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Joanna Lubierska

Życie i działalność
dr. inż. Mariana Kryzana (1878–1934)
pierwszego prezesa Polskiego Urzędu Patentowego

Marian Kryzan był jednym z ukochanych wujów mojej Babci, o którym
w dzieciństwie wiele mi opowiadano. Rodem z Ostrowa Wielkopolskiego, po
ukończonych studiach na niemieckich uczelniach osiadł w Poznaniu, z którym związał się do końca swojego życia. Tu właśnie założył kancelarię rzecznika patentowego, wiele lat pracował społecznie w miejskim magistracie,
wykładał na Uniwersytecie Poznańskim, a także zasiadał w licznych komisjach, stowarzyszeniach i deputacjach. Kiedy pojawiał się w świętomarcińskim mieszkaniu moich pradziadków, podejmowany był zawsze wystawnym
obiadem czy kolacją przygotowaną przez kucharkę Gabrysię. Jego nieczęste
z racji rozlicznych obowiązków wizyty były wyczekiwane z niecierpliwością, był bowiem z usposobienia człowiekiem pogodnym, bardzo lubianym
i życzliwym. Mój pradziadek Antoni Szac cenił go i lubił z nim rozmawiać.
Dla mojej prababki Wandy Marian był stryjem, ale ponieważ był starszy od
niej tylko o sześć lat, traktowali się serdecznie, jak najbliższe kuzynostwo.
Kiedy Marian osiadł w Poznaniu, był rok 1909, Wanda natomiast zamieszkała w Poznaniu jako młoda mężatka w 1911 roku. W początkowych latach
stanowili dla siebie wsparcie; najbliższa rodzina została bowiem w Ostrowie
Wielkopolskim.
Dzieciństwo i studia
Marian Hieronim Kryzan urodził się 5 września 1878 roku w Ostrowie
Wielkopolskim jako syn budowniczego Józefa Krzyżańskiego1 i jego żony
Marianny z Łukowskich. Ochrzczono go dwa miesiące później, a rodzicami

1

Pierwotnie rodzina Kryzanów nosiła nazwisko „Krzyżański”. Ojciec Mariana, Franciszek Józef Kryzan
(1828–1904), używający drugiego imienia, urodził się z nazwiskiem Krzyżański, jednak w akcie chrztu
z 1828 r. przekreślono je, zastąpiono nazwiskiem „Kryzan” i dopisano: „Rozporządzenie Regencyi
z 14 września 1891 r.”, por. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Akta parafii Ostrów Wielkopolski,
sygn. PM 209/09, s. 46, nr aktu 91/1828.
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chrzestnymi zostali brat jego matki ks. Nepomucen Łukowski2 i Ludwika Chiżyńska. Podobnie jak starszy brat Stanisław3, Marian oddany został na naukę
do gimnazjum w Ostrowie4 , gdzie w 1898 roku zdał egzamin maturalny.
W trakcie nauki, ok. 1895 roku, wstąpił w szeregi tajnego Towarzystwa Tomasza Zana 5.
Po maturze studiował przez rok (1899–1900) inżynierię w Akwizgra6
nie , a następnie kontynuował kierunek na Politechnice w Charlottenburgu 7. Korzystał wówczas ze wsparcia Towarzystwa Naukowej Pomocy
im. Karola Marcinkowskiego (1325 marek); jako syn ostrowskiego budowniczego nie mógłby sobie pozwolić na dalszą kosztowną naukę 8 . Egzamin inżynierski zdał w 1904 roku. Początkowo pracował w kolejnictwie,
a następnie został referentem Urzędu Patentowego Rzeszy Niemieckiej
(Kaiserliches und Königliches Patentamt in Berlin). W roku 1909 złożył
egzamin na niemieckiego rzecznika patentowego i osiedlił się w Poznaniu
jako pierwszy i jedyny polski rzecznik patentowy na ziemiach ówczesnej
dzielnicy pruskiej. W 1910 roku na podstawie rozprawy doktorskiej Über
die astatische Äquivalenz der räumlichen Kräftesysteme (O astatycznej
równoważności systemów sił przestrzennych) w Królewsko-Saksońskiej
Wyższej Szkole Technicznej w Dreźnie 9 uzyskał stopień doktora nauk
technicznych w dziedzinie mechaniki.
2

Ks. Jan Nepomucen Łukowski, pseud. X. Wokuł (1846–1904) – profesor Seminarium Duchownego
w Gnieźnie, oficjał gnieźnieński i wikariusz generalny, domowy prałat papieski, sędzia surogat, stryj
Mariana Kryzana.
3
Stanisław Wojciech Kryzan (1877–1969) – wybitny polski lekarz psychiatra, wieloletni dyrektor szpitala
psychiatrycznego w Kocborowie, powstaniec wielkopolski.
4
Obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim – jedno z trzech najstarszych na terenie zaboru pruskiego gimnazjów, powstałe w 1845 r., m.in. z inicjatywy ks. Jana Kompałły. Jego absolwentami było wielu wybitnych przedstawicieli nauki, kultury i sztuki.
5
M. Paluszkiewicz, J. Szews, Słownik biograficzny członków dawnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim
Księstwie, Poznań 2000, s. 107; „Dziennik Poznański” (dalej: DP) 1934, nr 243, 23 X, s. 9.
6
Według Listy szczegółów osobistych dr. Mariana Kryzana wykształcenie zdobywał on w następujących
szkołach: Gimnazjum w Ostrowie (Wielkopolskim), Uniwersytet w Berlinie, Politechnika w Berlinie, Uniwersytet w Monasterze, Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP), Magistrat stołecznego miasta
Poznania, Akta dotyczące niepłatnego członka Magistratu Dr. Marjana Kryzana, sygn. 1517.
7
W czasach studiów Mariana Kryzana była to Królewska Wyższa Szkoła Techniczna (niem. Königliche
Technische Hochschule), zwana również Wyższą Szkołą Techniczną Charlottenburg. Powołana do życia
w 1770 r. uczelnia obecnie funkcjonuje pod nazwą Technische Universität Berlin (TU Berlin). Jej absolwentami byli znani architekci, tacy jak: Stefan Cybichowski, Zygmunt Gorgolewski, Kazimierz Ruciński,
Roger Sławski czy Kazimierz Ulatowski.
8
D. Gucia, Stypendyści Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego 1841–1909, Mnichowo–Poznań 2017, s. 193.
9
Królewsko-Saksońska Wyższa Szkoła Techniczna (niem. Königlich Sächsische Technische Hochschule)
to obecnie Technische Universität Dresden (TU Dresden), największy uniwersytet w Saksonii, założony
w 1828 r.

