ władzy łączył w sobie wspólne cele, ale tylko w obszarach dość wąsko
zachodzących na siebie. Jednak i w tym nowym kompozycie metrologia została wyraźnie zdeprecjonowana, choćby przez kolejność konotacji dziedzin w skompilowanej nazwie instytucji. Odtąd
w schemacie organizacyjnym departamenty i zespoły normalizacyjne były wymieniane w pierwszej
kolejności, przed komórkami metrologicznymi. W skład struktur PKNiM weszły dwie jednostki
podporządkowane: Centralny Ośrodek Badawczy Normalizacji i Wydawnictwa Normalizacyjne.
Już poza strukturami znalazło się autonomiczne Centralne Biuro Jakości Wyrobów. Na szczęście
status zakładów metrologicznych nie uległ zmianie, a metrologią od 1973 roku kierował mgr inż.
Józef Machowski. W owym okresie w centrali pracowało 616 osób, przy czym w samej metrologii
281, co stanowiło 46 procent ogółu zatrudnionych.
W instytucji funkcjonowały dwa samodzielne piony: normalizacji i metrologii, połączone ze
sobą bardziej relacjami towarzyskimi niż służbowymi. Nowe kierownictwo rozumiało, doceniało,
a może nawet i czuło respekt wobec metrologii i być może dlatego aprecjonowało normalizację.
W pionie metrologii nie uległy na szczęście przerwaniu prace rozwojowe nad wzorcami miar i metodami pomiarowymi, nowe i te rozpoczęte za poprzedniej prezesury. Dotyczyły one takich obszarów,
jak np.: pomiary siły osiowej w obecności momentu skręcającego (K. Mordziński), bezwzględne
metody wyznaczania współczynników załamania gazów przy zastosowaniu interferometru różnicowego (dr M. Tarasiuk), wytwarzanie sygnałów czasu i systemów radiosygnałów (dr K. Bielicka),
automatyczne wagi handlowe (K. Kacprzak). W wielu grupach problemowych kontynuowano
rozwój metrologii warsztatowej, skupiając się na optymalizacji technologiczno-ekonomicznej
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produkcji zespołów maszynowych (sic!) oraz na ustalaniu zależności między rozrzutami członów
łańcuchów pomiarowych.
W kwietniu 1975 roku wiceprezesem został ponownie Tadeusz Podgórski, który już to stanowisko zajmował za prezesury Ostrowskiego. Odtąd jedyny członek kierownictwa swobodnie
poruszający się w obszarach metrologii (Il. 159). Za jego czasów nastąpił zdecydowany rozwój kadry
naukowej. Jako były pracownik naukowo-dydaktyczny i prorektor Politechniki Częstochowskiej,
potem jeszcze wiceminister szkolnictwa wyższego, rozumiał środowiska uczelniane, naukowe
i ich aspiracje. Popierał w urzędzie ścieżkę awansu naukowego absolwentów wyższych uczelni, od
asystenta do profesora. Pod okiem wiceprezesa prace metrologiczne nad rozwojem wzorców państwowych dostały nowych impulsów. Współbieżne z tym były planowe prace wieloletnie i umowy
międzynarodowe. W latach 1972 – 1975 zostało przeprowadzonych kilka ważnych komparacji
podstawowych etalonów PKNiM z wzorcami krajów członkowskich RWPG, np.: napięcia elektrycznego (Il. 160) czy dawki ekspozycyjnej. W tych drugich porównaniach udział wzięło pięć
zagranicznych instytutów i państwowych biur miar. Uzyskane wyniki potwierdziły aprioryczną
dokładność wzorca polskiego i pełną przydatność do sprawdzania dawkomierzy promieniowania
gamma, dla terapii medycznej i ochrony ludności przed szkodliwą radiacją. W 1976 roku odbyło
się międzynarodowe porównanie wzorców składu chemicznego surowców i materiałów metalurgicznych produkcji polskiej, NRD i ZSRR. Nasi specjaliści wystąpili z obcojęzycznymi referatami
na konferencjach międzynarodowych, np.: w XI Sympozjum Kolorystycznym (1974), w Egger
(J. Pietrzykowski) z prezentacją porównań pasm barwowych, w INSYMET (1976), w Bratysławie (ww. autor) z opracowaniem na temat wprowadzania niutona do pomiarów siły i twardości
(J. Mikoszewski, K. Mordziński). Najistotniejsze pozostawało pytanie: jakie przełożenie miały
wszystkie te wysiłki na poziom metrologii w gospodarce narodowej? Zaskakującą odpowiedź
dała kontrola przestrzegania przepisów o miarach w resorcie Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Społecznej, przeprowadzona w 1974 roku przez Służbę Miar na terenie całej Polski. Akcją objęto
wybrane losowo ZOZ (lecznice, szpitale i sanatoria), wytwórnie surowic i szczepionek podległe
Zjednoczeniu „Biomed”, zakłady wchodzące w skład Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego
„Ormed”, Centrali Zaopatrzenia Lecznictwa „Cezal” i jednostki Kolumny Transportu Sanitarnego.
Wyniki były wręcz nieprawdopodobne, np. w ZOZ na około 25 tysięcy przyrządów do pomiarów
temperatury, długości, kąta, wielkości fizykochemicznych, elektrycznych, dosłownie wszystkie były
stosowane bez legalizacji. Na szczęście w innych grupach przyrządów pomiarowych było lepiej, co
pozostawiało nadzieję, że kropla zdolna jest powoli wydrążyć skałę.
Wraz z powstaniem Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar uległ poważnemu ograniczeniu dostęp do forum prezentacji prac metrologicznych całej administracji miar. Istniejąca dla
normalizatorów trybuna medialna, jaką był miesięcznik „Normalizacja”, zamknęła swe szpalty
przed metrologami. Wytworzyła się pewna asymetria w polityce informacyjnej instytucji. Dopiero
po trzech latach starań, w 1976 roku, kierownictwo PKNiM podjęło decyzję o utworzeniu w czasopiśmie „Normalizacja” działu „Metrologia”. Po raz pierwszy czasopismo „odezwało się głosem
metrologii” w lipcu 1976 (nr 7) i odtąd dział ukazywał się regularnie, przyjmując formułę otwartą. Inauguracja nastąpiła artykułem Redakcji pt. „Metrologia w służbie gospodarki narodowej”,
w którym zostały nakreślone obszary wpływu metrologii, jako nauki interdyscyplinarnej, na życie
społeczne. W dalszym ciągu poddano krytycznej ocenie poziom dokładności krajowej metrologii
w takich dziedzinach, jak: długość, kąt płaski, masa, siła statyczna, czas i częstotliwość, ciepło
i termodynamika, wielkości elektryczne oraz światło i barwa. Oceniono, że precyzja odtwarzania
wzorców podstawowych jest średnio kilkanaście razy mniejsza od osiąganej w przodujących
krajach. Nie oszczędzono słów krytyki tworzonej bazie danych odniesienia. Na koniec Redakcja,
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z pozycji mentorskiej i zupełnie do tego nieuprawnionej, nakreśliła kierunki prac metrologicznych: Szczególnie preferowane być powinny prace z zakresu cząstek elementarnych, własności
termofizycznych, magnetycznych, termodynamicznych, a także dane z zakresu fizyki ciała stałego grzmiały chłostające słowa. Zaiste, innego powitania oczekiwali metrolodzy. To wydarzenie
zbiegło się z początkiem nowej kariery Bolesława Adamskiego, jako pierwszego zastępcy prezesa
PKNiM, z jednoczesnym awansem na wysokie stanowisko państwowe podsekretarza stanu. Taka
była cena ustąpienia Adamskiego z prezesury PKNiM na rzecz Franciszka Szlachcica (gen. bryg.
MO), byłego wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych.
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XIX. NIESPEŁNIONA MISJA GENERAŁA
Franciszek Szlachcic, wicepremier i gen. MO, podczas wydarzeń grudniowych 1970 roku
przebywał na Wybrzeżu. W nocy z 18 na 19 grudnia, jako wysłannik grupy działaczy partyjnych
udał się na Śląsk, celem skłonienia Gierka do objęcia władzy po ustąpieniu Gomułki. W styczniu
1971 roku został kierownikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i wraz z Gierkiem uczestniczył
w spotkaniu z robotnikami Stoczni Gdańskiej, podczas którego padło słynne „Pomożecie?” Od 1971
roku Szlachcic stał się drugą po I Sekretarzu KC PZPR osobą w państwie. Został Sekretarzem KC
i członkiem Biura Politycznego, kreatorem polskiej polityki zagranicznej. Był zwolennikiem zachodnioeuropejskich metod zarządzania, wyznawcą teorii, że nadszedł czas skończyć z wasalstwem
wobec ZSRR i rozpocząć etap partnerskich stosunków. Źle jednak na tym wyszedł. Od końca 1973
roku zaczął się powolny schyłek kariery Szlachcica. Oskarżony o szpiegowanie Gierka, pozbawiony
funkcji Sekretarza KC został przesunięty na stanowisko wicepremiera. W grudniu roku 1975 nie
został wybrany do Biura Politycznego i nie wszedł do kolejnego rządu Piotra Jaroszewicza. Jako
członek odchodzącego establishmentu 5 maja 1976 roku został powołany na stanowisko prezesa
PKNiM.
TRUDNA KOEGZYSTENCJA
Przed Szlachcicem otworzył się ostatni etap służby państwowej. Jednak nowy prezes nie
interesował się zbytnio sprawami instytucji, gdyż więcej zajmowały go rozgrywki na szczytach
władzy. Dużo też czasu poświęcał działalności kombatanckiej i spotkaniom z towarzyszami broni
okresu umacniania władzy ludowej. Tymczasem nowa Ustawa z dnia 8 lutego 1979 roku o jakości
wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz. U z 1979 r. Nr 2, poz. 7) rozszerzyła zakres
kompetencji instytucji, niepostrzeżenie zmieniając jej nazwę na Polski Komitet Normalizacji Miar
i Jakości. Prezes Szlachcic stał się odtąd kierownikiem organu o bardzo szerokich kompetencjach.
Odnosiło się wrażenie, iż został zaskoczony problemami, które na niego spadały, lecz praktyka
podpowiedziała mu rozwiązanie. Instytucją de facto kierowali wiceprezesi. Powstały trzy piony:
normalizacji, miar i jakości, ale wiceprezesów było aż pięciu: Bolesław Adamski (pierwszy zastępca prezesa) oraz Jan Kuczma, Tomasz Modzelewski, Wiktor Obolewicz i Tadeusz Podgórski. Ich
krzyżujące się kompetencje pogłębiały niespójność organizacyjną i komplikowały funkcjonowanie
instytucji. W skład PKNMiJ wchodziły departamenty, działy, biura i wydziały skupiające wszystkie
służby administracyjne instytucji, zespoły normalizacyjne, zakłady metrologiczne i samodzielne
laboratoria, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wzorców Materiałów WZORMAT, całą
terenową administrację miar, Centralny Ośrodek Badawczy Normalizacji, Komisję Racjonalizacji
Druków, Centralny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Metrologicznej, Wydawnictwa Normalizacyjne i Centralne Biuro Jakości Wyrobów. Przy komitecie działały trzy rady: normalizacji,
metrologii i jakości, jako różne ciała doradcze i opiniotwórcze. Odpowiedzialnym za pion metrologii
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był nadal wspominany już kilkakrotnie Tadeusz Podgórski. Poprzedni, a w szczególności obecny
okres kierowania przez niego pionem to czasy dynamicznego rozwoju kadry naukowej w instytucji
(Il. 161). Wielu z nas własną pracą i osiągnięciami uzyskało stopnie naukowe doktora, doktora
habilitowanego i docenta, a trzy osoby tytuły profesora. Do tych pierwszych należeli m.in.: Andrzej Barański, Stanisław Bąk, Krystyna Bielicka, Andrzej Gizmajer, Jerzy Gliwiński, Barbara
Grochowska, Krystyna Kostyrko, Władysław Kozłowski, Andrzej Kożdoń, Krzysztof Mordziński,
Zenon Plis, Zbigniew Referowski, Antoni Skibiński, Marek Staniewski, Zbigniew Szpigiel, Maria
Tarasiuk, Jolanta Wasilewska i Adam Zabża. Już w późniejszym okresie dołączył do tej grupy Paweł
Fotowicz i inni. Wielu pracowników naukowych przybyło do pracy z innych instytucji. Wśród nich
znaleźli się: dr Karol Boboli, dr Jerzy Borzymiński, dr Jan Butkiewicz, dr Józef Buława, dr Albin
Czubla, dr Katarzyna Falińska, dr Krzysztof Głowacki, dr Jerzy Gogolewski, dr Stefan Górzyński,
dr Wacław Grądzki, dr Wojciech Grudniewicz, dr Dobrosław Gubała, dr Grzegorz Hahn, dr filozofii Arwid Hansen (lek. przemysłowy), dr hab. Andrzej Houwalt, prof. dr hab. Janusz Jaworski,
dr Lech Kaczyński, dr Witold Kasperowicz, dr Antoni Kwiatkowski, dr Waldemar Leeg, dr hab.
Stanisław Marciniak, dr Jan Małczyński, dr Ryszard Migdalski, dr Jan Obalski, dr Wiesław
Opalski, dr Tomasz Plebański, dr Andrzej Podemski, dr Andrzej Resztak, dr hab. Józef Roliński,
dr Piotr Rotkiewicz, zastępca prof. Stanisław Rouppert, dr Miron Rychcik, dr Nikodem Sobczak, dr Wojciech Stanioch, dr Andrzej Szymczak, dr Wojciech Trąbczyński, dr Marian Woldan,
dr Wiesław Zatorski i inni.
Docentury w GUM uzyskali: mgr Janina Butkiewicz, dr Dobrosław Gubała, dr Wacław
Grądzki, inż. Hilary Dziewulski, dr Jerzy Gliwa-Gliwiński, dr hab. Andrzej Houwalt, dr Waldemar
Leeg, dr hab. Stanisław Marciniak, dr Ryszard Migdalski, dr Andrzej Podemski inż. Świętozar
Sorokowski, dr Maria Tarasiuk i dr Wojciech Trąbczyński (Il. 162). Niektórzy z nich kariery zrobili
dopiero za granicą, np. dr M. Rychcik (prof. w Principal Research Scientist w Sydney), dr hab. St.
Marciniak (fizyk w Instytucie Curie w Paryżu), dr W. Stanioch (st. inżynier w koncernie Philipsa
w Eindhoven). Profesorami w GUM zostali: inż. Aleksander Tomaszewski, dr Tomasz Plebański
i dr hab. Krystyna Kostyrko.
BILANS W PRZEDEDNIU JUBILEUSZU
Mimo różnych kłopotów organizacyjnych i ograniczeń budżetowych, pod koniec lat 70.
PKNMiJ w niektórych obszarach działalności mógł poszczycić się pewnymi osiągnięciami.
Na dorobek instytucji składała się przede wszystkim realizacja różnych konwencji międzynarodowych, np. podpisanej w 1976 roku przez wiceprezesa Podgórskiego umowy dwustronnej
między PKNMiJ a ASMW o zaniechaniu powtórnych badań wyrobów w wymianie towarowej lub
parafowanie w 1977 przez wiceprezesa Machowskiego porozumienia o wzajemnym uznawaniu
zatwierdzenia typu, legalizacji i uwierzytelnienia przez biura miar Polski, NRD, Bułgarii, Czechosłowacji i Węgier przy imporcie. Ważnym było też porozumienie sygnowane w 1978 roku przez
prezesa Szlachcica o współpracy naukowo-badawczej między PKNMiJ a rumuńskim Generalnym
Państwowym Inspektoratem Kontroli Jakości. I nie były to puste kartki papieru, a dokumenty
poparte rzetelną oceną możliwości własnych i naszych partnerów, przeprowadzoną na szczeblach
ekspertów i specjalistów.
Bezpośrednio na oblicze PKNMiJ składały się prace ośmiu zakładów, dwu samodzielnych
laboratoriów pomiarowych i Centralnego Ośrodka Wzorców Materiałów WZORMAT. W tym zapleczu prowadzono wiele prac badawczych i rozwojowych, np. WZORMAT opracował około 100
nowych fizycznych i chemicznych wzorców materiałów. W Zakładzie Metrologicznym Długości
i Kąta dużym osiągnięciem było zakończenie badań nowo opracowanego i wykonanego w PKNiM
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laserowego interferometru do pomiaru małych kątów oraz komparatora laserowego do pomiarów
długości. Sięgnięto też po nowe obszary poznania. W 1973 roku, w związku z uchwałą Rady Ministrów o zwalczaniu hałasu i wibracji, utworzono Laboratorium Pomiarów Akustycznych, a w 1974
Laboratorium Pomiarów Pola Elektromagnetycznego w odpowiedzi na potrzebę ochrony ludności
przed skutkami niewidzialnych zagrożeń. Pracownicy administracji miar byli autorami wielu
poważnych książek i publikacji, jak np. „Międzynarodowego słownika metrologii prawnej” (prof.
Jan Obalski); „Jednostek miar” (Henryk Szymański); „Podstaw nowoczesnej metrologii” (prof.
Aleksander Tomaszewski), „Nowoczesnych metod pomiarów i regulacji wilgotności” (doc. dr hab.
Krystyna Kostyrko), „Wzorcowych tablic alkoholometrycznych” (prof. Tomasz Plebański i Bogumiła
Ogonowska), poradników i skryptów szkoleniowych na potrzeby kursów metrologicznych. Z roku
na rok ulegała intensyfikacji współpraca z zagranicą w różnych komitetach i komisjach, zwłaszcza
w ramach: Generalnej Konferencji Miar i BIPM, OIML i RWPG (Il. 163). Dotyczyło to również organizacji normalizacyjnych: ISO (Komitet TC12 do spraw jednostek miar), Międzynarodowej Unii
Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), Fizyki Czystej i Stosowanej (IUPAP). W ramach Stałej Komisji
Normalizacyjnej RWPG Polska uczestniczyła w około 170 tematach metrologicznych oraz w ponad
20 opracowaniach konstrukcyjnych Przedsiębiorstwa Międzynarodowego „Interetalonpribor”
(Il. 164). We współpracy dwustronnej prowadziliśmy ogółem około 60 tematów związanych
z nowymi metodami pomiarowymi i opracowaniami konstrukcyjnymi aparatury pomiarowej.
W październiku 1979 roku wiceprezes Podgórski reprezentował Polskę na XVI Generalnej Konferencji Miar, na której przyjęto ostatecznie obowiązującą definicję kandeli. Wyznaczono priorytety
dla prac BIPM do czasu następnej konferencji, a więc dotyczących: zastosowań laserów do odtwarzania metra, intensyfikacji prac nad doskonaleniem wzorca kilograma, rozszerzeniem Praktycznej
Skali Temperatur do punktu krzepnięcia złota, badaniem radionuklidów i dawki pochłoniętej.
Nie słabła współpraca z BNM we Francji, NBS w Stanach Zjednoczonych, NPL w Anglii i z PTB
w Niemczech, głównie w zakresie szkoleń i staży naukowych. PKNMiJ utrzymywał kontakty
z polskimi środowiskami technicznymi i uczelnianymi, w tym z: Komitetem Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN, Polskim Komitetem Naukowo-Technicznym NOT, Komitetem Danych dla
Nauki i Techniki PAN, Konferencją Międzyuczelnianą Metrologów Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Komisją Analizy Wzorców PAN, a także z Politechniką Warszawską,
Politechniką Wrocławską, Politechniką Gliwicką i AGH. Współpraca z tym szacownym gronem
naukowym miała mieć zasadniczy wpływ na ukierunkowanie prac prowadzonych przez służbę
miar, ale czy rzeczywiście spełniła swe zadanie?
Równocześnie przystąpiono do kilkakrotnie dawno już zapowiadanej przebudowy i doposażenia terenowej administracji miar. Na przełomie lat 70. i 80. istniało 9 okręgowych i 68 obwodowych
urzędów miar, w których zatrudniano 1400 pracowników. Średnio w roku służba miar sprawdzała
około 14 milionów narzędzi pomiarowych. Współpracowała z ponad 1300 izbami pomiarowymi
w przemyśle. Nic nie zapowiadało spadku, a nawet stagnacji działalności instytucji.
JUBILEUSZ I JUŻ PO…
W roku 1979 mijała 60. rocznica powołania administracji miar w Polsce. Z tej okazji w sali
kina „Skarb” odbyła się uroczysta akademia, którą otworzył prezes Szlachcic. Powitał gości i złożył najlepsze życzenia wszystkim pracownikom. Referat programowy wygłosił pierwszy zastępca
prezesa Bolesław Adamski. Wyróżnieni pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni następujący metrolodzy: Janina
Butkiewicz, Romuald Caban, Andrzej Houwalt, Danuta Kałuszko, Krystyna Kostyrko, Krystyna
Sas-Nalewajko, Ferdynand Skubik i Jerzy Szamotulski; 13 osób Złotymi Krzyżami Zasługi i 17
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srebrnymi Krzyżami Zasługi oraz 23 osoby odznaczeniami resortowymi. Dla podkreślenia znaczenia roli metrologii w państwie cały podwójny nr 8–9/1979 czasopisma „Normalizacja” był
poświęcony dokonaniom każdego zakładu. Tematyka artykułów koncentrowała się głównie na
podwyższeniu poziomu odtwarzalności wzorców i dokładności stosowanych układów pomiarowych,
służących transferowi jednostek. Trzeba z satysfakcją przyznać, że tak obszerne i skoncentrowane
w jednym zbiorze pole prezentacji metrologii zdarzyło się po raz pierwszy w historii naszej instytucji. Ale minął jubileusz i czas triumfalizmu, po którym nastała rzeczywistość i świadomość,
jak wiele jeszcze zostało do zrobienia w każdej dziedzinie pomiarowej. I tak np. do pilnych zadań
w termodynamice należało podjęcie prac nad pomiarami temperatury i ciśnienia w stanach dynamicznych, a w pomiarach objętości zwiększenie dokładności wzorca i usprawnienie wzorcowania
zbiorników metodą grawimetryczną, podjęcie badań mierników poziomu cieczy w dużych zbiornikach, rozbudowa i modernizacja kompleksu stanowisk do pomiarów przepływu gazów. Dziedzina
długości i kąta była następną, w której planowano intensyfikację rozwoju. W najbliższej przyszłości
miały być prowadzone prace nad zastosowaniem holografii laserowej do badań błędu kształtu
i deformacji powierzchni. Ważną cechą tej nowej techniki okazała się możliwość badań obiektów
o powierzchni trójwymiarowej, dowolnego kształtu i o dużej chropowatości, a ponadto utrwalanie na hologramie informacji o stanie badanego obiektu. Dalszy kierunek badań to zastosowanie
fotoelektrycznych urządzeń pomiarowych i odczytowych do wzorcowania kreskowych wzorców
długości i limbusów wzorcowych. Nadążanie za nowymi technologiami wprowadzanymi w przemyśle było jednym z głównych zadań WZORMAT. Dotyczyło to rozwoju metod pomiaru własności
fizycznych i metod analizy instrumentalnej oraz własności chemicznych substancji i materiałów,
w szczególności miały one obejmować:
•
pomiary składu oraz przejść fazowych różnymi metodami analizy termicznej: różnicowej
kalorymetrii dynamicznej, grawimetrii, różnicowej analizy termicznej, termograwimetrii, analizy termicznej związków organicznych spalanych w płomieniu wodorowym;
•
pomiary składu i kontrolę procesów chemicznych przy użyciu spektrometrów masowych
z polem magnetycznym i kwadropolowych;
•
pomiary składu i przebiegu reakcji chemicznych przy użyciu analizatora termograwimetrycznego sprzężonego ze spektrometrem masowym;
•
pomiary składu i własności fizykochemicznych mieszanin z użyciem spektrometrów
optoakustycznych i spektrometrów elektronicznego rezonansu paramagnetycznego.
W nieco dalszej perspektywie zamierzano podjąć pomiary innych składów i własności fizykochemicznych metali, związków organometalicznych, struktur cząsteczek, pomiary wilgotności ciał
stałych i śladowych zanieczyszczeń gazów. W elektronice było bodaj najwięcej spraw do uporządkowania z racji wprowadzenia nowej w PKNMiJ dziedziny. Należało więc zwiększyć dokładność
i rozszerzyć zakres pomiarów napięcia wielkiej częstotliwości do 1000 MHz, ustalić współczynniki
temperaturowe wzorców indukcyjności i dokonać badań wzorcowej linii pomiarowej 75 omów.
Wyjątkowo dużo było w tej dziedzinie zadań konstrukcyjnych. Niezbędne było podjęcie budowy
źródła napięcia o częstotliwości do 1000 MHz, stanowiska wzorcowego do pomiarów napięć impulsowych, komparatora indukcyjności, stanowiska wzorcowego do pomiaru strumienia i zestawu
do pomiaru gęstości mocy mikrofalowej oraz budowy wzorca ciśnienia akustycznego. W dziedzinie
masy i siły należało kontynuować prace nad wzorcami masy do 500 kg, nad konstrukcją wagi samochodowej, wozu tarowego do sprawdzania wag samochodowych i wagonu tarowego. W planach
znalazło się opracowanie wzorca twardości Brinnella, modernizacja wzorca Super-Rockwella,
opracowanie II zakresu pomiarów mikroporowatości i zastosowanie interferometrii laserowej do
trwałego przyrostu wgłębień w metodzie Rockwella. Przewidywano kolejny etap wdrażania tzw.
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metody trzech obrotów do legalizacji taksometrów i drogomierzy, a także podjęcie prac (spoza
metrologii) nad prewencyjnymi metodami badań maszyn i urządzeń, w celu zapobieżenia ich
przedwczesnemu zużyciu. Dziedziny fotometrii, kolorymetrii i radiometrii (światła i barwy) wymagały kontynuacji dotychczas prowadzonych tematów. W szczególności dotyczyło to pomiarów
współczynnika przepuszczania, odbicia i tzw. reflectance factor. Ukończenia budowy oczekiwały
wzorcowe stanowiska dla geometrii pomiarowych 0/d i 0/45 oraz geometrii do nich odwrotnych.
W najbliższych planach przewidywano ukończenie atlasu barw i opracowane wzorów różnicy
barw. W zakresie metrologii elektrycznej przewidywano kontynuację prac nad utrzymaniem
wzorca grupowego napięcia stałego, opartego na ogniwach Westona oraz intensyfikację prac przy
budowie wzorca napięcia, opartego na efekcie kwantowym Josephsona. W planach były prace nad
opracowaniem wzorca napięcia przemiennego niskiej częstotliwości, wykorzystującego zjawisko
termoelektryczne oraz podniesienie poziomu pomiarów natężenia pola magnetycznego, strumienia magnetycznego i indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody magnetycznego rezonansu
jądrowego. Niedostatki w dziedzinie czasu i częstotliwości były szczególnie widoczne na tle prac
światowej służby czasu, w których Polska brała intensywny udział. Dlatego naglącą potrzebą było
zwiększenie dokładności i niezawodności skali czasu PKNMiJ przez wyposażenie laboratorium we
wzorce atomowe i zastosowanie półautomatycznej korekcji chodu grupowego wzorca czasu, zwiększenie dokładności powiązań skal Polski, ZSRR, Czechosłowacji i NRD metodą telewizyjną oraz
współudział w tworzeniu międzynarodowego wzorca czasu krajów RWPG. Rozszerzenie zakresu
usług wymagało rozbudowy stanowisk pomiarowych w Okręgowych Urzędach Miar w Szczecinie
i Gdańsku. Promieniowanie jonizujące to kolejna dziedzina, której rozwój przewidywano w najbliższym czasie. Planowano więc budowę stanowiska spektrometrycznego promieniowania gamma,
opartego na wykorzystaniu chłodzonych detektorów promieniowania, a w dalszej perspektywie
rozszerzenie pomiarów spektrometrycznych na promieniowanie X, beta i alfa.
Gdy ucichły już echa jubileuszu metrologii, wytworzyła się osobliwa sytuacja. Coraz cichsze
były puste hasła na temat walki o jakość w modelu socjalistycznego państwa. Wyjazdy zagraniczne obywateli i poznawanie świata obnażyły wszystkie słabe strony funkcjonujących w Polsce
mechanizmów jakości. Zbliżał się czas, gdy przekonaliśmy się w praktyce, że jakość wyrobów
jest rozsądnym kompromisem między oczekiwaniami konsumenta, cechami wyrobu, wielkością
produkcji, zyskownością, działalnością konkurencji itp., a nie hasłem ideologicznym. Metrologia,
i owszem, ma swój udział w całym łańcuchu, ale nie wiodący, a służebny.
POCZĄTEK I KONIEC PIERWSZEJ „SOLIDARNOŚCI”
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał w 1980 roku dla obrony
praw pracowniczych, stając się bastionem opozycji wobec władzy ludowej w Polsce. Organizacja
zrodziła się na bazie komitetów strajkowych, które uległy przekształceniu w komisje założycielskie
wolnej od wpływów prorządowej Centralnej Rady Związków Zawodowych. Na fali niezadowolenia
społecznego, już w sierpniu 1980 roku, w PKNMiJ powstało koło Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty. Na samym początku procesu krystalizacji kierownictwo instytucji ignorowało fakt istnienia opozycji wewnętrznej. Już we wrześniu
na walnym zebraniu ukonstytuowała się dziesięcioosobowa komisja, na której czele stanął Stefan
Mirowski (specjalista w Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Metrologicznej PKNMiJ). W atmosferze dyskusji i sporów środowiskowych kilka miesięcy potem zapadła decyzja o przystąpieniu
Koła do NSZZ Solidarność, organizacji robotniczej, która swym wpływem obejmowała gwałtownie
cały kraj. Teraz kierownictwo instytucji zaczęło już dostrzegać istnienie i w PKNMiJ nowej siły,
przyjmując początkowo kokieteryjną postawę w rozmowach na niektóre tematy ogólne. Działalność
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Komisji Zakładowej stojącej na czele Koła, które odtąd nosiło nr 793, zaczęła aprobować ponad
połowa załogi. Ale dopiero w grudniu na pierwszą rozmowę z reprezentacją Koła zdecydował się
prezes Szlachcic. W rozmowie padły postulaty reorganizacji struktur wewnętrznych, wyrównania
różnic płacowych w poszczególnych pionach instytucji, sprawa wolnych sobót, powołania Państwowego Instytutu Metrologii i inne. Do wszystkich prezes ustosunkował się zdecydowanie krytycznie.
Początek roku 1981 to okres konsolidacji NSZZ Solidarność w całej administracji miar. W tym
celu, z początkiem stycznia, udała się do Krakowa delegacja naszego Koła na spotkanie z przedstawicielami wszystkich Okręgowych Urzędów Miar. W wyniku podjętych tam ustaleń powstała
Krajowa Komisja Koordynacyjna Służby Miar z siedzibą w OUM Kraków. Odtąd coraz bardziej
rozpolitykowani pracownicy żyli wiadomościami zagranicznych publikatorów i przekazywanymi
pocztą pantoflową, uczestnicząc w różnych akcjach związkowych. Praca zawodowa zupełnie „nie
kleiła się”. Na załatwienie czekało wiele spraw. Najpilniejszą było uwolnienie więźniów politycznych, w sprawie których zbierano podpisy wśród załogi. Innym ważnym zagadnieniem stała się
akcja poparcia rejestracji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Istotnym i prestiżowym
dla załogi było uczestnictwo w ogólnopolskich strajkach ostrzegawczych (27 marca i 5 sierpnia),
w subwencjonowaniu budowy Pomnika „Poznań – Czerwiec 1956” oraz wspieraniu protestu
kierowców komunikacji miejskiej (lipiec). W tej ogólnej atmosferze niepokojów społecznych uczestniczyli spontanicznie prawie wszyscy pracownicy, bez względu na światopogląd i przynależność
organizacyjną. Wreszcie na fali sierpniowych protestów władze instytucji zdecydowały się pokazać
„ludzkie oblicze” i dały przyzwolenie na kolportaż w PKNMiJ Biuletynu Informacyjnego „Łącznik”,
lokalnej gazety Koła nr 793 (Il. 165). W zamyśle twórców miał on być wydawany jako miesięcznik.
Pierwszy jego numer, noszący datę czerwiec 1981 roku, został opublikowany w bardzo skromnym
nakładzie 50 egzemplarzy (na formacie A4) techniką powielaczową i liczył 20 stron. Z artykułu
programowego dowiadujemy się, że czasopismo będzie wydawane poza zasięgiem zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej cenzury przez zespół redakcyjny w składzie: Waldemar Ciuchta,
Marek Hoffman (redaktor prowadzący), Magdalena Jurkowska (sekretarz redakcji), Zbigniew
Wołoszyn i Wojciech Zubowicz. Będzie poruszać wszystkie sprawy interesujące ogół, a w szczególności: kształtować patriotyczną i państwową świadomość obywateli, krzewić wiedzę historyczną
i społeczną, popularyzować wiadomości ekonomiczne o funkcjonowaniu gospodarki oraz piętnować
nieprawidłowości zarządzania państwem i rodzimą instytucją. Łamy zostają szeroko otwarte dla
wszystkich pragnących podzielić się taką tematyką z czytelnikami. W numerze inauguracyjnym
znalazło się 11 artykułów problemowych, w tym trzy pióra Zbigniewa Hoffmana o wiele mówiących
tytułach: „Błędne koło”, „Nasze sumienie” i „Czas porządków”. Z interesujących osobowości należy
wymienić Stefana Bratkowskiego (znanego publicystę okresu przełomu), od 1989 roku prezesa
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jednak już po dwóch miesiącach, w miarę usztywniania
stanowisk kierownictwa, przygotowania nad kolejnym numerem miesięcznika wstrzymano i zaczęto szykany w stosunku do zespołu redakcyjnego. We wrześniu liczba członków Koła wzrosła
do 750 osób. Była to już tak poważna siła, że władze zaczęły brać pod uwagę główne postulaty
artykułowane na różnych wiecach i zebraniach. Na jednym z kolejnych spotkań z kierownictwem
załoga domagała się ograniczenia kosztów reprezentacji instytucji, likwidacji przerostów administracyjnych, wydzielenia metrologii ze struktur urzędu, powołania zespołu resortowego do spraw
reformy gospodarczej i innych. Tymczasem nadszedł grudzień 1981 roku, a wraz z nim wzrost
napięcia politycznego w całym kraju. W przeczuciu sytuacji najwyższego zagrożenia 9 grudnia
zebrali się po raz ostatni członkowie Koła nr 793, aby podjąć decyzje w sprawie zabezpieczenia
mienia, archiwum koła zakładowego i kontynuacji działalności w warunkach nadzwyczajnych.
Rzeczywistość przeszła wszelkie oczekiwania!
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Nastał pamiętny dzień 13 grudnia 1981 roku. Już w nocy tego dnia zostali internowani dwaj
członkowie naszej załogi: dr Józef Chajn (adiunkt w Zakładzie Metrologicznym Termodynamiki)
i Henryk Wujec (st. specjalista w Zespole Elektryki). Następnego dnia kierownictwo instytucji relegowało z pracy w trybie nagłym pięć osób, w tym obydwu internowanych oraz Zbigniewa Wołoszyna
(st. metrologa) i Marka Hofmana (metrologa), zatrudnionych w Laboratorium Promieniowania
Jonizującego, oraz Zdzisława Uniszewskiego (st. inspektora w Zespole Budowy Maszyn), zaś 24
pracownikom wręczyło wymówienia w trybie zwykłym. Wśród tych ostatnich znaleźli się: Maria
Szeląg (st. asystent w Zakładzie Metrologicznym Elektroniki), doc. dr hab. Andrzej Houwalt (kierownik Zakładu Metrologicznego Termodynamiki), Maria Pernach (specjalista w Zespole Elektryki)
i inni. Zaczął się okres dramatów osobistych. Wielu z nas, pod groźbą ultimatum kierownictwa
najwyższego szczebla natychmiastowego relegowania z pracy, zmuszono do podpisania deklaracji
lojalności. Jedni z nich pozostali, inni sami złożyli wymówienia i później odeszli z pracy. Straty
osobowe stanu wojennego tylko w samej centrali wyniosły 29 osób i dla porównania odpowiadały
likwidacji jednego zakładu metrologicznego średniej wielkości. Ubyło z naszych szeregów wielu
specjalistów na progu swej kariery zawodowej i tych doświadczonych. Strat materialnych nigdy
nie oszacowano. Ogólne szkody moralne były nieporównywalnie większe.
Dnia 27 stycznia 1982 roku załogą PKNMiJ wstrząsnęła wiadomość o tragicznej śmierci
we własnym mieszkaniu na Marysinie Wawerskim członka zakładowej Solidarności Bolesława
Albińskiego (adiunkta i kierownika Laboratorium Elektroakustyki). Po pięciu latach od tej tragedii 9 stycznia 1987 roku w niewiadomych okolicznościach stracił życie Zbigniew Wołoszyn,
wówczas pracujący już w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy nad skutkami wybuchu elektrowni
atomowej w Czarnobylu. Ciało naszego kolegi znaleziono na Bródnie, pod dziesięciopiętrowym
blokiem mieszkalnym. Śledztwo w obu przypadkach było ukierunkowane na samobójstwo, ale
okoliczności wzbudzały wiele podejrzeń i domysłów. W 2008 roku TVP INFO przygotowała serię
filmów dokumentalnych pt. „Nieznani sprawcy” (kier. prod. Paweł Ziębaczewski), poświęconą
ludziom „Solidarności”. Odcinek, którego bohaterem był Bolesław Albiński, został zrealizowany
w scenerii Głównego Urzędu Miar.
KRAJOBRAZ PO BITWIE
Dzień 13 grudnia 1981 roku zapisał się w historii Polski jako początek stanu wojennego,
który przyniósł wiele ofiar i choć oficjalnie trwał do 22 lipca 1983 roku, to praktycznie zakończył
się dopiero w 1989 roku. Przez cały ten okres, aż do końca listopada 1985 roku, ciągle na czele
komitetu stał prezes Szlachcic. Metrologia, faktycznie kierowana wówczas przez wiceprezesa Podgórskiego, borykała się z ubytkiem kadry, z brakiem funduszy na modernizację i rozwój. Priorytety
miało tylko kilka wybranych kierunków, np. związanych z ochroną środowiska, z metrologicznymi
aspektami znowelizowanej normy na mierniki poziomu dźwięku (B. Albiński), wpływem podłoża
na wzorcowanie przetworników drgań (dr A. Zabża), dokładnością kawitacyjnych komór jonizacyjnych (M. Dereziński, N. Paź).
Na tle ogólnych niedostatków w pionie metrologii najlepiej sobie radził WZORMAT, mający
status zakładu budżetowego. W okresie 1981 – 1985 w ośrodku wykonano co najmniej 22 prace
naukowo-badawcze, m.in. z tematyki: roli wzorców w ochronie środowiska (J. Małczyński), wody
jako wzorca, danych odniesienia (doc. W. Trąbczyński), zastosowań mieszanin związków pierwiastków ziem rzadkich do wzorcowaniu spektrofotometrów (A. Michalik), pomiarów lepkości
dynamicznej w niskich temperaturach (W. Miecznikowska), badań aktywności jonów Na+ i Cl−
(E. Dołbniak-Leonowicz, É. Deàk-OMH) i innych.
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Rany powoli się zabliźniały, vacaty zapełniali nowi pracownicy, rozszerzała się tematyka
podejmowanych prac. Tradycyjnie WZORMAT po roku 1985 wiódł prym. W aktywności dorównywały mu: Zakład Metrologiczny Masy i Siły, Zakład Długości i Kąta oraz Zakład Promieniowania
Optycznego. Wyraźnie widoczna była tematyka wag i odważników (B. Piotrowska, H. Durlik,
H. Kwiatkowska, K. Kacprzak, A. Lisowski), pomiarów widmowego współczynnika luminancji
(doc. N. Sobczak, J. Pietrzykowski), analiz metrologicznych refraktometru interferencyjnego
(M. Biernacki, J. Biernacki).
Bez wątpienia doniosłym wydarzeniem roku 1983 była XVII Generalna Konferencja Miar,
na której Polskę reprezentował wiceprezes Podgórski. Przyjęto wówczas nową definicję metra
– jako długość przebytej przez światło drogi w próżni w czasie równym 1/299792458 sekundy.
Była to konferencja szczególna, także ze względu na ustalenia wybiegające daleko poza wiek
XX. Dlatego więc warto przywołać niektóre futurystyczne wizje. Konferencja zobowiązywała
Międzynarodowy Komitet Miar do prac nad znacznie dokładniejszymi metodami odtwarzania
metra. Komitet Doradczy ds. Długości opracował już wówczas instrukcje, które pozwalały
włączyć jako wzorzec odpowiednią linię widma (częstotliwość) promieniowania kryptonu 86.
W dziedzinie pomiarów masy konferencja podtrzymała kierunek podwyższenia dokładności
przez uwzględnienie poprawki na wypór powietrza. Uznała, że realizacja wzorca cezowego
do odtwarzania jednostki czasu zapewnia odpowiednią dokładność. Na konferencji zalecono
również doskonalenie metod odtwarzania jednostek elektrycznych, w tym zwłaszcza wolta,
opartego na efekcie Josephsona, i oma, opartego na kwantowym zjawisku Halla. Uznano za celowe przeprowadzenie badań nad powiązaniem wielkości elektrycznych ze stałymi fizycznymi.
W pomiarach temperatury zalecano kontynuowanie prac nad doskonaleniem Międzynarodowej
Skali Temperatur. Dziedzina promieniowania jonizującego była kolejnym przedmiotem obrad.
Podczas konferencji stwierdzono konieczność opracowania dokładniejszych metod pomiaru
energii promienistej, zwłaszcza dawki pochłoniętej. Obrady toczyły się także na temat pomiarów
fotometrycznych i radiometrycznych, doprowadzając do konkluzji, że postępy w dziedzinach
radiometrii i spektroradiometrii w stosowaniu fotodiod krzemowych o dokładnie obliczonej
skuteczności kwantowej osiągnęły dostatecznie wysoki poziom.
U zarania roku 1983 przyszedł czas podsumowania istniejącego w PKNiM od 1980
roku systemu kwalifikacji jakości narzędzi pomiarowych. Cały mechanizm działał w oparciu o współpracę z zakładami metrologicznymi, a koordynację prac powierzono Zakładowi
Metrologicznemu Długości i Kąta, który, w imieniu prezesa, uzyskał przywilej sygnowania
określonych narzędzi pomiarowych znakami jakości. W celu usprawnienia systemu opracowano ogólne i szczegółowe kryteria oceny, programy zgłaszania wyrobów przez producentów
i tryb realizacji badań kwalifikacyjnych, połączony zazwyczaj z zatwierdzaniem typu (W.
Smulczyński). Ponadto do zadań jednostki kwalifikującej należało badanie stabilności produkcji w fabrykach składających wnioski i organizacja funkcjonowania Komisji Ekspertów
opiniującej wyroby. W wyniku tych prac do 1983 roku wydano 5 świadectw jakości „Q” dla
46 wyrobów, 53 świadectwa jakości „1” dla 386 wyrobów i 19 świadectw „Standard” dla 21
wyrobów. Dzięki rozszerzeniu programu badań o próby wytrzymałości, niezawodności, wpływu
dodatkowych czynników zewnętrznych: nastąpiła znaczna poprawa jakości (czytamy w sprawozdaniu) gazomierzy, mierników elektrycznych, ciśnieniomierzy, wag, radarów drogowych
i innych. Jednak, czy zawsze było to w zgodzie ze wskaźnikami ekonomicznymi producenta?
Dziś już trudno ocenić, jaki wpływ miały wszystkie te zabiegi na poziom zadowolenia klienta
przy chronicznym niedoborze towarów, a na ile były kosztowną grą pozorów. Faktem jest, że
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znak jakości w eksporcie (np. wodomierzy) odgrywał pewną pozytywną rolę, ale czy nie był to
bardziej skutek stosowania cen dumpingowych, tego zapewne już nie wyjaśnimy.
WZORMAT POLEM DOŚWIADCZALNYM
Po upływie około 10 lat istnienia Zakładu Fizykochemii, na statusie naukowym pracowała
znakomita większość zespołów, co wyróżniało tę komórkę spośród innych w PKNMiJ. Prowadzono
dużo prac eksperymentalnych i wiele rutynowych, przynoszących spore dochody budżetowi państwa. W 1975 roku, po powrocie Tadeusza Podgórskiego na stanowisko wiceprezesa ds. metrologii,
ożył (wracający co kilka lat jak bumerang) zamysł utworzenia Państwowego Instytutu Metrologii. Wykorzystując sprzyjającą okoliczność i zaangażowanie samego wiceprezesa, postanowiono
przeprowadzić pewien eksperyment pilotażowy. Na bazie przekształconego Zakładu Fizykochemii
z jednostki budżetowej (jaką był PKNMiJ), 1 stycznia1978 roku został wydzielony zakład budżetowy pod nazwą Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wzorców Materiałów WZORMAT.
Jego dyrektorem został prof. dr Tomasz Plebański, były kierownik Zakładu Fizykochemii, a jego
zastępcą doc. dr Wojciech Trąbczyński (Tab. 9). W skład ośrodka wchodziły: Zakład Wzorców Fizykochemicznych (prof. dr hab. Krystyna Kostyrko), Zakład Wzorców Spektrometrycznych (Anna
Michalik) i Krajowe Centrum Danych Odniesienia (doc. dr Wojciech Trąbczyński).
Zakład Budżetowy – Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości jako urząd administracji rządowej był
finansowany wg zasad jednostki budżetowej, tzn. takiej, która w całości była finansowana z budżetu centralnego. Filozofia systemu polegała nie na pogoni za zyskiem, lecz na rzetelności i solidności
wykonywania obowiązków. I nie było żadnych wyjątków dla pionu metrologii, którego przychody
przekraczały sumy otrzymywane z kasy państwowej. Coraz trudniejsza stawała się realizacja zadań
statutowych i hamowanie frustracji załogi w warunkach wkraczającej już gospodarki rynkowej. Powstał
zamysł połowicznego usamodzielnienia części metrologii przez wydzielenie z instytucji tzw. zakładu
budżetowego, na wzór instytutów uczelnianych. Podstawą gospodarki takiego podmiotu miał być plan
finansowy, obejmujący przychody własne i dotacje z budżetu państwa. Przy rozliczeniu rocznym prawo
zezwalało zatrzymać na rok następny część wygospodarowanych środków. Tym sposobem stawało się
możliwe własne kształtowanie funduszu płac i to wg bardziej sprawiedliwych kryteriów, uzależnionych od efektów pracy poszczególnych zespołów pracowniczych. Wg: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Zak%C5%82ad_bud%C5%BCetowy (dostęp 21.09.2017)

