
Zapomniany naukowiec z Gębic –
Prof. zwyczajny dr inż. Władysław Bratkowski

           Poszukując jakichkolwiek informacji na temat Gębic  
w  encyklopedii  multimedialnej  „Encyklopedia  PWN.  Portal 
PWN”  natrafiłam  na  wzmiankę  o  Władysławie  Bratkowskim 
urodzonym  22  marca  1882  r.  w  Gębicach  koło  Mogilna. 
Postanowiłam  więc  dowiedzieć  się  czegoś  więcej  o  tym 
zapomnianym już gębiczaninie. Tym bardziej, iż w dokumentach 
Rady Miejskiej  Gębic z 1927r.  przewija się nazwisko radnego

 A.  Bratkowskiego,  który  był  tu  agentem ubezpieczeniowym i  zapewne  krewnym 
Władysława.

O  latach  szkolnych  profesora  wiadomo  tylko,  że  ukończył  Gimnazjum  
w Śremie, gdzie prowadził działalność patriotyczną jako prezes polskiego tajnego koła 
samokształceniowego. Członkowie koła poznawali literaturę polską i doskonalili język 
polski,  ponieważ  językiem  wykładowym  w  Gimnazjum  był  język  niemiecki. 
Działalność koła wyrażała podziemną walkę o polską szkołę z Hakatą. Absolwentem 
tego Gimnazjum był też ks. Piotr Wawrzyniak.

Po  ukończeniu  Gimnazjum Władysław Bratkowski  podjął  studia  wyższe  na 
Wydziale  Włókienniczym  Politechniki  w  Brunszwiku,  którą  ukończył  w  1905r. 
uzyskując  tytuł  inżyniera  dyplomowanego.  Następnie  pracował  w  niemieckim 
przemyśle włókienniczym i fabrykach budowy maszyn włókienniczych, a od 1909r.  
w  Biurze  Patentowym  w  Berlinie  i  jako  redaktor  czasopisma  „Textil  und 
Farbereizeitung”.  Z  czasopismem  tym  współpracował  od  momentu  ukończenia 
studiów.  Ogłosił  w  nim  około  czterdziestu  artykułów  w  języku  niemieckim 
dotyczących włókiennictwa. Oprócz tego opracował i  wydał  podręcznik z tkactwa 
pod  tytułem  „Die  Baumwollweberei”.  Zdobył  więc  w  przemyśle  niemieckim 
doświadczenie zawodowe i gruntowną wiedzę o włókiennictwie, która zaowocowała 
w jego dalszym życiu.

W  1911r.,  w  wieku  29  lat,  został  powołany  na  stanowisko  profesora 
nadzwyczajnego  technologii  włókna  w  Politechnice  Lwowskiej.  W  tym  czasie 
Politechnika  Lwowska  była  jedyną  uczelnią  techniczną  z  polskim  językiem 
wykładowym,  gdzie  kształcono  mowę  ojczystą  w  zakresie  pojęć  technicznych. 
Przechodziła  liczne  reorganizacje  i  rozbudowę,  a  liczba  jej  studentów  po  1905r. 
sięgnęła  prawie  2  tysięcy  dzięki  rozluźnieniu  przepisów  o  przyjmowaniu 
cudzoziemców. Skorzystała z tego młodzież z zaboru rosyjskiego, która w tym czasie 
stanowiła 1/3 studentów.  

Warto wspomnieć Politechnikę Lwowską,  bo to  Matka polskich Politechnik. 
Dwukrotnie,  po  1918r.  i  po  1945r.  przyczyniła  się  do  rozwoju  polskich  uczelni 
technicznych zasilając je swoją kadrą. Dzięki niej w dużej mierze rozwinęły się nauki 
techniczne  w  Polsce  jak  i  sam  przemysł  polski.  Pierwszy  doktorat  honorowy 
Politechniki Lwowskiej nadano nie komu innemu, jak Marii Skłodowskiej – Curie.
               Władysław Bratkowski mógł tu rozpocząć szeroką działalność naukową, 
organizacyjną i dydaktyczną, która została bardzo szybko doceniona nadaniem mu już 
w 1914 r. tytułu profesora zwyczajnego.



Po  wybuchu  I  wojny  światowej  część  kadry  nauczycielskiej  i  większość 
studentów została powołana do wojska austriackiego, w tym i Profesor Bratkowski, 
który podczas wojny dostał się do niewoli rosyjskiej. Później przebywał w jednej  
z polskich formacji wojskowych na terenie Rosji, skąd powrócił w 1918 r. do kraju.

W roku 1919 na własną prośbę odszedł z Politechniki i poświęcił się rozwojowi 
przemysłu lniarskiego. W tym celu, właśnie w 1919r., wyjechał za granicę, gdzie przez 
rok poznawał zagadnienia lniarstwa w Holandii, Belgii,  północnej Francji,  Wielkiej 
Brytanii i w Niemczech. Po powrocie do kraju zorganizował w Poznaniu towarzystwo 
akcyjne „Płótno”, Zakład Lniarski w Stęszewie pod Poznaniem, roszarnię w Gostyniu 
oraz trzepalnię lnu w Bezdanach pod Wilnem i we Francpolu Lubelskim.

Profesor Bratkowski zatęsknił jednak za pracą na uczelni i w roku 1931 został 
kierownikiem  Katedry  Włókiennictwa  na  Wydziale  Mechanicznym  Politechniki 
Warszawskiej. Rozpoczął tu badania nad naukowymi podstawami nowej technologii 
lnu  i  konopi.  Praca  została  przedstawiona  w  Akademii  Nauk  Technicznych  
w Warszawie w 1935 r. Jej realizację kontynuowano podczas okupacji w Zakładach 
Żyrardowskich.,  a  po  wojnie  w  Instytucie  Włókiennictwa  w Łodzi  i  w  Instytucie 
Krajowych Włókien Naturalnych w Poznaniu.

W roku 1945 została powołana do życia Politechnika Łódzka. W tym samym 
roku Profesor Bratkowski objął Katedrę Włókiennictwa na Wydziale Mechanicznym 
tej  nowej  uczelni.  Mimo,  iż  Profesor  zbliżał  się  do  wieku  emerytalnego,  bardzo 
aktywnie przystąpił  do tworzenia Wydziału Włókienniczego Politechniki  Łódzkiej  
i  związał  swoje dalsze życie z Łodzią -  „zagłębiem włókienniczym” kraju,  a  więc 
najlepszym  miejscem  dla  Jego  pracy.  W  okresie  powojennym  ten  niestrudzony 
naukowiec  napisał  podręcznik  akademicki  pt.  ”Przędzalnictwo”  i  opublikował  53 
artykuły w krajowych czasopismach. W 1946 r. był wśród założycieli  Stowarzyszenia 
Włókienników Polskich, któremu przewodził jako prezes w latach 1946-1950.

Za swą pracę profesor Bratkowski został uhonorowany nagrodą państwową II 
stopnia w zakresie nauki oraz nagrodą naukową miasta Łodzi. W roku 1955 otrzymał 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 1957 Order Sztandaru Pracy 
II klasy.

Profesor Władysław Bratkowski zmarł w Łodzi w 1966r.
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