Kancelaria
rzecznika patentowego
Zawód rzecznika patentowego
ma za sobą ponad 100-letnią tradycję.
W Polsce narodził się wraz z odrodzonym po rozbiorach państwem.
Już 13 grudnia 1918 roku naczelnik
państwa wydał Dekret tymczasowy
o Urzędzie Patentowym, w którym
poruszono m.in. kwestię pełnomocników reprezentujących stronę (strony)
przed Urzędem Patentowym (dalej:
UP). Uregulowanie statusu zawodu
rzecznika znalazło się dopiero w ustawie o ochronie wynalazków, wzorów
i znaków towarowych, która weszła
w życie 10 kwietnia 1924 roku. Aby
zostać rzecznikiem patentowym,
kandydat musiał spełnić następujące
wymogi:
– mieć obywatelstwo polskie i stałe
1. Marian Kryzan, początek lat 30. XX w.,
fot. ze zb. prywatnych
miejsce zamieszkania w Polsce,
– ukończyć akademicką szkołę
techniczną,
– odbyć przynajmniej dwuletnią praktykę w sprawach patentów i znaków
towarowych,
– złożyć przed UP egzamin z prawa, który obejmował m.in. dokładną
znajomość ustawodawstwa krajowego i postanowień traktatów międzynarodowych wiążących Polskę w zakresie ochrony własności przemysłowej, znajomość zagranicznych ustaw w tej dziedzinie ponadto ogólną znajomość ustawy
konstytucyjnej oraz zasad prawa cywilnego i handlowego10.
Obecnie rzecznik patentowy to osoba z tytułem inżyniera lub prawnik
świadczący pomoc prawną i techniczną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym w sprawach własności
przemysłowej. Zawód rzecznika patentowego podobnie jak zawód adwokata
i radcy prawnego jest wolnym zawodem oraz należy do zawodów zaufania
publicznego.
Marian Kryzan otworzył swoją kancelarię w 1909 roku w Poznaniu przy
ówczesnej Ritterstrasse 33 (ul. Rycerska, ob. F. Ratajczaka), prowadząc drugie
10

M. Słomski, Historia rzecznictwa patentowego w Polsce, Kraków 1997, s. 51.
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Kryzan popadł z tego powodu w kłopoty, co miało związek z piastowanym
w przeszłości przez niego urzędem. Reklamował się bowiem jako „b. Prezes
Urzędu Patentowego Rz.P.”. W wyroku Sądu Najwyższego z 1931 roku wydanym ze skargi na orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy UP stwierdzono
wykroczenie dyscyplinarne i nałożono na niego karę upomnienia13.
Po nagłej śmierci Mariana Kryzana w 1934 roku została bardzo dobrze
prosperująca kancelaria i wiele niedokończonych spraw. Jedyny syn Zdzisław,
wówczas student prawa poznańskiego uniwersytetu, był zbyt młody i niedoświadczony, by kontynuować dzieło ojca. Jak wynika z akt Sądu Okręgowego
w Poznaniu, kancelaria miała trzy pokoje oraz kilkuosobowy personel, w którego skład wchodzili: kierownik biura Nowacki, kasjerka Nowacka, stenotypistka Nowicka i biuralistka Książkiewiczówna. Aby zapewnić ciągłość pracy
biura, ówczesny prezes UP wyznaczył jako koordynatora inż. Feliksa Winnickiego, poznańskiego rzecznika patentowego. Między nim a synem Mariana,
Zdzisławem, została zawarta w grudniu 1934 roku przed notariuszem Stefanem Piechockim umowa, mocą której od 1935 roku biura Mariana Kryzana
i Feliksa Winnickiego miały zostać połączone14 .
Współcześnie w Poznaniu działa jedna z większych w Polsce kancelarii
patentowych „Dr Andrzej Au & Co.”. Jak wynika z informacji zamieszczonych
na stronie internetowej, firma powstała w 1990 roku jako sukcesorka dawnego biura rzecznika patentowego dr. Andrzeja Au (1911–2002), który zgodził
się zostać jej patronem, współzałożycielem i wspólnikiem. Z kolei dr Au był
kontynuatorem działalności zawodowej dr. inż. Mariana Kryzana oraz jego
następcy inż. Feliksa Winnickiego15.

2. Anons z „Przeglądu Technicznego”

biuro w Berlinie11. Około 1912 roku powstała filia kancelarii w Warszawie
przy ul. Nowogrodzkiej 2412 , siedziba poznańskiej firmy została przeniesiona
na Wilhelmplatz 8 (pl. Wilhelma, ob. pl. Wolności), a następnie na ul. Wrocławską 18. Kancelaria prowadziła coraz więcej spraw, dlatego ok. 1925 roku
Marian Kryzan kupił kamienicę na Jeżycach przy ul. Krasińskiego 9 i w niej
ulokował biuro.
W przedwojennej prasie można znaleźć liczne anonse reklamowe kancelarii
rzecznikowskiej (m.in. w „Dzienniku Poznańskim”, „Kurierze Poznańskim”,
„Przeglądzie Technicznym”, „Ziemianinie”). W pewnym momencie Marian
11
12

„Kurier Poznański” (dalej: KP) 1909, nr 237, s. 4.
„Ziemianin” 1912, nr 18, s. 113.