Do głównych zadań ośrodka należało wytwarzanie materiałów odniesienia i wykonywanie
ustawowych zadań administracji miar w zakresie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Po pełnym rozruchu WZORMAT był zdolny dostarczyć swoim odbiorcom kilkaset różnych
fizykochemicznych i chemicznych materiałów odniesienia dla kilkudziesięciu wielkości mierzalnych
i technik analitycznych, powiązanych z państwowymi wzorcami jednostek miar. Wśród nich były
materiały odniesienia: pehametryczne (w tym również wzorce kliniczne), spektrofotometryczne
(absorbancji, transmitancji, długości fali i liczb falowych), spektrometryczne (stężenia masowego
do atomowej spektrometrii absorpcyjnej), konduktometryczne, jonometryczne, refraktometryczne,
polarymetryczne i fizykochemicznych właściwości wody, kompleksometryczne, polarograficzne i amperometryczne. Rocznie WZORMAT dostarczał około 7,5 tysiąca wzorów materiałów
referencyjnych krajowym i zagranicznym laboratoriom, działającym w sektorach: produkcji leków, kosmetyków, ochrony zdrowia, środowiska naturalnego oraz produkcji i badania żywności.
Zaopatrywał w nie także laboratoria prowadzące badania naukowe. Zadania te wykonywały ogółem 63 osoby, w tym 58 osób na etatach naukowo-badawczych i technicznych oraz 5 osób obsługi
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administracyjnej (stan z 1979 roku). W latach 1980 – 1982 ustanowiono następujące wzorce
państwowe: jednostki pH (Il. 166), jednostki skręcenia płaszczyzny, jednostki transmitancji
w zakresie promieniowania podczerwonego polaryzacji oraz stanowisko wzorcowe do sprawdzania
współczynnika załamania światła. Działalność WZORMAT tak się rozwinęła, że zaszła potrzeba
utworzenia Oddziału zamiejscowego w Łodzi, którym kierował dr Marian Woldan (Il. 167). W całym
okresie istnienia ośrodka udało się stworzyć wiele nowych stanowisk badawczych do odtwarzania
wzorców klinicznych, wzorców aktywności jonów, lepkości, napięcia powierzchniowego, ciepła
spalania i topnienia, ciepła właściwego, fizykochemicznych właściwości wody i innych (Il. 168).
Dyrektor nie poprzestawał na tym. Powołał też krajowe Centrum Danych Odniesienia, był gorącym rzecznikiem objęcia metrologią analizy chemicznej. Łącznie zatrudnienie we WZORMAT
w 1988 roku osiągnęło stan 93 osób. W 1983 roku profesor został członkiem Międzynarodowego
Komitetu Miar, pełniąc tę godność dożywotnio. W roku 1988 organizacja i konsolidacja ośrodka
zasadniczo została zakończona. Zbiegło się to z dziesiątą rocznicą powołania WZORMAT, ale już
nad ośrodkiem zaczęły się zbierać ciężkie chmury. W liście z 25 czerwca 1990 roku, przesłanym do
wicepremiera Leszka Balcerowicza, prezes Mordziński zaproponował włączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Wzorców Materiałów WZORMAT w struktury PKNMiJ. Na decyzję nie trzeba było
długo czekać. Rozwiązanie ośrodka nastąpiło mocą decyzji Mordzińskiego z 29 marca 1991 roku,
a likwidatorem został Jerzy Orliński (emerytowany kierownik Zakładu Masy i Siły). Na miejsce
skasowanego WZORMAT reaktywowano Zakład Fizykochemii, którego dyrektorem mianowano
Annę Michalik, członka kierownictwa byłego ośrodka, członka Komisji Wzorców Komitetu Chemii
Analitycznej PAN. Profesor Plebański jeszcze krótko zajmował stanowisko doradcy wiceprezesa
PKNiM i uczestniczył w realizacji dwóch trudnych tematów współpracy pomiędzy GUM i NIST,
dotyczących analitycznych wzorców gleb i mosiądzów (Il. 169).
Eksperyment powołania COBR WZORMAT, jako jednostki pilotażowej dla przyszłego Państwowego Instytutu Metrologii, zakończył się niepowodzeniem, ale idea żywą pozostała.
PAŃSTWOWY INSTYTUT METROLOGII (IN SPE)
Mimo wszystkich trudności budżetowych, lata 1978 – 1980 były okresem najbardziej owocnym dla rozwoju kadry pionu metrologii. Ogólne zatrudnienie w zakładach metrologicznych
osiągnęło stan 290 osób, w tym 81 we WZORMAT. Liczba pracowników naukowych wynosiła 88
osób, w tym 23 we WZORMAT. Na etatach naukowych pracowało więc 30,3 procent osób ogólnego
stanu zatrudnienia. Wśród nich było 2 profesorów, 12 docentów, 45 adiunktów i 29 asystentów.
Na różnym etapie realizacji znajdowało się 1 postępowanie o nadanie tytułu profesora i 13 otwartych przewodów doktorskich. W tym czasie prowadzono 106 prac naukowo-badawczych, zaś we
WZORMAT, dodatkowo 15 tematów długofalowych, na zlecenie PKNMiJ, i 8 dla podmiotów
zewnętrznych. W ramach współpracy z RWGPG pracownicy nasi uczestniczyli w 12 tematach
metrologicznych (ogólnych i szczegółowych). Brali udział w pracach Naukowo-Produkcyjnego
Zjednoczenia „Interetałonpribor” w 20 tematach badawczo-konstrukcyjnych. Z ważniejszych warto
wymienić choćby kilka, np. realizacja kompleksu przepływomierzy do cieczy i gazów, mobilnych
stanowisk do wzorcowania wag o dużych obciążeniach czy wzorcowych środków do pomiaru siły
i temperatury. Instytucja nasza stała się wiodącą w temacie „Zautomatyzowane nastawniki ciśnień
do wzorcowania manometrów”. Strona polska była autorem wysoko ocenionego katalogu wzorców
i substancji fizykochemicznych. Przez kilka dziesięcioleci była instytucją wiodącą w dziedzinie
terminologii metrologicznej. Od 1961 roku prof. Jan Obalski kierował pracami Komitetu Technicznego ds. Terminologii OIML, których owocem stał się wydany w 1969 roku „Vocabulaire de
Métrologie Légal” (VML), wielokrotnie uzupełniany i wznawiany w wersji angielsko-francuskiej.
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Na przełomie lat 70. i 80. współpraca z BIPM przejawiała się głównie w porównaniach dwustronnych wzorców polskich i na uczestnictwie w XIV Generalnej Konferencji Miar, podczas której
przedstawiciele PKNMiJ zrelacjonowali własne dokonania w obszarze realizacji Międzynarodowej
Praktycznej Skali Temperatur. Owocny był też alians, w ramach Międzynarodowej Konferencji
Pomiarów (IMECO), w zakresie pomiarów siły i twardości.
Do ważniejszych należała współpraca z Międzynarodową Unią Chemii Czystej i Stosowanej
w pomiarach wilgotności względnej i lepkości, a także z Komitetem Danych dla Nauki i Techniki
w zakresie danych eksperymentalnych. Stała i długoletnia była współpraca z instytucjami metrologicznymi państw członków RWPG, w tym z: Państwowym Komitetem Standardów w Moskwie
(10 tematów), Czechosłowackim Instytutem Metrologicznym (13 tematów), Urzędem Normalizacji,
Miar i Badań Towarów NRD (15 tematów), Węgierskim Urzędem Metrologicznym (5 tematów),
Państwowym Komitetem Normalizacyjnym Bułgarii (5 tematów), Generalnym Państwowym Inspektoratem Kontroli Jakości Rumunii (1 temat) i z BNM we Francji (komparacje, staże naukowe).
W tym stanie rzeczy istniały poważne argumenty na rzecz przekształcenia zakładów metrologicznych PKNMiJ w Państwowy Instytut Metrologii. Wszystkie przesłanki wskazywały, że
moment ten jest już na wyciągnięcie ręki. Dnia 10 marca 1980 roku, na posiedzeniu Rady Naukowej ds. Metrologii, oficjalnie podjęto problem przeprowadzenia takiej konwersji. Temat referował
wiceprezes Podgórski, konstatując, że po raz pierwszy propozycja została skonkretyzowana w 1977
roku, a w połowie 1979 podjęto prace nad przygotowaniem odpowiednich materiałów i dokumentów, które teraz zostały rozesłane członkom Rady. Całe dossier dotyczyło: zadań instytutu, zasad
finansowania, struktury organizacyjnej, bazy aparaturowej i składu osobowego. Poparcia dla utworzenia instytutu udzieliła VI Krajowa Konferencja Metrologii oraz Komitet Metrologii i Aparatury
Pomiarowej PAN w dokumencie zatytułowanym „Ekspertyza o stanie i perspektywach rozwoju
metrologii i aparatury pomiarowej”. Nad materiałami, które otrzymała Rada do zapoznania się,
rozgorzała dyskusja, w której głos zabierali m.in.: prof. J. Dudziewicz (IŁ), prof. A. Sowiński (ITR),
prof. A. Morecki, prof. E. Wolniewicz, prof. H. Trebert i doc. J. Bek, wszyscy czterej z Politechniki
Warszawskiej, oraz wiceministrowie W. Kujawski i St. Wyłupek. Uczestnicy debaty, bez żadnego
głosu sprzeciwu, wyrazili poparcie dla inicjatywy kierownictwa PKNMiJ, zgłaszając wyłącznie
uwagi szczegółowe do wykorzystania na dalszych etapach organizacji. Sprowadzały się one do
pewnych tez, głoszących, że instytut powinien, oprócz prowadzonych prac badawczych, świadczyć
również prace usługowe. Tak było (i jest) na całym świecie, bowiem do obydwu celów najczęściej
służą te same wzorce i te same stanowiska pomiarowe. Padały też zdania, że instytut powinien
pełnić rolę krajowego koordynatora prac metrologicznych w zakresie badań, rozwoju i wdrażania
wzorców miar, wzorców materiałów i wzorcowych metod pomiarowych. W wypowiedziach nie
szczędzono zachęt do prowadzenia badań podstawowych i odkrywczych nad wykorzystaniem
nowych zjawisk do odtwarzania jednostek miar. Zebrani uznali, że zadania instytutu jako jednostki wiodącej należy sformułować w stosunku do wszystkich służb metrologicznych w Polsce
i że struktura instytutu nie może być sztywna, lecz elastycznie dopasowywana do potrzeb postępu
technicznego. Na zakończenie Rada upoważniła swe prezydium do opracowania dla kierownictwa
PKNMiJ uchwały, jako opinii wiążącej.
Sprawa PIM rozpalała emocje całej załogi i co chwila podsycała je w czasie stanu wojennego.
Atmosferze uległa także Rada, która na 27 maja 1982 roku zwołała spotkanie z ogółem pracowników w celu przedyskutowania konieczności powołania PIM na bazie zakładów metrologicznych.
Niewiele ono jednak przyniosło efektów w rozgrzanym emocjami politycznymi czasie. Zakończyło
się ogólnym utyskiwaniem nad nieustabilizowanym statusem pionu metrologii, nierozwiązanymi
sprawami płacowymi, zmniejszającą się liczbą pracowników ze stopniem doktora, nad szczupłością
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środków inwestycyjnych itp. Byli też i przeciwnicy koncepcji, obawiający się wielkiej niewiadomej.
Niestety, zmiany kierownictwa instytucji, kryzysy gospodarcze, wreszcie przemiany ustrojowe
odsunęły realizację idei PIM, tym razem na długo. Temat wrócił znów po upływie ponad 25 lat –
już w innej sytuacji kraju, jako nowa koncepcja Państwowego Instytutu Metrologii (bez żadnych
warunków brzegowych).
MIĘDZYNARODOWA TERMINOLOGIA METROLOGICZNA – ROLA POLSKI (GUM)
W dziedzinie prac nad terminologią metrologiczną znacząca rola przypadła Polsce reprezentowanej przez GUM, instytucji wiodącej dla zagadnień terminologii metrologicznej. Spośród
sześciu dotychczas wydanych międzynarodowych słowników metrologicznych trzy zredagowane
zostały w GUM, gdzie – od początku istnienia Komitetu Technicznego OIML ds. Terminologii
(OIML TC 1) – ma swą siedzibę Sekretariat tego Komitetu. Systematyczne prace nad międzynarodową terminologią metrologiczną zainicjował prof. Jan Obalski, który kierował pracami Komitetu
Technicznego ds. Terminologii Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej od 1961 r. do
1968 r. W tym okresie opracowany został, przy dominującym wkładzie pracy samego Profesora,
Vocabulaire de Métrologie Légale (Międzynarodowy Słownik Metrologii, VML). Został on opublikowany w 1969 r. Był uzupełniany i wznawiany w wersji dwujęzycznej angielsko-francuskiej.
Następnie przy wykorzystaniu większej części haseł VML opracowany został i wydany w 1993 r.
ISO Guide 99:1993 International vocabulary of basic and general terms in metrology (Międzynarodowy Słownik Podstawowych i Ogólnych Terminów Metrologii, VIM 2). Czwartym z kolei
był wydany w 2000 r. International Vocabulary of Terms in Legal Metrology (Międzynarodowy
słownik terminów metrologii prawnej, VIML). Pracami nad nim kierował początkowo, od 1994 r.
dr Andrzej Gizmajer, a następnie od 1997 r. dr inż. J. Borzymiński. W 2008 r. wydany został
(wznowiony również w 2012 r.) International Vocabulary of Metrology – Basic and general concepts and associated terms (Międzynarodowy słownik metrologii VIM 3, JCGM 200:2012/JCGM
200:2008). W 2013 r. wydany został, w znowelizowanej i znacznie rozszerzonej wersji, International
Vocabulary of Terms in Legal Metrology (Międzynarodowy Słownik Terminów Metrologii Prawnej,
VIML 2). Redagował go i kierował całością prac dr inż. J. Borzymiński. Oprócz wymienionych
Słowników, pełniących szczególną rolę w światowej metrologii, w GUM prowadzono też inne prace
terminologiczne, w których znaczący udział (w różnych okresach) mieli: dr Zbigniew Referowski,
Danuta Kałuszko, Tadeusz Maczubski, Antoni Żabczyński, Anna Legerko, Irena Turska, Jerzy
Mikoszewski, Elżbieta Michniewicz i Łukasz Litwiniuk. Obecnie prace nad kolejną wersją (VIM 4)
Międzynarodowego Słownika Metrologii prowadzi Grupa Robocza 2 Joint Committee for Guides
in Metrology (będącego jednym z Komitetów Wspólnych BIPM i grupującego osiem organizacji
Miedzynarodowych: BIPM, OIML, ISO, IEC, IUPAP, IUPAC, IFCC i ILAC). Członkiem tej Grupy
jest od 2007 r. dr Jerzy Borzymiński jako przedstawiciel OIML. Kieruje on także realizowanym
przez OIML międzynarodowym projektem pn. Bilingual Electronic Vocabulary of Metrology.
PAKIET ROCZNIC
Wyprzedziliśmy chronologię, więc znów musimy cofnąć się do roku jubileuszowego 1984, który
obfitował w wiele okrągłych rocznic: 65-lecia administracji miar, 60-lecia polskiej normalizacji, 40-lecia
PRL, 30-lecia Komisji Racjonalizacji Druków i 25-lecia państwowego znaku jakości. Każda rocznica była
okazją do świętowania. Nas interesuje ta główna, dotycząca metrologii, obchodzona 22 lipca. Podczas
niej honory gospodarza czynił pierwszy zastępca prezesa B. Adamski i to on wygłosił okolicznościowe
przemówienie, w którym poświęcił wiele kurtuazyjnych zdań służbie miar. W akademii nie uczestniczył prezes Szlachcic, lubiący takie galówki, więc domysłom powodów jego absencji nie było końca.
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Druga przyczyna naszego zainteresowania uroczystością to wręczenie odznaczeń państwowych ponad
100 osobom, wśród których znalazło się wielu kolegów z grona metrologów (Il. 170). Krzyżem Oficerskim
OOP został udekorowany jednak członek normalizacji, zaś pracownicy metrologii znaleźli się wśród
niższych kategorii odznaczeń. Wiceprezes Podgórski na łamach czasopisma „Normalizacja” (1984,
nr 11–12) ogłosił obszerny artykuł, w którym dokonał przeglądu drogi, jaką przebyła administracja
miar w ciągu 65 lat swego istnienia. Uwypuklił pewne truizmy, np. o jej głównym zadaniu, którym
jest zapewnienie jednolitości miar w kraju: Dokładność etalonów jest swoistym wykładnikiem poziomu pomiarów w państwie, a w konsekwencji – określonego poziomu techniki i technologii [...].
Brak wzorców ogranicza możliwość zwiększania dokładności zarówno w danych dziedzinach, jaki
i w pokrewnych, niedostateczna ich dokładność oznacza dezunifikację – dodał. Skupił się na aktualnych dokonaniach instytucji oraz na perspektywach wprowadzenia automatyzacji i komputeryzacji
pomiarów, unikając jednak podawania jakichkolwiek konkretów. Dnia 30 października 1984 roku
kierownictwo PKNMiJ reprezentowane przez prezesa Szlachcica i wiceprezesa Adamskiego, wzięło
udział w spotkaniu z dyrekcją Wyższego Urzędu Górniczego, i to było jedno z ostatnich wstąpień
publicznych prezesa. Formalnie kierował on jeszcze instytucją do 30 listopada 1985 roku, po czym
definitywnie zakończył swą niespełnioną misję i wycofał się z życia publicznego.
W owym kuriozalnym systemie politycznym instytucją próbowali dalej kierować dwaj kolejni
prezesi: inż. Roman Kobus (1986 – 1987), wcześniej zastępca dyrektora Zjednoczenia PREDOM,
krótko po nim mgr inż. Janusz Maciejewicz (1987 – 1990), ostatnio minister hutnictwa i przemysłu maszynowego. W okresie tej ostatniej prezesury stan osobowy instytucji (1988) liczył 755
pracowników, w tym 274 osoby były zatrudnione w metrologii, co stanowiło 36 procent ogółu (Załącznik 5). Wydaje się, że właśnie Maciejewicz, na tle swych ostatnich poprzedników, najbardziej
się angażował i próbował zgłębiać arkana metrologii. Otwarty umysł, umiał nawiązywać kontakty
z podwładnymi. W młodości asystent na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, później zatrudniony
na odpowiedzialnych stanowiskach w górnictwie miedzi. Nim zdążył poznać nową problematykę,
w kwietniu 1990 roku został odwołany ze stanowiska. Maciejewicz zamknął korowód nominatów
PZPR na stanowisku prezesów instytucji.
W tym szczególnie trudnym okresie cały ciężar kierowania metrologią spoczywał na wiceprezesie Podgórskim. W lutym 1987 roku zdążył jeszcze podpisać porozumienie, między PKNMiJ
i węgierskim Państwowym Urzędem Metrologicznym, o wzajemnym uznawaniu wyników badań
i legalizacji narzędzi pomiarowych, a w październiku wziąć udział w XVIII Generalnej Konferencji Miar, na której podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad ustaleniem nowych definicji ampera
i kilograma. Obrady skupiały się wtedy na ulepszeniu Układu SI poprzez wprowadzanie doskonalszych definicji opierających się na zjawiskach fizycznych. Do priorytetów zaliczono prace nad
zastosowaniem lasera jako wzorca długości, studia nad wagą na zawieszeniu elastycznym, nad
masą objętości wody, na doskonaleniu pomiarów rezystancji w oparciu o efekt Halla i na wykorzystaniu efektu Josephsona do odtwarzania jednostki napięcia elektrycznego. O ile wszystkich
eks-dygnitarzy rządowych zmiatały koterie i układy personalne, o tyle Podgórskiego w sierpniu
1989 roku zdmuchnął wicher historii.

173

XX. ZAKRĘT HISTORII, CZYLI RENESANS
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Dnia 4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu, na
zasadach ustalonych przy Okrągłym Stole. Zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem Komitetu
Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i to był zwrot dziejowy w historii Polski.
Dnia 20 kwietnia 1990 roku prezesem PKNMiJ został mianowany dr inż. Krzysztof Mordziński, który od roku 1989 pełnił funkcję sekretarza stołecznego Komitetu Obywatelskiego i kierował
kampanią wyborczą w Warszawie. Gdy opadł kurz bitewny, zaczęło się porządkowanie najbliższego podwórka. Jako pierwsze zadanie, głośno artykułowane przez załogę instytucji w okresie
przedwyborczym, wyznaczono rozdzielenie ogromnej struktury PKNMiJ i doprowadzenie do
reaktywowania Głównego Urzędu Miar.
Doktor Mordziński jawił się załodze jako mąż opatrznościowy. Nie przychodził znikąd.
Do 1979 roku pracował w PKNMiJ jako adiunkt w Zakładzie Masy i Siły, potem kilka lat w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa. Od 1981 roku był tam przewodniczącym
Komisji Zakładowej „Solidarności”, internowany na początku stanu wojennego.
Lata 1990 – 1993 to czas przygotowań PKNMiJ do podziału organizacyjnego, okres pracy
nad pięcioma projektami stosownych ustaw, które Sejm uchwalił 3 kwietnia 1993 roku. W tym
miejscu wypada podkreślić autorski udział nowego już wiceprezesa dr. Zbigniewa Referowskiego.
To on był spiritus movens co najmniej dwóch aktów prawnych: Ustawy o powołaniu Głównego
Urzędu Miar i nowego Prawa o miarach, biorąc na siebie cały ciężar uzgodnień i prezentacji
Wysokiej Izbie. Z datą 1 kwietnia 1994 roku przestał istnieć PKNMiJ, a w jego miejsce powstały
trzy autonomiczne instytucje: Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji.
POWRÓT DO ŹRÓDEŁ
Główny Urząd Miar został powołany jako centralny organ administracji miar (i probiernictwa), dlatego nas będą interesować dwa akty prawne z tym związane: Ustawa z dn. 3 kwietnia
1993 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Miar (Dz. U z 1993 r. Nr 55, poz. 247) i Ustawa z dnia
3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U z 1993 r. Nr 55, poz. 248). Od 1 kwietnia 1994 roku,
zgodnie z nowym uregulowaniem, powstała trójstopniowość organów administracji miar: prezes
GUM, dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar. Prezesa
instytucji powoływał Prezes Rady Ministrów, a wiceprezesa także Prezes RM, lecz na wniosek
prezesa GUM. Zgodnie z ustalonym statutem pracami GUM kierował prezes przy pomocy wiceprezesa i dyrektora generalnego, dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych. Do zadań
prezesa należało ustalanie kierunków działalności administracji miar i reprezentowanie urzędu na
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forach krajowych oraz w międzynarodowych organizacjach metrologicznych. Zasadniczy podział
urzędu nastąpił na zakłady, samodzielne laboratoria i zespoły. Na początku powstało więc sześć
zakładów, pięć samodzielnych laboratoriów i cztery zespoły (z pominięciem pionu probiernictwa
i administracji) (por. Załącznik 6). Do podstawowych zadań Głównego Urzędu Miar należało: tworzenie i utrzymywanie wzorców miar, badanie i zatwierdzanie typów przyrządów pomiarowych,
ich legalizacja i uwierzytelnianie (kalibracja). Stąd wynikały szczegółowe obowiązki dla komórek
metrologicznych, a więc dla:
•
Zakładu Metrologii Ogólnej: prowadzenie prac nad ustalaniem zbioru legalnych jednostek
miar i terminologii metrologicznej;
•
Zakładu Długości i Kąta: prowadzenie prac w zakresie pomiarów długości i kąta płaskiego,
geometrii powierzchni, pola powierzchni skór i współczynnika cieplnej rozszerzalności
liniowej;
•
Zakładu Termodynamiki: pomiary objętości statycznej, objętości przepływów cieczy
i gazów, ciśnienia, temperatury i pomiarów ciepła;
•
Zakładu Masy i Siły: zajmowanie się pomiarami masy dużej dokładności, masy dla
potrzeb handlu, przemysłu i dla czynności urzędowych, gęstości zbóż, twardości, siły,
prędkości, długości drogi, liczby obrotów i suwów, długości drutu, tkanin, materiałów
taśmowych i papierowych;
•
Zakładu Metrologii Elektrycznej: wykonywanie pomiarów napięcia i oporu przy prądzie
stałym, napięcia, prądu i mocy o małej częstotliwości, stosunku napięć i prądów, wielkości
magnetycznych, napięć i mocy wielkiej częstotliwości, pojemności i indukcyjności, pola
elektromagnetycznego, impedancji i tłumienności;
•
Zakładu Fizykochemii: prowadzenie pomiarów gęstości cieczy i ciał stałych, napięcia
powierzchniowego, lepkości kinematycznej i dynamicznej cieczy, wilgotności ciał stałych
i gazów, wielkości elektrochemicznych (pH roztworów, aktywności jonów, przewodności
właściwej elektrolitów), wielkości optycznych (współczynnika załamania światła cieczy
i ciał stałych, kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji), własności spektrofotometrycznych
i termofizycznych substancji i materiałów, składu chemicznego ciał stałych ciekłych
i gazów oraz wytwarzanie i wzorcowanie materiałów odniesienia;
•
Samodzielnego Laboratorium Czasu i Częstotliwości: zajmowanie się utrzymywaniem
i emisją wzorcowych sygnałów czasu oraz pomiarami czasu i częstotliwości;
•
Samodzielnego Laboratorium Promieniowania Optycznego: prowadzenie pomiarów
wielkości optycznych (światłości, strumienia świetlnego, temperatury barwowej, natężenia oświetlenia, natężenia napromieniowania, luminancji świetlnej i energetycznej,
czułości odbiorników promieniowania, współczynników odbicia, przepuszczania i pochłaniania) oraz wielkości barwowych (składowych trójchromatycznych i współrzędnych
chromatyczności);
•
Samodzielnego Laboratorium Promieniowania Jonizującego: zawiadywanie pomiarami
wielkości promieniowania jonizującego (dawki ekspozycyjnej, kermy, dawki pochłoniętej
promieniowania fotonowego, strumienia cząstek jonizujących, aktywności źródeł promieniotwórczości oraz energii promieniowania fotonowego i elektronowego);
•
Samodzielnego Laboratorium Akustyki i Drgań: wykonywanie pomiarów wielkości akustycznych (ciśnienia akustycznego i poziomu dźwięku), wielkości drgań mechanicznych
(przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia drgań) oraz pomiarów audiometrycznych;
•
Samodzielnego Laboratorium Badań Ogólnych: prowadzenie badań wpływów czynników
zewnętrznych (temperatury, ciśnienia, udarów i wibracji) na przyrządy pomiarowe;
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•

Zespołu Nadzoru Legalizacyjnego i Probierczego: nadzór nad pracą okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz nad przestrzeganiem przepisów prawa;
•
Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych: prowadzenie całokształtu spraw związanych z akredytacją laboratoriów pomiarowych, które ubiegają się o uwierzytelnianie
narzędzi pomiarowych;
•
Zespołu Modernizacji Urządzeń Pomiarowych: wykonywanie dla zakładów i samodzielnych laboratoriów konserwacji maszyn i urządzeń, modernizacji oraz nieskomplikowanych
urządzeń pomiarowych;
•
Zespołu Szkolenia: organizowanie kursów i szkoleń metrologicznych dla własnej kadry
i dla terenowej administracji miar;
•
Zespołu Informacji Metrologicznej i Probierczej: prowadzenie działalności informatycznej, wdrażanie techniki komputerowej do czynności technicznych i urzędowych,
gromadzenie, aktualizacja, udostępnianie informacji o działalności GUM.
Głównemu Urzędowi Miar podlegało dziewięć okręgowych urzędów miar: w Warszawie,
Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu, i 63
obwodowe urzędy miar. Organizacja wewnętrzna GUM została określona zarządzeniem prezesa
z dnia 16 kwietnia 1994 roku.
Koniec PKNMiJ i początek GUM to także czas likwidacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Wzorców Materiałów WZORMAT i wdrażania ustawy Prawo o miarach, to czas kasacji stanowisk
naukowych, skutkujący dla wielu osób zagrożeniem atrofią pewnego prestiżu środowiskowego.
To okres utraty pewnych bonusów, jakimi były stypendia naukowe, dodatki do uposażeń za doktoraty i habilitacje, nagrody prezesa za najlepsze prace naukowo-badawcze, sześciotygodniowe
urlopy wypoczynkowe, naukowe, staże zagraniczne i inne. Nastał okres dużej fluktuacji kadr,
odchodzenia z pracy wielu wartościowych i utytułowanych specjalistów z powodu braku dla
siebie perspektyw w nomenklaturze urzędniczej. Od razu lub stopniowo opuścili nasze szeregi:
doc. dr J. Gliwa-Gliwiński, dr K. Głowacki, prof. dr T. Plebański, doc. dr A. Podemski,
doc. dr N. Sobczak, doc. dr hab. A. Houwalt, prof. dr hab. K. Kostyrko, dr M. Woldan i inni.
Najtrudniej było połączyć status urzędniczy instytucji z potrzebą rozwoju naukowo-badawczego
i przestawić sposób myślenia personelu. Znikł bowiem niepowtarzalny klimat rywalizacji twórczej
środowiska w zdobywaniu coraz wyższych kwalifikacji i stopni naukowych. Skutecznie został wyhamowany pęd do pomnażania dorobku publicystycznego i wynalazczego (patenty). Czas niebawem
pokazał, że wyłącznie eksploatacja urządzeń i przysparzanie środków budżetowi z tytułu czynności
urzędowych prowadzą donikąd. Dla zapewnienia wymaganej zgodności i dokładności pomiarów we
wszystkich dziedzinach życia wymagany jest rozwój instytucji na naukowych podstawach i bagatela
pieniądze. Z wywiadu, jakiego prezes Mordziński udzielił „Rzeczypospolitej” w styczniu 1995 roku,
można było się dowiedzieć, że budżet GUM na rok bieżący wynosił 285 mld zł, z czego dochody własne 300 mld zł. Niepokojące były informacje, że blisko czołówki znajdujemy się w dziedzinach masy
i czasu. Słabsze wyposażenie przedstawiają nasze laboratoria pomiarów wielkości elektrycznych.
Zamiast przewidzianych na rozwój 55 mld zł budżet przyznał urzędowi w roku 1995 zaledwie
5 mld zł. Historia zatoczyła więc koło i wróciła do stanu z lat 30. XX wieku, gdy Rauszer w podobnej
sytuacji próbował wprowadzić do GUM działalność naukową nieustawową ścieżką.
NA WZBURZONEJ FALI
Początki wchodzenia GUM w samodzielność były bardzo trudne. Z dniem 30 czerwca 1993
roku zakończyła się akcja wypowiadania wszelkich umów o współpracy w zakresie metrologii
z krajami członkowskimi RWPG i poszukiwania nowych partnerów. Negatywnie na prawidłowym
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funkcjonowaniu wszystkich dziedzin pomiarowych odbijała się ogromna inflacja złotego, zakończona denominacją 1 stycznia 1995 roku. Ten trudny okres zbiegł się z 75-leciem powołania Głównego
Urzędu Miar (Il. 171). Przygotowania do obchodów trwały cały rok poprzedzający. Prezes powołał
komitet organizacyjny, który postawił sobie kilka spektakularnych celów: reaktywowanie w gmachu popiersia Józefa Piłsudskiego, wykonanie dwóch tablic okolicznościowych i uzyskanie statusu
pomnika przyrody dla kasztanowca na dziedzińcu. Z powodu zniszczenia podczas powstania warszawskiego oryginału popiersia Piłsudskiego (dłuta Stanisława Ostrowskiego) za wzór posłużyła
rzeźba Edwarda Wittiga, na podstawie której patynowany odlew gipsowy wykonała rzeźbiarka
Ewa Rdziejowska-Paradowska. Powrót Marszałka na Elektoralną nastąpił 8 lutego 1994 roku w 60.
rocznicę odsłonięcia oryginału (Il. 172). Było to połączone z odsłonięciem na fasadzie gmachu
tablicy pamiątkowej następującej treści:
GMACH WZNIESIONY W LATACH 1828–1830
WEDŁUG PROJEKTU ANTONIO CORAZZIEGO I JANA JAKUBA GAYA.
ROZBUDOWANY W LATACH 1865–1866
WEDŁUG PROJEKTU JULIANA ANKIEWICZA.
PO ZNISZCZENIACH WOJENNYCH ZREKONSTRUOWANY
PRZEZ PIOTRA BIEGAŃSKIEGO W LATACH 1947–1954.
Tablicę ufundowano z okazji 75. rocznicy utworzenia Głównego Urzędu Miar. Kwiecień 1994.
Druga, skromniejsza tablica, znalazła się pod kasztanowcem (pomnikiem przyrody), głosząc że:
Kasztanowiec został posadzony w 1827 roku przez ministra skarbu księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Główna uroczystość, 26 września, zaczęła się akademią w Muzeum Kolekcji im.
Jana Pawła II, w której uczestniczyło wielu zaproszonych gości, a wśród nich posłowie na Sejm RP:
Andrzej Smirnow, Janusz Steinhoff, Henryk Wujec, profesorowie wyższych uczelni i instytutów
naukowych, przedstawiciele metrologii wojskowej i producentów. W części oficjalnej prezes wygłosił
referat, w którym znalazło się wiele akcentów historycznych, ale też i ważny akcent współczesny,
nawiązujący do bieżącej współpracy GUM z krajowymi instytutami metrologicznymi i wyrażający przekonanie o intensyfikacji kontaktów naukowych. Czterem następującym osobom wręczył
odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi Kazimierzowi Kacprzakowi (GUM), Srebrne Krzyże
Zasługi: Halinie Mikoszewskiej (GUM), Zygmuntowi Raczyńskiemu (OUM-Łódź) i Zbigniewowi
Saneckiemu (OUM-Warszawa). W części seminaryjnej zostały wygłoszone trzy referaty naukowe
autorstwa: A. Michalik, J. Mikoszewskiego i J. Pietrzykowskiego.
Akcentem jubileuszowym było także wydanie książki A. Barańskiego pt. „Główny Urząd
Miar na Elektoralnej” i powołanie kwartalnika „Metrologia i Probiernictwo”, pierwszego dotąd
własnego periodyku poświęconego w całości problemom miar i probiernictwa. Niestety, żywot jego
nie trwał długo. Kłopoty z finansowaniem sprawiły, że w 2002 roku został zlikwidowany (Il. 173).
Posag, z jakim odrodzony GUM wchodził w swe nowe życie, nie imponował oryginalnością.
Ogólny brak środków budżetowych stawiał wymóg zaciskania pasa i bardziej efektywnego wykorzystywania posiadanych już zasobów. Mimo to w urzędzie było prowadzonych jeszcze z rozpędu
kilka spektakularnych prac badawczych, jak np.: budowa lasera He-Ne stabilizowanego jodem,
budowa twardościomierza wzorcowego Rockwella (skale HRC, HRA, HRB) (Il. 174), budowa i badanie nowego wzorca mikrotwardości, prace nad wzorcami czystości wody, budowa stanowiska
do pomiaru widmowej luminancji energetycznej, modernizacja stanowiska wzorcowego jednostki
kąta płaskiego, uruchomienie komparatora indukcyjności. Funkcjonowało kilka wzorcowych
stanowisk pomiarowych, np. do: badania gazomierzy (Il. 175), odtwarzania jednostek długości
(Il. 176), masy, czasu i częstotliwości (Il. 177), sprawdzania drogomierzy, prędkościomierzy,
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ciśnieniomierzy (Il. 178), badania liczników energii elektrycznej (Il. 179) czy wzorców refraktometrycznych. W tej sytuacji skupiano się bardziej na dokończeniu rozpoczętych wcześniej
tematów i na małej modernizacji oraz na analizach teoretycznych. Dotyczyło to np. prac studialnych
nad odpornością elektromagnetyczną aparatury pomiarowej (dr W. Stanioch), nowych uregulowań dotyczących odmierzaczy paliw (M. Dąbrowski), wyznaczenia charakterystyk wzorcowego
stanowiska do odtwarzania kąta płaskiego (W. Martyniak, G. Rudnicka). Studia fizykochemiczne i barwowe dotyczyły zanieczyszczeń gazowych atmosfery (dr. W. Trąbczyński, A. Michalik,
E. Wilińska) i pomiarów mocy promieniowania optycznego (J. Pietrzykowski).
Powolne ożywienie twórcze konsolidowało załogę, ale wydaje się, że dopiero rok 1996 stał
się początkiem stopniowej zmiany. Najgorzej, że brak było kryteriów oceny walorów naukowych
wykonanych tematów. Nie istniała rada naukowa ze wszystkimi prerogatywami, nie było obowiązku publikowania uzyskanych wyników. Bezpośredni przełożony decydował o zaliczeniu pracy do
wykonanej. Nie istniał system premiowania wyróżniających się prac. Polityka kadrowa torowała
drogi awansu nie zawsze najlepszym jednostkom. Kto w tym systemie próbował nawiązywać do
dawnych zasad, spotykał się obojętnością swego środowiska, w myśl zasady „i po co się wysilać”.
Wiadomo jednak, że po 1994 roku podjęto w GUM kilka wartościowych prac, np. związaną z nową
definicją metra (dr J. Gliwa-Gliwiński), zwiększeniem dokładności w interferometrii laserowej
(Z. Ramotowski) i nad wzorcem mocy elektrycznej opartym na zjawisku termoelektrycznym
(dr A. Barański, S. Henig). Trwały badania charakterystyk metrologicznych wzorców bieli, szarości
i barwy wykonanych z politetrafluoroetylenu (J. Pietrzykowski, A. Kuszczyńska) i inne.
W 1996 roku GUM uzyskał licencję na korzystanie z Międzynarodowego Banku Danych
Odniesienia. Stopniowo zaczęła się wyłaniać grupa osób, dla których prace techniczne (lub jak kto
woli badawcze) stawały się pasją, jako że i zadania były coraz bardziej ambitne. Do takich tematów
należały: uruchomienie i wdrożeniem w GUM wzorca napięcia opartego na zjawisku Josephsona
(Il. 180) (dr W. Stanioch), zastosowanie wielofunkcyjnego transferu wzorców (dr A. Barański),
wytwarzanie monokryształów krzemu dla potrzeb densytometrii (dr J. Wasilewska, M. Jelińska,
E. Lenard), zastosowanie metody autokalibracji czułości fotodiod (J. Pietrzykowski), przyjęcie
przez GUM europejskiej skali twardości (A. Osińska-Kaczmarek), analiza metrologiczna wzorca
pH (E. Leonowicz), opracowanie wzorców i metod pomiarów pH wody deszczowej (E. Leonowicz,
E. Pałosz) i inne. Ważnym źródłem wiedzy o aktywności twórczej członków naszych zespołów była
okresowo wydawana „Bibliografia Pracowników Polskiej Administracji Miar”. Ostatnia w miarę
pełna jej edycja nosi datę 1994, a w 2004 pojawiło się tylko uzupełnienie i na tym niestety ciągłość
się urwała.
KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE
Pewien niedosyt osiągnięć w realizacji tematów badawczych kompensowała satysfakcja
z istniejących i rozwijających się już wcześniej kontaktów międzynarodowych z BIPM, OIML, IEC
itd. Niektóre jednak organizacje europejskie, jak np. EUROMET, były dla nas niedostępne. I tu
okazała się znów bezcenna rola wiceprezesa Referowskiego, z którego inicjatywy w roku 1990 został
powołany COOMET, organizacja skupiająca instytucje metrologiczne byłego bloku socjalistycznego.
Miała ona stanowić formę pomostu do integracji z Unią Europejską. Zaczął się czas uczestnictwa
specjalistów GUM w pracach COOMET i w organizacjach międzynawowych związanych z UE.
Spektrum spraw, którymi zajmował się GUM w pierwszych latach po reaktywacji, ilustrują kontakty zagraniczne. W sprawach najwyższej wagi urząd zawsze reprezentowało kierownictwo GUM
i w wyjazdach uczestniczyło dość rzadko. A więc w 1995 roku prezes Mordziński wziął udział
w XX Generalnej Konferencji Miar, która likwidowała odrębną kategorię jednostek, włączając
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radian i steradian do zbioru jednostek pomocniczych. Także w 1999 roku prezes uczestniczył
w XXI Generalnej Konferencji Miar wprowadzającej katal (jednostkę aktywności katalitycznej
enzymów). Każdego roku brał udział w posiedzeniach Międzynarodowego Komitetu Metrologii
Prawnej (CIML). W kolejnych latach uczestniczył w uroczystych posiedzeniach WELMEC (1995)
i EUROMET (1996), na których przyznano Polsce zaszczytny status członka tych organizacji.
W roku następnym został zaproszony na Konferencję „Metrologia’97” w Mińsku Białoruskim,
w charakterze członka Międzynarodowego Komitetu Honorowego.
Wiceprezes Kamiński brał udział w X Posiedzeniu Międzynarodowej Konferencji Metrologii Prawnej i w komisjach OIML w sprawie wag automatycznych, pomiarów masy i gęstości oraz
w posiedzeniach V, VI, VII i VIII Komitetu COOMET. Na VI posiedzeniu w Sofii, w którym oprócz
wiceprezesa uczestniczyli: B. Piotrowska, J. Lipiński i M. Klarner-Śniadowska (kwiecień 1996),
dr Z. Referowski został honorowym prezydentem tej organizacji.
Osobną grupą działalności stanowiły porównania międzynarodowe i wzorcowania zagraniczne. Do nich należały np.: pomiary porównawcze w BIPM prototypu 1 kg (H. Durlik) (Il. 181),
wzorca dawki ekspozycyjnej i kermy (dr Z. Referowski, N. Paź), wyznaczenie opóźnienia fazowego
odbiornika GPS-GUM względem odbiornika sygnałów GPS-BIPM (dr W. Lewandowski i J. Siemicki), porównania wzorców strumienia świetlnego w Bratysławie (G. Szajna), porównanie w PTB
wzorców pojemności elektrycznej (A. Tarłowski) i w OMH uczestnictwo w kalibracji wzorców czułości świetlnej (J. Pietrzykowski). Od około 1997 roku wzbiera fala kontaktów międzynarodowych.
Wyjazdy, wizyty gości zagranicznych i rewizyty są bardzo częste w ramach współpracy dwustronnej
z PTB (Niemcy), SMU (Słowacja), NPL (W. Brytania), CMI (Czechy), OFMET (Szwajcaria), AFNOR
(Francja). Choć czas ich trwania bywa z zasady kilkudniowy, ale są częste. Aktywność specjalistów
GUM w posiedzeniach różnych organizacji międzynarodowych staje się imponująca. Dla zobrazowania przytoczmy więc nieco przykładów naszego uczestnictwa, w ramach:
•
WELMEC: w Brukseli (nt. wag nieautomatycznych), w Berlinie (w Konferencji CPEM’96),
w Bukareszcie i Berlinie (w spotkaniu grupy roboczej WG2) oraz w Rejkiaviku, w Bernie
(w naradzie grupy roboczej WG6, nt. kontroli towarów paczkowanych),
•
COOMET: w Warszawie i Sofii, z dziedziny materiałów odniesienia, oraz w Bratysławie,
w spotkaniu korespondentów tej organizacji (dotyczącym tematu masa, siła i ciśnienie),
a także w Charkowie (Ukraina) w branży pomiarów elektrycznych. Naszych specjalistów
spotykamy na posiedzeniach w PTB w Brunszwiku i jeszcze kilka razy w Warszawie,
gdzie oprócz gospodarzy, uczestniczą przedstawiciele Białorusi, Bułgarii, Litwy, Rosji
i Słowacji, w porównaniach międzynarodowych skal twardości Rockwella i Vickersa,
•
IMECO: w Turynie w XIII Światowym Kongresie, podczas którego najwięcej referatów
po gospodarzach wygłaszają Polacy. Warszawa jest miejscem obrad XIV Międzynarodowej Konferencji nt. pomiarów siły i masy. W Tampere (Finlandia) uczestniczymy w XIV
Światowym Kongresie, a w Hiszpańskim Centrum Metrologii, w 15. i 16. Międzynarodowej Konferencji nt. „Pomiarów siły, masy i momentu siły”,
•
EUROMET: w Wiedniu nt. „Wzorców i norm dla techniki oświetlenia”, w Dublinie
i w Geteborgu w tematyce „Fotometria i radiometria”, w posiedzeniach korespondentów
nt. „Liczności materii” oraz „Masy siły i ciśnienia”. Uczestniczymy w spotkaniu państw
członkowskich tej organizacji w Helsinkach, w europejskim sympozjum „Lasery i optyka w produkcji”, w sympozjum ekspertów w Fonteney aux Roses, na temat mikrofal,
w Warszawie w spotkaniu korespondentów w dziedzinie Długość, w PTB w spotkaniu dla
omówienia wyników interkomparacji wzorców mocy 50 Hz (w ramach tematu EUROMET
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nr 385) i w spotkaniu korespondentów w dziedzinie Elektryczność oraz w Lizbonie
w konferencji korespondentów w temacie dotyczącym długości,
•
OIML: w Brunszwiku w posiedzeniu grupy roboczej WG3 „Międzynarodowej Komisji
Oświetleniowej” i w Japonii w naradzie Komitetu TC13 dotyczącej pomiarów akustycznych i drgań mechanicznych,
•
IEC: w hiszpańskim Centrum Metrologii w posiedzeniu grup roboczych IEC TC 29-WG
17 „Kalibratory akustyczne” i „Mierniki poziomu dźwięku”, w NIST w zebraniach Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej i Komitetów Technicznych IEC, poświęconych
radiometrii i optoelektronice.
Odbywały się też nieregularne konferencje, spotkania i konsultacje zagraniczne, powiązane
najczęściej z wyjazdami zagranicznymi, np. do:
•
Pretorii (w ramach IEC) na sympozjum „Akustyka”,
•
Paryża na konferencję pt. „Ważenie 2000”,
•
Lucerny na „FARB-INFOSS” (z własnym referatem),
•
Norwich (Wielka Brytania) na seminarium prywatnej firmy dotyczące wielofunkcyjnych
transferowych wzorców elektrycznych,
•
PTB na seminarium pt. „Radiometria nadfioletu” i na konsultacje nt. manometrów do
badania tętniczego ciśnienia krwi,
•
Remis i Colombey (Francja) nt. uznawania w Polsce francuskich cech legalizacyjnych,
•
Oslo na zgromadzenie ogólne Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Akredytacji EA,
•
Hamburga nt. trwałości użytkowania ciepłomierzy i na 7. Posiedzenie Rady Międzynarodowego Banku Danych.
W GUM prowadził konsultacje dr Włodzimierz Lewandowski (BIPM) nt. metod satelitarnych pomiaru czasu. W Warszawie odbyła się konferencja międzynarodowa w ramach Komitetu
Cywilnego GPS nt. wykorzystania Global Positioning System do pomiarów czasu. Godnym odnotowania były staże naukowe naszych specjalistów, np. w BIPM. Pierwszy raz, po reaktywowaniu
GUM, miał miejsce tego typu pobyt w 1996 roku, związany z tematem pomiarów masy (H. Durlik).
W roku następnym zorganizowano staż dla dwóch osób (Z. Ramotowski, J. Walczuk) z dziedziny
interferometrii laserowej. Do tej samej grupy działalności należały staże: trzymiesięczny w NPL
w zakresie wzorcowych mieszanin gazowych (J. Indulski) i w PTB z analitycznej techniki pomiarowej (M. Jelińska), obydwa w 1988 roku.
Nie należały do rzadkości wyjazdy typowo szkoleniowe, np. do Szwajcarii w celu zapoznania
się na miejscu z metodami wzorcowania ciepłomierzy, do CMI na konsultacje dotyczące funkcjonowania wzorca napięcia opartego na zjawisku Josephsona. Nasi specjaliści przebywali także
w SMU, zapoznając się z funkcjonowaniem tamtejszego Zakładu Fizykochemii; konfrontowali
własne doświadczenia w Czeskim Instytucie ds. Akredytacji; gościli w PTB dla zapoznania się
z pomiarami kąta płaskiego, ze szczegółami technicznymi badań typu wodomierzy i przetworników
przepływu itd. Przedstawiciele nasi uczestniczyli w Delf (Holandia) w szkoleniu nt. wzorcowych
mieszanin gazowych, odtwarzania wzorca napięcia opartego na efekcie Josephsona, a w prywatnej
firmie niemieckiej produkcyjnej nt. kontroli tachografów.
Stopniowo zaczyna się poprawiać baza instrumentarium GUM i terenowej administracji
miar, realizowana także w ramach programów pomocowych. W tym zasługa nie tylko decydentów, ale i wielu metrologów, osób zatrudnionych w komórkach administracyjno-budżetowych
urzędu i w Ministerstwie Gospodarki, cierpliwie wypełniających wnioski zakupowe i dbających
o procedury przetargowe. Do sukcesów należy przyznanie w 1997 roku Głównemu Urzędowi
Miar statusu członka afiliowanego EAL. Dobre wiadomości nadchodzą z OUM w Łodzi, który
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jako pierwszy podjął legalizację wag elektronicznych i elektronicznych termometrów lekarskich
oraz elektronicznych wag analitycznych. Tam też rozpoczęła działalność pracownia audiometrów.
W 1998 roku zostaje otwarta nowa siedziba Obwodowego Urzędu Miar w Słupsku. W Warszawie
(1997) rozpoczyna prace międzyresortowy zespół ds. towarów paczkowanych. Ale są też i złe
wiadomości. W lipcu 1997 roku wielka woda zalewa siedziby OUM we Wrocławiu, Obwodowych
UM w Kłodzku, w Nysie i domy pracowników. Są ogromne straty materialne i tragedie osobiste.
MARSZ KU UNII EUROPEJSKIEJ
Rok 1999 był początkiem implementacji prawa o miarach do wymagań Unii Europejskiej.
Zadaniem pierwszoplanowym stało się oddzielenie metrologii naukowej od metrologii prawnej,
z jednoczesnym ograniczeniem wykazu narzędzi pomiarowych podlegających nadzorowi metrologicznemu. Aby nie była to terapia szokowa, zbliżanie do reguł obowiązujących w UE odbywało się
stopniowo i łagodnie. Ponieważ żaden konkretny termin integracji nie był wymieniany, wytworzyła
się korzystna sytuacja dla koncentracji wysiłków na doskonaleniu wzorców i stanowisk pomiarowych. Każda jednostka organizacyjna GUM przedstawiała sobą inny potencjał techniczny, miała
inne potrzeby i inaczej widziała sposoby dochodzenia do celu, od maksymalnego zaangażowania
własnych zasobów intelektualnych po zakup gotowych urządzeń za granicą i montaż na miejscu
stosowania.
W Zakładzie Długości i Kąta trwały prace nad modernizacją 50-metrowego komparatora do
wzorcowania interferometrów laserowych i przymiarów wstęgowych. Unowocześnienie polegało
na zastosowaniu interferometru laserowego jako przyrządu wzorcowego i systemu naprowadzania
na karetkę z wykorzystaniem kamery CCD. Prace koncentrowano na komputerowej analizie obrazu prążków interferencyjnych, opartej na metodzie dyskretnej zmiany fazy. Metoda ta znalazła
implementację w pomiarach chropowatości powierzchni i w interferometrach, wykorzystujących
metodę reszt ułamkowych. Zastosowano także analizę obrazu do pomiarów wzorców kreskowych,
jako nowocześniejszą od używanych dotąd mikroskopów fotoelektrycznych. Modernizacji uległo
stanowisko do pomiarów okrągłości. Zmiana polegała na wykorzystaniu komputerowego sterowania, przez co nastąpiło znaczne podwyższenie dokładności.
Zakład Termodynamiki prowadził nieco odmienną politykę dostosowania się do oczekujących
go nowych zadań. Stanowiska do sprawdzania ciepłomierzy były skomplikowane i kosztowne,
w dodatku istniało ich kilka rodzajów, podobnie dla gazomierzy i wodomierzy. Ponieważ środków
budżetowych nie starczało na ich budowę, optymalnym rozwiązaniem okazała się aktywizacja producentów i zakładów energetyki cieplnej na rzecz zakupu takich stanowisk pomiarowych, a potem
ich udostępniane służbie miar do wykonania czynności metrologicznych. Z legalizacją ciepłomierzy
i wodomierzy do gorącej wody wiązała się budowa stanowiska wzorcowniczego liczników do wody
i ciepłomierzy, które mogłoby pełnić funkcję wzorca państwowego. Nowe możliwości pomiarowe
otworzyły zakupione dwa stanowiska przewoźne do sprawdzania przepływomierzy cieczy i gazu,
głównie na rurociągach. W dziedzinie ciśnienia szerokie perspektywy stworzyło stanowisko pomiarowe do badania manometrów lekarskich z symulatorem ciśnień statycznych i dynamicznych.
W termometrii zostały ustabilizowane warunki dla realizacji Międzynarodowej Skali Temperatur.
W tym celu skompletowano zestaw dwóch komórek dla wszystkich punktów stałych i powiększono
zestawy termometrów oporowych w zakresie wysokich temperatur.
Stan aktualny i plany Zakładu Metrologii Elektrycznej koncentrowały się na rozwoju wzorców
w poszczególnych specjalistycznych dziedzinach metrologii elektrycznej. Wzorcem pierwotnym
napięcia było złącze Josephsona 10 V, z którym współpracował zespół wzorców wtórnych opartych
na diodach Zennera, sprawdzanych automatycznie przy użyciu programu NISTVolt. Transfer
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jednostki na pełny zakres napięć odbywał się za pomocą wielofunkcyjnego wzorca pośredniczącego (MTS). Do odtwarzania jednostki napięcia i prądu przemiennego małych częstotliwości (do
1 MHz) stosowano układy pomiarowe AC/DC, okresowo wzorcowane w NPL. Planowano budowę
stanowiska pomiarowego opartego na wzorcowym („złotym”) kalibratorze o znanych i powtarzalnych charakterystykach, aby uniezależnić się od kosztownych wzorcowań zagranicznych
(Il. 182). Wzorcem odniesienia do kalibracji liczników energii elektrycznej był precyzyjny kalibrator
jednofazowy, okresowo odnoszony do standardu 10 V i do wzorcowego sygnału czasu, cyklicznie
rekalibrowany w PTB. Przewidywano budowę stanowiska pomiarowego energii elektrycznej
w oparciu o zakup inwestycyjny watomierza elektronicznego wysokiej klasy. Pomiary natężenia
pola elektrycznego w zakresie częstotliwości radiowych (do 1 GHz) były prowadzone w zautomatyzowanym i skomputeryzowanym zestawie aparaturowym. W trakcie opracowania było stanowisko
pomiarowe wzorcowego pola elektromagnetycznego w zakresie małych częstotliwości (do 100 kHz).
Gorzej przedstawiała się sytuacja w zakresie mikrofalowym. Ówczesne możliwości sprowadzały
się do wzorcowania mierników impedancji, tłumienia i w. cz., w niepełnym zakresie – tu właśnie
planowano istotne doinwestowanie. Wzorcami odniesienia przy pomiarach mikrofalowych były
wzorcowe linie powietrzne w standardzie GR 900, zestawy tłumików stałych i nastawnych w kilku standardach oraz wzorcowe czujniki mocy. Wzorce odniesienia tłumienia i mocy podlegały
okresowej kalibracji w PTB, natomiast wzorzec impedancji pośrednio przez zestaw wzorcowych
obciążeń. Najpilniejszy był zakup analizatora sieci i syntezera częstotliwości. Pomiary fizykochemiczne w GUM były domeną Zakładu Fizykochemii. Na 17 wielkości, którymi zakład się zajmował,
dla sześciu istniały wzorce państwowe lub wzorce podstawowe, a dla większości były wykonywane
certyfikowane materiały odniesienia (wzorce fizykochemiczne i analityczne). Niektórych wzorców
zakład był jedynym producentem w Polsce, a nawet i na świecie. Ocena rzeczywistej ich dokładności
podlegała okresowej weryfikacji drogą porównań międzynarodowych, przy czym w dziedzinie pehametrii i wiskozymetrii laboratoria GUM nie ustępowały wiodącym instytutom międzynarodowym.
Na przykład w roku 1997 wyprodukowano 5877 wzorców za sumę 119 825 zł (Tab. 10). Znacznie
trudniejsza sytuacja panowała w młodej wiekiem metrologii chemicznej. Największy problem
stwarzała jednostka liczności materii mol. Miała ona małe praktyczne zastosowanie, gdyż wyniki
pomiarów chemicznych wyrażane były za pomocą jednostek masy lub objętości, jednak została
ustanowiona jako obowiązująca. W pomiarach chemicznych niezbędne stawało się stworzenie
podstaw naukowych budowy hierarchicznych układów sprawdzeń. Tworzone były nowe wzorce
pierwotne, np. wzorzec zawartości składników w mieszaninach gazowych, mający bezpośrednie
powiązanie z kilogramem i wzorzec przewodnictwa elektrycznego elektrolitów, mający związek
z metrem i amperem. W najbliższej przyszłości miały nastąpić zmiany w sferze metrologii prawnej.
Zakład był przygotowany do wdrożenia tablic alkoholometrycznych i dyrektywy o alkoholomierzach oraz densymetrach. Opracowano podstawy prawne kontroli metrologicznej dowodowych
analizatorów wydechu (Il. 183). Największe osiągnięcie ostatniego okresu to uruchomienie Laboratorium Analizy Spalin, które na razie zapewniło kontrolę metrologiczną analizatorów spalin
samochodowych. W planach na przyszłość było opracowanie wzorca pierwotnego i włączenie go do
porównań kluczowych oraz objęcie nadzorem metrologicznym analizatorów spalin kominowych,
metanomierzy i eksplozymetrów. W bardziej odległej perspektywie wyłaniały się przyrządy stosowane w lecznictwie, głównie do analizatory hematologicznej i do badań toksyczności środowiska.
Utrzymywanie służby czasu w GUM leżało w kompetencji Samodzielnego Laboratorium
Czasu i Częstotliwości. Podstawowy wzorzec w tej dziedzinie składał się z pięciu cezowych wzorców
czasu i częstotliwości produkcji Hewlett-Packard, z których najstabilniejszy pełnił funkcję wzorca
wiodącego i generował podstawową skalę czasu. Wzorzec państwowy był porównywany z wzorcami
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innych krajów drogą radiową za pośrednictwem systemu satelitarnego GPS. Komparacje odbywały się w trybie całodobowym, w systemie organizowanym i nadzorowanym przez BIPM. Brało
w nich udział 48 najbardziej zaawansowanych laboratoriów na świecie. Znajdujący się wśród nich
GUM, wraz z innymi instytutami, wnosił swój wkład w realizację międzynarodowej skali czasu
atomowego. Planowano zakup wysokiej jakości odbiornika sygnałów systemu GPS/GLONASS.
Nawiązano kontakty z kilkoma krajowymi laboratoriami użytkującymi cezowe wzorce czasu
i częstotliwości, w celu włączenia ich do międzynarodowej skali czasu i zapewnienia odniesienia
do wzorca państwowego. Prace te podjęto z inicjatywy i przy dużej pomocy dr. W. Lewandowskiego
z Sekcji Czasu BIPM. Oprócz zakupów kosztownego sprzętu laboratorium oczekiwało kapitalnego
remontu, a także usprawnień technicznych w obsłudze anten satelitarnych zamontowanych na
gmachu. Rozpowszechnianie skali czasu odbywało się przez nadawanie radiosygnałów czasu
i sygnałów kodowanych przekazywanych drogą telefoniczną, ale ten drugi sposób miał być udostępniany odbiorcom dopiero za pomocą specjalnego oprogramowania. Ponieważ obydwa sposoby
były niewystarczające, planowano rozpowszechnianie kodowanych sygnałów czasu drogą radiową
i telewizyjną. Wymagało to jednak dużych nakładów. Osobnym obszarem działalności laboratorium
było uwierzytelnianie i wzorcowanie czasomierzy/częstościomierzy.
Zagadnienia promieniowania optycznego i jonizującego znalazły się w jednym laboratorium,
noszącym odtąd nazwę Samodzielnego Laboratorium Promieniowania Optycznego i Jonizującego.
Odtwarzanie w GUM jednostki czułości widmowej bezwzględnej w obszarze widzialnym promieniowania optycznego było realizowane przy użyciu samokalibrowanych fotodiod krzemowych,
skonfigurowanych w układy tworzące tzw. pułapkę świetlną. Wg własnych opracowań powstały
w laboratorium konstrukcje odbiorników pułapkowych oparte na fotodiodach krzemowych o dużej
powierzchni czynnej. W 1998 roku uruchomiono wzorzec pierwotny jednostki mocy promienistej,
zawierający radiometr kriogeniczny działający na zasadzie podstawienia elektrycznego. Przeprowadzone porównania tego urządzenia z podobnym, będącym własnością Szwedzkiego Instytutu
Naukowo-Badawczego, wykazały dużą zgodność wyników, co dało w niedługim czasie podstawę
do ustanowienia go wzorcem państwowym. Jednak pełna realizacja łańcucha transferu jednostki
wymagała uzupełnienia aparatury o przestrajalne źródła laserowe i półprzewodnikowe odbiorniki
promieniowania. Na początku XXI wieku dał się zaobserwować znaczny wzrost potrzeb kalibracji
różnych wzorców spektrofotometrycznych, kolorymetrycznych oraz spektrofotometrów i spektrofotokolorymetrów. Aby sprostać temu zadaniu, podjęto prace nad opracowaniem wzorców roboczych.
W fazie realizacji były zestawy wzorców widmowego współczynnika przepuszczania wykonane ze
szkieł optycznych i szkła kwarcowego napylanego metalem, wzorców skali długości fali spektrofotometrów ze szkieł z dodatkiem pierwiastków ziem rzadkich. Opracowano technikę wytwarzania
wzorców współczynnika odbicia i barwy ze spiekanego politetrafluoroetylenu zmieszanego z sadzą i pigmentami. Do najpilniejszych zadań w nadchodzącej przyszłości należało: dokończenie
realizacji wzorców państwowych jednostki światłości i mocy promienistej, opracowanie metod
kalibracji wzorców czułości widmowej w obszarach nadfioletu, bliskiej i średniej podczerwieni,
a także metod pomiarowych w radiometrii, spektrofotometrii nadfioletu i spektroradiometrii.
Samodzielne Laboratorium Akustyki i Drgań utrzymywało stanowisko wzorca podstawowego jednostki ciśnienia akustycznego z pakietem oprogramowania zapewniającym pełną
automatyzację i obróbkę wyników, które było repliką identycznego stanowiska stosowanego w NPL.
Zasadniczą jego część stanowiły trzy mikrofony wzorcowe firmy Brüel & Kjær porównywane z sobą
metodą wzajemności. Na początku 1998 roku laboratorium zostało zakwalifikowane do udziału
w pierwszych porównaniach kluczowych prowadzonych przez BIPM. W obszarze pomiarów drgań
mechanicznych GUM nie dysponował wzorcem podstawowym. Rolę wzorców odniesienia pełniły
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precyzyjne przetworniki, kalibrowane corocznie w PTB. Zadaniem na kilka najbliższych lat miał
być zakup wzorca podstawowego wyposażonego w interferometr laserowy wraz z kompletnym
oprogramowaniem. Umożliwiłoby to kalibrację przetworników wzorcowych w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 10 kHz. W nieodległych planach była też modernizacja i rozbudowa stanowiska
do wzorcowania przetworników drgań w zakresie poniżej 1 Hz.
W TRYBIE PRZYSPIESZONYM
Tymczasem przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zaczęło nabierać tempa. Wiosną roku
1998 rozpoczęły się negocjacje. Podstawowym zadaniem okazał się przegląd prawa unijnego
i porównanie z regulacjami krajowymi. Nieszablonowe zadania i nowe obowiązki, które wymusiły
zmiany w prawodawstwie, spowodowały konieczność powołania w GUM drugiego wiceprezesa.
W czerwcu 1998 premier mianował na to stanowisko mgr inż. Marię Szeląg, która odtąd miała się
zajmować sprawami metrologii. Rozszerzono zakres zadań Biura Współpracy z Zagranicą o problematykę integracji europejskiej, co znalazło wyraz w nazwie nowej komórki. Przyjęcie Polski do
Unii Europejskiej to nie tylko automatyczna zmiana prawa o miarach, ale i filozofii pojmowania
zadań w systemie dyrektyw i wzajemnych zależności, a także coraz większej świadomości sensu
integracji wśród załogi. Dnia 4 września 1998 roku delegacja polskich metrologów, wchodzących
w skład grupy negocjacyjnej dostosowania prawa w obszarze swobodnego przepływu towarów,
usłyszała w Brukseli bardzo pochlebną opinię o braku barier w implementacji polskiego prawa
do wymagań unijnych. Ale też na wstępie mogliśmy poszczycić się sporym dorobkiem – i nie była
to tylko zasługa ostatnich lat. Posiadaliśmy niemałą bazę wzorców państwowych, powiązanych
z wzorcami międzynarodowymi i państwowymi innych krajów. Laboratoria GUM i terenowej
administracji miar zasadniczo były już przygotowane do badań i ocen nowoczesnej aparatury
pomiarowej. Polskie przepisy i instrukcje metrologiczne nie były rozbieżne z międzynarodowymi. Polska prowadziła od dawna współpracę międzynarodową w dziedzinie metrologii. Nasi
przedstawiciele od okresu przedwojennego reprezentowali Polskę w Generalnej Konferencji Miar
i współpracowali z BIPM, które koordynowało porównania kluczowe wzorców, co dawało nam
podstawę do zawierania porozumień o wzajemnym uznawaniu świadectw wzorcowania i cech
legalizacyjnych. Od lat 50. kraj nasz był członkiem OIML, prowadził sekretariaty i uczestniczył
w opracowaniu międzynarodowych zaleceń metrologicznych, a przedstawiciele Polski zasiadali
we władzach stowarzyszeń. Byliśmy członkami organizacji regionalnych COOMET, EUROMET,
WELMEC i braliśmy udział w pracach grup roboczych. W październiku 1999 roku nastąpiło
podpisanie Porozumienia o wzajemnym uznawaniu państwowych wzorców jednostek miar oraz
świadectw wzorcowania i pomiarów wydawanych przez krajowe instytucje metrologiczne (CIPM
MRA). Atuty więc były niemałe. Jednak musiała ulec zmianie dotychczas obowiązująca ustawa
Prawo o miarach. W ekspresowym tempie trzeba było przygotować kilkadziesiąt aktów wykonawczych. W pierwszym rzędzie rozporządzenia o legalnych jednostkach miar i kontroli metrologicznej,
a następnie o poszczególnych rodzajach narzędzi pomiarowych. W nowej ustawie nie znalazło się
już kontrowersyjne uwierzytelnienie. Pojawiły się procedury oceny zgodności, które dotyczyły
wszystkich wyrobów. Wyrób stał się pojęciem szerszym, które mieściło w sobie także przyrządy
pomiarowe. Laboratoria, które zostały akredytowane przez prezesa GUM, uzyskały uprawnienia
do legalizacji określonych przyrządów pomiarowych. Prawo zezwalało, aby zarówno GUM, jak
i terenowe urzędy miar dokonywały obowiązkowych kontroli metrologicznych, a także świadczyły
usługi w zakresie wzorcowania, udzielania konsultacji i prowadzenia doradztwa technicznego, pobierając za to opłaty cennikowe określone przez Ministra Finansów. Niestety nie udało się utrzymać
korzystnego zapisu o pozostawianiu do własnej dyspozycji 40 procent pozyskiwanych przychodów.
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Największym kłopotem było zdobywanie środków finansowych niezbędnych do szeroko rozumianego wdrożenia prawa unijnego. GUM występował o ich przyznanie w każdy możliwy sposób,
zwracając się do Ministerstwa Finansów i korzystając z wszystkich programów pomocowych.
Do najbardziej znanych należały: PRAQ91 (Regionalny program zapewnienia jakości), PFARE
Standard, PHARE Standard (Terms of Reference), PFARE PL 9303 Quality Promotion, PRAQ
III (kontynuacja programów PRAQ91, PHARE’99, PHARE’2000 i PHARE’2001). W latach 1996
i 1997 wykorzystywaliśmy program Komisji Europejskiej współfinansowany przez EFTA (pomocy
krajom Europy Środkowej w zakresie jakości). Ale środki finansowe wykorzystywano głównie na
zakup aparatury pomiarowej dla GUM i dla jednostek podległych. W ramach programów unijnych, w latach 1993 – 2000 dokonano wielu zakupów, m.in.: stanowiska do odtwarzania jednostki
napięcia elektrycznego w oparciu o efekt Josephsona, wysokostabilnego aparatu rentgenowskiego, goniometru spektrometrycznego, wyposażenia podstawowego wzorca jednostki ciśnienia
akustycznego, sprzętu kontrolnego do wzorcowania maszyn wytrzymałościowych, wyposażenia
stanowiska do badania wpływu pól elektromagnetycznych, a dla terenowej służby miar 158 wag
legalizacyjnych do sprawdzania wzorców masy i odważników handlowych. W wielu wypadkach
zakupy pociągały za sobą konieczność rozgęszczenia i adaptacji niektórych pomieszczeń, w tym np.
przebudowy warsztatu samochodowego do potrzeb prowadzenia badań klimatycznych zespołów
wagowych. Odpowiedniego przystosowania wymagało pomieszczenie podziemne do instalacji maszyn współrzędnościowych. W niektórych urzędach terenowych, mających odpowiednie warunki
(lokal, duża działka, łatwy dojazd dla aut ciężarowych), przewidziano instalację laboratoriów dużych
wzorców masy. Pięknym gestem Rządu Szwajcarii dla Polski był dar maszyny trójwspółrzędnej
i długościowej. Celem zobrazowania wydatków inwestycyjnych całej administracji miar w tym
trudnym czasie pozyskiwania i wykorzystywania środków podajemy kilka przykładów. W 2001
roku koszty inwestycyjne wyniosły około 4 465 tys. zł, z czego na rozwój terenowej administracji
miar przeznaczono około 3 130 tys. zł, tj. 70 procent. Najwięcej, bo łącznie blisko połowa, przypadła na: OUM-Gdańsk (645 tys. zł), OUM-Łódź (528 tys. zł) i OUM-Poznań (515 tys. zł). Resztę
rozdzielono na potrzeby inwestycyjne pozostałych okręgowych urzędów miar. Nie jest zadaniem
niniejszego opracowania przytaczanie sprawozdań z wydatków inwestycyjnych w tym okresie,
ale warto zauważyć trendy. Rozdział następował stosownie do kierunków i priorytetów rozwoju
dziedzin pomiarowych. Przyjmując sumę bazową z roku 2001, widać na przykładzie dystrybucji
środków przeznaczanych dla GUM tendencję malejącą, licząc rok do roku. Trend ten utrzymywał
się do 2008 roku; dopiero potem nastąpił zauważalny wzrost (por. Tab. 11).
Program PHARE’99 posłużył do sfinansowania pomocy ekspertów z UE przy opracowaniu
projektu nowelizacji ustawy Prawo o miarach. W ramach programu PRAQ były organizowane
szkolenia własnych pracowników, wzorcowania wzorców jednostek miar i konsultacje ekspertów.
Finansowano także udział specjalistów służby miar w europejskich konferencjach i seminariach.
Dzięki wszystkim pozyskanym funduszom dokonano kosztownych inwestycji, zainstalowano,
uruchomiono nowoczesne urządzenia i przeszkolono w ich obsłudze pracowników administracji
miar. Tym samym udało się przekroczyć barierę cywilizacji technicznej.
Nowa Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636) została
uchwalona z terminem wejścia w życie 1 stycznia 2003 roku. Tymczasem, około półtora miesiąca
przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, Krzysztof Mordziński został odwołany ze stanowiska
prezesa GUM. Taki finał miała pełna zdarzeń i dokonań jego 13-letnia prezesura. Po Zdzisławie
Rauszerze była ona najdłuższą i najbardziej brzemienną w skutki tak dla Głównego Urzędu Miar,
jak i dla całej administracji miar.
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XXI. KONTYNUACJA LINII UNIJNEJ
Dnia 19 maja 2003 roku nowym prezesem GUM został Włodzimierz Sanocki, mgr fizyki.
Prezes kontynuował wytyczoną przez swego poprzednika linię unijną. Wiele spraw biegło automatycznie, przygotowanych jeszcze przez Mordzińskiego. Kadencja Sanockiego to ciąg dalszy realizacji
zamówień, uruchamiania i wdrażania aparatury objętej programami unijnymi. Doposażone zostały kolejne dziedziny: przepływów, ciepła, promieniowania elektromagnetycznego, pomiarów
elektrycznych i inne. Dotyczyło to w szczególności badań przepływomierzy i ciepłomierzy (Il. 184,
185), czułości widmowej (ll. 186), kąta płaskiego (Il. 187) itd.
W maju 2004 roku Komisja Europejska nadała Głównemu Urzędowi Miar prestiżowy status
jednostki notyfikowanej o nr 1440 dot. udostępniania rynku przyrządów pomiarowych, w tym
wag nieautomatycznych. Rok później Polska przystąpiła do Europejskiej Współpracy w dziedzinie
Metrologii Prawnej. Przede wszystkim był realizowany ustalony wcześniej w urzędzie plan porównań wzorców. Sanocki wiedział bowiem, że urząd, którym kieruje, jest za granicą postrzegany
jako krajowy instytut metrologiczny (NMI) i w związku z tym powinien w swych poczynaniach
integrować całe środowisko polskich metrologów przez nawiązanie bliskiej współpracy. Idei tej był
wierny do końca swej krótkiej prezesury. W tym duchu został przygotowany nowy statut urzędu,
nadany Zarządzeniem Ministra Gospodarki z 2 sierpnia 2005 roku (MP, nr 48, poz. 659), który
umożliwił dokonanie reorganizacji; nie tylko kosmetycznej. Zmian było dużo, m.in. został utworzony Sekretariat Naukowy Metrologii, do którego zadań należało skupienie wokół GUM znaczących
w kraju ośrodków naukowych, pracujących w obszarze metrologii. Powołano także komórkę ds.
metrologii interdyscyplinarnej, zajmującą się teoretycznymi zagadnieniami jednostek miar w ogóle
i terminologią. Jednak we wspomnianym statucie nie znalazło się choćby zdanie o działalności
badawczo-rozwojowej GUM. W nowym schemacie organizacyjnym zasadniczą zmianę stanowiło
utworzenie dwóch oddzielnych pionów (Załącznik 7). Do pierwszego, którym kierowała wiceprezes
Barbara Lisowska, weszły wszystkie laboratoria ściśle utożsamiane z NMI (utrzymywanie wzorców
i transfer jednostek), do drugiego zaś, którym kierował wiceprezes Jeremi Zarzycki, wszystkie
związane z metrologią prawną (legalizacją, badaniami typu i wydawaniem upoważnień). Poza
tym funkcjonowało kilka jednostek pomocniczych. Nastąpiło zakłócenie proporcji między administracyjno-legislacyjnym charakterem urzędu a technicznym i badawczo-rozwojowym. Nowy
statut powoływał Radę Konsultacyjną, której zadaniem było stwarzanie prezesowi GUM szerokiej
perspektywy na metrologię jako na całość, a nie wyłącznie oglądaną przez pryzmat administracji
miar oraz ocena kierunków działalności instytucji. Pierwszy skład rady był następujący: prof. dr
hab. Marian Miłek (przewodniczący), rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie,
prof. dr hab. Stanisław Adamczak , dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki
Świętokrzyskiej (zastępca przewodniczącego), oraz prof. dr hab. Ewa Bulska, członek Komitetu
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Chemii Analitycznej PAN, płk mgr inż. Stanisław Dąbrowski, szef Wojskowego Nadzoru Metrologicznego MON, mec. Ryszard Janczewski (doradca prezesa), prof. dr hab. Zdzisław Kabza, dyrektor
Instytutu Elektrowni i Systemów Pomiarowych Politechniki Opolskiej, dr inż. Bohdan Nikiel,
główny specjalista w Ministerstwie Gospodarki, prof. dr hab. Eugeniusz Ratajczyk, przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN, prof. dr hab. Tadeusz Skubis, dyrektor
Instytutu Metrologii i Automatyki Politechniki Śląskiej.
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM NAUKOWYM
Szczególną estymą darzył prezes Sanocki współpracę GUM z Wydziałem Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego, zapoczątkowaną jeszcze za poprzedniej prezesury. W 2003 roku przy wydziale tym
powołano Studium Podyplomowe, które stało się oczkiem w głowie nowego prezesa. Pracownicy
urzędu prowadzili na nim wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z zakresu metrologii chemicznej,
zaś prezes lubił tam uczestniczyć w uroczystościach wręczania świadectw ukończenia i w różnych
galówkach. Przez cały okres swej prezesury włączał GUM w procesy dydaktyczne także innych wyższych uczelni. Pracownicy nasi byli opiekunami praktyk studenckich i stażowych, gościli wycieczki
naukowe pracowników Politechnik: Warszawskiej, Wrocławskiej, Gliwickiej i innych. Prezes stawiał
na młodzież. Na jednym z posiedzeń Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN wysunął
pomysł ustanowienia „Nagrody dla młodych twórców im. Zdzisława Rauszera”. Ale pierwszą próbę
szerokiego dotarcia do środowisk naukowych podjął w marcu 2005 roku. Wówczas to odbyło się
po raz pierwszy w GUM posiedzenie wyjazdowe KMiAP PAN, podczas którego ze strony prezesa
padła zachęta do podejmowania prac doktorskich i magisterskich z zagadnień istotnych dla urzędu.
Wspólne zainteresowania badawcze już wkrótce połączyły GUM z Instytutem Radioelektroniki
PW nad tematem „Wzmacniacze nadawcze bardzo dużej mocy push-pull na pasmo częstotliwości
ISM 2,4 GHz”. Inna praca, pt. „Zintegrowany system sterowania i monitorowania państwowego
wzorca czasu i częstotliwości”, była realizowana wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim. W 2006
roku prezes podpisał list intencyjny o współpracy GUM z Wydziałem Elektrycznym Politechniki
Poznańskiej. W tym czasie urząd prowadził co najmniej dwa duże wspólne tematy z dziedziny
budowy i ustanowienia wzorców. Pierwszy to opracowanie państwowego wzorca momentu siły,
którego inicjatorem był Nadzór Metrologiczny MON; drugim była budowa wzorca próżni w zakresie
ciśnień (1000 – 0,1) Pa, podjęta z Państwowym Instytutem Elektroniki, z zamiarem uzupełnienia
wzorca ciśnienia utrzymywanego w GUM. I to właśnie PIE w 2005 roku został wskazany przez
prezesa na Laboratorium desygnowane do współpracy z zagranicznymi instytutami metrologicznymi w zakresie niskich próżni. Na różnych płaszczyznach i w różnej formie trwały kontakty
co najmniej z sześcioma ośrodkami naukowymi o dużym autorytecie, a mianowicie z: Centrum
Badań Kosmicznych PAN, Instytutem Łączności, Instytutem Tele- i Radiotechniki, Centrum Metrologii Wojskowej, Ośrodkiem Metrologii Sił Powietrznych, Instytutem Fizyki Półprzewodników
w Wilnie, a także z Pocztą Polską SA w zakresie atomowych wzorców czasu, transmisji czasu przy
pomocy protokołów NTP, wprowadzenia sekundy przestępnej, dystrybucji czasu drogą radiową
i systemów transferu tej wielkości.
Prezes Sanocki szczególnie wysoko oceniał uczestnictwo pracowników w seminariach, sympozjach, kongresach i różnego rodzaju imprezach technicznych związanych z metrologią. Od 2004
roku deklarował udział urzędu w Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych
EUROLAB, w trakcie których nasi pracownicy wygłaszali referaty. W Edycji 2006 targów prelegentami byli: dr P. Fotowicz, J. Lipiński, E. Michniewicz, B. Sokołowska i inni. Udział GUM był
też widoczny na Targach Przemysłowo-Technicznych CONTROL-TECH w Kielcach. Ale specjalnością prezesa były patronaty, np. w 2004 roku nad V Sympozjum nt. „Niepewność pomiarów”.
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We wrześniu 2006 roku prezes objął swymi auspicjami Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
a w lutym roku 2007 Kongres Metrologii pod hasłem „Metrologia – Narzędzia Poznawcze”. Warto
zauważyć, że w tym ostatnim wydarzeniu licznie uczestniczyli znani już z wcześniejszych prezentacji
pracownicy GUM: dr J. Borzymiński, dr A. Czubla, dr P. Fotowicz, D. Czułek, R. Szumski i inni.
W roku 2006 na Konferencji Naukowo-Technicznej w Politechnice Śląskiej pn. „Podstawowe problemy metrologii” prezes przedstawił wykład wprowadzający, zaś w sesji seminaryjnej pracownicy
GUM wygłosili rekordowo dużo, bo 15 referatów. W tym samym roku brał udział w sympozjum
Klubu Polskiego Forum ISO 9000 pt. „Metrologia w Systemach Zarządzania Jakością”. Towarzyszyły temu prezentacje wiceprezes Lisowskiej i pracowników GUM, m.in.: dr. A. Barańskiego,
P. Zawadzkiego, M. Tichego, J. Landowskiego, E. Michniewicz. W grudniu 2006 roku prezes udał
się do Słowackiego Instytutu Metrologii w Bratysławie w celu podpisania umowy o współpracy
dwustronnej. Obie strony wyznaczyły sobie następne spotkanie w marcu 2007 roku, ale w lutym
Włodzimierz Sanocki został odwołany ze stanowiska. Już 11 stycznia nie uczestniczył w Berlinie
w sesji inauguracyjnej EURAMET, delegując tam swego przedstawiciela.
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Prace nad przygotowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania jakością zostały podjęte
w końcu lat 90. ubiegłego wieku, a ich intensyfikacja przypadła na 2004 rok. Wtedy to odbywały
się odbiory techniczne ostatniej transzy aparatury zakupionej w ramach funduszu PHARE’2001.
We wszystkich komórkach ujednolicano procedury i uzupełniano księgi jakości. Rok 2005 rozpoczął
się pod znakiem przygotowań do poddania urzędu procesowi akredytacyjnemu PCA (kontestowanemu przez wielu specjalistów). W maju kierownictwo dokonało oceny systemu, a deklaracja
Polityki Jakości została podpisana przez prezesa Sanockiego 22 lipca 2005 roku. W czerwcu odbyły
się wizytacje przedakredytacyjne. Ocenę prowadzili równolegle audytorzy techniczni z udziałem
audytora wiodącego PCA. Ze względu na różnorodność dziedzin w lustracji wzięło udział 15
audytorów zagranicznych z: PTB (Niemcy), NPL (Wielka Brytania), CEM (Hiszpania), INRiM
(Włochy), MIRS (Słowenia), SMU (Słowacja), NMi (Holandia) i pięciu audytorów z Polski. Procedury
przedłużały się. Wreszcie w ostatnich miesiącach 2005 roku już było wiadome, że 21 laboratoriów
GUM i wszystkie w okręgowych urzędach miar otrzymają certyfikaty jakości na zgodność z normą
PN-EN ISO/IEC 17025 (Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących).
Dnia 29 grudnia 2005 roku PCA udzieliło akredytacji Zespołowi Laboratoriów Wzorcujących GUM. Pierwszy w historii certyfikat akredytacyjny nosił nr AP 080 i obejmował następujące
laboratoria: długości, kąta, geometrii powierzchni, pomiarów współrzędnościowych i przemysłowych, twardości, refraktometrii i polarymetrii, wzorców spektrofotometrycznych, fotometrii
i radiometrii, masy, lepkości, ciśnienia, wzorców napięcia i oporu, niskich napięć i prądów, wzorców
indukcyjności i pojemności, czasu i częstotliwości, promieniowania jonizującego, temperatury,
elektrochemii, wilgotności, materiałów odniesienia, gazowych wzorców odniesienia. Nazwy użyte
były zgodnie z dziedzinami pomiarowymi, a mniej z podziałem organizacyjnym w GUM.
W 2004 roku przypadała 85. rocznica powołania Głównego Urzędu Miar. Z tej okazji w Galerii Porczyńskich im. Jana Pawła II odbyła się uroczysta akademia, a zasłużonym pracownikom
przedstawiciel prezydenta RP wręczył odznaczenia państwowe (Il. 188). W 2006 roku wyszły
dwa numery „Biuletynu Informacyjnego Sekretariatu Naukowego GUM”, a do stycznia 2007
roku zostały wydane jeszcze trzy kolejne. Prezes Sanocki okazał dużo zmysłu praktycznego. Dla
bardziej racjonalnego wykorzystania aparatury pomiarowej forsował specjalizację laboratoriów
okręgowych urzędów miar. Ale chyba najlepiej zostanie zapamiętany jako twórca bardzo sprawnie
do dziś działającego systemu obsługi klienta.