Pierwszy prezes Urzędu Patentowego
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej to centralny organ administracji rządowej powołany 28 grudnia 1918 roku, właściwy w sprawach
z zakresu własności przemysłowej. Wkrótce po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości 13 grudnia 1918 roku naczelnik państwa wydał Dekret
tymczasowy o Urzędzie Patentowym utworzonym przy Ministerstwie
Przemysłu i Handlu w Warszawie. Art. 11 dekretu postanawiał: „Strony
mogą występować w Urzędzie Patentowym bądź osobiście, bądź przez
pełnomocników. Pełnomocnikami mogą być osoby mieszkające w Polsce, z wyższym, zwłaszcza technicznym wykształceniem, wciągnięte przez
Urząd na listę pełnomocników”. Jest to pierwszy polski akt prawny, który
13

M. Ożóg, Zawód rzecznika patentowego w Polsce w latach 1918–1949 na tle rozwoju ówczesnego prawa
własności przemysłowej, Kraków–Warszawa 2018, s. 141.
14
APP, Sąd Okręgowy w Poznaniu, sygn. 1851; APP, Sąd Grodzki w Poznaniu, sygn. 8662.
15
http://www.aupat.com.pl [dostęp: 2 XII 2018].
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określił status prawny pełnomocnika, w późniejszych aktach nazwanego
rzecznikiem patentowym16 .
Naczelnik państwa 16 stycznia 1919 roku (a więc w dniu utworzenia rządu
Ignacego Paderewskiego) na pierwszego prezesa Urzędu Patentowego mianował dr. inż. Mariana Kryzana będącego pełnomocnikiem – rzecznikiem
patentowym w Poznaniu. W kwietniu 1919 roku na urzędową listę wpisano
pierwszych sześciu pełnomocników: inż. Maurycego Brokmana (Warszawa),
inż. Klemensa Czempińskiego (Warszawa), inż. dypl. Adolfa Łaskiego (Warszawa), inż. Ignacego Myszczyńskiego, (Warszawa), inż. dypl. Czesława
Raczyńskiego (Warszawa) oraz inż. Mieczysława Skrzypkowskiego (Warszawa)17. Po kilkunastu dniach zostali oni zaproszeni przez prezesa Kryzana,
który po stosownej przemowie wręczył im dokumenty18 .
W „Przeglądzie Technicznym” napisano m.in., jakie są zadania i struktura
nowo powstałej jednostki:
Do kompetencji Urzędu Patentowego należało udzielanie patentów na
wynalazki oraz wydawanie świadectw ochronnych na prawo własności
wzorów rysunkowych i modeli tudzież świadectw ochronnych na znaki
towarowe. Moc prawna dokumentów wystawianych przez Warszawski
Urząd Patentowy rozciąga się na cały obszar Państwa Polskiego w tych
granicach, jakie ostatecznie będą ustalone. Urząd Patentowy, na czele
którego jako prezes stoi dr. M. Kryzan, rozpoczął już załatwianie przekazanych mu czynności. W Monitorze z d. 29 marca r. b. zostały ogłoszone rozporządzenia wykonawcze Ministra Przemysłu i Handlu do
dekretów tyczących Urzędu Patentowego. Na mocy tych rozporządzeń
ustanowiono cztery wydziały: I – ogólny i administracyjny, II – apelacyjny, III – patentów na wynalazki, IV – znaków towarowych. Rozporządzenie do dekretu o ochronie znaków towarowych zawiera podział
towarów na 18 klas19.

Jedną z bardziej pilnych rzeczy, którą minister polecił prezesowi UP, było
opracowanie projektów przepisów z zakresu ochrony własności przemysłowej
w związku z przystąpieniem Polski z mocą od 10 listopada 1919 roku do konwencji paryskiej z 1883 roku20.
16
M. Słomski, dz. cyt., s. 46. W większości cytowanych w tekście fragmentów zastosowano obecnie obowiązującą ortografię i interpunkcję. Jeśli jest inaczej, odnotowano to w przypisach.
17
M. Ożóg, dz. cyt., s. 66.
18
„Kurier Warszawski” (dalej: KW) 1919, nr 123, s. 2.
19
Ochrona własności przemysłowej w Polsce, „Przegląd Techniczny” 1919, nr 17–20, 26 V, s. 84.
20
M. Słomski, dz. cyt., s. 46.

Przygotowane przez Mariana Kryzana projekty pierwszych polskich aktów
prawa własności przemysłowej po wprowadzeniu ich w życie nie sprawdziły się
w skomplikowanej rzeczywistości odrodzonego państwa, zapewne dlatego, że
nie odbyła się nad nimi żadna szersza dyskusja – trafiły one do Dziennika
Ustaw prosto po gabinetowych uzgodnieniach21.
Istnieją rozbieżności co do czasu prezesury Mariana Kryzana. Według
Marcina Ożoga:
Kryzan, pozostawiwszy w Poznaniu rodzinę, świetnie prosperującą
kancelarię rzecznikowską i będąc tam doskonale ustosunkowany
(kontynuował następnie w Poznańskiem karierę wybitnego lokalnego
działacza, piastując szereg funkcji publicznych), zgodził się objąć stanowisko Prezesa Urzędu tymczasowo, a po wygaśnięciu nominacji
w końcu 1919 r. powrócił w rodzinne strony i już od 1.01.1920 r. w prasie poznańskiej („Dziennik Poznański” z 1.01.1920 r., nr 1, s. 3; „Kurier
Poznański” z 1.01.1920 r., nr 1, s. 4) ukazują się ogłoszenia jego z kancelarii z nim jako „pełnomocnikiem patentowym przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej”22 .