189

XXII. KOLEJNA ZMIANA
Dnia 1 lutego 2007 roku na prezesa Głównego Urzędu Miar premier powołał mgr inż. Janinę
Popowską (absolwentkę Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego), pierwszą w historii kobietę na
tym stanowisku. Wcześniej była wieloletnim pracownikiem administracji rządowej, a od 2001 roku
mianowanym urzędnikiem państwowym. Nim otrzymała wysoki awans, piastowała stanowisko
wicedyrektora departamentu w Ministerstwie Gospodarki i okazała się osobą rzeczową, kulturalną i bardzo kontaktową. Pewną wiedzę pozwalającą na kierowanie ważną instytucją państwową
zdobyła już wcześniej, bowiem uczestniczyła w przygotowaniu projektów ustaw o towarach paczkowanych, o systemie oceny zgodności i przepisów wykonawczych do tych ustaw.
Posiadana przez nią wiedza oraz doświadczenie zawodowe były przesłankami do wnioskowania przeze mnie o powołanie jej na stanowisko prezesa GUM – tak Popowską rekomendował
Piotr Woźniak, ówczesny Minister Gospodarki. Jednym z pierwszych jej posunięć organizacyjnych
było przegrupowanie laboratoriów, uproszczenie struktur i zmniejszenie liczby kadry kierowniczej w pionie metrologii naukowej. Wiązało się to z przenoszeniem wysokiej klasy specjalistów na
stanowiska niżej uposażone, co nie budowało dobrych nastrojów i bywało odbierane jako deprecjacja dorobku wielu osób. W nowej strukturze organizacyjnej zabrakło Zakładu Laboratoriów
Badawczych – por. załącznik 8. Nie oznaczało to, że komórki wcześniej tworzące ten zakład zostały
zlikwidowane. Wróciły do struktur, z których wywiodły swój rodowód. Na szczęście nowa prezes
niczego nie odrzuciła z merytorycznego dorobku swoich poprzedników.
PIERWSZE DECYZJE
Już w 2007 roku w GUM pojawiła się deklaracja pani prezes na forach krajowych i międzynarodowych potwierdzająca wolę utrzymania linii unijnej. Od czerwca 2007 roku zaczął wychodzić
biuletyn GUM o nazwie „Metrologia”, w 2013 roku przekształcony w „Metrologię i Probiernictwo”,
ale niepodobny do swego poprzednika. Nadal urząd był członkiem międzynarodowych organizacji
metrologicznych, uczestniczył w porównaniach wzorców i w tematach normalizacyjnych, utrzymywał związki i współpracował z krajowymi ośrodkami naukowymi, uczestniczył w seminariach,
sympozjach i zjazdach. Od 2008 roku zaszła istotna zmiana w sposobie funkcjonowania urzędu.
Wprowadzono zasadę ustanawiania polityki jakości przez samo kierownictwo GUM i to na wszystkich szczeblach zarządzania. W zmienionych warunkach zadbano o realizację przez administrację
miar oceny zgodności przyrządów pomiarowych z dyrektywą MID 2004/22/WE.
Od 2011 roku GUM otrzymał nowe zadanie, a mianowicie badanie kas rejestrujących pod
kątem spełniania warunków technicznych i przypisanych im funkcji. Ocen dokonywało Biuro
Informatyki i Badania Oprogramowania, a postępowania o wydaniu zezwolenia, odmowie czy
cofnięciu prowadziło Biuro Metrologii Prawnej. Skutkować to miało przejrzystością procedur,
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a tym samym podniesieniem zaufania klientów do organów administracji. Dokonano tego niestety
za cenę rozbudowy struktur urzędniczych instytucji.
W czasie prezesury Popowskiej przybyła do pracy w GUM spora grupa młodych absolwentów
wyższych uczelni: inżynierów, fizyków, chemików (niektórzy ze stopniami naukowymi doktorów).
Własna kadra także podwyższała swe kwalifikacje na studiach wyższych różnego typu. Cała
ta grupa osób wywierała wydatny wpływ na wzrost aktywności twórczej naszego środowiska,
przejawianym w seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach i kongresach metrologii.
Do stałej tradycji wszedł udział GUM, często pod patronatem prezesa lub z jego słowem wstępnym,
w Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych w Warszawie. Regułą z tej okazji były referaty naszych pracowników. Do poznanych już wcześniej prelegentów, takich jak np.:
dr J. Borzymiński, dr A. Czubla, dr P. Fotowicz, K. Flakiewicz i B. Smereczyńska, dołączyli nowi:
dr M. Mosiądz, D. Czułek, R. Szumski i inni. Często prelekcje pracowników GUM były prawdziwą
ozdobą całych sesji seminaryjnych targów. Treści referatów ukazywały spektrum prac realizowanych w urzędzie, często mających fundamentalne znaczenie dla metrologii polskiej. Warto więc
podać przynajmniej kilka przykładów. Były więc prezentowane wyniki prac związanych z budową
wzorca państwowego liczności materii mola, wzorca napięcia elektrycznego opartego na zjawisku Josephsona i wzorca oporu elektrycznego wykorzystującego kwantowy efekt Halla, ponadto
szczegóły opracowania prototypowego stanowiska pomiarowego do badania analizatorów wydechu
metodą suchych wzorców etanolowych oraz femtosekundowego grzebienia częstotliwościowego
do odtwarzania jednostki długości (Il. 189–194). Nowe kierownictwo zdawało sobie sprawę, że
realizacja większości tematów byłaby niemożliwa bez współpracy z wyspecjalizowanymi ośrodkami naukowymi i dlatego kontynuowało linię poprzedników. Metrologia bowiem to nie dziedzina
zamknięta i elitarna, lecz otwarta i interdyscyplinarna (tę znaną prawdę często podkreślała nowa
prezes). Po wielu latach dyskusji uznano, że podstawowym warunkiem budowy wzajemnego zaufania do wyników pomiarów prowadzonych przez GUM (jako NMI) jest spójność pomiarowa.
Dlatego tak ważną stawała się pomoc i wsparcie dla urzędu środowisk naukowych własną myślą
twórczą oraz bazą wykonawczą.
KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY
W czasie prezesury J. Popowskiej Główny Urząd Miar prowadził na wielu płaszczyznach
współpracę z wiodącymi instytutami naukowo-badawczymi i wyższymi uczelnianymi w dziedzinie
budowy i utrzymania wzorców jednostek miar oraz metod pomiarowych. Służyły temu porozumienia, z których korzyści czerpała nie tylko jedna strona (GUM). Tej drugiej nie tylko przydawały
one nowych doświadczeń i prestiżu, ale były dla niej także po prostu opłacalne. Bardziej złożone
tematy współpracy miały finansowanie z funduszy EMRP. Nie sposób tu wymienić wszystkich
instytucji partnerskich, ale posłużymy się kilkoma przykładami. Wzorowa niemal współpraca
miała miejsce z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego, jedną z najbardziej liczących się placówek naukowych na świecie i sięgała jeszcze pierwszej
połowy lat 80. poprzedniego stulecia. W 2001 roku opracowany tam wzorzec temperatury dla
zakresu niskich temperatur decyzją prezesa GUM został podniesiony do rangi państwowego
wzorca jednostki miary, dzięki temu INTiBS PAN uzyskał status Instytutu desygnowanego (do
europejskiej organizacji metrologicznej EURAMET), a jego Laboratorium (utrzymujące ten wzorzec) znalazło się w bazie BIPM. Po tej dacie współpraca zeszła na grunt wspólnych okresowych
porównań obu państwowych wzorców temperatury utrzymywanych w INTiBS i GUM punktów
stałych: potrójnych argonu (-189,3442 °C), rtęci (-38,8344 °C) i wody (0,01 °C) jako definicyjnych,
obowiązujących w Międzynarodowej Skali Temperatur MST-90. Prowadzone były wspólne prace
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badawczo-rozwojowe dla zapewnienia spójności pomiarowej i ustalania stopnia równoważności
obu wzorców. Każdy z nich odtwarza metody pierwotne realizacji skali, które jednak różnią się
posiadanym instrumentarium. W INTiBS odtwarzana jest skala z zastosowaniem platynowych czujników termometrów rezystancyjnych „capsule type SPRT”, zaś w GUM z zastosowaniem czujników
typu „long-stem SPRT”. Wspólnie z GUM prowadzone prace nie ograniczały się tylko do wzorców
temperatury, lecz miały szerszy charakter, obejmujący współpracę w ramach programu EMRP.
Obie instytucje, wraz z Zakładem Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego,
realizowały kilka zadań z projektu JRP ENV07 METEOMET „Metrologia ciśnienia, temperatury,
wilgotności i prędkości w powietrzu”. Wyniki prac prezentowane były na konferencjach krajowych
i zagranicznych, budując zaufanie i uznanie specjalistów w branży.
Podjęcie współpracy z Politechniką Wrocławską umożliwiło uzyskanie środków na realizację
projektu badawczo-rozwojowego pt. „Przekazywanie jednostki rezystancji od wzorca pierwotnego
QHR do wzorców o wysokiej rezystancji, za pośrednictwem transferów Hamona”. Zakończenie
tego projektu dało możliwość przenoszenia jednostki miary rezystancji bezpośrednio od wzorca
pierwotnego, opartego na kwantowym efekcie Halla, na wzorce o dużych wartościach rezystancji,
sięgających rzędu 100 TΩ. Pozwoliło to na wzorcowanie w GUM rezystorów w pełnym zakresie
potrzeb występujących w kraju, z niepewnością uzyskiwaną tylko w najlepszych światowych laboratoriach. Inny temat z dziedziny pomiarów rezystancji był realizowany wspólnie z Uniwersytetem
Zielonogórskim, jako projekt badawczo-rozwojowy pt. „System pomiarowy do wzorcowania rezystorów wzorcowych o małych wartościach rezystancji w zakresie częstotliwości akustycznych”.
Efekty pracy pozwoliły na uruchomienie w GUM, od dawna oczekiwanego przez użytkowników,
stanowiska pomiarowego do wzorcowania rezystorów prądu przemiennego o mikrowartościach
i małych rezystancjach, począwszy od 0,001 Ω do 10 Ω, przy częstotliwości od 40 Hz do 10 kHz,
z niepewnością osiąganą w najlepszych laboratoriach światowych.
Na uwagę zasługiwała współpraca GUM z gronem instytucji w ramach Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Atomowych Wzorców Czasu i Częstotliwości. Środowisko to
tworzyły: Państwowy Instytut Łączności, Akademia Górniczo-Hutnicza, Telekomunikacja Polska
SA, Centrum Badań Kosmicznych PAN Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borowcu, Wojskowe Centrum Metrologii i wspomniany już Uniwersytet Zielonogórski. Wszystkie wymienione
instytucje uczestniczyły w tworzeniu Polskiej Atomowej Skali Czasu TA (PL) i w wyznaczaniu
międzynarodowych atomowych skal czasu TAI i UTC (Il. 195). Współpraca odbywała się również
w zakresie doskonalenia zdalnego transferu czasu za pośrednictwem systemów globalnej nawigacji
satelitarnej (GNSS), precyzyjnego światłowodowego transferu czasu i częstotliwości, prowadzenia zegarów atomowych oraz lokalnych realizacji skali czasu uniwersalnego koordynowanego
UTC (k). Alians GUM z Państwowym Instytutem Łączności obejmował doskonalenie systemu
archiwizacji baz danych i przetwarzania danych uzyskiwanych w wyniku porównań atomowych
wzorców czasu i częstotliwości, rozwijania algorytmów skal czasu, prowadzenia porównań światłowodowych i prowadzenia zegarów atomowych. Instytut stał się również jednym z sygnatariuszy
Porozumienia o współpracy w zakresie tworzenia TA (PL) oraz współorganizatorem, a także stałym
uczestnikiem spotkań Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Atomowych Wzorców
Czasu i Częstotliwości. Wspólne tematy prowadzone z Akademią Górniczo-Hutniczą obejmowały
rozwój metod precyzyjnego transferu czasu i częstotliwości z wykorzystaniem światłowodów oraz
powiązań optoelektronicznych. Światłowodowe łącze do precyzyjnego transferu sygnałów czasu
i częstotliwości pomiędzy GUM a Centrum Badań Kosmicznych PAN (Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borowcu k. Poznania), o długości około 420 km, działało w oparciu o urządzenia
skonstruowane, skalibrowane i zainstalowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Współpraca
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z Uniwersytetem Zielonogórskim była prowadzona w zakresie prognozowania atomowych wzorców
czasu i częstotliwości, w oparciu o sieci neuronowe oraz o zintegrowany system monitorowania
parametrów pracy zegarów atomowych, a także systemów pomiarowych państwowego wzorca czasu
i częstotliwości. Owocem współpracy GUM z Instytutem Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki
Warszawskiej była budowa multispektralnego interferometru do pomiaru długich płytek wzorcowych, wykorzystującego metodę dyskretnej zmiany fazy do określenia względnego przesunięcia
prążków interferencyjnych (tzw. reszty ułamkowej). Wspomniany interferometr przeszedł test
końcowy, biorąc udział w porównaniach kluczowych EURAMET.L-K1.2011. Szczegóły rozwiązania
niektórych problemów badawczych były przedmiotem publikacji na łamach międzynarodowych
czasopism naukowych o wysokiej renomie.
Współuczestnictwo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w badaniach GUM zostało
zainicjowane podczas realizacji wymienionego już projektu JRP ENV07 METEOMET. IMGW nie
występował tu jako formalny uczestnik obok GUM, INTiBS i Uniwersytetu Wrocławskiego, jednak
znaczna część zadań, podjętych przez polskich metrologów, nie miałaby racji bytu bez udziału
specjalistów z IMGW. W części technicznej pakietu WP3, dotyczącej tematu „Spójne metody
i protokoły pomiarowe dla obserwacji meteorologicznych wykonywanych na powierzchni Ziemi”,
prowadzone prace opierały się na danych uzyskiwanych od służb meteorologicznych. Służyło temu
wykorzystywanie obiektów IMGW do badań prowadzonych przez GUM (wymiana informacji,
wspólne spotkania i konsultacje). Wyniki przeprowadzonych w GUM wzorcowań, testy stabilności i wspólnych zależności wpływów temperatury, wilgotności i ciśnienia na przyrządy pracujące
w stacjach meteorologicznych stanowiły podstawę opracowania projektu założeń do procedur
wzorcowania przyrządów funkcjonujących w automatycznych stacjach pogodowych.
W MIĘDZYNARODOWYM GRONIE I NIE TYLKO
Istotnym obszarem działalności GUM, podczas prezesury J. Popowskiej, był udział naszych
przedstawicieli w pracach instytucji europejskich. Aktywność międzynarodowa przeplatała się
z działalnością statutową, informacyjną i popularyzatorską w kraju. Spośród wszystkich jej przejawów wspomnieć należy o udziale urzędu w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym
w Metrologii (EMRP). Prace były prowadzone wspólnie z polskimi ośrodkami naukowymi i Instytutami Desygnowanymi, a dotyczyły takich obszarów jak ochrona środowiska i nowe technologie.
W ciągu jego funkcjonowania GUM uczestniczył w dziewięciu projektach badawczych, a strona
polska uzyskała dziesięciokrotny zwrot poniesionych kosztów. Następcą EMRP stał się Europejski
Program na rzecz Innowacji i Badań w Metrologii (EMPIR).
Okres prezesury Popowskiej to także kontynuacja porównań kluczowych, regionalnych
i uzupełniających w ramach BIPM i EURAMET, jako rutynowej dbałości o poziom wzorców państwowych, to także obowiązek wypełniania międzynarodowej umowy o „Wzajemnym uznawaniu
państwowych wzorców jednostek miar oraz świadectw wzorcowań wydawanych przez krajowe
instytucje metrologiczne”, której GUM był sygnatariuszem od 1999 roku – por. Załącznik 9.
Stało się już tradycją coroczne uczestnictwo GUM w Międzynarodowych Targach Analityki
i Technik Pomiarowych EUROLAB. W roku 2010 Popowska była nawet członkiem rady programowej XVI edycji. Urząd zorganizował seminaria towarzyszące, a pracownicy już tradycyjnie
wygłaszali prelekcje na temat niepewności pomiaru i postępu prac nad wzorcami wykorzystującymi
zjawiska fizyczne, a także na tematy związane z działalnością krajowych NMI oraz z realizacją
programów EMPR i EMPIR. Ostatnimi, w których GUM uczestniczył za minionej prezesury, były
Międzynarodowe Targi Analityki i Techniki Pomiarowej w 2016 roku. Jednym z częstych tematów
corocznie organizowanych Międzyuczelnianych Konferencji Metrologów była dyskusja nad szeroko
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rozumianą niepewnością pomiarów. Przez długi okres był to temat dyżurny prawie wszystkich
spotkań metrologów. W latach 2010 – 2013 z referatami dotyczącymi tego obszaru wystąpiło wielu
specjalistów GUM, m.in.: dr P. Fotowicz, dr J. Borzymiński, dr A. Czubla, dr K. Falińska.
Do cyklicznych wydarzeń należały coroczne obchody Światowego Dnia Metrologa, np. w 2011
roku dla uczczenia 100-lecia zdobycia przez Marię Skłodowską-Curie Nagrody Nobla, z okolicznościowym referatem naszych pracowników (E. Kaczorowska i A. Knyziak). W 2012 roku podczas
obchodów ww. święta, tym razem pod hasłem „Mierzymy dla Waszego bezpieczeństwa”, można było
wysłuchać wystąpienia np. dr K. Falińskiej (GUM) i dr Jolanty Karpowicz (CIOP) nt. szkodliwości
wpływów pół elektromagnetycznych na organizmy żywe, wygłoszonego w ramach wspólnie prowadzonego tematu. W 2014 roku Światowy Dzień Metrologii był połączony z obchodami 95-lecia
GUM. Referat o roli GUM, jako NMI, wygłosiła urzędująca prezes. Podczas uroczystości, która
odbyła się w Ministerstwie Gospodarki, 89 pracownikom metrologii wręczono złote, srebrne
i brązowe odznaczenia za długoletnią służbę. Formę upamiętnienia tej rocznicy stanowiło wydanie
obszernej pracy zbiorowej pt. „Polska administracja Miar. Vademecum”, pod redakcją naukową
dr. Pawła Fotowicza.
Ważnymi wydarzeniami bywały Kongresy Metrologii Polskiej, za czasów prezesury Popowskiej najczęściej odbywające się pod jej protektoratem, a w 2007 roku dodatkowo z jej wystąpieniem
programowym. W sesji seminaryjnej prezentacje na aktualne tematy badawcze GUM przygotowali m.in.: dr A. Barański, dr A. Czubla, E. Dudek, dr P. Fotowicz, dr M. Mosiądz, P. Zawadzki,
E. Lenard i W. Widłaszewski. Ważnym wydarzeniem roku 2010 był kolejny Kongres Metrologii
Polskiej, na którym wiceprezes Popiołek przedstawił problemy wynikające z realizacji ustawy
Prawo o miarach, a pracownicy w około 20 referatach omówili aktualny stan realizacji prac badawczych (każdy w swojej dziedzinie). W grudniu roku 2007 odbyła się w GUM ważna konferencja
krajowa zatytułowana „Rozwój Polskiej Metrologii w kontekście współpracy naukowej w Europie”.
Udział w niej wzięli m.in. prezes Popowska, dr P. Klenovsky (MU-Czechy), prof. dr hab. E. Bulska
(UW), dr hab. A. Szmyrka-Grzebyk (INTiBS PAN) i dr W. Lewandowski (BIPM). Szerokim echem
w środowisku krajowym odbiły się przeprowadzone w GUM (2013) warsztaty pt. „Udział Polski
w Europejskich Programach Metrologicznych EMPR i EMPIR”, w czasie których zainteresowani
tematyką zostali poinformowani m.in., że program EMPIR będzie zawierać 10 modułów, a jego
realizacja przypadnie na lata 2014 – 2020. Po części oficjalnej zebrani wysłuchali referatów polskich
uczestników, przedstawicieli GUM i instytucji desygnowanych.
Do stałego programu wizyt zagranicznych należał udział przedstawicieli Polski w cyklicznych
obradach Generalnej Konferencji Miar. W 2014 roku w Wersalu miało miejsce XXV posiedzenie
tej organizacji z udziałem prezes Popowskiej, której towarzyszyła delegacja polska w składzie:
Zbigniew Ramotowski (dyrektor Zakładu Długości i Kąta w GUM), Karol Markiewicz (dyrektor
gabinetu prezesa GUM) i Maciej Dobieszewski z Ministerstwa Gospodarki. Przyjęto pięć uchwał,
w tym bardzo ważną, tyczącą funduszy na lata 2016 – 2019. Także w tym roku J. Popowska
i Z. Ramotowski wyjechali do Chorwacji na Zgromadzenie Ogólne EURAMET krajowych instytucji
metrologicznych, podczas którego dokonano wyboru przewodniczącego na lata 2015 – 2018. W 2015
roku, w Sèvres pod Paryżem, Popowska na czele polskiej delegacji w składzie: M. Dobieszewski
i K. Markiewicz uczestniczyła w ważnym spotkaniu szefów krajowych NMI pn. „Bilans CIPM MRA”.
Sferą działalności wiceprezesa Doroty Habich była metrologia prawna. Kilkakrotnie w swej
kadencji brała udział w posiedzeniach CIML, w Chinach (2013), w Nowej Zelandii (2014) i w Arcachon we Francji (2015). Uczestniczyła także w Posiedzeniach Komitetu WELMEC w Stambule
(2013) i w Belgradzie (2015). Po odwołaniu 7 stycznia 2016 roku Janiny Popowskiej ze stanowiska
prezesa Dorota Habich (urzędujący wiceprezes) pełniła obowiązki prezesa Głównego Urzędu Miar
do czasu mianowania przez premiera nowego kandydata.
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XXIII. Z KAMPUSEM W TLE
Niedługo po przystąpieniu Polski do UE było widoczne, że rodzimy system zarządzania
miarami staje się coraz mniej wydolny. W 2009 roku minister gospodarki, jako organ nadzorujący
GUM, zlecił dr. Terry’emu J. Quinnowi, międzynarodowemu autorytetowi w dziedzinie metrologii
(dyrektor BIPM w latach 1988 – 2003), opracowanie analizy krajowego systemu metrologii i zaproponowanie zmian. Nad przygotowaną oceną rozgorzała dyskusja, do której minister zaprosił
grono polskich specjalistów, wywodzących się z instytucji reprezentujących różne środowiska:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojskowe Centrum Metrologii, Politechnika Śląska,
Politechnika Warszawska, Naukowe Centrum Badań i Rozwoju, Przemysłowy Instytut Automatyki
i Pomiarów, Związek Przemysłowców Przemysłu Urządzeń Pomiarowych, firma RADWAG – Wagi
Elektroniczne, wreszcie metrologów z GUM i terenowej administracji miar. Raport Quinna, po
konsultacjach i poprawkach, posłużył do opracowania nowego Prawa o miarach, które w 2013 roku
trafiło pod obrady Rady Ministrów i na dalszą ścieżkę legislacyjną. Największe zastrzeżenia budziła
przede wszystkim zaproponowana forma prawna urzędu centralnego – oceniała na posiedzeniu
Komisji 18 grudnia 2014 roku Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, ale rozwinięcie tej myśli nie dotarło do szerszego odbiorcy. Nastał dzień 17 maja 2016 roku,
w którym Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała dr. inż. Włodzimierza Lewandowskiego
na stanowisko prezesa GUM (Il. 196).
Kim był nowo desygnowany prezes? Niektórzy znali go wcześniej i wiedzieli, że nie jest to
nominacja przypadkowa. Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
a potem dyplomant specjalizacji „mechanika nieba” na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień dr. nauk technicznych uzyskał w Państwowym Instytucie Geofizycznym w Saint-Mandé
pod Paryżem. Nim został prezesem GUM, zdobył ogromne doświadczenie, pracując dla francuskich
i amerykańskich instytucji państwowych. Przez blisko 30 lat był zatrudniony w Międzynarodowym Biurze Miar (Sekcja czasu, w Sèvres) oraz w amerykańskim Krajowym Instytucie Wzorców
i Technologii (NIST). Przewodniczył podkomisji czasu w amerykańskim Komitecie Cywilnym
GPS. Z krajową służbą czasu związany od czasów Krzysztofa Mordzińskiego. Teraz przybył do
GUM z misją stworzenia warunków umożliwiających rozwój zaplecza naukowo-badawczego GUM.
TERAŹNIEJSZOŚĆ I NIEDALEKA PRZYSZŁOŚĆ
Na progu swej kadencji, nowy prezes udzielił wywiadu biuletynowi „Metrologia i Probiernictwo” (2016, nr 2), w którym wypowiedział swe credo, stwierdzając, iż instytucja rządzona przez
wszystkich poprzednich prezesów jest tak skonstruowana, że ten prowadzący może tylko podpisywać dokumenty, ewentualnie wykonać jakieś ruchy kadrowe […]. Inaczej mówiąc – urząd
mógłby funkcjonować bez udziału prezesa. I to głównie dzięki personelowi, który poczuwa
się do właściwego wykonywania obowiązków. A kontynuując ocenę minionej sytuacji, dodał:
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Chodzi mi przede wszystkim o prace badawcze wokół wzorców i związanych z tym metod pomiarowych, ale przede wszystkim o interakcję z przemysłem. Tego w mojej ocenie [dotąd – AB]
prawie nie było. Kontakt z przemysłem ograniczał się do czynności rutynowych [….]. Zadanie
[…], które otrzymałem od rządu, polega na tym, aby nie ograniczać się do pełnienia urzędu, ale
podjąć się jego głębokiej reformy. Co do planów na najbliższą przyszłość ujawnił, że GUM zbuduje kampus laboratoryjny, na obrzeżach Warszawy, albo i dalej. Główna siedziba pozostanie
jednak w obecnym historycznym budynku wraz z częścią laboratoriów i administracją. W nowej lokalizacji miałyby znaleźć się przede wszystkim laboratoria prowadzące prace wrażliwe na
zakłócenia środowiskowe. To była jego autorska wizja, którą układał w swej wyobraźni jeszcze na
długo przed objęciem stanowiska prezesa, potem zostało (bagatela) tylko przekonać do swoich
racji decydentów. To wszystko plany na przyszłość, a na początku cały dotychczasowy stan organizacyjny uległ gruntownemu przeobrażeniu, przypominając struktury zagranicznych instytutów
metrologicznych. Miejsce dawnych zakładów zajęło 10 mocno wyprofilowanych samodzielnych
laboratoriów (Załącznik 10).
Na mocy Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2001 r. Nr 36, poz. 636)
i z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy Prawo o miarach (Dz. U., poz. 976), została powołana 15-osobowa Rada Metrologii – jako ciało doradcze i konsultacyjne prezesa, reprezentujące
ośrodki uczelniane, przemysłowe i konsumenckie. We wrześniu 2017 roku odbyło się jej pierwsze
posiedzenie pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Bulskiej, dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Kolejnym ważnym posunięciem było powołanie zespołów konsultacyjnych,
które pochylą się nad nowymi metodami pomiarowymi, ale również nad powstawaniem nowych
wzorców. W efekcie powstało ich dziewięć, a więc do spraw: Zdrowia i bezpieczeństwa żywności,
Energii, Technologii i procesów przemysłowych, Infrastruktury i zastosowań specjalnych, Środowiska i zmian klimatycznych, Pojazdów o napędzie elektrycznym, Regulacji rynku, Probiernictwa
i Rozwoju przemysłu województwa świętokrzyskiego. W ten sposób urząd, poszukując najwłaściwszych dróg rozwoju polskiej metrologii, stał się szeroko otwarty na opinie wszystkich środowisk
społecznych, modernizując i ustanawiając nowe wzorce pod kątem nowoczesnych technologii
i polityki innowacyjności (Il. 197–199).
Ważnym wydarzeniem końca roku 2017 było zatwierdzenie przez ministra rozwoju i finansów
„Strategii Głównego Urzędu Miar na lata 2018 – 2021”. Dokument określił w czteroletniej perspektywie kluczowe cele i zadania dla całej administracji miar i administracji probierczej. Dotyczyły one
realizacji takich priorytetów jak np.: modernizacja wzorca masy wynikająca z redefinicji kilograma,
opartej nie jak dotąd na artefakcie, lecz na stałej fizycznej oraz udoskonalenie atomowego wzorca
czasu i częstotliwości, poprzez rozszerzenie wzorca pomiarowego o fontannę cezową i maser wodorowy. Pierwszy z wymienionych tematów pozostawał w związku budową w kraju próżniowego
komparatora masy, o rozdzielczości 0,1 µg, w pełni zautomatyzowanego. Urządzenie to zostało
wykonane w przez jedną z polskich firm i w 2018 roku poddane w GUM testom oraz regulacji.
Temat pomiarów masy jest w ogóle rozwojowy, bowiem wiąże się w przyszłości z budową wagi
Kibble’a, służącej do definicyjnego odtwarzania jednostki masy (po jej redefinicji w 2019 roku).
Czas przynosił dalsze zmiany w urzędzie. Istotnym novum w jego działalności stało się
zniesienie z dniem 1 stycznia 2018 roku organów administracji, jakimi byli naczelnicy obwodowych urzędów miar, z jednoczesną likwidacją urzędów obwodowych i przekazaniem czynności
okręgowym urzędom miar.
Na początku lutego 2018 roku zaczęły nabierać realnego kształtu plany budowy kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Podczas sesji Rady Miejskiej w Kielcach radni
przegłosowali przekazanie gruntu w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa. Dotyczyło to

198

nieruchomości o powierzchni około 13 ha położonej u podnóża góry Telegraf, przy zbiegu ulic
Wrzosowej i ks. Jerzego Popiełuszki, w pobliżu drogi krajowej nr 73. To tu zaplanowano lokalizację
inwestycji składającej się z 250 pomieszczeń o 13 wolno stojących pawilonach zróżnicowanego
kształtu i wysokości (Il. 200). Ma tam powstać obiekt laboratoryjno-badawczy o powierzchni około
15 tys. m², którego koszt budowy oszacowano na 200 mln zł. Dnia 8 czerwca 2018 roku GUM ogłosił
konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej całości. Po jego rozstrzygnięciu
rok 2019 będzie poświęcony na opracowanie szczegółowej dokumentacji. W roku 2020 zostanie
ogłoszony przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy robót. Budowa potrwa do 2023 roku.
Naturalnym źródłem pozyskiwania kadry będzie miejscowe środowisko uczelniane: Politechniki
Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
W dniu 18 maja 2018 roku, w którym przypadał Światowy Dzień Metrologii, nastąpił początek obchodów jubileuszu Stulecia Głównego Urzędu Miar. Uroczystość poprzedziło nabożeństwo
w kościele św. Antoniego, przy ul. Senatorskiej, po czym w gmachu urzędu prezes dokonał odsłonięcia popiersia dr. Zdzisława Rauszera, wykonanego przez artystę rzeźbiarza Jana Kuracińskiego,
absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ucznia prof. Mariana Wnuka.
Dnia 25 września 2018 roku dr Włodzimierz Lewandowski został odwołany ze stanowiska
prezesa Głównego Urzędu Miar. W liście pożegnalnym do załogi wyraził przekonanie, że jeszcze
bardzo wiele pozostaje do wykonania, aby osiągnąć oczekiwany stan naszej instytucji jako
wiodącej w światowej metrologii, ale wierzę w to, że dalsza dynamika rozwoju GUM i struktur
terenowych będzie utrzymywana na obecnym bądź jeszcze wyższym poziomie.
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POSŁOWIE
Na kartach książki prześledziliśmy powstanie i rozwój miar na przestrzeni wieków oraz chronologię ich kodyfikacji w Polsce od pierwszych ustaw, jakimi były Bulla gnieźnieńska z 1136 roku
oraz Statuty krakowsko-wareckie z 1423 roku, przez okres Rzeczypospolitej szlacheckiej i Polski
porozbiorowej, aż do odzyskania niepodległości, a potem czas odbudowy i niełatwej egzystencji.
Stworzony w 1918 roku i funkcjonujący przez cały wiek nowoczesny system zarządzania
miarami, z różnymi zawirowaniami dziejowymi, rozwijał się i przetrwał do dziś. Po przystąpieniu
naszego kraju do Unii Europejskiej został uznany za jeden z fundamentów ogólnoświatowego systemu metrycznego. Twórcą i jego pierwszym organizatorem był dr inż. Zdzisław Rauszer, pierwszy
dyrektor Głównego Urzędu Miar, powołany na to stanowisko 1 kwietnia 1919 roku. To on, z grupą
wiernych mu towarzyszy walki i pracy, dwukrotnie trudu tego dokonał, po I i po II wojnie światowej. Szczególnie ostatnia wojna byłą prawdziwą hekatombą dla GUM i dla całej administracji
miar, gdy wielu naszych pracowników zostało zamordowanych przez okupantów, zginęło w obozach i w publicznych egzekucjach, siedziby urzędów zostały zniszczone, a wraz nimi prawie całe
mienie ruchome i nieruchome. Ci, którzy uniknęli eksterminacji i deportacji, walczyli na frontach
II wojny i w ruchu oporu w kraju i na Zachodzie. W 1945 roku wszystko trzeba było zaczynać od
nowa, w nieporównywalnie trudniejszych warunkach niż po 1918 roku, w kraju opuszczonym przez
niedawnych sojuszników, doszczętnie zniszczonym i ograbionym, z granicami skrajnie różniącymi
się od przedwojennych. Mimo olbrzymich trudności, entuzjazm odbudowy był tak wielki, że rok
1951 można było już uznać za początek sprawnie działającej administracji miar.
W ciągu stu lat istnienia, urząd przetrwał dwie wojny i powstanie warszawskie, pracował
w różnych systemach politycznych i pod dwiema okupacjami, trwając nieprzerwanie w służbie jednolitości i rzetelności miar. Na ten fenomen złożył się trud kilku pokoleń naszych pracowników: od
prezesów, dyrektorów, naukowców, specjalistów, laborantów, urzędników, po pracowników obsługi,
spośród których tylko nieliczni z nazwiska zostali wymienieni na kartach książki. To ich wszystkich
jest zasługa i dzisiejsze święto, zarówno żyjących, jak i tych, których już zabrakło między nami.
Przez cały okres 100 lat GUM był zawsze agendą rządową, a osoba kierująca reprezentantem
aktualnej opcji. W tym okresie instytucją kierowało 13 dyrektorów (prezesów). Najdłuższej trwała
kadencja Zdzisława Rauszera, bo 30 lat, najkrótsza, niecałe 2 lata, Romana Kobusa. W międzyczasie zmieniała się pięciokrotnie nazwa instytucji: GUM, CUJM, PKNiM, PKNMiJ, a od 1994 roku
z powrotem wróciła pierwsza historyczna nazwa. Pełny wykaz kierownictwa i zmian nazewniczych
instytucji podano w Załączniku 11. Ale ostatnia prezesura Włodzimierza Lewandowskiego była
szczególna. Otworzyła bowiem wrota w kolejny wiek istnienia Głównego Urzędu Miar z całkowicie
realną wizją nowoczesnego kampusu laboratoryjnego w Kielcach, który zapełnią nasi następcy
wywodzący się z lokalnego środowiska naukowego.
I jakże aktualny staje się dla przyszłych pokoleń testament dziejowy dyr. Rauszera, wypowiedziany w reskrypcie pożegnalnym z 1949 roku: Dyrektorzy się zmieniają – instytucja trwa.
Jej służcie nadal z tą samą wiernością. Chciejcie pamiętać zawsze, że prawdziwe urzędowanie
w urzędzie państwowym, a szczególnie naszym – to walka prawdy przeciw fałszowi, ładu przeciw nieładowi i dobra publicznego przeciw korzyściom osobistym. Do szczególnej roli powołani
jesteście…
BENE ID TIBI VERTAT!
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Ilustracje

1. Bezmian (ZGUM sygn. 016-03124).

2. Żerdnicy (A. Janiszek, O pomiarach długości w Polsce,
1988, tekst na wystawę w Muz. Techniki (ZGUM).

3. Herb Własny Boratynich. Rysunek z pieczęci sygnetowej Teresy Boratyni z 1695 r. (wg oryginału gipsowego
w Muzeum Czapskich – oprac. Autora).

5. Strona tytułowa Misura Universale, wg https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Misura_Universale_2.png (dostęp1.12.2018)
4. Obserwatorium astronomiczne UW
w Alejach Ujazdowskich (ZAB).
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6. Tablica na domu przy ul. Kanonia 8, w którym w latach
1800-1823 miało swą siedzibę Towarzystwo Przyjaciół Nauk
(ZAB).

7. Stanisław Staszic, minister stanu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, prezes Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego, działacz społeczny i gospodarczy („Tygodnik Ilustrowany” 1916 nr 5).

8. Ćwierćkorzec miary nowopolskiej – 1819 (ZGUM sygn. nr 16-003360).

9. Julian Rauszer (Al. Kraushar, Palestra Warszawska 1866-1876. W. 1919).
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10. Julia Rauszer z synem Zdzisławem
– ok. 1879 r. (ZAR).

12. Szkoła Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, pierwsze w Warszawie miejsce pracy Rauszera po powrocie ze studiów (APW
Ref. Gabar. sygn. 3298).

13. Krakowskie Przedmieście 39. Tu Zygmunt Muszkat prowadził handel dziełami sztuki (ZAB).

14. Fragment drzewa genealogicznego
Muszkatów (Oprac. Autora).

11. Zdzisław Rauszer („Świat” 1927 nr 37)
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16. III Gimnazjum Męskie, przy Krakowskim Przedmieściu róg Traugutta
(ZAB).

15. Karolina Szmurło
(„Tygodnik Ilustrowany” 1895 nr 15).

17. Główna Izba Miar i Wag w Petersburgu (ZJM).

18. Pracownicy Urzędu Cechowniczego w Lublinie – 1918. Po środku kierownik izby płk inż. Adam (nazwiska brak),
trzeci od prawej Stanisław Muszkat (ZGUM).
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19. Gmach Banku Polskiego, wg projektu Antonio Corazziego i Jana Jakuba Gaya. Stan z 1888 r. (IS nr 40486).

1
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Leszno
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20. Plan zabudowy ul. Rymarskiej i okolic – stan z 1762 r.; 1 – pałac Leszczyńskich (Czartoryskich), 2 – pałac Ogińskich,
3 – pałac Potockich (Zamoyskich), 4 – pałac Mniszchów (Resursa Kupiecka). Oprac. Autora.
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21. Fragment fundamentów oficyny pałacu Ogińskich odsłoniętych w 1995 r. na III
podwórzu GUM, w okolicy laboratorium
badań gazomierzy (ZAB).

22. Elektoralna, strona parzysta. Widok w stronę Orlej (około
1910 r.). Na pierwszym planie widoczna posesja nr 22 (http://
www.szukamypolski.com/strona/foto_gap/1822 - dostęp
22.05.11.2017).

23. Poświecenie tablicy Antoniego Malczewskiego na budynku Elektoralna 3 – 1903 r. (IS nr neg. 4967).
25. Elektoralna 5/7 (IS nr neg. 7361).
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24. Fragment kolumny z domu Elektoralna 4 (ZAB).

26. Elektoralna 6, w głębi ul. Orla – 1934 r. (IS nr neg. 7360).

27. Szpital Św. Ducha. Elektoralna 12. Lata trzydzieste XX w. (Chomętowscy-Fund. Archeologia Fotografii
sygn 032-A-02489).

28. Elektoralna 15 róg Zimnej – 1902 r. (IS nr 104969).

29. Elektoralna 20, dom w którym mieszkał Juliusz Słowacki
– około 1910 r. (NAC sygn. 1-U-6656).

30. Orla 8. Kamienica
Henryka Kaftala
(IS sygn. 10383).
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31. Projekt regulacji Placu Bankowego (1825 r.). Oprac. Autora.

32. Rymarska róg Elektoralnej. Bank Polski w okresie międzywojennym. Iza Skarbowa (NAC sygn. 1-G-391).
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33. Zegar i termometr Girarda na gmachu b. Banku Polskiego (lata osiemdziesiąte XIX wieku) („Tygodnik Ilustrowany”
871, t. 8).

35. Elektoralna 2. Budynek Kasy Bankowej – 1915 r.
(IS nr neg. 7357).

34. Rymarska róg Elektoralnej, sala balowa w Izbie skarbowej (NAC 1-G-6290-3).
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36. Fragment „traktu corazziańskiego”; spojrzenie od strony Elektoralnej (ZAB).

38. Klatka schodowa paradna w gmachu
przy Elektoralnej 2. Żelazna balustrada
prawdopodobnie autorstwa J.J. Gaya
– lata międzywojenne
(NAC sygn. 1-A-2204-4).

40. Wejście do oficyny Banku Polskiego, wzniesionej przez
Juliana Ankiewicza w latach 1865-1866. Obecnie wejście do
Urzędu Probierczego. Stan współczesny (ZAB).

214

37. Oficyna Banku Polskiego. W latach międzywojennych budynek Ministerstwa Przemysłu i Handlu – 1927 r.
(NAC sygn. 1-A-2204-1).

39. Sala konferencyjna w gmachu Ministerstwa Przemysłu i Handlu (NAC sygn. 1-A-2204-3).
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41. Fontanna przy Rymarskiej r. Elektoralnej. W tle Pałac Ministrów Skarbu, w czasach carskich I Gimnazjum Żeńskie
– prawdopodobnie 1936 r. (NAC sygn. 1-U-6631-1).

42. Powitanie min. Antoniego Romana i pożegnanie ministra dr. Romana Góreckiego przez pracowników MPiH, 15 maja
1936 r.; w pierwszym rzędzie od prawej: wiceminister M. Sokołowski, min. R. Górecki, min. A. Roman, dyr. Z. Rauszer
(NAC sygn. 1-A-2165).
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43. Powrót min. Eugeniusza Kwiatkowskiego z wizyty w krajach skandynawskich – 1930 r. (NAC sygn. 1-D-1214).

45. Inż. Andrzej Wierzbicki, minister przemysłu i handlu, w latach międzywojennych prezes Lewiatana. Wyjazd do Moskwy
z grupą przemysłowców polskich – 1930 r, (NAC 1-G-1159-1).
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46. Kasztanowiec na I podwórku GUM, posadzony prawdopodobnie ręką księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego – lata
międzywojenne (NAC sygn. 1-A- 2204-2).
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47. Odsłonięcie popiersia Józefa Piłsudskiego w gmachu Ministerstwa Przemysłu i Handlu – 19 marca 1934 r., w dniu
imienin Marszałka; w 1 rzędzie: ks. prał. Antoni Około-Kułak, obok min. dr Ferdynand Zarzycki (NAC sygn. 1-A-145-20).

48. Miasta gubernialne. Oprac. Autora.
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49. Gmach Chemii Politechniki Warszawskiej, pierwsza siedziba (warszawskiej) Izby Miar i Wag (ZAB).

44. Inż. Antoni Olszewski – minister przemysłu i handlu – około 1925 r.
(NAC sygn. 1-A- 2154).

50. Piękna 66a. Siedziba (warszawskiej) Izby Miar i Wag i Urzędu Miar
m. st. Warszawy (ZAB).

51. Cecha (warszawskiej) Izby Miar i Wag
Wagon-Objazdowa Izba Miar i Wag
– około 1910 r. Oprac. Autora.
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52. Dane statystyczne o działalności (warszawskiej) V Izby Miar i Wag. Oprac. Autora.

56. Prof. Stanisław Kalinowski,
kierownik Instytutu Fizycznego
(ZAJ).

53. Wagon-Objazdowa Izba Miar i Wag – około 1906 r. (ZJM).
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54. Waga miejska w Nysie z 1602 roku i żelazna płyta z wzorcem długości, pierwsza połowa XX wieku (ZGUM).

55. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Krakowskie Przedmieście 66a (ZAB).
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58. Dane statystyczne o działalności Stacji Sprawdzania
Przyrządów Pomiarowych (1905-1935). Oprac. Autora.

57. Krakowskie Przedmieście 66a Oficyna, w której
w latach międzywojennych mieścił się Instytut Fizyczny
(ZAB).

59. Obserwatorium Geofizyczne w Świdrze
– stan współczesny (ZAB).

60. Wizerunek pierwszej cechy legalizacyjnej Urzędu Miar
m. st. Warszawy z 1916 r. (ZAJ).

61. Strona tytułowa - projekt pierwszej ustawy o miarach
z 1916 roku (ZAJ).
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62. Strona tytułowa Dekretu o miarach z 8 lutego1919 r. (Dz. Praw Państwa 1919, nr 15, poz. 211).
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19190150211/O/D19190211.pdf (dostęp 30.11.2018).
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63. Urządzenie do badania liczników trójfazowych
w GUM – około 1928 r.
(„Przegląd Techniczny” 1929 nr 4-5).

64. Przyrząd Stückharta do badania manometrów
– około 1928 r. („Przegląd Techniczny” 1929 nr 4-5).

65. Pracownia gazomierzy
– około 1928 r.
(„Przegląd Techniczny” 1929 nr 4-5).
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66. Podział terytorium Polski na okręgi administracji miar w okresie międzywojennym. Oprac. Autora.
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67. Dane statystyczne o działalności administracji miar 1919-1938 (Oprac. Autora).

68. Narada naczelników okręgowych urzędów miar w Warszawie – 1925 r.;
od lewej: Marian Narkiewicz, Józef Sasinowicz, NN, dyr. Z. Rauszer, Leon Prawdzic-Szczawiński, Tadeusz Smoleński, Leon
Szymański, Kazimierz Biehler. (ZGUM sygn. MM 2293).
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69. Zjazd naczelników okręgowych urzędów miar w GUM – około 1927 r.; od lewej w pierwszym rzędzie: NN, Tadeusz Smoleński, Stanisław Muszkat, Tadeusz Sągajłło, Zdzisław Rauszer, Józef Sasinowicz, Leon Prawdzic-Szczawiński, Stanisław
Krzywicki, Zbigniew Wlassics, w drugim rzędzie: Jan Werner, NN, Stanisław Markiewicz, NN, W. Pietraszewicz, pozostali
nierozpoznani (ZGUM).

70. Grupa pracowników OUM-Lublin – lata trzydzieste XX w.; w środku inż. Stanisław Krzywicki, naczelnik okręgu (AJ).
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71. Pracownicy Lotnego Urzędu Miar (Lublin), w Zakładzie Naprawy Wag J. Cybulskiego, Łosice – 1934 r. (ZGUM).

72. Pracownia elektryczna OUM-Lublin – 1948 r. (ZGUM).

229

73. Zjazd kadry OUM-Lwów – 1932 r.; w pierwszym rzędzie od lewej: Włodzimierz Pańkowski, Nina Lewkowiczowa, Stanisław Tęczyński, Helena Sałabanowa, Jan Werner, Zdzisław Rauszer, Zbigniew Wlassics, Stanisław Towarnicki, Dunia
Allerhand, Stanisława Zieglerowa; w drugim rzędzie od lewej: Stanisław Lewkowicz, Jan Kiczek, Tadeusz Wierzbiński, Lusia
(brak nazwiska), Stanisław Koss, Wanda Komarowa, Feldman (brak imienia), Ernest Müller, Franciszek Kamiański, Alojzy
Muszyński, Alojzy Łagowski, Wilhelm Brzozowski, Seweryn Pöckh, Marian Stokfisz, Zofia Popławska, Eugeniusz Morawski,
Tadeusz Kawecki; w trzecim rzędzie od lewej: Stefan Piotrowski, Marian Nowak, Eugeniusz Chemczuk, Władysław Szaynok,
Bogdan Czerny, Władysław Fogelman, Henryk Kolischer, Władysław Bursztyn, Józef Noworyta, Wacław Kubiček, Stanisław
Kłos, Tadeusz Szenderowicz (ZGUM).

74. Wizytacja Lotnego Urzędu Miar
w Turce k. Stryja, przez Naczelnika Okręgowego Urzędu Miar we Lwowie
Stanisława Tęczyńskiego – 1933 r.
(ZGUM).
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75. Zjazd kierowników MUM we Lwowie – 1932 r.; od lewej: Stanisław Konopasek, Rudolf Tymicz, Stanisław Witkowski,
Franciszek Kamiański, Henryk Kolischer, Stanisław Tęczyński, Mieczysław Nowak, Tadeusz Sadłowski, Tadeusz Romanowski,
Seweryn Pöckh, Władysław Miziura, Kazimierz Piorunowski, Józef Antoń, Dunia Allerhand, Stanisław Kłos, Ernest Müller,
Zbigniew Wlassics, Romuald Feldmann, Tadeusz Wiktor, Józef Szkowron, Bogdan Czerny, Mąsiorowski (brak imienia),
Olejniewicz (brak imienia) (ZGUM).

76. Lotny Urząd Miar
(agenda Okręgowego Urzędu Miar)
we Lwowie – 1932 r. (ZGUM).
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77. Sprawdzanie wagi wozowej. Bełz k. Żółkwi – 1932 r. (ZGUM).

78. Sprawdzanie zbiorników do ropy naftowej. Schodnica – lipiec 1932 r. (ZGUM).
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79. Kurs elektryczny w OUM-Lwów – 1936 r.; od lewej siedzą: Franciszek Kamiański, Teofil Owczarek, Stanisław Markiewicz,
mgr Nikodem Nowotarski, inż. Stanisław Kłos, Józef Noworyta; stoją: inż. Adam Baczyński, inż. Marian Rygielski, Seweryn
Pöckh, NN, Władysław Miziura, Tadeusz Wiktor i Mieczysław Nowak (ZGUM).

80. Grupa wykładowców i uczestników kursu elektrycznego we Lwowie – 1936 r.; od lewej stoją: Władysław Miziura, Stanisław Dawidowicz, inż. Adam Baczyński, Tadeusz Wiktor, Seweryn Pöckh, inż. Marian Rygielski;
siedzą Teofil Owczarek i inż. Stanisław Kłos (ZGUM).
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81. Otwarcie MUM w Katowicach – 8 lipca 1922 r.;
od lewej: Józef Kostorz, Paweł Russek,
Leon Prawdzic-Szczawiński (ZGUM).

82. Legalizator Teofil Owczarek przy urządzeniu do sprawdzania liczników trójfazowych w OUM-Katowice – 1933 r. (ZUMK).
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83. Inż. Eugeniusz Żochowski i Teofil Owczarek na punkcie legalizacyjnym w Elektrowni Łaziska Górne – 1934 r. (ZUMK).

85. Grupa pracowników OUM-Wilno – 1927 r.; od lewej: NN, Władysław Wyzgo, Jadwiga Boimska, Józef Sasinowicz,
pozostali NN. (ZGUM).

235

84. Punkt legalizacyjny w Fabryce Polski Wodomiar w Poznaniu – 1936; pierwszy od lewej legalizator Krawiec – imienia
nie udało się ustalić (ZUMP).

86. Wizerunek cechy legalizacyjnej
OUM-Wilno na początku lat dwudziestych.
Zwraca wagę bardzo nistaranne wykonanie,
świadczace o całkowitym
braku profesjonalizmu.
Opr. Autora.
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87. Prof. dr inż. Włodzimierz Krukowski, współpracownik
naukowy GUM, organizator Oddziału zamiejscowego GUM
przy Politechnice Lwowskiej (ZAM).

88. Prof. inż. Artur Metal, asystent prof. Krukowskiego,
później wieloletni członek Rady Naukowej GUM (ZAM).

89. Termostat olejowy do badania ogniw wzorcowych przez zespół prof. Krukowskiego na Politechnice Lwowskiej
– koniec lat trzydziestych XX w. (ZAM).

90. Dr Witold Kasperowicz,
zastępca naczelnika działu I Technicznego
– 1935 r. (ZEF).
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91. Dwudziestolecie Głównego Urzędu Miar – 1 kwietnia 1939 r. Bankiet w restauracji „Pod Bukietem” przy ul. Nowy
Świat 5; w środku za stołem; dyr. Rauszer, po jego lewej stronie Stanisław Muszkat, po prawej – Józef Sasinowicz, dalej
Józef Roliński, Hilary Dziewulski; w pierwszym rzędzie (przy syfonie z profilu) Antoni Richter, obok w prawo Włodzimierz
Pietraszewicz, pozostali nierozpoznani. (ZGUM).

93. Manewry oddziału samoobrony na podwórku gmachu przy Elektoralnej 2 – wiosna 1939 r.
Raport przyjmuje dyr. Rauszer (ZEA).
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92. Inż. Józef Rząśnicki, organizator pracowni elektrycznej GUM
– lata trzydzieste XX w. (ZAB).

94. Fragment akumulatorni
w OUM-Katowice – 1940 r.
(ZUMK).
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95. Prostowniki w OUM Katowice – 1940 r. (ZUMK).

96. Kompensator prądu stałego firmy Siemens w OUM-Katowice – 1940 r. (ZUMK).
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97. Obwieszczenie okupacyjne o terminach funkcjonowania Objazdowego Urzędu Miar we Lwowie na terenie powiatu
kołomyjskiego – 1943 r. (ZGUM).

98. Elektoralna róg Przechodniej – 9 maja 1970 r. Miejsce egzekucji dokonanej przez Niemców 6 sierpnia 1944 r. na stu
osobach wyprowadzonych z budynku GUM (Z GUM).
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100. Płonąca Hala Mirowska (MPW sygn. MPW-IP/6407).

101. Wypalony gmach Banku Polskiego, w którym ukrywał się Mieczysław Dymitrowski – stan z około 1946 r.
(Zbiór PAP/Zdzisław Wdowiński).

242

99. Mieczysław Dymitrowski, który
cudem uniknął śmierci w Hali Mirowskiej (ZAJ)

102. Eksodus ludności z okolic Elektoralnej do obozu w Pruszkowie
(MPW sygn. MPW-IP/1796).

103. Tablica na I Hali Mirowskiej
upamiętniająca 510 ofiar egzekucji (ZAB).
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105. Kamień spod pomnika pomordowanych
profesorów lwowskich (ZAB).

104. Pomnik profesorów lwowskich na Wzgórzach
Wuleckich, zmordowanych przez Niemców 4 lipca
1941 roku (ZAB).

106. Inż. Włodzimierz Pietraszewicz, pracownik naukowo
-badawczy GUM – fot. powojenna, ojciec Bronisława (ps. „Lot”),
uczestnika zamachu na F. Kutscherę (ZAJ).
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108. Wilhelm Weihs vel Weiss, ojciec Eugeniusza
ps. „Biały”, poległego na Czerniakowie
w powstaniu warszawskim (ZGUM).

107. Głaz w Al. Ujazdowskich 23, upamiętniający „Lota” i jego towarzyszy w akcji na Kutscherę (ZAB).
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110. Ruiny budynku Elektoralna 3. Zdjęcie wykonane z gmachu GUM w odbudowie – 1947 r. (ZGUM).

111. Ruiny budynku Elektoralna 4. Przez rumowisko widoczne resztki kamienicy nr 11 – zima 1945 r. (ZGUM).
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109. Mogiła „Białego” na Powązkach Wojskowych (ZAB).

113. Pierwotna wersja tablicy w holu gmachu GUM
z niepełną liczbą ofiar zbrodni wojennych (ZAB).

112. Zniszczona maszynownia pracowni elektrycznej – styczeń 1945 r. (ZGUM).
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Działki pracownicze
Ogrody Min. Skarbu

5

114. Zarys granicy Getta przebiegającej przez budynek GUM w 1942 roku. Oprac. Autora.

116. Półokrągły świetlik w oficynie mieszkalnej GUM - przejście na stronę aryjską (ZAB).
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Getto
Strona aryjska

4

7

6
5

32

Legenda

Elektoralna
11
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44

Senatorska

3/5

2

4

36

4

G U M

1
8
17

42

6
G

38

Bramy do Getta
Droga do wolności

115. Elektoralna. Mur wzdłuż ulicy, który oddzielał dwa światy. (ŻIH sygn.WAR 1324).
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117. Londyńska 9, dom w którym mieszkał Seweryn Wielanier (ZAB).

118. Rysunek złożeniowy „Błyskawicy” sygnowany przez inż. Seweryna Wielaniera (ZGUM).
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119. Józef Pałka, mechanik w GUM, wykonawca części do pm. „Błyskawica” – fot. z 1969 r. (ZGUM).

120. Montaż „Błyskawic”. Przy warsztacie st. sierż. Józef Pajączkowski (MPW, sygn. MPW-IN/364).
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122. Dr hab. inż. Józef Roliński, kierownik ekspozytury GUM, profesor
UW – koniec lat czterdziestych XX
wieku (ZGUM).
121. Dyrektor Rauszer w tymczasowej siedzibie GUM w Bytomiu – 1947 r. (ZAR).

123. Komparator prądu przemiennego (500 V/5A,
f = 50 Hz) firmy Eliot-Fisher (ZWB).

124. Widok na zrujnowaną ul. Elektoralną
– początek 1947 r.
Częściowo widoczny
dom nr 3 oraz nr 5/7
(ZGUM).
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125. Odbudowa wejścia głównego
GUM– 1947 r. (ZKW).

126. „…Pozostały nam tylko ruiny i zgliszcza”. Z przemówienia dyr. Rauszera na
poświęceniu kamienia węgielnego – październik 1947 r. (ZGUM).
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127. Budynek „G” nadbudowany w 1948 r. (ZGUM).

128. Odbudowa przejazdu bramnego
gmachu GUM – 1947 r. (ZKW).
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129. Inż. Andrzej Wierzbicki z synem Jerzym Wierzbickim, którego projekt był podstawą budowy domów przy Elektoralnej
4/6. Zdjęcie sytuacyjne wykonane na ul. Marszałkowskiej około 1950 r. (ZKW).

130. Inż. Jerzy Jasnorzewski, kierownik odbudowy, później
docent w GUM i wicedyrektor OIML (ZGUM).
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131. Odbudowa budynków mieszkalnych przy Elektoralnej 4/6 – 1948 r. (ZGUM).
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132. Hala wysokich napięć, zbudowana
od podstaw i wyposażona – początek lat
pięćdziesiątych XX w. (ZWB).

133. Dyr. Rauszer na IX Generalnej Konferencji Miar w Paryżu 15 października 1949 roku (ZAR).
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134. Ośrodek Wypoczynkowy Okręgowego Urzędu Miar
w Bydgoszczy „Funka”. Widok na brzeg Jeziora Charzykowskiego. (ZAB).

136. Grobowiec Zdzisława Rauszera na warszawskich
Powązkach – 1994 r. (ZWT).

135. Pawilon Landys-Gyr na Targach Poznańskich w 1949 roku. Od lewej mgr Ludwik Zajdler, dyr. Rauszer i mgr inż. Erhard
Schulz (Szulc od 1953 r.) pracownik GUM (ZGUM).
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137. Doc. inż. Hilary Dziewulski – pierwszy w historii prezes
GUM (ZGUM).

138. Wzorcowy gęstościomierz do zboża ¼ litra do sprawdzania gęstościomierzy użytkowych (ZBP).

139. Warsztaty. Jan Lech, tokarz-brygadzista (ZGUM).

140. Warsztaty. Ferdynand Skubik, mechanik (ZGUM).

141. Jubileusz 10.lecia GUM. Za stołem prezydialnym: od prawej, doc. H. Dziewulski – prezes, St. Muszkat – wiceprezes
i St. Krzywicki – dyrektor OUM w Gdańsku.
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142. Wiceprezes Stanisław Muszkat – około 1947 r.
(ZGUM).

143. Pięćdziesięciolecie pracy zawodowej
wiceprezesa St. Muszkata. Wręczenie
albumu pamiątkowego (22.07.1954).
Obok doc. Jan Latour-Hennert, w najbliższej przyszłości następca Muszkata
(ZGUM).

144. Grobowiec Muszkatów na Cmentarzu Powązkowskim (ZAB).
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145. Posiedzenie tymczasowej Rady Naukowej GUM. Po środku profilem siedzi przewodniczący, prof. Janusz Groszkowski
– 6.03.1957 r. (ZGUM).

146. Prof. J. Groszkowski zwiedza w GUM wystawę narzędzi mierniczych wykonanych
przez Zakład Aparatury Kontrolno-Pomiarowej – 1957 r. (ZGUM).
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147. Grobowiec Dziewulskich na Cmentarzu Bródnowskim (ZAB).

150. Doc. dr inż. Wacław Grądzki
– kierownik Laboratorium Fokometrii
(ZGUM).

148. Urządzenie do sprawdzania liczników 3-fazowych energii elektrycznej (ZGUM).
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149. Pracownia przekładników – około 1950 r.; od lewej: R. Jankowski, M. Michniewicz, W. Brzozowski, Z. Baran, S. Swat
i E. Adamowicz (ZWB).

151. Komparator długości (ZGUM).
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152. Prof. dr Tomasz Plebański, kierownik Zakładu Fizykochemii, później dyrektor OBR WZORMAT. Zdjęcie sytuacyjne
z pochodu 1-Majowego w 1970 r. (ZAB).

154. W Zakładzie Fizykochemii. Zespół doc. Trąbczyńskiego zgromadzony wokół nitomierza – 1965 r.; od lewej: Teresa
Zduniewicz, Barbara Kroszczyńska, Wojciech Trąbczyński, Anna Michalik, Henryka Szwed, Maria Tarasiuk, Zofia Łukaszewicz-Ziarkowska, Włodzimierz Wnukowski (ZAB).
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153. Prof. inż.
Aleksander Tomaszewski,
kierownik Zakładu
Metrologicznego Długosci i Kąta
(ZAT).

155. Andrzej Janiszek, kustosz Zbiorów Metrologicznych (ZGUM).

156. Wycieczka studentów Uniwersytetu Warszawskiego – 1968 r. W środku Andrzej Janiszek (ZGUM).
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157. Jubileusz 65. lecia pracy Andrzeja Janiszka; od lewej: Jubilat, Barbara Piotrowska, Jerzy Hruban (ZAB).