Natomiast według Mieczysława Słomskiego Kryzan „pełnił […] funkcję
prezesa do 5.08.1920 r. Po nim funkcję prezesa UP objął inż. Wacław Suchowiak, czynny członek Towarzystwa Technicznego we Lwowie, późniejszy
rzecznik patentowy i profesor Politechniki”23.
Poza prowadzeniem kancelarii rzecznikowskiej i funkcją prezesa Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Marian Kryzan angażował się jako
współzałożyciel i długoletni sekretarz w działalność Związku Fabrykantów na
Rzeszę Niemiecką, ważnej instytucji stawiającej sobie za cel konsolidację środowiska polskich przemysłowców i polonizację przemysłu w dzielnicy pruskiej. Był
postacią znaną i poważaną w środowisku poznańskich przemysłowców, osobą
często występującą z prelekcjami na tematy związane z polityką przemysłową
i prawem własności przemysłowej, autorem licznych artykułów publikowanych
w lokalnych gazetach i specjalistycznej prasie. Przez wiele lat piastował kilka
ważnych funkcji publicznych: prezesa Stowarzyszenia Inżynierów w Poznaniu,
radnego magistratu miasta Poznania, członka Rady Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Poznania, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa
Chrześcijańskiej Demokracji, wykładał również na Uniwersytecie Poznańskim24 .
21

M. Ożóg, dz. cyt., s. 63.
Tamże, s. 67.
23
M. Słomski, dz. cyt., s. 46–47.
24
M. Ożóg, dz. cyt., s. 64 i n.
22
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Działalność społeczna w Radzie Miasta
Przez 15 lat Marian Kryzan pełnił społecznie funkcję radcy miejskiego.
W Archiwum Państwowym w Poznaniu zachował się Kwestionariusz – lista
szczegółów osobistych Dr. Marjana Kryzana, a wśród różnych dokumentów
pismo o jego powołaniu:
W myśl par. 10 (33) rozporządzenia Ministerstwa b. dz. pr. z dn.
12. Sierpnia 1921 r. (D.U.R.P. nr 71, poz. 490) i par. 15 Ustawy o kompetencyi władz z dnia 1. Sierpnia 1883 r. z a t w i e r d z a m niniejszem
dokonany przez Radę Miejską dnia 6. Czerwca wybór Dr. Marjana Kryzana na IV niepłatnego radcę miejskiego m. Poznania na okres 6 lat
t.j. do 30.XI.1934 r.
Wręczając niniejszy dokument zatwierdzający, wyrażam przekonanie,
że Pan Dr. Marjan Kryzan będzie służył wiernie Ojczyźnie i spełniał
sumiennie powierzony Mu urząd. Dokument powyższy opatrzono pieczęcią i własnoręcznym podpisem
Poznań, dnia 15. Listopada 1928 r.
Za Wojewodę
(--) Czapski
wz. Naczelnika Wydziału Samorządowego25

Magistrat był ciałem kolegialnym o roli wykonawczej i zarządzającej.
Do jego zadań należało przedstawianie radzie miejskiej budżetu, zarządzanie zakładami miejskimi, dochodami i majątkiem miasta, reprezentowanie
interesów gminy na zewnątrz oraz zajmowanie się budową i utrzymywaniem
szkół publicznych, opieką społeczną, zdrowiem publicznym, administracją
drogową, budowlaną i przemysłową, a także pośrednictwem pracy26 .
Magistratem kierował prezydent, który miał do pomocy wiceprezydenta
oraz płatnych i niepłatnych (tzw. honorowych) radców. Radcowie płatni,
powoływani na 12 lat (w 1933 roku skrócono kadencję do 10 lat), byli urzędnikami etatowymi magistratu, natomiast niepłatni, powoływani na sześć lat
(w 1933 roku skrócono kadencję do pięciu lat), pełnili swój urząd społecznie,
nie pobierając żadnego wynagrodzenia. Ich praca miała głównie charakter
doradczy, wynikający ze zdobytego wykształcenia, wykonywanego zawodu
i doświadczenia. Wszyscy radcy uczestniczyli w cotygodniowych posiedzeniach magistratu, które odbywały się we wtorki w Sali Złotej ratusza. Ich liczba
25
APP, Magistrat stołecznego miasta Poznania, Akta dotyczące niepłatnego członka Magistratu
Dr. Marjana Kryzana, sygn. 1517. W cytacie zachowano oryginalne brzmienie.
26
Z. Kaczmarek, Władze Poznania w II Rzeczypospolitej 1918–1939 [w:] Władze miasta Poznania, t. II,
1793–2003. Wykaz członków władz miasta 1253–2003, Poznań 2003, s. 64.

3. Wniosek o urlop w Lozannie złożony przez Mariana Kryzana, ze zb. APP

była zmienna i uzależniona od liczby mieszkańców. Maksymalnie było to
24 radców płatnych i honorowych. Po 1933 roku ich funkcje przejęli ławnicy27.
Marian Kryzan był radcą honorowym od 1919 roku aż do śmierci. Wraz
z nim w grupie radców niepłatnych byli m.in. Stefan Cybichowski (architekt),
Władysław Kontrowicz (bankowiec) czy Roger Sławski (architekt)28 .
Z racji pełnionej funkcji w magistracie Marian Kryzan był przewodniczącym, zastępcą czy członkiem różnych komisji i deputacji. Wchodził
w skład m.in. zarządu miejskiej szkoły handlowej29, deputacji budownictwa
27