158. Mgr inż. Jerzy Mikoszewski, em. kierownik Zakładu Metrologii Ogólnej, zasłużony kustosz Zbiorów Metrologicznych
(ZAB).
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159. Mgr inż. Tadeusz Podgórski, wieloletni wiceprezes ds. Metrologii (ZEA).

160. Komparacje wzorców napięcia elektrycznego z Węgrami – 1968 r.; od lewej: mgr inż. Eligiusz Puchalski, NN – członkini
delegacji węgierskiej, inż. Karoly Freyler – kierownik Zakładu Metrologii Elektrycznej w OMH, mgr inż. Erhard Szulc –
kierownik Zakładu Metrologii Elektrycznej GUM (ZEA).
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161. Kierownictwo pionu metrologii in corpore – około 1973 r.; od lewej w pierwszym rzędzie: doc. dr inż. Dobrosław Gubała
– Naczelny Inżynier ds. Elektryki i Elektroniki, mgr Anna Dziuba – kierownik Samodzielnego Laboratorium Światła i Barwy,
Wiceprezes Tadeusz Podgórski – szef pionu metrologii, mgr Danuta Kałuszko – kierownik Zakładu Metrologii Ogólnej, prof.
inż. Aleksander Tomaszewski – kierownik Zakładu Długości i Kąta, Władysław Luszkiewicz – dyrektor Biura Budżetowego,
NN, doc. dr Lech Kaczyński – kierownik Zakładu Termodynamiki; w drugim rzędzie: mgr inż. Albin Panasiuk – kierownik
Zakładu Aparatury Laboratoryjno-Naukowej, mgr inż. Erhard Szulc – kierownik Zakładu Metrologii Elektrycznej, mgr inż.
Janusz Pasierski – kierownik Zakładu Masy i Siły, dr inż. Zbigniew Szpigiel – kierownik Laboratorium Impedancji (pod
nieobecność doc. inż. Świętozara Sorokowskiego – kierownika Zakładu Elektroniki), mgr Jan Szubert – naczelnik Wydziału
Nadzoru Legalizacyjnego, mgr Zygmunt Kowalczyk – szef gabinetu Prezesa, dr inż. Zbigniew Referowski – kierownik Samodzielnego Laboratorium Promieniowania Jonizującego, dr Jerzy Gogolewski – kierownik Samodzielnego Laboratorium
Czasu i Częstotliwości (ZAB).

162. Doc. dr inż. Andrzej Podemski (z lewej) – kierownik Zakładu Metrologii Elektrycxnej i dr inż. Andrzej Barański (ZAB).
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163. Posiedzenie OIML w Berlinie – maj 1978 r.; od lewej: dr Koeppen (brak imienia), p. Charles Panier, dr Dittman (brak
imienia), dr Andrzej Barański, dr Horst Kupsch, dr Schlesok (brak imienia), NN-przedstawiciel NRD, p. Belecki (brak imienia), NN-tłumaczka, inż. Groch (brak imienia), dr Taylor (brak imienia), inż. Kupec (brak imienia), p. Liers (brak imienia),
dr Bachmair (brak imienia), inż. Solga (brak imienia) (ZAB).

164. Posiedzenie grupy roboczej Zjednoczenia „Interetałonpribor” w Leningradzie – 1973 r.; na drugim planie delegacja polska w składzie: mgr inż. Erhard Szulc, mgr Anna Dziuba (częściowo zasłonięta), doc. inż. Świętozar Sorokowski,
inż. Maciej Bazarnik (ZMB).
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165. „Łącznik”, periodyk na powielaczu Koła Zakładowego NSZZ „Solidarność” w byłym PKNMiJ (ZGUM).
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166. Wzorzec pH – początek lat dziewięćdziesiątych
XX wieku (ZGUM).

167. Mgr Satya Kanval przy chromatografie
w oddziale WZORMAT w Łodzi (ZWT).

168. Kalibracja wiskozymetrów (ZGUM).
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169. Aparat do badania jakości stopów (ZGUM).

170. Jubileusz 65. lecia Administracji Miar.
Przygotowania do dekoracji pracowników odznaczeniami od lewej: Tadeusz Podgórski, wiceprezes
ds. metrologii, Danuta Kałuszko, kierownik Zakładu
Metrologii Ogólnej (ZAB).

171. Jubileusz 75. lecia Administracji Miar. Uroczystość w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II; od lewej: autor; mgr Zygmunt Kowalczyk, em. naczelnik Wydziału Nadzoru Legalizacyjnego; dr Zbigniew Szpigiel, em. kierownik Laboratorium
Pomiarów Impedancji (ZAB).
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172. Popiersie Józefa Piłsudskiego odsłonięte w GUM w 1994
roku – kopia dzieła Edwarda Wittiga wykonana przez Ewę
Radziejowską-Paradowską (ZWT).

173. „Metrologia i Probiernictwo” 1994 nr 1. Okładka pierwszego, historycznego numeru kwartalnika Głównego Urzędu
Miar. Redaktor naczelny Marek Tichy (ZGUM).
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174. Pomiar twardości Rockwella (ZGUM).

175. Stanowisko pomiarowe z wzorcem dzwonowym o objętości 1000 litrów do sprawdzania
gazomierzy – połowa lat siedemdziesiątych XX w.
(ZJH).

176. Laserowy pomiar długości (ZGUM).
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177. Wzorce czasu i częstotliwości (ZGUM).

178. Stanowisko wzorcowe o zakresie
pomiarowym do 100 MPa
do pomiaru ciśnienia względnego
(ZGUM).

179. Automatyczne wzorcowanie liczników energii
elektrycznej na stanowisku prod. Siemens (ZGUM).
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180. Marcin Orzepowski podczas badania stabilności wzorca napięcia stałego opartego na zjawisku Josephspna (ZAB).

181. Wzorzec masy 1 kg – prototyp nr 51 (ZGUM).
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182. Mgr inż. Paweł Zawadzki podczas wyznaczania krzywych wzorcowania przetworników termoelektrycznych prądu
AC/DC (ZAB).

183. Kalibracja analizatorów wydechu metodą wilgotnych wzorców (ZGUM).
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184. Stanowisko pomiarowe przepływów o średnicy rurociągu 200 mm – około 2005 r. (ZJH).

185. Stół pomiarowy do badania ciepłomierzy – około 2005 r. (ZJH).
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186. Stanowisko pomiar do odtwarzania wzorca czułości widmowej (ZGUM).

187. Wzorzec państwowy jednostki kąta płaskiego (ZGUM).
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188. Jubileusz 80. lecia administracji miar – 29 marca 2004 r. Dekoracja odznaczeniami państwowymi; na zdjęciu od
lewej: Andrzej Barański, Edward Szymański – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Jacek Piechota – minister
gospodarki (ZAB).

189. Państwowy wzorzec rezystancji oparty na kwantowym zjawisku Halla (ZGUM).
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190. Stanowisko pomiarowe do ważenia hydrostatycznego (ZGUM).

191. Stanowisko do pomiaru
luminancji materiałów fosforescencyjnych (ZGUM).
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192. Fragment stanowiska wzorca jednostki długości –
syntezer częstotliwosci optycznych (ZGUM).

193. Układ do wzbudzania świecenia
materiałów fosforescencyjnych (ZGUM).

194. Stanowisko pomiarowe wzorca ciśnienia
w zakresie (0,2-100) MPa (ZGUM).
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195. Zegar pokazujący czas lokalny
i sygnalizatory akustyczne sygnałów czasu
dla Polskiego Radia (ZGUM).

196. Dr inż. Włodzimierz Lewandowski – prezes GUM w latach 2016-2018 (ZGUM).
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197. Państwowy wzorzec współczynnika załamania światła (ZGUM).

198. Państwowy wzorzec jednostki miary drgań mechanicznych
(ZGUM).

199. Stanowisko do pomiaru płaskości
(ZGUM).
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200. Kopia dwuwymiarowa makiety przestrzennej planowanego kampusu laboratoryjnego GUM w Kielcach,
wg: http://www.radio.kielce.pl/pl/post-56802 (dostęp 25.03.2018). Oprac. Autora.
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Narodowy (Włoski) Instytut Badań Metrologicznych

INTiBS

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych

ISO

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

ITR

Instytut Tele-Radiotechniczny

IUPAC

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

IUPAP

Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej

KMiAP PAN

Komitet Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN

KT

Działy fabrycznej kontroli technicznej

LCIE

Centralne Laboratorium Przemysłu Francuskiego

MID

Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych

MIRS

Instytut Metrologii Republiki Słowenii

MO

Milicja Obywatelska

MON

Ministerstwo Obrony Narodowej

MPiH

Ministerstwo Przemysłu i Handlu
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MRA

Międzynarodowa równoważność pomiarów

MUM

Miejscowy Urząd Miar

NBP

Narodowy Bank Polski

NAC

Narodowe Archiwum Cyfrowe

NBS/NIST

Amerykańskie Biuro (Instytut) Wzorców

NMI

Narodowy (państwowy) Instytut Metrologiczny

NMi

Holenderski Instytut Metrologiczny

NOT

Naczelna Organizacja Techniczna

NPL

Brytyjskie Laboratorium Fizyczne

Ob. UM

Obwodowy Urząd Miar

OFMET

Szwajcarskie Federalne Biuro Metrologii

OIML

Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej

OMH

Węgierski Państwowy Urząd Metrologiczny

OUM

Okręgowy Urząd Miar

PAN

Polska Akademia Nauk

PCA

Państwowe Centrum Akredytacji

PKNiM

Polski Komitet Normalizacji i Mar

PKNMiJ

Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości

PKWN

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego

PŁ

Politechnika Łódzka

POP

Podstawowa Organizacja Partyjna

PTB

Fizyko-Techniczny Instytut Federalny (RFN)

PW

Politechnika Warszawska

PWr

Politechnika Wrocławska

PZPR

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

RWPG

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

SDKPiL

Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy

SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich

SLD

Sojusz Lewicy Demokratycznej (partia polityczna)

SMU

Słowacki Urząd Metrologiczny

TPN

Towarzystwo Przyjaciół Nauk

UB

Urząd Bezpieczeństwa

UW

Uniwersytet Warszawski

UWr

Uniwersytet Wrocławski

WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

WELMEC

Europejska Organizacja Współpracy ds. Metrologii Prawnej

WNIIM

Wszechrosyjski Instytut Naukowo-Badawczy im. Dymitra Mendelejewa

ZOZ

Zakład Opieki Zdrowotnej

ZBIORY ARCHIWALNE
AAN

Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1

AGAD

Archiwum Akt Dawnych, ul. Długa 7

AGUM

Archiwum Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2

APKN

Archiwum Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości,
ul. Świętokrzyska 14a

APW

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, ul. Krzywe Koło 7

BGUM

Biblioteka Techniczna Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2

NAC

Narodowe Archiwum Cyfrowe, ul. Hankiewicza 1

IS

Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26

ZGUM

Zbiory Metrologiczne Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2

ZUMK

Zbiory Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach, ul. Rynek 9

ZBIORY PRYWATNE
ZAB

Andrzeja Barańskiego

ZAR

Agnieszki Rauszer

ZAM

Anny Metal

ZAT

Andrzeja Tomaszewskiego

ZBP

Barbary Piotrowskiej

ZEA

Eugeniusza Adamowicza

ZJH

Jerzego Hrubana

ZJM

Jerzego Mikoszewskiego

ZKW

Krystyny Wierzbickiej

ZMB

Macieja Bazarnika

ZWB

Wacława Brzowowskiego

ZWT

Wojciecha Trąbczyńskiego
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Tabele

TAB. 1. PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW DYREKCJI

Dyrekcja

Stanowisko
służbowe

Komórki organizacyjne

Zakres odpowiedzialności

Uszczegółowienie

Zdzisław Rauszer

dyrektor

Wydział I
NaukowoMetrologiczny

Pracownie
metrologiczne
i warsztaty

Praca badawcza,
techniczna,
obsługa klientów

Opracowania
prawne, koncesje
i opłaty
Sprawy kadrowe,
finansowe
i gospodarcze

Stanisław
Muszkat

I wicedyrektor

Wydział II
Karno-prawny

Działy: prawny,
organizacyjny,
budżetowy
i inspektorat kontroli wewnętrznej

Tadeusz Sągajłło

II wicedyrektor

Wydział III
Administracyjny

Administracja
miar, rachuba
płac, hala maszyn

TAB. 2. ZATRUDNIENIE W GUM PODCZAS OKUPACJI HITLEROWSKIEJ
Komórka

Nazwa

Kierujący
Dyrekcja

Osób
2

Wydział I

Naukowo-Metrologiczny

Hilary Dziewulski

27

Sekcja I

Długość i częstotliwość

Jerzy Niewiarowski

1

Sekcja II

Pojemność i objętość

Henryk Szymański

4

Sekcja IV

Pomiary masy

Włodzimierz Pietraszewicz

2

Sekcja V

Wagi handlowe

Stanisław Kolber

1

Sekcja VI

Masa i taksometry

Antoni Richter

2

Sekcja VII

Termometria i areometria

Zdzisław Gajewski

1

Sekcja IX

Pomiary elektryczne

Hilary Dziewulski

7

Sekcja X

Warsztaty

Tadeusz Pełczyński

3

Dział I

Obsługa urządzeń

Tadeusz Smoleński

1

Dział II

Tłumacze

dr Zygmunt Konopczyński

1

Dział III

Cechownia

**

1

Dział IV

Biblioteka

**

1

Dział V

Kancelaria

**

2

Wydział II

Egzekucyjno-prawny

Józef Piekarski

1

Wydział III

Spraw ogólnych

Jan Łysiak

46 + 2 vacat

Dział I

Sprawy ogólne

**

1
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Komórka

Nazwa

Kierujący

Osób

Dział II

Sprawy personalne

**

2

Dział III

Intendenci

**

1 + vacat

Dział IV

Przygotowanie publikacji

**

1

Dział V

Maszynopisanie

**

2

Dział VI

Ekspedycja

**

vacat

Dział VII

Rejestracja

**

1

Dział VIII

Gospodarczy

**

1

Księgowość i kasa

Stanisław Iwanowski

6

Personel pomocniczy*

**

16

Służba urzędu

**

14

Łącznie w urzędzie

76 + 2 vacat

*mechanicy, grawer, monterzy, uczniowie; **Brak danych
TAB. 3. LISTA OSÓB ZAMORDOWANYCH PRZEZ OKUPANTÓW
W czasie działań wojennych 1939 roku
Józef Kotula (UM – Frysztat), Józef Łupiński (UM – Białystok), Nikodem Nowotarski
(UM – Lwów), Mieczysław Pawlak (UM – Katowice), Jan Werner (UM – Poznań).

5

W Palmirach
Józef Garczyński, Edmund Gaweł, Stanisław Gawlicki i Grzegorz Krzeczkowski
– wszyscy z UM – Warszawa.

4

W Katyniu i Kozielsku
Edmund Krukowiecki, Antoni Kwiatkowski i Feliks Wcisło – wszyscy trzej z GUM; Kazimierz Łukomski (UM – Lublin), Edward Szymański (UM – Wilno).

5

Na barykadach i w gruzach Warszawy

Jan Adamowicz, Wojciech Biernat, Władysław Brzozowski, Władysław Duda, Jan Gajkowski, Stanisław Kaliński, Waldemar Kessel, Eugeniusz Kościelecki, Aleksander Mańkowski, Marian Młynarski, Stanisław Niedźwiecki, Piotr Serczagin, Sylwester Sikorski,
Wacław Sołgała, Henryk Tomaszewski, Wilhelm Weihs, Piotr Wrzesiński
i Melaniusz Żołnierowicz – wszyscy z GUM; Zofia Fiutówna, Aleksander Kamać, Ludwik
Lubański, Wiktor Makarewicz i Stanisław Obutelewicz – wszyscy z UM – Warszawa;
Jadwiga Boimska (UM – Wilno); Zygmunt Ejmocki (UM-Łódź); Stanisław Makarewicz
(UM – Katowice); Kazimierz Szramkiewicz (UM – Leszno); Franciszek Żydanowicz
(UM – Poznań).
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28

W obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich
Bolesław Dawidowski, Stanisław Iwanowski, Stanisław Kolber, Wanda Kuniszówna,
Julian Mikulski, Bronisław Murawski, Antoni Roland, Janina Zarzycka, Zenon Żurkowski – wszyscy z GUM; Franciszek Jankowski, Eugeniusz Kupsz, Henryk Kupsz, Maciej
Reyndel, Józef Wyciszkiewicz – wszyscy z UM – Warszawa, Ludwik Ciszewski i Henryk
Kolischer – obydwaj z UM – Lwów, Bolesław Ciesielski (UM – Poznań); Józef Grabiński
(UM- Sosnowiec); Kazimierz Kiernicki (UM – Kalisz); Konstanty Kozłowski (UM – Kielce); Kazimierz Maliński (UM – Chojnice); Teodor Przybecki (UM – Toruń).

22

Zaginęli bez śladu, po uprzednim aresztowaniu
Gabriel Adutis, Kazimiera Pajerówna i Władysław Rojecki – wszyscy troje z GUM; Dunia
Allerhand (UM – Lwów), Zygmunt Boguszweski (UM – Warszawa), Paweł Majchrzyk
(UM – Katowice), Leon Motylski (UM – Kalisz), Czesław Papiewski (UM – Poznnań),
Alojzy Pysz (UM – Rybnik), Andrzej Rejman (UM – Kowel), Stanisław Stopczyk
(UM – Kołomyja).

11

Razem osób

75

TAB. 4. PRACOWNICY GUM UCZESTNICZĄCY W PRODUKCJI PM. „BŁYSKAWICA”
Lp.

Imię i nazwisko

Rok śmierci

Uwagi

1

Wojciech Biernat

*

–

2

Stanisław Frankowski

brak danych

–

3

mgr Zdzisław Gajewski

zmarł w 1980 r.

**

4

Kazimierz Mórawski

zmarł w 1979 r.

**

5

Jakub Pałka
(w warsztacie stempli)

zmarł w 1976 r.

**

6

Stefan Rek

zmarł w 1981 r.

**

7

Władysław Rojecki

nie przeżył (?)

aresztowany w 1943

8

Antoni Roland

zamordowany

aresztowany, wywieziony
do obozu
koncentracyjnego

9

Sylwester Sikorski

*

–

10

Wacław Sołgała

*

–

11

Henryk Tomaszewski

*

–

12

Piotr Wrzesiński

*

Zabity w budynku „G”

*Zginął w powstaniu warszawskim; **Pracował po wojnie w GUM
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TAB. 5. STRATY WOJENNE GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Lp.

Komórka organizacyjna

Kwota

1

Pracownia długości i czasu

285360

2

Pracownia pojemników

51822

3

Pracownia wodomierzy

117736

4

Pracownia planimetrów

4520

5

Pracownia przepływomierzy paliw ciekłych

32156

6

Pracownia przepływomierzy spirytusu

15293

7

Pracownia gazomierzy

50860

8

Pracownia manometryczna

65057

9

Pracownia zwężek mierniczych

31910

10

Pracownia wag handlowych

99250

11

Pracownia masy

195000

12

Laboratorium termometrii i areometrii

310230

13

Laboratorium elektryczne

559190

14

Warsztaty mechaniczne

120636

15

Biblioteka

300000

16

Magazyn ogólny i inwentarz biurowy

144151

17

Magazyn przyborów legalizacyjnych

207756

18

Administracja wydawnictw

169650
Ogółem zł

2.760.577

wg: Wykazu strat wojennych i rewindykacji mienia administracji miar; sygn. 886–5–2 (AAN)
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TAB. 6. DZIAŁY I REFERATY W GUM (1946)
Dyrektor/Wicedyrektor Głównego Urzędu Miar
Wydział Naukowo-Metrologiczny I

Działy prac naukowych

Referaty i inne działy

1. Pomiary pola; 2. Pomiary pojemności, wzorce objętości niekwalifikowane (beczki, cysterny itp.), benzynomierze drogowe, menzury, biurety
i pipety; 3. Wagi handlowe, wagi precyzyjne, techniczne, analityczne
i fizyczne; 4. Gęstościomierze zbożowe; 5. Odważniki; 6. Tachometria,
wysokie częstotliwości mechaniczne, taksometry, hodometry; 7. Dział instrumentów samopiszących, fotograficznej rejestracji pomiarów; 8. Dział
wyszkolenia technicznego urzędników administracji miar.
1. Referat przepisywania legalizacyjnego i instrukcji; 2. Sekretariat dyrektora i referat finansowy wydziałów metrologiczno-naukowych;
3. Biblioteka techniczna; 4. Archiwum dokumentów; 5. Tłumacz.
Wydział Naukowo-Metrologiczny II

Działy prac naukowych

1. Chronometria, pomiary przyspieszenia ziemskiego; 2. Goniomteria
i pomiary długości; 3. Areometria i alkoholometria; 4. Termometria,
pirometria i kalorymetria; 5. Wiskozymetria; 6. Fotometria systemów
optycznych, pomiary płaskości liniałów i równic; 7. Pojemność, indukcyjność i wysokie częstotliwości elektryczne; 8. Pomiary akustyczne;
9. Laboratorium chemiczne; 10. Laboratorium metalograficzne.
Wydział Naukowo-Metrologiczny III

Działy prac naukowych

1. Wodomierze, prądnościomierze cieczy; 2. Gazomierze, prądnościomierze gazu; 3. Manometria; 4. Fotometria; 5. Elektrometria techniczna;
6. Elementy normalne i opory elektryczne; 7. Rysownia techniczna;
8. Warsztat I (precyzyjno-mechaniczny); 9. Warsztat II (mechaniczny).
Wydział Prawno-Metrologiczny IV

Referaty

1. Prawny; 2. Organizacyjny; 3. Nadzorczo-inspekcyjny; 4. Statystyczny
i opłat legalizacyjnych; 5. Koncesyjny; 6. Redakcja Dziennika Urzędowego GUM i innych wydawnictw; 7. Oddział badania autentyczności cech
legalizacyjnych; 8. Radca prawny.
Inspektorat Budżetowo-Finansowy
Ekspozytura

wg: Reaktywowanie GUM i organizacja służby miar, sprawozdania z działalności, zarządenia, protokoły, schematy organizacyjne, sygn. 866–2–1 (AAN).
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TAB. 7. ZATRUDNIENIE W EKSPOZYTURZE GUM (1948)
Lp.

Komórka organizacyjna

Osoba kierująca

Osób

1

Pracownia sprawdzania wag

Tadeusz Smoleński

4

2

Zespół pracowni pomiarów długości,
kąta i czasu

Jerzy Jasnorzewski

7

3

Pracownia termometryczna

dr hab. Józef Roliński

7

4

Pracownia areometryczna

dr Waldemar Leeg

2

5

Pracownia fotometryczna

Eryk Hauptman

1

6

Pracownia pomiarów elektrycznych

Hilary Dziewulski

7

Zespół pracowni pojemników, wodomierzy, odmierzaczy paliw, przepływomierzy cieczy i pomiarów powierzchni

Henryk Szymański

8

Pracownia gazomierzy, manometrów i
zwężek

Włodzimierz Pietraszewicz

6

9

Warsztat mechaniczny

Stefan Błażewski

12

10

Biblioteka

Jerzy Bertholdi

3

11

Dział gospodarczy

Marian Gołębiowski

3

12

Kancelaria

–

2

13

Dział przepisywania

–

4

14

Kasa

–

3

15

Inspektorat finansowo-budżetowy

–

2

16

Stołówka

–

4

7

Razem osób
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9

76

TAB. 8. ZAKŁAD FIZYKO-CHEMII (1965)
Zakład Fizyko-Chemii

Obszar działalności

Komórka Kierownika
Zakładu
– dr Tomasz Plebański

Stanowiska pracy o użyteczności ogólnozakładowej: matematyka
stosowana, fizykochemia ogólna (vacat), pracownia szklarska,
pracownia mechaniczna, referat administracyjny.

Laboratorium Gęstości
– Andrzej Kozdoń

Gęstość. Stanowiska: areometria, gęstość ciał stałych,
gęstość cieczy, gęstość gazów (plan).
Napięcie Powierzchniowe. Stanowiska: metoda wzniesienia
kapilarnego, tensometryczna, stalagmometryczna i in.

Laboratorium
Wiskozymetrii
– Ewa Milewska

Lepkość dynamiczna, kinematyczna, względna. Stanowiska:
wzorce lepkości, lepkość cieczy i gazów, lepkości bardzo wysokie,
sprawdzanie i uwierzytelnianie wiskozymetrów.

Laboratorium Wilgotności
– Krystyna Kostyrko

Wilgotność. Stanowiska: higrometria – wilgotność gazów,
wzorce i komory termohigrostatyczne, metody elektryczne i fizykalne
dla cieczy, akwametria – metody chemiczne i fizykalne dla ciał stałych,
metody dielektryczne, optyczne, sprawdzanie
i uwierzytelniania wilgotnościomierzy.

Laboratorium
Elektrochemii
– dr inż. Józef Buława

Potencjometria i pehametria. Stanowiska: elektroda wodorowa
(pierwotny wzorzec potencjału), badanie pehametrów, wzorce ph
(bufory), badanie elektrod pehametrycznych,
miareczkowanie potencjometryczne.
Konduktometria. Stanowiska: badania konduktometrów, sprawdzanie
i wzorcowanie naczynek konduktometrycznych,
wzorce przewodnictwa elektrolitów.
Polarografia, amperometria, kulometria (w planie).

Laboratorium Analizy Instrumentalnej i Chemicznej
– dr Wojciech Trąbczyński

W planie wydzielenie z tego laboratorium trzech samodzielnych laboratoriów, będących obecnie pracowniami.

Pracownia Refraktometrii
i Polarymetrii
– Maria Tarasiuk

Refraktometria. Stanowiska: refraktometria ciał stałych, refraktometria cieczy, refraktometria gazów (w planie).
Polarymetria. Stanowiska: polarymetria ciał stałych i cieczy optycznie
czynnych, wzorce polarymetryczne, wzorce refraktometryczne,
spektropolarymetria (w planie).

Pracownia Analizy
Spektralnej (vacat)

Spektrofotometria absorbcyjna. Stanowiska: spektrofotometria
w ultrafiolecie i widzialnej części widma, spektrofotometria w bliskiej
i średniej podczerwieni, kolorymetria, absorbcjometria filtrowa.
Spektrofotografia misyjna. Stanowiska spektrofotografia,
fotografia płomieniowa.

Pracownia Wzorców
Fizykochemicznych
(vacat)

Ebuliometria. Stanowiska: ebuliometria układów jednoskładnikowych,
ebuliometria wieloskładnikowych mieszanin ciekłych.
Kriometria. Stanowiska: kriometria dynamiczna, różne metody.
Stanowiska do metod oczyszczania substancji wzorcowych, rektyfikacja, krystalizacja, wymiana jonowa, chromatografia kolumnowa
i gazowa, ekstrakcja, analiza chemiczna, preparatyka chemiczna
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TAB. 9. CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY WZORCÓW MATERIAŁÓW WZORMAT (1988)
Dyrektor

Prof. dr Tomasz Plebański

Zastępca dyrektora

Doc. dr Wojciech Trąbczyński

Zakład Wzorców Fizykochemicznych
Kierownik

Prof. dr hab. Krystyna Kostyrko

Laboratorium Wzorców Gęstości

Krystyna Wilanowska

Laboratorium Wzorców Wiskozymetrycznych

Eliza Milewska

Laboratorium Wzorców Higrometrycznych

Krzysztof Flakiewicz

Laboratorium Wzorców Elektrochemicznych

Dr Józef Buława

Laboratorium Wzorców Refraktometrycznych i

Doc. dr Maria Tarasiuk

Zakład Wzorców Spektrometrycznych
Kierownik

Anna Michalik

Zespół ds. Systemów Wzorców

Jacek Lipiński

Laboratorium Spektrometrii Absorpcyjnej

Zofia Łukasiewicz

Laboratorium Spektrometrii Emisyjnej

Anna Kujawska

Warsztat Aparatury Szklanej

Władysław Głąb (mistrz)

Krajowe Centrum Danych Odniesienia
Kierownik

Doc. dr Wojciech Trąbczyński

Zespół ds. Systemu Danych RWPG

Grazyna Pleśniewicz

Komórki Funkcjonalno-usługowe
Sekcja Finansowo-Księgowa

Maria Frydrych

Stanowisko Pracy ds. Osobowych i Socjalnych

Henryka Rambisz

Stanowisko Pracy ds. Planowania i Ekonomiki

Maria Kołtunowicz

Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-gospodarczych

Czesław Dąbrowski

Stanowisko Pracy ds. bhp i ppoż.

Marian Mikowski

Radca Prawny

Michał Talago-Sławoj

Stanowisko ds. Obronnych

Jerzy Cebulski

Oddział w Łodzi
Kierownik

Dr Marian Woldan
Zakład Analizy Wzorców

320

Laboratorioum Analizy Chemicznej

Mieczysław Graczyk

Laboratorium Analizy Instrumntalnej

Satya Kanval

Laboratorium Analizy Chromatograficznej

Ryszard Grudziński

Zakład Technologii Wzorców
Laboratorium Produkcji Wzorców

Grzegorz Caban

Pracownia Metod Numerycznych

Dr Krzysztof Głowacki

Stanowisko pracy ds. Ekonomiczno-gospodarczych

Maria Giełdowska

TAB. 10. ZESTAWIENIE WZORCÓW FIZYKOCHEMICZNYCH WYPRODUKOWANYCH W ROKU 1997
Lp.

Rodzaje wzorców

Ilość (szt.)

Udział (%)

1

Konduktometryczne

2187

37,1

2

Absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA)

1750

29,7

3

Pehametryczne

926

15,7

4

Refraktometryczne

532

9,1

5

Wiskozometryczne

376

6,4

6

Spektrofotometryczne

77

1,3

7

Densymetryczne

18

0,3

8

Polarymetryczne

12

0,2

9

Jonometryczne

5

0,2

10

Napięcia
powierzchniowego

4

0,1

5877

100

Razem (szt.)
(zł)

119825

wg: Współpraca z instytucjami naukowymi 1994–1997, AGUM, Teka nr 29/10
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TAB. 11. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH GUM W LATACH 2001–2008

Główni beneficjenci, w latach

Suma około
(tys. zł)

Rok 2001

1335

Zakład Fizykochemii

591

Zakład Termodynamiki

188

Samodzielne Laboratorium Akustyki i Drgań

150

Rok 2004

987

Zakład Masy i Siły

388

Zakład Metrologii Elektrycznej

202

Zakład Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego

124

Rok 2006

500

Zakład Laboratoriów Badawczych

120

Zakład Metrologii Elektrycznej

110

Zakład Fizykochemii

100

Rok 2008

2000

Zakład Fizykochemii

899

Zakład Elektryki

777

Zakład Promieniowania i Wielkości Wpływających

374

wg: Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych GUM i jednostek podległych w latach 2000,
2003–2008, AGUM, Teka nr 295/8
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Załączniki

ZAŁĄCZNIK 1

ORGANIZACJA TERENOWEJ ADMINISTRACJI MIAR (1926)
Nadinspekcja Warszawska
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

nadinsp. Tadeusz Smoleński

MUM w Łodzi

insp. Józef Gelbardt

MUM w Kaliszu

st. leg. Stanisław Przykucki

MUM w Płocku

leg. Stefan Kuczyński

MUM w Białymstoku

st. leg. Antoni Dyczewski

MUM w Piotrkowie

st. leg. Józef Arentowicz
Nadinspekcja Lubelska

Okręgowy Urząd Miar w Lublinie

p.o. nacz. Stanisław Krzywicki

MUM w Kielcach

leg. Władysław Gajęcki

MUM w Radomiu

insp. leg. Kazimierz Ślósarski

MUM w Pińsku

leg. Stanisław Girucki
Nadinspekcja Lwowska

Okręgowy Urząd Miar we Lwowie

nacz. Kazimierz Biehler

MUM we Lwowie

urz. leg. Stanisław Kolber

MUM w Krakowie

insp. leg. Alojzy Łagowski

MUM w Tarnowie

leg. Wilhelm Brzozowski

MUM w Przemyślu

leg. Wacław Kubiczek

MUM w Nowym Sączu

urz. leg. Stefan Leliciński

MUM w Stanisławowie

st. leg. Władysław Fogelman

MUM w Kołomyi

urz. leg. Tadeusz Szpakowski

MUM w Okocimiu

leg. kl. 2. Ryszard Szaudera

MUM w Tarnopolu

leg. Ludwik Hubner

MUM w Stryju

leg. Franciszek Zięba

MUM w Równem

leg. Antoni Bereza

MUM w Żywcu

urz. leg. Wilhelm Brzozowski
Nadinspekcja Poznańska

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

nadinsp. Leon Prawdzic-Szczawński

MUM w Poznaniu

st. leg. Walenty Wański

MUM w Lesznie

st. leg. Kazimierz Olejniczek

MUM w Bydgoszczy

st. leg. Franciszek Smogur
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MUM w Gnieźnie

st. leg. Marcin Gajewski

MUM w Inowrocławiu

st. leg. Bolesław Wisła

MUM w Ostrowie

st. leg. Kazimierz Walinski

MUM w Chojnicach

st. leg. Wincenty Zwoliński

MUM w Kartuzach

st. leg. Bolesław Homa

MUM w Toruniu

st. leg. Józef Bednarkiewicz

MUM w Grudziądzu

st. leg. Włodzimierz Dolacki
Nadinspekcja Śląska

Okręgowy Urząd Miar w Królewskiej Hucie

p.o. naczelnika Marian Narkiewicz

MUM w Katowicach

kier. Józef Łukaszczyk

MUM w Bielsku

Karol Sewera

MUM w Rybniku

kier. Jozef Kostorz

MUM w Częstochowie

st. leg. Bronisław Piotrowski

MUM w Cieszynie

kier. Sylwester Seidel
Nadinspekcja Wileńska

Okręgowy Urząd Miar w Wilnie

kier. Józef Sasinowicz

MUM w Grodnie

kier. Witold Pollak

MUM w Baranowiczach

kier. Witold Adamowicz

wg: Skorowidz Rzeczpospolitej Polskiej. Księga Adresowa m. Krakowa. 1926, s. 44
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ZAŁĄCZNIK 2

ORGANIZACJA GUM (1935–1939)
Stanowisko

Imię i Nazwisko/Zakres obowiązków

Osób

Dyrektor

dr Zdzisław Rauszer

1

Z-ca dyrektora

kandydat nauk mat. Stanisław Muszkat

1

Wydział I – Techniczny
Naczelnik

Tadeusz Smoleński

1

Z-ca naczelnika

dr Witold Kasperowicz

1

Sekretariat GUM,
kancelaria

Janina Zarzycka

Referat tłumaczeń:

dr Witold Kasperowicz

Biblioteka

Sprawy audiencji,
finanse i inwentarz

1

Piotr Raue/Leon Fajans

Tłumaczenia
i wydawnictwa

1

?

Kreślarz

1

Sekcja 1 (S1)

dr Antoni Kwiatkowski
– współpracownik naukowy

Pomiary czasu,
geodezyjne,
długości i kąta

6

Sekcja 2 (S2)

Jan Oberfeld (Obalski)
– współpracownik naukowy

Pomiary objętości,
powierzchni, wodomierze, planimetry

7

Sekcja 3 (S3)

Adam Troskolański
– współpracownik naukowy

Pomiary przepływów,
natężenia przepływów, wodomierze

1

Sekcja 4 (S4)

Włodzimierz Pietraszewicz
– członek GUM

Gazomierze,
manometry,
przepływomierze

6

Sekcja 5 (S5)

Stanisław Kolber
– współpracownik naukowy

Wagi handlowe,
narzędzia
do pomiaru siły

3

Sekcja 6 (S6)

inż. Antoni Hlibowicki

Odważniki, wagi,
pomiary masy

6

Sekcja 7 (S7):

dr Józef Roliński – członek GUM

Pomiary termometryczne, pirometryczne i areometryczne

5
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Stanowisko

Imię i Nazwisko/Zakres obowiązków

Osób

Sekcja 8 (S8):

Ludwik Butler
– pracownik techniczny

Anemometry,
przepływomierze,
alkoholomierze,
podstawy alkoholometrii polskiej

Sekcja 9 (S9):

Hilary Dziewulski

Pomiary elektryczne

7

Sekcja 10 (S10)

inż. Stanisław Tomasik
– członek GUM

Warsztat
mechaniczny
i pracownia
grawerska

5

1

Wydział II – Prawny
Naczelnik

Józef Piekarski

1

Kancelaria i radca prawny

2

Obsługa Wydziałów

7

Wydział III – Gospodarczy
Naczelnik

Z-ca naczelnika

vacat

–

Feliks Wcisło

1

Kancelaria i referent

3

Oddział osobowy

2

Rachuba

3

Oddział gospodarczy

3

Administracja

1

Oddział przepisywania

4

Poza wydziałami

6
Razem
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ZAŁĄCZNIK 3

KOOPERANCI „BŁYSKAWICY”

Lp

Warsztat/wykonawca

Adres

Zakres prac

Liczba
osób

1

Inż. Wacław Brzeski
i Adam Radziejowski

Kazimierzowska 61

chłodnice, trzony
zamkowe, trzpień
uderzeniowy z grotem

20

2

Jan Rostkowski
i Stefan Chromiński

Narbutta 41

chłodnice, trzony
zamkowe, trzpień
uderzeniowy z grotem

*

3

Piotr Cabała

Olszewska 8

hartowanie części

*

4

Jan Kowalczyk

Belgijska 10

trzony zamkowe,
chłodnice,zapadki

*

5

Mgr Zdzisław Gajewski,
w Głównym Urzędzie Miar

Elektoralna 2

mechanizm spustowy,
bezpiecznik, celownik, wkręty specjalne,
stopka kolby

6

Inż. Władysław Leśniak

Czerniakowska
160 róg Mącznej

obróbka plastyczna,
obsada ramienia
kolby,magazynki

*

7

Inż. Stefan Rudowski

Żelazna 69

magazynki

*

8

Antoni Paździoch w Fabryce
Dźwigów
„Roman Groniowski”

Emilii Plater 10

kompletne trzony
zamkowe, trzpienie
uderzeniowe

*

9

Inż. Seweryn Wielanier
i Wacław Turlej w Fabryce
Maszyn i Sprawdzianów
„Florian Juchnikowski”

Emilii Plater 10

prototyp i niemal
kompletne
oprzyrządowanie
technologiczne

kilka

10

Bronisław Komender
w Zakładach
Przemysłowo-handlowych
„Władysław Paschalski”

11

Mieczysław Siromski

Grochowska 258

spawanie
magazynków

*

12

Inż. Jerzy Grochocki

Czackiego 3/5

zabezpieczenie

*

13

Inż. narodowości czeskiej
(nazwiska brak)
w firmie „Staniola”

Stępińska 26/28

*

*

14

Jan Skowron
i Ryszard Predera

Hoża 15

wykańczanie
komory zamkowej

*

Żytnia 15/17

12

mechanizm spustowy,
zapadki do ramienia
kolby, pazurek
wyrzutnika i in.
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Lp

Warsztat/wykonawca

Adres

Zakres prac

Liczba
osób

15

Jan Żak

Okrzei 3 lub 5

wszystkie sprężyny

*

16

Inż. Stanisław Murczyński
i Stanisław Wojdas,
Fabryka Rur Ciągnionych

Płocka 22

przeciąganie rur

*

17

Roman Groniowski
Fabryka Dźwigów

Emilii Plater 10

trzony zamkowe

*

18

Inż. Tadeusz Blauth (jr)
w Fabryce
Obrabiarek „Pionier”

Krochmalna 71

zamki

9

19

Państwowe Zakłady
Tele- radiotechniczne

Grochowska 341

nietypowe narzędzia,
sprawdziany

kilka

20

Franciszek Makowiecki
Wytwórnia Siatek
Ogrodzeniowych

Grzybowski 3/5

montownia

*

21

Fabryka Aparatów
Elektrycznych
„Kazimierz Szpotański”

ul. Kałuszyńska 2/4/6

wykonawstwo stopek

kilka

* Brak danych; Uwaga: w poz. 17–21 są wymienione firmy, których pracownicy byli podzleceniobiorcami innych kooperantów
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ZAŁĄCZNIK 4

ORGANIZACJA CUJIM (1971)
Komórka organizacyjna

Kierujący

Zakład Metrologii Ogólnej

Danuta Kałuszko

Pracownia Metrologii Ogólnej

Jerzy Kalinowski

Pracownia Analiz Rozwoju Prac Metrologicznych

–

Ośrodek Informacji Metrologicznej

Stanisław Telechun

Biblioteka Techniczna

–

Zbiory Metrologiczne

Andrzej Janiszek

Zakład Metrologiczny Długości i Kąta

doc. inż. Aleksander Tomaszewski

Laboratorium Technologii Długości i Kąta

Antoni Wiśniewski

Laboratorium Badań Narzędzi do Pomiarów Długości i Kąta

dr Jerzy Gliwa-Gliwiński

Laboratorium Wzorców Długości

Józef Sacewicz

Laboratorium Pomiarów Chropowatości

Zofia Wyrzykowska

Laboratorium Doświadczalne

Stanisław Kozikowski

Zakład Metrologiczny Termodynamiki

doc. dr Lech Kaczyński

Laboratorium Pomiarów Objętości

Janusz Rowiński

Laboratorium Pomiarów Przepływów Cieczy

Janusz Rakowiecki

Laboratorium Pomiarów Ciśnienia

Jerzy Szamotulski

Laboratorium Pomiarów Temperatur

doc. Janina Butkiewiczowa

Laboratorium Pomiarów Powierzchni

–

Zakład Metrologii Elektrycznej

Erhard Szulc

Laboratorium Wzorców Elektrycznych

–

Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej

Eugeniusz Adamowicz

Laboratorium Przyrządów Wskazówkowych

Antoni Tarłowski

Laboratorium Przekładników i Wysokich Napięć

Stanisław Samsel

Laboratorium Pomiarów Magnetycznych

Jacek Chomicz

Zakład Metrologiczny Elektroniki

doc. inż. Świętozar Sorokowski

Laboratorium Pomiarów Napięcia Wielkiej Częstotliwości

Lucjan Kornacki

Laboratorium Pomiarów Pojemności

Stanisław Lichnowski

Laboratorium Pomiarów Impedancji

dr Zbigniew Szpigiel

Laboratorium Pomiarów Tłumienności

Bronisław Górski
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Komórka organizacyjna

Kierujący

Zakład Metrologiczny Fizyko-Chemii

dr Tomasz Plebański

Laboratorium Pomiarów Gęstości

dr Andrzej Kożdoń

Laboratorium Wiskozymetrii

Ewa Milewska-Płosińska

Laboratorium Pomiarów Wilgotności

dr Krystyna Kostyrko

Laboratorium Elektrochemii

dr Józef Buława

Laboratorium Refraktometrii i Polarymetrii

Włodzimierz Wnukowski

Laboratorium Standardowych Danych Odniesienia

Wiesław Zatorski

Laboratorium Analityczne

Jan Szewczyk

Laboratorium Wzorców

Jerzy Wacławik

Laboratorium Spektroskopii

dr Nikodem Sobczak

Zakład Metrologiczny Aparatury
Laboratoryjno-Naukowej

Zbigniew Łazarek

Pracownia Konstrukcyjna

Andrzej Kubiczek

Laboratorium Kontrolno-Badawcze

Jan Oszczygieł

Pracownia Technologiczna

Jerzy Grodzki

Pracownia Mechaniczno-Precyzyjna

W. Rokoicki

Pracownia Elektronicznej Aparatury Pomiarowej

Halina Pietrzak

Laboratorium Pomiarów Czasu i Częstotliwości

dr Jerzy Gogolewski

Laboratorium Pomiarów Światła i Barwy

dr Wojciech Stanioch

Laboratorium Pomiarów Promieniowania Jonizującego

dr Zbigniew Referowski

Samodzielny Wydział Nadzoru Legalizacyjnego

Jan Szubert

wg: Spis telefonów Centralny Urząd Jakości i Miar W. 1971, s. 10–26.
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Lab. Pomiar.
Energii Elektr.
i Pomiarów
Magnetyczn.
-Eugeniusz
Adamowicz
Lab. Przyrz.
Wskazówk.
– dr Andrzej
Barański

Lab. Wag
Handl.
i Przemysłowych
-Kazimierz
Kacprzak
Lab. Pomiar.
Siły i Twardości
– Hanna
Łuczywek

Lab. Pomiar.
Przepływów
Cieczy
i Gazów
-Janusz Rakowecki

Lab. Pomiar.
Ciśnienia-Zofia Turska

Lab. Pomiar.
Temperatury
– doc.Janina
Butkiewicz

–

–

Lab. Kwalifikacji Narzędzi
Pomiar.
– Wacław
Smulczyński

Lab. Wzorców
Długości –
Zofia
Wyrzykowska

Lab. Wzorców
Geometrii
Powierzchni
– Barbara
Smereczyńska

Lab. Doświadczalne Nowych
Technik Pomiarowych
-Jerzy Biernacki

Zespół ds.
Automatyzacji
Pomiarów –
(vacat)

–

–

–

–

–

–

–

Lab. Pomiar.
Drgań Mech.
-Włodzimierz
Kamiński

Lab. Pomiar.
Prędkości
-Michał Sędek

–

–

Lab. Przekładników
i Wys. Napięć
– Edward
Gubała

Lab. Wzorców
Elektrycznych
-Maciej Bazarnik

Lab. Pomiar.
Masy
-Barbara
Piotrowska

Lab. Pomiar.
Objętości
-Janusz Rowiński

–

Lab. Pomiar.
Elektroakust.
-Tadeusz
Wąsala

Lab. Pomiar.
Tłumienności
– Bronisław
Górski

Lab. Pomiar.
Impedancji
– dr Zbigniew
Szpigiel

Lab. Pomiar.
Indukcyjn.
i Pojemności
– Krzysztof
Bielak

Lab. Pomiar.
Napięć w. cz.
-Lucjan Kornacki

doc. inż.
Świętozar
Sorokowski

doc. dr
Andrzej
Podemski

Lab. Wzorców
Kąta
-Witold Martyniak

Jerzy
Orliński

dr Wojciech
Grudniewicz

doc. dr Jerzy
GliwaGliwiński

Elektroniki

Metrologii
Elektrycznej

Jerzy
Mikoszewski

Masy i Siły

Termodynamiki

Długości i
Kąta

Zakład

Metrologii
Ogólnej

ORGANIZACJA PIONU METROLOGII W PKNMIJ (1988)

–

–

–

Prac. Elektron.
Aparat.
Po-miar. – Halina Pietrzak

Pracownia
Prototypowa
– Bolesław
Piastrzyński

Pracownia
Konstrukc.
-Tadeusz
Burski

Jan
Oszczygieł

Aparatury
Laboratoryj-no-naukowej

–

–

–

–

– Jerzy
Pietrzykowski

– Krzysztof
Bielecki

doc. dr
Nikodem
Sobczak

Promieniowania
Optycznego

–

–

–

–

–

–

dr Jerzy Gogolewski

Czasu i
Częstotliwości

–

–

–

–

–

– Jerzy
Kokociński

dr Zbigniew
Referowski

Promieniowania
Jonizującego

Laboratorium

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6

ORGANIZACJA PIONU METROLOGII GUM (1995)
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Komórka organizacyjna

Kierujący

Zakład Metrologii Ogólnej (M0)

dr Andrzej Gizmajer

Zakład Długości i Kąta (M1)

Zbigniew Ramotowski

Laboratorium Pomiarów Długości

dr Jerzy Gliwa-Gliwiński

Laboratorium Pomiarów Kąta

Witold Martyniak

Laboratorium Pomiarów Geometrii Powierzchni

Barbara Smereczyńska

Laboratorium Badań Typu

Wacław Rokicki

Zakład Termodynamiki (M2)

Jerzy Hruban

Laboratorium Pomiarów Przepływu Płynów

–

Laboratorium Pomiarów Ciśnienia

Zofia Turska

Laboratorium Pomiarów Temperatury

Romuald Kuna

Laboratorium Pomiarów Ciepła

Małgorzata Danikiewicz

Zakład Masy i Siły (M3)

Barbara Piotrowska

Laboratorium Pomiarów Masy

Halina Kwiatkowska

Laboratorium Wag Handlowych i Przemysłowych

Kazimierz Kacprzak

Laboratorium Pomiarów Siły

Jolanta Kosiba

Laboratorium Pomiarów Prędkości

Michał Sędek

Laboratorium Pomiarów Twardości

Anna Osińska-Kaczmarek

Zakład Metrologii Elektrycznej (M4)

dr Wojciech Stanioch

Laboratorium Wzorców Napięcia i Oporu

Maciej Bazarnik

Laboratorium Niskich Napięć i Prądów

dr Andrzej Barański

Laboratorium Przekładników i Pomiarów Wysokich Napięć

Edward Gubała

Laboratorium Energii Elektrycznej
i Wielkości Magnetycznych

Robert Rzepakowski

Laboratorium Pomiarów Indukcyjności i Pojemności

Krzysztof Bielak

Laboratorium Napięcia i Mocy Wielkiej Częstotliwości

dr Piotr Rotkiewicz

Laboratorium Pola Elektromagnetycznego

Wiesław Widłaszewski

Laboratorium Pomiarów Impedancji i Tłumienia

dr Andrzej Szymczak

Zakład Fizykochemii (M6)

Anna Michalik

Laboratorium Wzorców Gęstości

dr Jolanta Wasilewska

Komórka organizacyjna

Kierujący

Laboratorium Wiskozymetrii i Termoanalityki

Wanda Miecznikowska

Laboratorium Wzorców Higrometrycznych

Krzysztof Flakiewicz

Laboratorium Wzorców Elektrochemicznych

Ewa Dołbniak-Leonowicz

Laboratorium Wzorców Refraktometrycznych
i Polarymetrycznych

dr Maria Tarasiuk

Laboratorium Materiałów Odniesienia i Sektrometrii

Jacek Lipiński

Laboratorium Analizy Spalin

Elżbieta Wilińska

Zespół Modernizacji Urządzeń Pomiarowych (ZM)

Jan Burski

Pracownia Konstrukcyjno-technologiczna

–

Warsztat Mechaniczny

Edward Sawicki

Samodzielne Laboratorium Czasu
i Częstotliwości (L1)

Jerzy Siemicki

Samodzielne Laboratorium Promieniowania
Optycznego (L2)

Jerzy Pietrzykowski

Samodzielne Laboratorium Promieniowania
Jonizującego (L3)

Nelly Paź

Samodzielne Laboratorium Akustyki i Drgań (L4)

Maria Szeląg

Pracownia Akustyki

Tadeusz Wąsala

Pracownia Drgań

Joanna Kolasa

Samodzielne Laboratorium Badań Ogólnych (L5)

Wojciech Polak

Zespół Nadzoru Legalizacyjnego
i Probiernictwa (ZN)

Wacław Smulczyński

Zespół Akredytacji
Laboratoriów Pomiarowych (ZA)

Kasylda Łabus-Nawrat

Zespół Szkolenia (ZS)

Elżbieta Soika

Zespół Informacji Metrologicznej i Probierczej (ZI)

Elżbieta Wiśniewska-Zawadka

wg: Spis Telefonów GUM . W 1995, s. 10–25
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ZAŁĄCZNIK 7

ORGANIZACJA METROLOGII NAUKOWEJ I PRAWNEJ (2004)
Pion metrologii naukowej i przemysłowej – Barbara Lisowska
Sekretariat Naukowy Metrologii
Zakład Długości i Kąta
(M1)

Płytki wzorcowe, przymiary, wzorce kreskowe, płytki kątowe, kontrolne i porównawcze wzorce chropowatości, szczelinomierze, pierścienie wzorcowe, wzorce
twardości, twardościomierze, refraktometry; wykonawstwo refraktometrycznych
i polarymetrycznych materiałów odniesienia

Zakład Akustyki,
Drgań i Promieniowania Optycznego (M2)

Wzorce widmowego współczynnika przepuszczanie i barwy, spektrofotometry,
wzorce widmowego współczynnika odbicia i luminancji, wzorce bieli i barwy,
spektrokolorymetry i kolorymetry odbicia, luksomierze, wzorce i mierniki
luminancji, kolorymetry odbicia, luksomierze, kolorymetry trójchromatyczne,
wzorce światłości, wzorce strumienia świetlnego, czułości widmowej, wzorce
materiałów fotoluminescencyjnych, połyskomierze, radiometry promieniowania
optycznego

Zakład Masy i Siły
(M3)

Zakład Metrologii
Elektrycznej (M4)

Zakład Fizykochemii
(M5)
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Wzorce masy, siłomierze, tensometryczne przetworniki siły, próbki ciał stałych
i cieczy (gęstość), ciśnieniomierze elektroniczne, obciążniki, manometry obciążnikowo-tłokowe, areometry szklane, gęstościomierze oscylacyjne, wiskozymetry,
wagi nieautomatyczne, ciśnieniomierze sprężynowe, odważniki adiustacyjne,
maszyny wytrzymałościowe, gęsto-ściomierze zbożowe, ciśnieniomierze hydrostatyczne, wagi hydrostaty-czne, piknometry; wytwarzanie certyfikowanych
materiałów odniesienia: wzorców lepkości cieczy, gęstości cieczy i napięcia
powierzchniowego
Ogniwa Westona, oporniki dekadowe, oporniki wzorcowe, mostki prądu stałego, kalibratory napięcia i prądu, multimetry cyfrowe, woltomierze, cewki
indukcyjne wzorcowe, kondensatory wzorcowe dla prądu przemiennego, mostki
RLC, zestawy kalibracyjne, tłumiki, mierniki mocy, chronokomparatory cyfrowe, dawkowniki czasu, generatory, stopery-sekundomierze elektroniczne
i sterowane ręcznie
Termohigrometry, termometry szklane, Ph-metry; wytwarzanie materiałów
odniesienia: wzorców konduktometrycznych, wzorców spektrometrii emisyjnej
i absorpcyjnej, spektrofotometrycznych wzorców liczb falowych dla zakresu
podczerwieni.

Wydział Metrologii Interdyscyplinarnej
Pion metrologii prawnej – Jeremi Zarzycki

Zakład Laboratoriów
Badawczych

Zbiorniki pomiarowe, liczniki energii elektrycznej, instalacje pomiarowe do
cieczy innych niż woda, odmierzacze paliw ciekłych, przekładniki prądowe
i napięciowe, wagi automatyczne, wodomierze, ciepłomierze do wody, analizatory
spalin samochodowych, mierniki poziomu dźwięku, mierniki drgań, kalibratory akustyczne, kalibratory drgań mechanicznych, wzorce mocy, rotametry,
gazomierze, mierniki osobiste ekspozycji na dźwięk, mierniki poziomu ciśnienia
akustycznego, stanowiska pomiarowe do sprawdzania wodomierzy, elementów
ciepłomierzy do wody i odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan.

Samodzielne Laboratorium ds. Tachografów Samochodowych
Samodzielne Stanowisko ds. Towarów Paczkowanych
Biuro Prawno-Legislacyjne
Biuro Polityki Rynkowej
Zespół ds. Europejskich
Zespół ds. Upoważnień i Zezwoleń
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ORGANIZACJA PIONU METROLOGII GUM (2013)

338

Komórka Organizacyjma

Kierujący

Zakład Długości i Kąta (M1)

Zbigniew Ramotowski

Laboratorium Długości

Grażyna Rudnicka

Laboratorium Kąta

Joanna Przybylska

Laboratorium Pomiarów Przemysłowych

Anna Kapińska-Kiszka

Laboratorium taksometrów i Tachografów

Jacek Antczak

Zakład Promieniowania i Drgań (M2)

Łukasz Litwiniuk

Laboratorium Wzorców Spektralnych

Jolanta Gębicka

Laboratorium Promieniowania Jonizującego i Wzorców Barwy

Alicja Zydorowicz

Laboratorium Fotometrii i Radiometrii

Grzegorz Szajna

Laboratorium Akustyki i Drgań

dr Danuta Dobrowolska

Wieloosobowe Stanowisko ds. Współpracy Naukowej
i Podstaw Metrologii

dr Jerzy Borzymiński

Zakład Mechaniki (M3)

Monika Kusyk

Laboratorium Masy

Wojciech Wiśniewski

Laboratorium Przepływów

Arkadiusz Zadworny

Laboratorium Siły i Ciśnienia

Adam Brzozowski

Zakład Elektryczny (M4)

Elżbieta Michniewicz

Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych

Edyta Dudek

Laboratorium Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości

Robert Rzepakowski

Laboratorium Mikrofalowe, Pola Elektromagnetycznego
i Kompatybilności Elektromagnetycznej

Henryk Kołtuniak

Laboratorium Czasu i Częstotliwości

dr Albin Czubla

Zakład Fizykochemii (M5)

Teresa Stachurska

Laboratorium Gazowych Materiałów Odniesienia

Dariusz Cieciora

Laboratorium Temperatury

Elżbieta Grudniewicz

Laboratorium Elektrochemii

dr Władysław Kozłowski

Laboratorium Wilgotności

Rafał Jarosz

Laboratorium Gęstości, Lepkości i Analizy Spektralnej

dr Jolanta Wasilewska

Biuro Rozwiązań Systemowych (BRS)

–

Biuro Nadzoru (BN)

Zbigniew Zabielski

Komórka Organizacyjma

Kierujący

Biuro Metrologii Prawnej (BMP)

Mirosław Izdebski

Biuro Prawno-Legislacyjne

Konrad Stolarski

Biuro Informatyki i Badań Oprogramowania (BI)

Arkadiusz Gawryś

Wydział Badań i Rozwoju Oprogramowania

Michał Mosiądz

Wydział Systemów Teleinformatycznych

Michał Rozentalski

wg: Książka Telefoniczna GUM. 2013, s. 7–27
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WZORCE JEDNOSTEK MIAR UTRZYMYWANE W GUM (2015)
Lp

Wzorce państwowe

Z-d

1

Długości

2

Kąta płaskiego

3

Kąta skręcenia płaszczyzny płaskospolaryzowanej fali świetlnej
w widzialnym zakresie widma

4

Współczynnika załamania światła

5

Światłości

6

Strumienia świetlnego

7

Prototyp 1 kg nr 54

8

Napięcia elektrycznego stałego

9

Napięcia elektrycznego przemiennego

10

Rezystancji

11

Pojemności elektrycznej

12

Indukcyjności

13

Stosunku napięć elektrycznych przemiennych o częstotliwości 50 Hz

14

Stosunku prądów elektrycznych przemiennych o częstotliwości 50 Hz

15

Czasu i częstotliwości

16

Temperatury w zakresie (od –189,3442 do 961,78) °C

17

pH

18

Gęstości

19

Temperatury w zakresie niskich temperatur (od –259,3467 do 0, 01) °C

*

20

Aktywności promieniowania radionuklidów*

**

M1

M2
M3

M4

M5

Wzorce odniesienia

340

1

Twardości Brinella

2

Twardości Rockwella

3

Twardości Vickersa

M1

4

Widmowego współczynnika przepuszczania
Dawki ekspozycyjnej, mocy dawki ekspozycyjnej, kermy w powietrzu
i mocy kermy w powietrzu promieniowania gamma
nuklidów cezu ¹³⁷Cs i kobaltu ⁶⁰Co

5

Dawki ekspozycyjnej, mocy dawki ekspozycyjnej, mocy ekspozycyjnej, kermy w powietrzu i mocy kermy w powietrzu promieniowania X

6

Widmowej czułości odbiorników promieniowania

7

Temperatury barwowej

8

Połysku

9

Ciśnienia akustycznego oraz jednostek przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia
drgań mechanicznych

11

Wzorcowy gęstościomierz zbożowy 20 l (nr 111)

12

Objętości przepływu i strumienia objętości wody oraz gazu

13

Siły i ciśnienia

14

Prądu elektrycznego przemiennego

15

Energii elektrycznej

16

Mocy i impedancji wielkiej częstotliwości

17

Natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego

18

Wzorce gazowe zawierające: CO, CO₂ , H₂ , CH₄ , C₂H₄ , C₂H₆ , C₃H₈ , O₂, NO, NO₂ ,
SO₂ w azocie oraz gaz ziemny

19

Wzorzec jednostki temperatury (-189,342÷961,78) °C i niskich temp.
(-259,3467÷0.010) °C**

20

Wzorzec jednostki wilgotności powietrza – temperatury punktu rosy

21

Wzorzec jednostki lepkości

22

Wzorzec jednostki liczb falowych w zakresie promieniowania podczerwonego (IR)

M2

M3

M4

M5

*w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Izotopów POLATOM w Otwocku-Świerku; **w Instytucie Niskich
Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu – obydwa wzorce nadzorowane przez GUM
wg: Zakłady metrologiczne w Głównym Urzędzie Miar „Metrologia i Probiernictwo” 2013 nr 1, s. 7–13
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REORGANIZACJA GUM (STAN NA 1 STYCZNIA 2018)

342

Komórka organizacyjna

Kierujący

Akustyka i Drgania (L1)

dr Danuta Dobrowolska

Pracownia Akustyki

dr Danuta Dobrowolska

Pracownia Drgań

Joanna Kolasa

Czas i Częstotliwość (L2)

dr Albin Czubla

Pracownia Wzorców Atomowych i Transferu Czasu

dr Albin Czubla

Pracownia Wzorcowań i Rozwoju Technologii Pomiarowych

dr Albin Czubla

Chemia (L3)

dr Joanna Dumańska

Pracownia Analizy Gazów

Dariusz Cieciora

Pracownia Analiz Elektrochemicznych

dr Władysław Kozłowski

Pracownia Analiz Nieorganicznych

dr Anna Pietrzak

Długość (L4)

Dariusz Czułek

Pracownia Długości

Robert Szumski

Pracownia Kąta

Joanna Przybylska

Pracownia Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych

Piotr Sosinowski

Elektryczność i Magnetyzm (L5)

Jerzy Szutkowski

Pracownia Wzorców Wielkości Elektrycznych

Edyta Dudek

Pracownia Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości

Paweł Zawadzki

Pracownia Pomiarów Elektroenergetycznych

Grzegorz Sadkowski

Pracownia Mikrofal, Pola Elektromagn.
i Kompatybiln. Elektromagn.

Łukasz Usydus

Fotometria i Radiometria (L6)

Łukasz Litwiniuk

Pracownia Wzorców Spektrofotometrycznych

Jolanta Gębicka

Pracownia Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych

Grzegorz Szajna

Wieloosobowe Stanowisko ds. Wzorców Barwy

Sylwia Górnik

Masa (L7)

Wojciech Wiśniewski

Pracownia Wag i Wzorców Masy

Wojciech Wiśniewski

Pracownia Ciśnienia

Adam Brzozowski

Pracownia Siły i Twardości

Elżbieta Lenard

Pracownia Gęstości i Lepkości

Jolanta Wasilewska

Komórka organizacyjna

Kierujący

Promieniowanie Jonizujące (L8)

dr Adrian Knyziak

Pracownia Wzorców Promieniowania Rentgenowskiego

Witold Rzodkiewicz

Pracownia Wzorców Promieniowania Gamma

Michał Derlaciński

Przepływy (L9)

dr Adam Urbanowicz

Pracownia Przepływu Gazu

Arkadiusz Zadworny

Pracownia Przepływu Cieczy, Objętości Statycznej
i Pomiarów Ciepła

dr Adam Urbanowicz

Termometria (L10)

Rafał Jarosz

Pracownia Temperatury

Marek Kozicki

Pracownia Wilgotności

Rafał Jarosz

Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej (ZMI)

dr Michał Mosiądz

Wydział Podstaw Metrologii

Teresa Stachurska

Laboratorium Taksometrów

Artur Trościanko

Laboratorium Badań i Rozwoju Oprogramowania

Michał Mosiądz

Biuro Strategii (BS)

Zbigniew Ramotowski

Wydział Strategii, Współpracy Krajowej i Zagranicznej

Elżbieta Michniewicz

Wydział Audytu, Kontroli i Systemu Zarządzania

Marcin Jackiewicz

Wydział Promocji Metrologii i Probiernictwa

–

Wydział Prezydialny

Beata Karczewska

Biuro Służby Miar (BSM)

Jan Landowski

Wydział Nadzoru Rynku

Michał Kolczyński

Wydział Administracji Terenowej

Agnieszka Czeredys

Wydział Regulacji

Aleksander Soczewko

wg: https://www.gum.gov.pl/ftp/pdf/Schematy_organizacyjne/schemat_organizacyjny_gum2018.pdf
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WYKAZ KIEROWNICTWA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR W MINIONYM STULECIU
Lp

Urzędujący

Instytucja

Czasokres

Prezesi
1

Zdzisław Rauszer (dyrektor)

GUM

01.04.1919 – 01.07.1949

2

Hilary Dziewulski

GUM

01.10.1949 – 12.06.1958

3

Wilhelm Wojtyła

GUM

28.05.1958 – 12.06.1965

4

Zygmunt Ostrowski

CUJiM

01.07.1965 – 01.07.1972

5

Bolesław Adamski

PKNiM

29.04.1972 – 08.04.1976

6

Franciszek Szlachcic

PKNiM

05.04.1976 – 30.11.1985

7

Roman Kobus

PKNMiJ

20.02.1986 – 22.12.1987

8

Janusz Maciejewicz

PKNMiJ

22.12.1987 – 19.04.1990

9

Krzysztof Mordziński

PKNMiJ-GUM

20.04.1990 – 18.03.2003

10

Włodzimierz Sanocki

GUM

19.03.2003 – 01.02.2007

11

Janina Maria Popowska

GUM

01.02.2007 – 05.01.2016

12

Włodzimierz Lewandowski

GUM

17.05.2016 – 25.09.2018

13

p.o. Maciej Dobieszewski

GUM

26.09.2018

Wiceprezesi
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1

Stanisław Muszkat (wicedyrektor)

GUM

01.04.1919 – 28.05.1958

2

Jan Latour-Henner

GUM

01.08.1954 – 30.04.1957

3

Roman Kieszczyński

GUM-CUJiM

30.05.1958 – 31.03.1968

4

Roman Wirkutowicz

GUM-CUJiM

20.04.1961 – 22.09.1969

5

Zenon Żaczkiewicz

GUM-CUJiM

08.09.1965 – 01.02.1969

6

Janusz Kasprowicz

CUJiM

01.02.1966 – 29.03.1968

7

Zofia Szydłowska-Grabczyńska

CUJiM

01.02.1968 – 29.03.1972

8

Tadeusz Podgórski

CUJiM-PKNiM

22.09.1969 – 29.03.1972

9

Mieczysław Krajewski

PKNiM

29.03.1972 – 31.01.1975

10

Wiktor Obolewicz

PKNiM

29.03.1972 – 08.02.1979

11

Józef Machowski

PKNiM-PKNMiJ

09.11.1973 – 20.12.1977

12

Jan Kuczma

PKNiM-PKNMiJ

01.02.1975 – 06.10.1985

Lp

Urzędujący

Instytucja

Czasokres

13

Tadeusz Podgórski

PKNiM-PKNMiJ

22.04.1975 – 31.07.1989

14

Bolesław Adamski

PKNiM-PKNMiJ

08.04.1976 – 22.12.1987

15

Tomasz Modzelewski

PKNiM-PKNMiJ

03.04.1978 – 02.10.1986

16

Anna Kędzierska

PKNMiJ

13.05.1986 – 30.06.1990

17

Marian Maroszek

PKNMiJ

01.10.1986 – 15.03.1989

18

Andrzej Ruszkarski

PKNMiJ

22.12.1987 – 12.06.1990

19

Grzegorz Kierpiczów

PKNMiJ

31.07.1989 – 31.01.1990

20

Zbigniew Referowski

PKNMiJ

11.01.1990 – 31.12.1993

21

Włodzimierz Kamiński

GUM

01.04.1994 – 23.06.1998

22

Maria Szeląg

GUM

23.06.1998 – 20.04.1999

23

Maria Frydrych

GUM

23.06.1998 – 19.08.2003

24

Barbara Lisowska

GUM

26.01.2000 – 20.01.2009

25

Aneta Lato-Żuchowska

GUM

20.08.2003 – 15.07.2005

26

Kazimierz Kowalczyk

GUM

20.08.2003 – 31.12.2003

27

Jeremi Zarzycki

GUM

16.07.2005 – 06.02.2007

28

Dorota Habich

GUM

14.02.2007 – 10.06.2016

29

Włodzimierz Popiołek

GUM

29.01.2009 – 10.06.2016

30

Maciej Dobieszewski

GUM

01.08.2016 –

Dyrektorzy Generalni
1

Włodzimierz Kamiński

PKNMiJ

12.06.1990 – 31.12.1993

2

Maria Frydrych

GUM

25.01.1994 – 31.12.1996

3

Jan Schön

GUM

25.03.1997 – 13.12.1997

4

Elżbieta Soika

GUM

26.11.1997 – 31.05.2011

5

Robert Ziółkowski

GUM

11.10.2012 – 20.01.2016

6

Robert Czarnecki

GUM

17.02.2016 – 18.05.2016

7

Stanisław Dąbrowski

GUM

19.05.2016 – 03.04.2017

8

Andrzej Hantz

GUM

06.04.2017–
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Indeks

Adam (imienia brak), inż. 208
Adamczak Stanisław 187
Adamowicz Eugeniusz 96, 99, 106, 263, 295,
331, 333
Adamowicz Jan 99, 314
Adamowicz Witold 81, 326
Adamowiczowa Zofia 99
Adamski Bolesław 135, 157, 159, 161, 163, 172,
173, 300, 301, 344, 345
Albertrandi Jan Chrzciciel 26
Albiński Bolesław 167, 300, 301
Aleksander I 26, 27
Allerhand Dunia 230, 231, 315
Ankiewicz Julian 47, 56, 178, 214
Antczak Jacek 338
Antoń Józef 93, 231
Arentowicz Józef 154, 293, 296, 325
August II 47
Bachmair, pracownik ASMW 260
Baczyński Adam 233
Bajn Leon 47
Baliński Stefan 48
Bandera Stefan 92
Baran Zygmunt 263
Barański Andrzej 9, 10, 83, 124, 162, 178, 179,
189, 195, 268, 269, 278, 279, 280, 281, 282,
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 309,
333, 334
Barcińska Izabela, siostra Fryderyka
Chopina 48
Barciński Antoni 48
Bartel Kazimierz 85
Bauman Stanisław 49
Bazarnik Maciej 124, 269, 301, 309, 333, 334
Bąk Stanisław 162, 298
Bednarkiewicz Józef 326
Bek Jan 171
Bełkowski Czesław 297
Bełkowski Jan 52
Bendestohn Jakub 49
Benois Leontij 57
Bereza Antoni 325
Bernatowicz Witold 82, 123
Bernstein Józef 48

Bersohn Mayer 49
Beylin Karolina 291
Bieganowski Aleksander 50
Biegański Piotr 47, 118, 178
Biehler Kazimierz 78, 227, 325
Bielak Krzysztof 333, 334
Bielecki Jan 51
Bielecki Krzysztof 333
Bielicka Krystyna 152, 157, 162
Bieńkowski A., inż. arch. 118
Biernacki Jerzy 168, 300, 333
Biernacki Marek 168
Biernacki Stanisław 50
Birkenmajer Aleksander 289
Blauth Tadeusz 330
Blumbach Fiodor 32, 37
Boboli Karol 162
Boimska Jadwiga 81, 235, 294, 314
Bojewski Jerzy 297
Bajtasiak Aleksandra 97
Bolesław II 14
Bondarski Kazimierz 51
Boratyni Barbara 21
Boratyni Franciszek 21
Boratyni Izabela Ludwika 21
Boratyni Kazimierz 21
Boratyni Teresa 205
Boratyni Tytus Liwiusz 17, 18, 19, 20, 21, 22,
205, 289
Boratyni Tytus Liwiusz Zygmunt 21
Boratynich, rodzina 17, 22, 205
Borecki Czesław zob. Byk Czesław 38
Borkiewicz Adam 295
Borman H. 297, 298
Borys Adam, ps. „Pług” 103
Borzęcki Leon 52
Borzymiński Jerzy 162, 172, 189, 192, 195,
289, 338
Bouffałowa Wanda 68
Boy-Żeleński Tadeusz 102
Bratkowska-Brakowiecka Barbara 301
Bratkowski Stefan 166
Brzeski Wacław 329
Brzostowski Paweł Ksawery 46, 48
Brzozowska Bronisława 99
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Brzozowski Adam 338, 342
Brzozowski Józef 153
Brzozowski Tomasz 99
Brzozowski Wacław 98, 99, 106, 263, 295
Brzozowski Wilhelm 230, 325
Brzozowski Władysław 98, 314
Brzozowski Zygmunt 99
Budzynowski, mistrz cechowniczy 31, 289
Bujak Franciszek 16
Bulska Ewa 187, 195, 198, 302
Burattini Isabella 17
Burattini Tito Livio, zob. Boratyni Tytus Liwiusz 17, 18, 19, 20, 21, 22, 205, 289
Burski Jan 335
Burski Tadeusz 333
Bursztyn Władysław 93, 230
Butkiewicz (Butkiewiczowa) Janina 149, 162,
163, 297, 299, 300, 331, 333
Butkiewicz Jan 162
Butler Ludwik 328
Byk Czesław ps. „Brzoza” 38
Bystrzycki Jowin Fryderyk 25
Cabała Piotr 329
Caban Romuald 163, 321
Celiński Józef 25
Cendrowska Zofia 154
Chajn Józef 136, 167
Chałupski Jerzy 124
Chełmiński Tomasz Jan 48
Chemczuk Eugeniusz (Ewgen) 92, 230
Chlebowski Bronisław 291
Chodkiewicz Aleksander 17, 19, 24, 25, 289
Chomicz Jacek 331
Chromiński Stefan 329
Chrzanowski Wiesław 58
Chrzanowskich, rodzina 35
Chwaleba Augustyn 137, 297
Ciborowski Franciszek 134
Ciechanowicz Stanisław 81, 82
Ciechomski Leon 68
Cieciora Dariusz 338, 342
Cier Stefan 64
Cieszyński Antoni 102
Ciszewski Władysław 113, 116
Ciszewski Ludwik 315
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Ciuchta Waldemar 166
Corazzi Aurelio 54
Corrazi Antonio 23, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 209
Curie, małżonkowie 36, 42, 162, 195
Cybulski J., producent wag 229
Cyrankiewicz Józef 149
Czapscy,ród założycieli biblioteki i muzeum
Hutten-Czapskich 205
Czarniecki Stefan 19
Czartoryski Teodor Kazimierz 46
Czartoryskich, rodzina 45, 46, 209
Czechowicz Gabriel 53
Czepcze Maria 21
Czeredys Agnieszka 343
Czerniaków Adam 107
Czernicka Małgorzata 124
Czerny Bogdan 92, 93, 123, 230, 231
Czochralski Jan 108
Czpskich, rodzina 21, 205
Czubla Albin 162, 189, 192, 195, 338, 342
Czułek Dariusz 189, 192, 342
Czylok Krystyna 149
Daab Adolf 59
Dangel Tomasz 47, 50
Danikiewicz Małgorzata 334
Daszyński Ignacy 44
Datner Szymon 296
Dawidowicz Stanisław 114, 123, 233, 293
Dawidowski Bolesław 294, 315
Dąbrowski Antoni 24, 25
Dąbrowski Czesław 320
Dąbrowski Mateusz 179
Dąbrowski Stanisław 188, 345
de Girard Filip 53, 213
de Medici Leopold 19
Deàk Éva 167
Dejmicz Igor 298
Dembowska Aniela 68
Demko Katarzyna 102
Depré Wanda 292
Dereziński Mieczysław 167, 300
Derlaciński Michał 343
des Noyers Pierre 18
Deszczyńska Martyna 21
Dirlewanger Oskar 97

Dittman, pracownik PTB 260
Dmochowski Stefan 57
Dmowska-Grabis Hanna 291
Dobieszewski Maciej 10, 195, 344, 345
Dobrowolska Danuta 301, 338, 342
Dobrzański Władysław 102
Dolabella Thomas 17
Dolacki Włodzimierz 326
Doleżal Franciszek 60
Dołbniak-Leonowicz Ewa, zob. Leonowicz
Ewa 167, 335
Domaniewski Czesław 71
Drewnowski Kazimierz 87
Drozdowski Marek 293
Drucki-Lubecki Ksawery 53, 54, 56, 59, 178, 218
Dubiczyńska Helena z Pietraszwwiczów 103
Dudek Edyta 338, 342
Dudek Stanisław 195
Dudziewicz Jerzy 171
Dumańska Joanna 342
Dunin-Wąsowicz Anna 289
Durko Janusz 291
Durlik Hanna 168, 180, 181
Dybczyńska Izabela 149
Dyczewski Antoni 325
Dymitrowski Mieczysław 98, 242, 243
Dymsza Henryk 35
Dzierżanowski Wiktor 19
Dzierżyńska Zofia z Muszkatów, zob. Muszkat
Zofia Julia 291
Dzierżyński Feliks 132
Dziewulski Hilary 41, 90, 95, 99, 102, 113,
114, 115, 119, 127, 133, 134, 135, 137, 139, 144,
162, 238, 259, 262, 313, 318, 328, 344
Dziewulskich, rodzina 66, 262
Dziuba Anna 268, 269
Edison Thomas 42
Epstein A., bankier 49
Epstein, kupiec 48
Erlich Jan 49
Estreicher Tadeusz 327
Fajans Leon 327
Falińska Katarzyna 195
Faliński Stanisław 295
Feigenblatt Henryk 50