Tamże, s. 65.
APP, Akta miasta Poznania, sygn. 230, 239, 1339, 1342, 1345, 1370.
29
Sprawozdanie Zarządu Stołecznego Miasta Poznania 1929 (dalej: Sprawozdanie 1929), Poznań 1930, s. 18.
28
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podziemnego30, wspólnej deputacji dla miejskich zakładów światła i wody
(gazowni, elektrowni i wodociągów)31, deputacji rzeźni i targowiska 32 , komisji
dla umarzania długów miejskich33, komisji zajmującej się przydziałem wolnych mieszkań w budynkach czynszowych.
Marian Kryzan był również członkiem Komitetu Rozbudowy Miasta
Poznania 34 , zastępcą przewodniczącego Wydziału Miejskiego, który jako sąd
administracyjny I instancji rozpatrywał m.in. sprawy dotyczące pozwoleń
przemysłowych czy też udzielenia bądź odmowy zezwolenia na przewłaszczenie nieruchomości35, a także członkiem Rady Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Poznania (daw. Banku Miasta Poznania)36 . Zadaniem Komunalnej
Kasy Oszczędności było ułatwienie gromadzenia oszczędności i ich oprocentowanie oraz uprzystępnianie tanich kredytów dla ludności37.
Stowarzyszenie Inżynierów w Poznaniu
Założone w 1907 roku Towarzystwo Techników Polskich w Poznaniu skupiało
techników zarówno ze średnim, jak i wyższym wykształceniem technicznym.
Prawdopodobnie w wyniku konfliktu interesów pomiędzy tymi grupami nastąpił rozłam w stowarzyszeniu i z inicjatywy inż. Witolda Łebińskiego w 1920 roku
40 członków z wykształceniem akademickim opuściło tę organizację, zakładając
Stowarzyszenie Inżynierów i Architektów w Poznaniu. Zadaniem stowarzyszenia było „zespolenie jednostek z akademickim wykształceniem pracujących we
wszystkich gałęziach zawodu technicznego”. W jego ramach istniały koła: Architektów, Inżynierów Mierniczych, Mechaników, Elektryków, Inżynierów Organizacji Pracy, Inżynierów Państwowych Ministerstwa Robót Publicznych. Od roku
1929 były tylko dwa koła: Architektów i Inżynierów Mierniczych38.
Stowarzyszenie opiniowało m.in. ustawy związane z budownictwem,
współpracowało z magistratem przy ustalaniu ordynacji budowlanej dla
Poznania, jego działalność koncentrowała się również na prowadzeniu odczytów, wydawaniu opinii o planie rozbudowy Poznania, organizowaniu kursów
30

Tamże, s. 68.
Tamże, s. 90; Sprawozdanie Zarządu Stołecznego Miasta Poznania 1930 (dalej: Sprawozdanie 1930),
Poznań 1931, s. 86.
32
Sprawozdanie 1929, dz. cyt., s. 109; Sprawozdanie 1930, dz. cyt., s. 104.
33
Sprawozdanie 1929, dz. cyt., s. 136; Sprawozdanie 1930, dz. cyt., s. 127; Sprawozdanie Zarządu Stołecznego Miasta Poznania 1932 (dalej: Sprawozdanie 1932), Poznań 1933, s. 118.
34
Sprawozdanie Zarządu Stołecznego Miasta Poznania 1933, Poznań 1934, s. 77.
35
Sprawozdanie 1932, dz. cyt., s. 91.
36
Sprawozdanie Zarządu Stołecznego Miasta Poznania 1934, Poznań 1935, s. 173.
37
Statut Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Poznania (daw. Bank Miasta Poznania), bd. (1930?), s. 2.
38
J. Piłatowicz, Ruch stowarzyszeniowy inżynierów i techników polskich do 1939 r., t. II, Słownik polskich
stowarzyszeń technicznych i naukowo-technicznych do 1939 r., Warszawa 2005, s. 223 i n.
31

4. Inauguracja kursu obrony przeciwgazowej w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników w Poznaniu,
1932 r., Marian Kryzan siedzi w pierwszym rzędzie (drugi od prawej) obok prezydenta Cyryla
Ratajskiego (trzeci od prawej), fot. ze zb. Narodowego Archiwum Cyfrowego

dokształcających. W 1921 roku stowarzyszenie rozpoczęło wydawanie czasopisma „Wiadomości Techniczne”.
Wiele uwagi poświęcano szkolnictwu. W 1921 roku podjęto starania
o utworzenie na Uniwersytecie Poznańskim wydziału architektury, którego
istnienie czy też pojawienie się miało zapoczątkować powstanie politechniki
w Poznaniu. W 1925 roku powołano dla tych działań Komisję Politechniczną
pod przewodnictwem dr. inż. Kryzana39. Powojenna Polska dotkliwie odczuwała brak szkół kształcących przyszłych inżynierów; dla 28-milionowego
w tym czasie społeczeństwa przewidziane były tylko dwie uczelnie: we Lwowie i w Warszawie. W Poznaniu natomiast funkcjonowała od 1 października
1901 roku uczelnia techniczna typu nieakademickiego pod nazwą Königliche
Höhere Maschinenbauschule (Królewska Wyższa Szkoła Budowy Maszyn
przemianowana później na Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn)40.
39

Tamże, s. 224.
F. Zygmanowski, Dzieje starań o Politechnikę w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” (dalej: KMP) 1986,
nr 2, s. 51 i n. Więcej na temat historii i działalności Królewskiej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn w artykule Hanny Grzeszczuk-Brendel i Mieczysława Kozaczko zamieszczonym w niniejszym tomie KMP.
40

142

143

Plik nie do sprzedaży lub dalszego rozpowszechniania. Plik przekazany Pani Lubierskiej tylko do prywatnego użytku

Plik nie do sprzedaży lub dalszego rozpowszechniania. Plik przekazany Pani Lubierskiej tylko do prywatnego użytku

Plik nie do sprzedaży, tylko do użytku prywatnego.
27.04.2020
Życie i działalność dr. inż. Mariana Kryzana (1878–1934)