Feldhausen Natan 48
Feldman (brak imienia), OUM-Lwów 230
Feldmann Romuald 231
Ferencowicz Jan 136
Findt Michał 51
Fischer Ludwig 105
Floyar-Rejchman Henryk 58, 84
Fogelman Władysław 230, 325
Fotowicz Paweł 162, 188, 189, 192, 195
Frankowski Stanisław 315
Frankowski Stefan 100
Freyler Karoly 267
Frycz-Modrzewski Andrzej 49
Fryderyk Wilhelm II 29, 100
Fryze Stanisław 83
Fuks Marian 107
Gajewski Marcin 326
Gajewski Zdzisław 108, 109, 116, 133, 137,
313, 315, 329
Gajęcki Władysław 325
Galileusz 17, 18
Garczyński Józef 314
Garczyński Eugeniusz 114
Gawryś Arkadiusz 339
Gay Jan Jakub 53, 55, 178, 214
Gelbardt Józef 70, 77, 325
Gerstel J. 100
Gerstel J. 64
Gezechus Nikołaj 36
Gierek Edward 161
Gilbert Emanuel 24
Girard de Filip, zob. de Girard Filip
Girucki Stanisław 325
Gizmajer Andrzej 152, 162, 172, 334
Glass Abram 49
Glass Aron 50
Glass Markus 34
Gliwa-Gliwiński Jerzy, zob. Gliwiński Jerzy
Gliwiński Jerzy 136, 137, 152, 162, 179, 300,
331, 333, 334
Gloger Zygmunt 289
Głębocki Wiesław 291
Głuszyński Paweł 47
Godlewski Marceli, ks. 110
Godlewski Teodor 57
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Gogolewski Jerzy 162, 268, 300, 332, 333
Goldman Izaak 52
Goldstand Leon 48
Gołębiowski Juliusz 98, 296
Gołoński Andrzej 47
Gomułka Władysław 161
Gostyński Władysław 111
Górecki Roman 216
Górnik Sylwia 342
Górski Bronisław 331, 333
Górski Wojciech 67
Górzyński Stefan 229, 154, 162
Grądzki Wacław 131, 147, 162, 262
Grek Jan 102
Grek Maria 102
Grimm, właściciel składu 49
Groch, pracownik CMU 260
Grochocki Jerzy 329
Grochowska Barbara 162
Grodzki Jerzy 332
Gröer Franciszek 101, 102
Gronau Karol 26
Groniowski Roman 329, 330
Grosser W., przedsiębiorca bud. 54
Grossman Józef 289
Groszkowski Janusz 134, 261
Grotowski Marian 71
Grudniewicz Elżbieta 338
Grudniewicz Wojciech 162, 333
Grünberg Zelik 50
Grzepski Stanisław 15
Gubała Dobrosław 135, 162, 268
Gubała Edward 333, 334
Gumowski Tadeusz 102
Gundlach Władysław 136, 137
Gutowski Teofil 52
Habich Dorota 195, 345
Hahn Grzegorz 162
Hajdukiewicz Leszek 18
Hall Edwin Herbert 168, 173, 192, 193, 280
Hamerski Edward 102
Hansen Arwid 162
Hantke Bernard 47
Hantz Andrzej 345
Henig Sławomir 179
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Henryk I 12
Herszberg Maurycy 52
Hertz Michał 52
Hertzlich M., właściciel składu 49
Hess Wilhelm 64, 65, 78
Hilarowicz Henryk 102
Hiżów, rodzina 35
Hlibowicki Antoni 327
Hniłko Antoni 289
Hofman Marek 167
Hoffmann Jan Chrystian 23
Homa Bolesław 326
Hooke Robert 20
Horacy 102
Horn, Gustaw i Maksymilian (bracia) 57
Houwalt Andrzej 162, 163, 167, 177, 300
Hruban Jerzy 266, 309, 334
Hubner Ludwik 325
Humnicki Antoni 64
Hurwic Józef 292
Idaszewski Kazimierz 83
Iłowiecki Maciej 289
Indulski J. 181
Ingarden Roman 132
Iwanow N.M. 91
Izdebski Mirosław 339
Jabłoński Bolesław 134
Jackiewicz Marcin 343
Jakubowska Anna 82
Jancewicz Renata 38
Janczewski Bolesław 69, 77
Janczewski Ryszard 188
Janiszek Andrzej 32, 153, 154, 205, 265, 266,
289, 293, 294, 295, 296, 299, 331
Jankowski Roman 263
Jantas Irena z Kaniewskich 106
Jantas Józef 106
Jarosz Rafał 338, 343
Jarosz Wincenty 294
Jaroszewicz Piotr 161
Jasiukowicz Ignacy 36
Jasnorzewski Jerzy 119, 133, 134, 144, 256,
298, 318
Jastrzębski Tadeusz 108, 111
Jaśkiewicz Jan 21

Jawniszko Ludomir 294
Jawornicki Władysław 34
Jaworski Janusz 162
Jaworski Karol 64
Jedyński Aleksander 42, 64
Jelińska Maria 179, 181
Jellonek Andrzej 82, 135
Jelska Teresa 154
Jelski Ludwik 54
Jentysówna Janina, zob. Muszkat Janina z
Jentysów 43
Grzędzielski Jerzy 102
Jewasiński Piotr 80
Jewdyński Franciszek 49
Jewniewicz Hipolit 36
Jeżewski Andrzej 291
Jeżewski Stefan 64
Jońca Adam 296
Josephson Brian David 137, 165, 168, 173,
179, 181, 182, 186, 192
Josifow Arkadij 42, 64
Juchnikowski Florian 107, 108, 111, 329
Jurkowska Magdalena 166
Jusym M., właściciel składu 51
Kacprzak Kazimierz 157, 168, 178, 333, 334
Kaczanko Włodzimierz 299
Kaczorowska Ewa 195
Kaczyński Lech 153, 162, 268, 331
Kado Michał 24, 25
Kafarowski Roch, ps. „Ksawery” 110
Kaftal Henryk 52, 211
Kalinowski Jerzy 331
Kalinowski Stanisław 66, 67, 68, 71, 221, 292
Kaliński Marek 106
Kałuszko Danuta 163, 172, 268, 272, 299, 331
Kamiański Franciszek 91, 92, 93, 230, 231,
233, 295
Kamiński Włodzimierz 333, 345, 180
Kanval Satya 271, 320
Kapińska-Kiszka Anna 338
Kapliński Wacław 49
Karbowski Eugeniusz 113, 114, 297
Karczewska Beata 343
Karpowicz Jolanta 195
Kasperowicz Witold 84, 162, 237, 327

Kasprowicz Jan 36
Kasprowicz Janusz 344
Käss Leon 48
Kawecki Tadeusz 230
Kerceli Józef 97
Kędzierska Anna 345
Kiczek Jan 230
Kieniewicz Stefan 291
Kierpiczow Grzegorz 345
Kierscy Jan i Karolina 290
Kierska Klementyna Józefa Marianna 33
Kieszczyński Roman 344
Kinstler Z., właściciel perfumerii 51
Kitajewski Adam Maksymilian 25
Klarner-Śniadowska Magdalena 180, 290,
295, 302
Kledzik Maciej 296
Kleineman, właściciel składu sukna 35
Klenovsky Pavel 195
Klimko Marian 77, 78
Klotzer Krystian 52
Kłos Stanisław 93, 230, 231, 233
Kłossowski Wiesław 297
Knappów, rodzina 35
Knobel, właściciel kamienicy 48
Knyziak Adrian 195, 343
Kobus Roman 173, 201, 344
Kochanowski Jan 199
Koenigsberg, kupiec 48
Koepke Beata 123
Koeppen, prac. ASMW 260
Kogan J., krawiec 49
Kokociński Jerzy 333
Kolasa Joanna 335, 342
Kolczyński Michał 343
Kolischer Henryk 230, 231, 315
Kołłątaj Hugo 21
Kołobrzeg-Kolberg (Colberg) Juliusz 17, 20
Kołodziejczyk Leon 136
Kołtuniak Henryk 338
Kołtunowicz Maria 320
Komar Antoni 114, 298
Komarowa Wanda 230
Komornicki Władysław 102
Konopasek Stanisław 231
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Konopczyński Emilian 67
Kopernik Mikołaj 17, 42
Korfanty Wojciech 76
Kornacki Lucjan 331, 333
Korotyńskich, rodzina 292
Stanisław Koss 230
Kossakowski Józef 52
Kossowska-Nikelberg Nina 50
Kostecki Eugeniusz 102
Kostorz Józef 234, 326
Kostyrko Krystyna 136, 149, 152, 162, 163,
169, 177, 300, 319, 320, 332
Kościelecki Eugeniusz 314
Kotelewski Dymitr 50
Kowal Aleksandra 302
Kowalczyk Jan 329
Kowalczyk Kazimierz 345
Kowalczyk Zygmunt 268, 272, 298
Kowalska (Kowalewska) Bronisława 295
Kozicki Marek 343
Kozłow Bogdan 123
Kozłowska Natalia 51
Kozłowska Stanisław 51
Kozłowski Władysław 162, 338, 342
Koźmian Kajetan 25
Kożdoń Andrzej 152, 162, 319, 332
Kożuchowski Józef 60
Krajewski Mieczysław 135, 344
Krajtrenkraft A., architekt 48
Krasuski Stanisław 70
Kraszewski Andrzej 124
Kroszczyńska Barbara 264
Królikowski Lech 291
Krukowiecki Edmund 314
Krukowski Włodzimierz 82, 83, 84, 86, 87, 92,
101, 102, 139, 154, 237, 293
Krzyk Józef 76
Krzykowski Alfred 65, 70
Krzywicki Stanisław 41, 78, 90, 99, 100, 114,
123, 228, 259, 325
Kubiak Stefan 99, 296
Kubiatowski Jerzy 82, 290, 293, 297
Kubiček (Kubiczek) Wacław 230, 325
Kubicki Jakub 24, 25
Kubiczek Andrzej 332
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Kuch Stanisław 93
Kuchar Karol 102
Kuczma Jan 136, 161, 344
Kujawska Anna 320
Kujawski W. 171
Kula Witold 289, 290
Kulesza, właściciel kamienicy 48
Kuna Romuald 334
Kunatt Stanisław 48
Kunertów, rodzina 35
Kuniszówna Wanda 315
Kupec, pracownik CMU 269
Kupsh Horst, pracownik ASMW 269
Kupsz Eugeniusz 315
Kurnatowski Michał 64
Kuryłowicz Jarosław 82
Kusyk Monika 338
Kuszczyńska Adriana 179
Kutschera Franz 103, 244, 245
Kuźniecow A. 93
Kwaśnicki Marian 295
Kwiatkowska Halina 168, 334
Kwiatkowski Antoni 89, 162, 314, 327
Kwiatkowki Eugeniusz 58, 89, 217, 293
Kwiatkowki Ludwik 53
Kwiatkowski Marek 291
Lalewicz Marian 47, 59
Lambl Dušan 52
Landowski Jan 189, 343
Langner Jan 83, 93, 153
Langner Władysław 91
Latour-Hennert Jan 134, 260
Lato-Żuchowska Aneta 345
Lech Jan 259
Leliciński Stefan 325
Lenard Elżbieta 179, 195, 342
Leonciak Jacek 296
Leonowicz Ewa 167, 179, 300, 335
Leschiutta M. 289
Leschiutta Sigfrido 289
Lessel Artur 34
Lessel Franciszek 34
Lessel Fryderyk Albert 47
Leszczyński Kazimierz 296
Leszczyński Rafał 46

Leszczyński Stanisław 46
Leszczyńskich, rodzina 46, 53, 209
Leśniak Władysław 295, 296, 329
Leśniewska Maria 291
Levy, bankier 49
Lewandowski Włodzimierz 10, 137, 180, 181,
184, 195, 197, 199, 201, 283, 297, 302, 303,344
Lewin Leopold 45, 49
Lewkowicz Stanisław 230
Lewkowiczowa Nina 230
Lichnowski Stanisław 331
Lichter Szlama 51
Liers, przedstawiciel Francji w OIML 269
Lilpop Stanisław 47
Lipieńscy Franciszka i Marcin 53
Lipiński Adam 50
Lipiński Jacek 180, 188, 301, 320, 335
Lipińscy Józef i Marianna 33
Lipińska Julianna 50
Lisowska Barbara 187, 189, 301, 336, 345
Lisowski Andrzej 168
Litwiniuk Łukasz 172, 338, 342
Longchamps de Bérier Bogusław 102
Longchamps de Bérier Kazimierz 102
Longchamps de Bérier Roman 102
Longchamps de Bérier Zygmunt 102
Lorentz Edward 52
Lubicz-Nycz Bolesław, ps. „Leszek” 104
Lurje Dawid 50, 119
Lurje Tadeusz 50
Lusia (brak nazwiska), OUM-Lwów 230
Luszkiewicz Władysław 268
Łabus-Nawrat Kasylda 335
Łagowski Alojzy 31, 122, 123, 230, 325
Łaszczyński Bolesław 80
Łazarek Zbigniew 332
Łojek Liliana 301
Łomnicki Antoni 102
Łossowski Piotr 293
Łoza Stanisław 291, 293
Łubieński Henryk 55
Łuczak Z., przedsiębiorca budowlany 119
Łuczywek Hanna 333
Łukaszczyk Józef 326
Łukaszewicz-Ziarkowska Zofia 264

Łysakowski Henryk 110
Machowski Józef 136, 157, 162, 344
Maciejewicz Janusz 173,344
Maczubski Tadeusz 172, 290, 293
Makowiecki Franciszek 109, 110, 330
Malczewski Antoni 45, 48, 210
Maliński Kazimierz 80, 315
Małczyński Jan 162, 167, 300
Manzel Józef 50
Marciniak Stanisław 162
Marcinkiewicz Jan 295
Maria Ludwika Gonzaga 18
Markiewicz Karol 195
Markiewicz Roman 24, 25
Markiewicz Stanisław 41, 79, 228, 233
Maroszek Marian 345
Martens Franciszek 59
Martyniak Witold 179, 333, 334
Maruszewski Sławomir 110
Mayer Antoni 52
Mazur Marian 135, 136
Mączeński Zdzisław 118
Mąsiorowski, OUM-Lwów 231
Mendelejew Dymitr 31, 32, 36, 63, 308
Metal Artur 82, 83, 237
Michalik Anna 167, 169, 170, 178, 179, 264,
320, 334
Michniewicz Elżbieta 172, 188, 198, 338, 343
Michniewicz Michał 263
Mickiewicz Adam 35, 36
Mickiewicz Janusz 151
Miecznikowska Wanda 167, 300, 335
Mięsowicz Adam 102
Migdalski Ryszard 162
Mikołaj I 31
Mikołaj II 64, 66
Mikoszewska Halina 178
Mikoszewski Jerzy 152, 155, 158, 172, 178,
266, 295, 299, 309, 333
Miłek Marian 187
Minorski Sergiusz 295
Mirowski Stefan 165
Miziura Stanisław 233
Miziura Władysław 231, 233
Mniszchów, rodzina 209
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Moczarski Zygmunt 64
Modrzejewski Bolesław 134, 135
Modzelewski Tomasz 137, 161, 345
Morawski Eugeniusz 230
Mordziński Krzysztof 152, 157, 158, 162, 170,
175, 177, 179, 186, 187, 197, 301, 344
Morecki Adam 137, 171
Mosiądz Michał 192, 195, 339, 343
Mościcki Henryk 19, 289
Mościcki Ignacy 36
Motas Henryk 291
Mórawski Kazimierz 106, 108, 109, 291, 295,
296, 315
Müller Ernest 230, 231
Müller J., właściciel fabr. pojazdów 52
Müller Jan 52
Murawski Bronisław 315
Muszkat Czesław 132
Muszkat Stanisław 41, 42, 44, 64, 73, 76, 90,
95, 99, 100, 101, 113, 123, 124, 131, 132, 134,
208, 228, 238, 259, 260, 291, 296, 313, 327, 344
Muszkat Zygmunt 41, 207
Muszkatów, rodzina 42, 207, 260
Muszyński Alojzy 230
Mouton Gabriel 20
Myśliwski Grzegorz 289
Narkiewicz Marian 79, 227, 326
Nasiłowski Franciszek 64
Nawrocki Waldemar 293
Niemyski Stefan 64
Niewodniczański Henryk 132, 134, 151
Nikiel Bohdan 188
Nobel Alfred 36, 195
Norwid Cyprian Kamil 45, 52
Nowacki Paweł 134
Nowak Marian 93, 230
Nowak Mieczysław 231, 233
Nowicki Witold 101, 102
Nowik Izaak 51
Noworyta Jerzy 93
Noworyta Józef 92, 93, 230, 233
Nowosilcow Nikołaj 25, 54
Nowotarski Nikodem 79, 91, 233, 314
Obalski Jan 118, 120, 121, 134, 138, 144, 153,
162, 163, 170, 172, 294, 296, 297, 327, 298
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Oberfeld Jan, zob. Obalski Jan 327, 120
Obolewicz Wiktor 82, 136, 161, 344
Ochęduszko Kazimierz 132
Ogiński Michał Kazimierz 46
Ogińskich, rodzina 45, 46, 53, 209, 210
Ogonowska Bogumiła 152, 163
Około-Kułak Antoni 60, 219
Okrajewski Józef 50
Olejniczek Kazimierz 325
Olejniewicz (imienia brak), OUM-Lwów 231
Olszewski Antoni 36, 39, 58, 59, 220
Olszewskich, rodzina 35, 38
Opacka Teresa I v. Sulgostowska 21
Opalski Wiesław 134, 162
Orliński Jerzy 170, 300, 333
Orłowicz Mieczysław 291
Orłowski Bolesław 289
Orłowski Józef 47, 50
Ortwein Edward Florentyn 47
Orzepowski Marcin 276
Osadowski Aleksander 81, 82
Osiecka-Samsonowicz Hanna 289
Osiecki Stanisław 58
Osińska-Kaczmarek Anna 179, 334
Ossowska Urszula 124
Ossowski Stefan 58
Ostrowska Jadwiga 102
Ostrowski Stanisław 60, 178
Ostrowski Tadeusz 102
Ostrowski Zygmunt 299, 344, 135, 136, 149,
151, 154, 158
Oszczygieł Jan 332, 333
Otomański Maksymilian 80
Owczarek Teofil 233, 234, 235, 294
Pajączkowki Józef 251
Pałgan Janusz 296
Pałka Józef 108, 153, 251, 295, 296, 315
Pałosz Elżbieta 179
Pałys Marek 152
Panasiuk Albin 268, 229, 299
Panier Charles, przedstawiciel Francji w OIML 269
Pańkowski Włodzimierz 230
Parchomow Włodimir 42
Paschalski Władysław 329
Pasierski Janusz 268

Pawlak F. 100
Paź Nelly 167, 180, 300, 335
Paździoch Antoni 329
Pérard Albert 121, 293
Pernach Maria 167
Peroni Michaelo 17
Petrozolin-Skowrońska Barbara 296
Piastrzyński Bolesław 333
Piechota Jacek 280
Pietraszewicz Bronisław, ps. „Lot” 103, 245
Pietraszewicz Wanda z Ratomskich 102, 103
Pietraszewicz Włodzimierz 102, 103, 134, 144,
228, 238, 244, 295, 298, 313, 318, 327
Pietrow A. 144
Pietrzak Anna 342
Pietrzykowski Jerzy 158, 168, 178, 179, 180,
302, 333, 335
Piłsudski Józef 11, 60, 219
Pinocci Girolamo 17
Piątkowski Dionizy 295
Piorunowski Kazimierz   231
Piotrowska Barbara 124, 147, 149, 168, 180,
266, 290, 295, 299, 301, 302, 309, 333, 334
Piotrowski Roman 118
Piotrowski Stefan 230
Piotrowski, właściciel kamienicy 48
Piskor Tadeusz 100
Platerów, rodzina 35
Plater-Zyberkówna Cecylia 67
Plebański Tomasz 135, 136, 148, 152, 162,
163, 169, 170, 177, 264, 299, 301, 319, 320, 332
Plechawiczius Pawilas 94
Pliniusz Starszy 14
Plis Zenon 162
Pöckh Seweryn   93, 230, 231, 233
Podemski Andrzej 137, 162, 177, 268, 301, 333
Podgórski Tadeusz 136, 137, 151, 153, 158,
161, 162, 163, 167, 168, 169, 171, 173, 267, 268,
272, 299, 301, 344, 345
Podhorska-Okołów Stefania 292
Pohlman Emil 31
Polak Wojciech 335
Poleszak Teresa   124
Pollak Michał 81
Pollak Witold 326

Pomianowski, inż. arch. 120
Popiołek Włodzimierz 195, 345
Popławska Zofia 154, 230
Popławski Zbysław 295
Popowska Janina 191, 192, 194, 195, 344
Popper David 43
Potocka Urszula 49
Potocki Józef 52
Potocki Stanisław Kostka 24
Potockich, rodzina 46, 209
Poźniak Józef 79
Prass Karol   295
Prawdzic-Szczawiński Leon 41, 79, 80, 227,
228, 234, 325
Predera Ryszard   329
Progulski Stanisław 102
Prorok Leszek 296
Przemyk Grzegorz 49
Przyborowski Wacław 292
Przybylska Joanna 338, 342
Przykucki Stanisław 325
Przypkowski Tadeusz 144, 154
Puchalski Eligiusz 152, 267
Pudełko Stanisław 18
Pudłowski Stanisław 17, 18, 20, 289
Quassowski, zarządca służby legalizacyjnej 91
Quin Terry 10, 197
Raczyński Zygmunt 178
Radziejowska-Paradowska Ewa 273
Radziejowski Adam 329
Rajchlewicz Bolesław 64
Rakowiecki Janusz 331
Ramotowski Zbigniew 179, 181, 195, 302, 334,
338, 343
Ratajczyk Eugeniusz 188
Raue Piotr 327
Rauscher Joseph 33
Rauscher Wincenty 33
Rauszer Agnieszka Józefa z Misztalów 39
Rauszer Bogusław 38
Rauszer Cecylia (jr) 38
Rauszer Cecylia z Olszewskich 38, 59
Rauszer Czesław 39
Rauszer Erazm Zdzisław 9, 10, 32, 33, 34, 36,
38, 39, 41, 59, 60, 69, 70, 71, 73, 76, 80, 82,
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84, 85, 86, 87, 89, 90, 95, 96, 99, 100, 101, 104,
108, 113, 116, 121, 122, 124, 125, 133, 144,
151, 153, 177, 186, 188, 199, 201, 207, 216, 227,
228, 230, 238, 252, 253, 257, 258, 290
Rauszer Józef 33
Rauszer Julian 34, 206, 290
Rauszer Kazimierz 38
Rauszer Ludwik 290
Rauszer Marianna z Bobrownickich 33
Rauszer Stanisław Witalis 34, 37
Rauszer Teofil Hilary 34, 35, 290
Rauszer Tomasz Zbysław 38
Rauszer Wojciech 38
Rauszerowa Jadwiga, żona Tomasza
Zbysława 38
Rauszerowa Julia z Fijałkowskich 206
Referowski Zbigniew 149, 162, 172, 175, 179,
180, 268, 298, 301, 302, 332, 333, 345
Reinefarth Heinz 97
Reiter, radca legalizacyjny 90
Rencki Roman   102
Renklewski Zygmunt 50
Rentlowie, małżonkowie 52
Reppel Ignacy 51
Reschke Samuel 49
Resztak Andrzej 162
Reymanowa Maria   102
Reymont Władysław 36
Richter Antoni 133, 134, 238, 313
Roesler Julian 48
Rogóyski Bronisław 57
Rokicki Wacław 334
Roliński Józef   68, 89, 114, 118, 122, 134, 144,
153, 162, 238, 252, 296, 318, 327
Roman Antoni 216
Romanowski Leon 34
Romanowski Tadeusz 231
Romaszewska Regina 124
Rosen Izaak Szymon 48
Rosenthal Jakub 35
Rostkowski Jan 329
Rotkiewicz Piotr 162, 334
Rotwand Alojzy 35
Rotwandów, rodzina 66
Rouppert Stanisław 143, 162

358

Rowiński Janusz 152, 331, 333
Rozenberg L., właściciel szkoły tańca 51
Rozentalski Michał 339
Rudnicka Grażyna 179, 338
Rudowski Stefan 329
Ruff Adam 101
Ruff Stanisław 101, 102
Rupiewicz Ignacy 57
Russek Paweł 100, 234, 294, 295
Ruszkarski Andrzej 345
Rychcik Miron 149, 162
Rygielski Marian 233
Ryś Bronisław 130
Rząśnicki Józef 86, 239
Rzepakowski Robert 334, 338
Rzeszotarskich, rodzina 35
Rzodkiewicz Witold 343
Sacewicz Józef 300, 331
Sadaj Stanisław 124
Sadkowski Grzegorz 342
Sadłowski Tadeusz 93, 231
Sadowska Barbara 49
Sadowskij Maksym Pawłowicz 101
Sahling, właściciel pensjonatu 52
Saint-Saëns Camill 43
Sałabanowa Helena 230
Samsel Stanisław 331
Sanecki Zbigniew 178
Sanocki Włodzimierz 187, 188, 189, 344
Sapieha Aleksander Antoni 24, 289
Sapieha Teofila z Jabłonowskich 24
Sapiehów, rodzina 24
Sasinowicz Józef 41, 81, 82, 227, 228, 235,
238, 293, 326
Sas-Nalewajko Krystyna 163
Satora Kazimierz 109, 111, 296
Sawicki Edward 335
Sągajłło Tadeusz 73, 228, 313
Schitler, właściciel domu 48
Schlesock, przedstawiciel NRD w OIML 269
Schön Jan 345
Schroeger Efraim 51
Schulz Erhard, zob. Szulc Erhard
Schulze-Horn, zarządzający służba legalizacyjną 99, 100, 101

Schütz A., radca 54
Segnów, rodzina 35
Seidel Sylwester 326
Sewera Karol 326
Sędek Michał 333, 334
Siemiątkowski Waldemar 136
Siemicki Jerzy 180, 302, 335
Sikora Stanisław 51
Sikorski Sylwester 108, 314, 315
Siromski Mieczysław 329
Siwkowska Janina 292
Skarżyński Ryszard 147, 299
Skąpski Antoni   80
Skibiński Antoni 162
Skibniewski Zygmunt 118
Skibski Edmund 82, 114, 123, 294
Skłodowska-Curie Maria 195
Skowron Jan 329
Skubik Ferdynand 163, 259
Skubis Tadeusz 188
Sławiński Stanisław 136
Słowacki Juliusz 45, 51, 211, 292
Smereczyńska Barbara 192, 333, 334
Smogur Franciszek 325
Smoleńska Helena 37
Smoleński Tadeusz 41, 70, 77, 227, 228, 313,
318, 325, 327
Smosarski Władysław 64
Smulczyński Wacław 168, 301, 333, 335
Sobczak Nikodem 162, 168, 177, 301, 332, 333
Sobieszczański Franciszek 52, 292
Sobolewski Juliusz, ps. „Roman” 96
Sobór-Świderska Anna 301
Soczewko Aleksander 343
Soika Elżbieta 335, 345
Sokolnicki Gabriel 83
Sokołowska Beata 188
Sokołowski Mieczysław 216
Sokołowski Wojciech 154
Solga, pracownik ASMW 269
Sołgała Wacław   314, 315
Sołowij Adam   102
Sommer St., właściciel fabr. powozów 52
Sorokowski Świętozar   162, 268, 269, 301,
331, 333

Sosnowski Karol 37
Sosnowski Zygmunt 37
Šostin N. A. 292
Sowiński Andrzej 171
Spiess Ludwik brak
Sroka Piotr 295
Stachurska Teresa 338, 343
Staniewski Marek 162, 330,
Stanioch Wojciech 162, 179, 302, 332, 334
Stanisław Mączewski 102
Pilat Stanisław 101, 102,
Progulski Stanisław 102
Staniszewski Stanisław 80
Staniszewski T., mechanik 26
Staszic (Staszyc) Stanisław 17, 20, 23-25, 206
Stokfisz Marian 230
Stolarski Konrad 339
Stopczyk Stanisław 315
Stożek Emanuel 102
Stożek Eustachy 102
Stożek Włodzimierz 101, 102
Strassburger Henryk 58
Strzelecki Józef 49
Stuart Maria brak
Stypińska Kalina z Rauszerów 38
Supronowicz Edward 43
Swat S. 263
Szałajkowska Rozalia z Rauszerów 33
Szaniawski Franciszek Ksawery 24, 25
Szaynok Władysław 230
Szczawińska Olga z de Verbno
Łaszczynskich 80
Szczeniowski Szczepan 135
Szczepanik Andrzej 124
Sztembarth Wincenty 50
Szenberg Józef 50
Szenderowicz Tadeusz 93, 230
Szewczyk Jan 332
Szkowron Józef 231
Szlachcic Franciszek 137, 159, 161, 162, 163,
166, 167, 172, 173, 301, 344
Szlenkierów, rodzina 66
Szmurło Karolina 41, 208
Szmyrka-Grzebyk Anna 195, 302
Szonert Jan 294

359

Szpakowski Tadeusz 325
Szpigiel Józef 52
Szpigiel Zbigniew 162, 268, 272, 331, 333
Szpilowski Hilary 51
Szpor Stanisław 132
Szpotański Kazimierz 110, 330
Szprecht Józef 292
Szramkiewicz Kazimierz 314
Sztembarth Wincenty 50
Szubert Jan 153, 268, 298, 299, 332
Szulc Erhard 258, 267, 268, 269, 300, 331
Szumski Robert 189, 192, 342
Szutkowski Jerzy 342
Szwankowski Eugeniusz 292
Szwarcman J., właściciel warsztatu 48
Szwed Henryka 264
Szweida J., właściciel fabryki 52
Szydło Beata 197
Szydłowska-Grabczyńska Zofia 344
Szymański Edward 81, 82, 314
Szymański Edward, podsekretarz stanu 280
Szymański Franciszek 81, 94
Szymański Henryk 133, 134, 163, 313, 318
Szymański Leon 41, 78, 227
Szymczak Andrzej 162, 334
Szyr Eugeniusz 134, 147, 299
Szyszka Romana 124
Śniadecki Jan Chrzciciel 17, 21, 24
Świętosławski Wojciech 71, 148
Tafiłowscy Julia i Władysław 50
Tapkowski Tadeusz 102
Tarasiuk Maria 149, 152, 157, 162, 264, 319,
320, 335
Tarbiejew Jurij 292
Tarłowski Antoni 180, 331
Taylor, pracownik NIST 269
Telechun Stanisław 331
Tesla Nikola 42
Tęczyński Stanisław 79, 230, 231
Thieme Aleksander 42
Tichy Marek 189, 273, 302
Tołwińska Stefania 67
Tomasik Stanisław 328
Tomasz, bp płocki 14, 16

360

Tomaszewski Aleksander 131, 134, 135, 136,
152, 162, 163, 265, 268, 297, 298, 300, 331
Tomaszewski Andrzej 309
Tomaszewski Henryk 314, 315
Torricelli Evangelista 18
Towarnicki Stanisław 230
Traczewska-Białkowa Zofia 20
Trąbczyński Wojciech 135, 149, 152, 162, 167,
169, 179, 264, 293, 297, 301, 309, 319, 320
Trebert Henryk 171
Trevano Giovani 17
Troskolański Adam 327
Trościanko Artur 343
Trzebiatowski Włodzimierz 192
Tschentscher, nadzorca niem. 90
Turlej Wacław 329
Tymicz Rudolf 93, 231
Ulaczyk Maria Magdalena 124
Uniszewski Zdzisław 167
Unrug Józef 100
Urbanowicz Adam 343
Usydus Łukasz 342
Uthof Lew 57
Vetulani Kazimierz 102
Viviani Vincenzo 18
Vorbrodt K., właściciel składu 52
Walczuk Jerzy 188
Wald Maksymilian 78, 92, 93, 114, 122
Wański Walenty 325
Warczak Stefan 123, 124
Warych Krystyna 299
Wasilewska Jolanta 162, 179, 334, 338, 342
Wasiljew, pełnomocnik 93
Wasilkowska-Krukowska Helena 82, 154
Wawelberg Hipolit 36, 64, 66, 67, 109
Wąsala Tadeusz 333, 335
Wcisło Feliks 314, 328
Weigel Józef 102
Weigel Kacper 102
Weihs Stefania 99, 102
Weihs vel Weiss Roman 96, 99, 104
Weihs vel Weiss Stefania z Kotelnickich, zob.
Weihs Stefania
Weihs vel Weiss Wilhelm, zob. Weihs Wilhelm 99, 103, 244

Weihs Wilhelm 96, 99, 102, 103, 104, 244,
295, 314
Weihsów, rodzina 99, 104
Weiss Eugeniusz ps. „Biały” 99, 104, 244, 247, 295
Werner Jan 41, 76, 77, 80, 228, 230, 314
Werner Wacław 68
Werszpiński Paweł 296
Wesołowski T. 100
Wichman Heinrich 95, 104, 108
Widłaszewski Wiesław 195, 334
Wieczorek Janusz 144
Wieczorek-Krusińska Aneta 303
Wielanier Seweryn 107, 108, 109, 110, 111,
250, 295, 296, 329
Wielopolski Hieronim 47, 49
Wielopolski Jan 47
Wielopolskich, rodzina 48, 49, 50, 291
Wierusz-Kowalski Józef 71
Wierzbicka Krystyna 309
Wierzbicki Andrzej 36, 58, 59, 69, 119, 217, 255
Wierzbicki Jerzy 119, 255
Wierzbiński Tadeusz 93, 114, 230
Wiesik (Więsik, Więsyk) Stanisław 106
Wiktor Tadeusz 231, 233
Wilanowska Krystyna 320
Wilczyński, pracownik biura sprzedaży 111
Winkler Wilhelm 97
Winstock Adolf 35
Wirkutowicz Roman 135, 300, 344
Wisła Bolesław 326
Wiśniewska-Zawadka Elżbieta 335
Wiśniewski Antoni 152, 331
Wiśniewski Wojciech 338, 342
Witkiewicz Roman 102
Witkowski Józef 25, 289
Witkowski Stanisław 231
Wittig Edward 178, 273
Wlassics Zbigniew 78, 79, 228, 230, 231
Władysław IV 18
Władysław, królewicz, zob. Władysław IV 18
Sieradzki Włodzimierz 102
Wnukowski Włodzimierz 152, 264, 332,
Wojciechowska Danuta 124
Wojdas Stanisław 330

Wojtyła Wilhelm 141, 144, 146, 147, 149, 152,
299, 344
Wolański Adam 21
Woldan Marian 162, 170, 177, 320,
Wolf Otto 83
Wolff Stanisław 89, 133
Woliński Adolf 47, 48
Wolisch (imienia brak), właściciel sklepu 102
Wolniewicz Eugeniusz 171, 300
Wołoszyn Zbigniew 166, 167
Woronicz Paweł 24
Woszczyńska Zofia Michalina Antonina
z Rauszerów 34
Woszczyński Franciszek 34
Woźniak Piotr 191
Wójcik Zbigniew 23, 24, 289
Wren Christopher 20
Wróblewski Zygmunt Forenty 42
Wrzesiński Piotr 314, 315
Wrzosek Magdalena 97
Wrzosek Mikołaj 97
Wujec Henryk 167, 178
Wyciszkiewicz Józef 315
Wyczółkowski Roman, ps. „Romański” 90
Wyłupek Stanisław 136, 171
Wyrzykowska Zofia 331, 333
Wyspiański Stanisław 36
Wyzgo Władysław 82, 114, 122, 235, 294, 295
Wyżykowska Alicja 152
Zabielski Zbigniew 338
Zabierzowski Aleksander 52
Zabża Adam 162, 167
Zadworny Arkadiusz 338, 343
Zagórski Stanisław 120
Zajączek Józef, książę namiestnik 31
Zajdler Ludwik 144, 152, 298, 258, 299
Zakrzewski Antoni 49, 52, 297
Zalewski Andrzej 37
Zamboni Guiseppe 19
Zamoyskich, rodzina 209
Zaporowska Ewa 93
Zaporowski Franciszek 93
Zarzycki Ferdynand 58, 60, 219
Zarzycki Jeremi 187, 337, 345
Zarzycki Stanisław 70

361

Zatorski Wiesław 152, 162, 332
Zawadzki Paweł 189, 195, 277, 342
Zawrotny Wacław 107, 109, 110
Zduniewicz Teresa 264
Zenner Clarence Melvin 182
Zieglerowa Stanisława 93, 230
Zielińskich, rodzina 46
Zielonko Leopold 48
Zięba Franciszek 325
Ziębaczewski Paweł 167, 301
Zinin Nikołaj 42, 64
Ziółkowski Robert 345
Zmaczyński Aleksander 135, 136
Zubowicz Wojciech 166
Zug Szymon Bogumił 51
Zwoliński Wincenty 80, 326
Żaczkiewicz Zenon 344
Żenczykowski Wacław 120
Żeromski Stefan 36, 43
Żmijewski Bronisław, właściciel cukierni 49
Żochowski Eugeniusz 235
Żołędziowski Antoni 21
Żurawski Kazimierz 80
Żychliński Edmund 80
Żydanowicz Franciszek 95, 96, 97, 294, 296, 314
Żydanowicz Tadeusz 96
Żydanowiczowa, żona Franciszka 98

362

Spis treści
Wstęp

11

I. Miary Słowiańszczyzny

13

II. Miara katolicka z polskim rodowodem 

17

III. Miary nowopolskie

23

IV. Pod zaborami

29

V. Syn rejenta z Iłży

33

VI. Akolita ze świątyni sztuki

41

VII. Początki na Elektoralnej

45

VIII. Trudne dziedzictwo

63

IX. Ku niepodległej

69

X. Administracja miar II Rzeczypospolitej

73

XI. Mroki okupacji

89

XII. Martyrologia i straty wojenne

95

XIII. Działalność konspiracyjna w GUM

105

XIV. Jak Feniks z popiołów 

113

XV. Nim zapadła żelazna kurtyna

127

XVI. Urząd w Gospodarce Socjalistycznej

141

XVII. Nowy szyld urzędu

149

XVIII. Następna zmiana szyldu

157

XIX. Niespełniona misja generała

161

XX. Zakręt historii, czyli renesans Głównego Urzędu Miar 

175

XXI. Kontynuacja linii unijnej

187

XXII. Kolejna zmiana

191

XXIII. Z kampustem w tle

197

Posłowie

201

Ilustracje 

203

Bibliografia 

287

Skróty 

305

Tabele

311

Załączniki 

323

Indeks 

347

Spis treści 

363

363

ISBN 978–83–940756–3-7