Joanna Lubierska

Mało znane są starania o utworzenie politechniki w Poznaniu podejmowane w latach 1921–1922 przez rząd polski i Uniwersytet Poznański. O tym,
jak ważna i bardzo potrzebna była trzecia polska uczelnia politechniczna,
nie wątpił nikt, kto znał problemy gospodarcze i przemysłowe dwudziestolecia międzywojennego. Ta idea była bardzo bliska Marianowi Kryzanowi
jako dawnemu wychowankowi niemieckich uczelni technicznych. Ponieważ
należał on do Stowarzyszenia Inżynierów i Architektów w Poznaniu, wszedł
w skład komisji politechnicznej, której przewodniczył Marian Pospieszalski41,
i w marcu 1921 roku podpisał obszerny Memorjał w sprawie założenia politechniki w Poznaniu.
Związek Polskich Rzeczników Patentowych
Działający przy Urzędzie Patentowym Związek Pełnomocników, który
powstał w 1919 roku, około 1924 roku przekształcił się w Związek Polskich
Rzeczników Patentowych. Organizacja ta wykazywała duże zainteresowanie
współpracą z instytucjami zagranicznymi i w 1929 roku przystąpiła do Międzynarodowej Federacji Rzeczników Patentowych (Federation Internationale
des Ingenieurs – Conseils en propriete industrielle), a w 1932 roku do Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej (AIPPI –
Association Internationale pour la Protection de la Propriete Industrielle). Na
różnych konferencjach i zjazdach międzynarodowych polski związek reprezentowali rzecznicy patentowi: Maurycy Brokman, Klemens Czempiński,
Marian Kryzan, Stanisław Pawlikowski, Herman Sokal i Janusz Wyganowski42 .
Obecnie kontynuatorem tych tradycji jest Polska Izba Rzeczników Patentowych i Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych.
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (dalej: PTPN) powstało
w 1857 roku jako organizacja, której celem była obrona zagrożonej polskiej
kultury i nauki. Marian Kryzan należał do PTPN, będąc członkiem Komisji Matematyczno-Przyrodniczej, już przynajmniej przed 1917 rokiem43.
Pod patronatem PTPN napisał m.in. liczącą niespełna 20 stron i wydaną
w 1923 roku pracę: Przyczynek do badania skutków działania zewnętrznych
ciśnień osiowych na jednorodne ciała pryzmatyczne44 .
41

Marian Adam Pospieszalski (1876–1952) – polski architekt i polityk. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Architektów RP. Podobnie jak Marian Kryzan absolwent Politechniki w Charlottenburgu.
42
M. Słomski, dz. cyt., s. 55.
43
Poczet członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857–2007, pod red. A. Pihan-Kijas, Poznań
2008, s. 244.
44
M. Kryzan, Przyczynek do badania skutków działania zewnętrznych ciśnień osiowych na jednorodne ciała
pryzmatyczne [w:] Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej, seria D, t. I, z. 4, Poznań 1923.

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP)
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (dalej: LOPP) była polską organizacją paramilitarną powołaną w 1928 roku z połączenia dwóch jednostek:
Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej (1922) i Ligi Obrony Powietrznej Państwa (1923). Działała do wybuchu II wojny światowej w 1939.
LOPP została zorganizowana z inicjatywy członków władz Aeroklubu
Rzeczypospolitej Polskiej jako organizacja mająca na celu rozwój i promowanie lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowego w Polsce poprzez
popieranie propagandowo i finansowo zakupów sprzętu lotniczego, badań
i rozwoju konstrukcji lotniczych oraz publikatorów o tematyce lotniczej.
Wydawała własne czasopisma, m.in. „Lot Polski”, następnie „Lot i Obrona
Przeciwlotniczo-Gazowa Polski” oraz miesięcznik „Przegląd Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej”. Niemały był też udział organizacyjny, techniczny i finansowy LOPP w rozbudowie lotnisk i szkoleniu lotniczym mechaników lotniczych oraz pilotów.
Walne Zgromadzenie Komitetu Wojewódzkiego LOPP w Poznaniu, które
odbyło się 9 maja 1926 roku w sali posiedzeń Starostwa Krajowego, dokonało wyboru delegatów na Ogólne Zgromadzenie Ligi Obrony Powietrznej
Państwa w Warszawie oraz wybrało skład nowej rady nadzorczej i zarządu.
Do rady nadzorczej weszli: pp. wojewoda Bniński, ks. bp Łukomski, gen.
Raszewski, gen. Sosnkowski, kurator Chrzanowski, dr Kryzan, dr Drzazdzyński, dr Potocki, starosta Begale, starosta Dietl, starosta Dalbor oraz burmistrz Scholl45.
Związek Fabrykantów Towarzystwa Zapisanego
z Ograniczoną Poręką
Marian Kryzan pełnił również funkcję sekretarza Związku Fabrykantów
Towarzystwa Zapisanego z Ograniczoną Poręką w Poznaniu, a następnie do
1 października 1915 roku był sekretarzem zarządu spółki tegoż związku, biorąc m.in. udział w posiedzeniach, zajmując się sprawami kasowymi oraz korespondencją. W 1916 roku jego nazwisko można znaleźć w zarządzie Wydziału
Chemiczno-Spożywczego46 .
Związek Fabrykantów to organizacja, której celem było podniesienie
poziomu krajowego przemysłu, handlu i rolnictwa, a także obrona interesów swoich członków. Zadania te miały być realizowane poprzez: zakładanie
nowych przedsiębiorstw i reorganizację istniejących fabryk, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, kształcenie młodzieży, organizowanie wystaw
i odczytów. Polski Związek Fabrykantów ukonstytuował się 14 września
45
46

„Lotnik” 1926, nr 20, s. 346.
Sprawozdanie Zarządu Spółki Związku Fabrykantów T. z O. P w Poznaniu za rok 1915, Poznań 1916, s. 8.

144

145

Plik nie do sprzedaży lub dalszego rozpowszechniania. Plik przekazany Pani Lubierskiej tylko do prywatnego użytku

Plik nie do sprzedaży lub dalszego rozpowszechniania. Plik przekazany Pani Lubierskiej tylko do prywatnego użytku

Plik nie do sprzedaży, tylko do użytku prywatnego.
27.04.2020
Życie i działalność dr. inż. Mariana Kryzana (1878–1934)

Joanna Lubierska

1910 roku w Poznaniu i był odpowiedzią na zrzeszenie się kupiectwa w Związku
Kupców i Rzemieślników w Związku Towarzystw Przemysłowych47.
Koło Ostrowian
Akademickie Koło Ostrowian powstało 5 marca 1927 roku w Poznaniu
i było zrzeszeniem młodzieży akademickiej pochodzącej z Ostrowa, względnie
kończącej w Ostrowie szkołę średnią. Celem tej organizacji było utworzenie ogniska życia koleżeńskiego, praca kulturalno-oświatowa (m.in. poprzez
stworzenie tzw. klubów dyskusyjnych, biblioteki naukowej) oraz pomoc koleżeńska wyrażająca się w stworzeniu funduszu pożyczkowego48 . Jednym z prezesów Koła Ostrowian był właśnie Marian Kryzan49.
Działalność polityczna
W początku lat 30. zauważyć można wzmożoną działalność polityczną
Mariana Kryzana, który związał się z Chrześcijańską Demokracją (chadecją).
W 1932 roku został prezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji. Informacje o jego wystąpieniach, tematyce
i miejscu spotkań w Poznaniu i innych polskich miastach regularnie pojawiały
się w wielkopolskiej prasie50.
Działalność dydaktyczna
Pośród rozlicznych zajęć związanych z prowadzeniem kancelarii i działalnością w magistracie, a także członkostwem w różnych stowarzyszeniach,
Marian Kryzan znajdował jeszcze czas na działalność dydaktyczną. Jego
nazwisko można już znaleźć w roku akademickim 1921/1922. Figuruje wówczas jako prowadzący zajęcia z przedmiotu „teoria potencjału z zastosowaniem w mechanice” oraz ćwiczenia z mechaniki analitycznej51. W roku akademickim 1924/1925 wykładał:
– mechanikę teoretyczną cz. I (mechanika ciał sztywnych) oraz prowadził
ćwiczenia z mechaniki ciał sztywnych,
– mechanikę teoretyczną cz. II (mechanika ciał niesztywnych) i prowadził
ćwiczenia z mechaniki ciał niesztywnych,
– wybrane działy z mechaniki niestosowanej52 .

Od stycznia 1925 roku staraniem Komitetu Wojewódzkiego LOPP
w Poznaniu zostały zorganizowane przy Wydziale Fizycznym Uniwersytetu
Poznańskiego wykłady z dziedziny lotnictwa, obejmujące m.in. przedmiot
„aeromechanika”, prowadzone przez Mariana Kryzana.
„Odczyty są przeznaczone w pierwszej linii dla słuchaczów Uniwersytetu
bez względu na Wydział. Osoby interesujące się lotnictwem i mające odpowiednie przygotowanie wstępne (wykształcenie średnie) mogą słuchać bezpłatnie tych odczytów za porozumieniem z wykładającym. Wszystkie odczyty
rozpoczną się 26 stycznia br.”53.
W roku akademickim 1925/1926 nadal można było uczęszczać na wykłady
z mechaniki teoretycznej i ćwiczenia z mechaniki ciał sztywnych54 , a także na
aeromechanikę w ramach wykładów z lotnictwa 55.
Dorobek publikacyjny
Odnalezione i wyszczególnione na końcu niniejszego artykułu publikacje Mariana Kryzana nie stanowią zapewne kompletu napisanych przez
niego tekstów. Te, które są, można podzielić na dwie grupy. Pierwszą tworzą
artykuły związane z prawem własności, wynalazkami, ochroną patentową
i ochroną znaków towarowych, które były publikowane w poznańskiej prasie („Dziennik Poznański”, „Kurier Poznański”) oraz czasopismach branżowych („Fabrykant”, „Kupiec”, „Przemysłowiec”). Drugą grupę stanowią teksty
naukowe, które ukazywały się m.in. w „Przeglądzie Technicznym” i „Wiadomościach Matematycznych”. Oprócz tego zdarzało się, że Marian Kryzan
odpowiadał na łamach prasy na uwagi dotyczące opublikowanych artykułów
swojego autorstwa.
W dziale „Listy do Redakcji” Przeglądu Technicznego z 1924 roku można
znaleźć m.in. taką odpowiedź:
Żałować wypada, że Szan. Krytyk zbyt pochopnie posługuje się w krytyce superlatywami. Sądzę, iż w rzeczach naukowych ton spokojniejszy
jest bardziej wskazany. Nie mówię tego wyłącznie w obronie własnej,
ale przede wszystkim w obronie Bacha, któremu Szan. Krytyk uważa
za właściwe stawiać zarzut ciężki co do jego pracy naukowej. Na stronie 175 w wydaniu czwartym Bacha „Elastizitat und Festigkeit” istotnie czytamy, iż naprężenia wewnętrzne ciała ściskanego są funkcjami
liniowymi wysokości ciała. Cenię wysoko pracę naukową Szan. Krytyka, ale nie mogę się wcale pogodzić z Jego zdaniem, zmierzającym

47

„Gazeta Robotnicza” 1910, nr 111, s. 2.
„Dodatek do Orędownika Ostrowskiego i Odolanowskiego” 1937, s. 1.
49
DP 1934, nr 243, s. 9.
50
Por. m.in. „Nowy Kurier” (dalej: NW) 1931, nr 290, s. 7; NW 1932, nr 198, s. 1; „Dziennik Bydgoski”
(dalej: DB) 1931, nr 236, s. 1 i 10; DB 1932, nr 8, s. 1; DB 1932, nr 49, s. 2; DB 1932, nr 247, s. 10.
51
Spis wykładów na trimestr drugi roku akademickiego 1921/22 od 1 stycznia do 11 marca 1922 r. i trimestr
trzeci roku akademickiego 1921/22 od 20 marca do 10 czerwca 1922, Poznań 1922, s. 35.
52
Spis wykładów na 1, 2, 3 trymestr roku akademickiego 1924/25, Poznań 1924, s. 58–59.
48

53

„Lotnik” 1925, nr 1, s. 12.
Spis wykładów na 1, 2, 3 trymestr roku akademickiego 1925/26, Poznań 1925, s. 64.
55
Tamże, s. 101.
54
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do obniżenia autorytetu Bacha. Właśnie w danej dziedzinie Bach jest
i pozostanie autorytetem wybitnym, wobec czego najzupełniej polegać
można na twierdzeniu Bacha, które zresztą jest zgodne z doświadczeniem i również z wynikiem mej pracy.
Łączę wyrazy wysokiego szacunku i poważania
Marjan Kryzan56 .

Życie rodzinne
Prywatnie Marian Kryzan był mężem i ojcem trójki dzieci. Jego żoną została
poślubiona 8 sierpnia 1910 roku w Ostrowie Stanisława Teofila Szostakowska – urodzona 11 listopada 1883 roku w Ostrowie córka miejscowego lekarza
Jakuba i Kazimiery Michalskich. Po ślubie państwo Kryzanowie zamieszkali
w Poznaniu w kamienicy przy Ritterstrasse 3357 (Rycerska, ob. Franciszka Ratajczaka). W 1912 roku rodzina przeniosła się do mieszkania przy Wilhelmplatz 8
(ob. pl. Wolności), od 1917 roku zameldowana była przy ul. Wrocławskiej 1858 ,
a od lipca 1925 roku w kamienicy przy ul. Krasińskiego 9.
Mariana przywołał w jednej ze swoich książek Zbigniew Zakrzewski,
który napisał: „Z innych mieszkańców ulicy Krasińskiego wspomnieć należy
dr. Mariana Kryzana, rzecznika patentowego, inżyniera, który wkładał sporo
wysiłku w organizowanie corocznej ekspozycji postępu technicznego na Targach Poznańskich”59.
Doktor Kryzan dużo podróżował w sprawach zawodowych. Najczęściej
bywał w Warszawie, wyjeżdżał też ze Stowarzyszeniem Urzędników Miejskich
do Włoch, bywał w Sztokholmie i w Berlinie. Prywatnie szczególnie upodobał
sobie Krynicę, w której bardzo lubił spędzać zimowe i letnie wakacje. Wyjeżdżał też z rodziną na urlop do Lozanny w Szwajcarii, ponieważ bardzo lubił
góry i odpowiadał mu tamtejszy klimat. Marian i Stanisława Kryzanowie mieli
troje dzieci: Bożesławę Joannę Marię (1912–1992), Zdzisława Józefa Telesfora
(1915–1994) i Annę Henrykę Natalię (1925–2005). O wykształceniu córek niewiele wiadomo, syn Zdzisław natomiast uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego60, a następnie rozpoczął studia prawnicze
na Uniwersytecie Poznańskim, chcąc w przyszłości poświęcić się karierze
rzecznika patentowego i pracować u ojca. Plany te przekreśliła przedwczesna
śmierć Mariana Kryzana, który zmarł nagle w warszawskim hotelu Bristol
56

„Przegląd Techniczny” 1924, nr 50, s. 566. W cytacie zachowano oryginalne brzmienie.
Adressbuch der Provinzial Hauptstadt Posen 1910, s. 133.
58
APP, Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania, źródło: http://e-kartoteka.net/pl/ [dostęp: 2 XII
2018].
59
Z. Zakrzewski, Ulicami mojego Poznania. Przechadzki z lat 1918–1939, Poznań 1985, s. 651.
60
Obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, tzw. Marcinek.
57

5. Marian Kryzan z żoną Stanisławą i dwojgiem najstarszych dzieci – Bożesławą i Zdzisławem,
koniec lat 20. XX w., fot. ze zb. prywatnych

19 października 1934 roku z powodu niewydolności krążenia, kilkanaście
dni po jubileuszu 25-lecia pracy. Przebywał wówczas w Warszawie na zjeździe Izby Przemysłowo-Handlowej, gdzie został wybrany na prezesa komisji
mającej zadbać o promocję polskiej wynalazczości na Targach Poznańskich61.
Osłabienie mięśnia sercowego, a także wzruszenia i ogólne przemęczenie przyczyniły się prawdopodobnie do jego niespodziewanej śmierci62 . W poznańskiej
prasie zaczęły pojawiać się liczne nekrologi, nie tylko od rodziny i znajomych.
O tym, jak bardzo był cenionym „szefem o prawdziwie ojcowskim sercu”,
może świadczyć jeden z nekrologów podpisany przez „stroskanych pracowników”63. Pogrzeb Mariana Kryzana odbył się 24 października w Poznaniu
na cmentarzu parafii św. Marcina przy ul. Bukowskiej64 . W wyniku działań
wojennych nekropolia została zniszczona, dlatego jego grób nie zachował się
do czasów współczesnych.
Wdowa po Marianie, Stanisława Kryzanowa, wraz z dwojgiem młodszych
dzieci do wybuchu II wojny światowej mieszkała przy ul. Krasińskiego, a po wojnie osiadła w Kanadzie. Zmarła 12 stycznia 1976 roku w Calgary i pochowana
61

KW 1934, nr 289, s. 4.
Tamże, s. 5.
63
KP 1934, nr 479, s. 11 i 12.
64
DP 1934, nr 243, s. 9.
62
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została na miejscowym cmentarzu Calgary (Queens Park Village) Cemetery.
Najstarsza córka Mariana i Stanisławy, Bożesława, niespełna miesiąc przed
śmiercią ojca poślubiła prawnika, późniejszego sędziego Romana Gierszewskiego, z którym zamieszkała po wojnie w Zurychu. Syn Zdzisław w 1952 roku
w Montrealu poślubił Marię Zofię hr. Tarnowską, córkę Artura i Róży Marii
hr. Zamoyskiej z Dzikowa, a najmłodsza Anna wyszła za Zygmunta Bieniulisa;
zmarła w Grand Island, w hrabstwie Erie w stanie Nowy Jork.

6. Marian Kryzan – akt zgonu z parafii św. Jana Chrzciciela w Warszawie z 1934 r., ze zb. APP
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O powstawaniu i zasadniczej myśli patentów, „Przegląd Techniczny” (dalej:
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