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Urodziłem się w Warszawie 13 czerwca 1901 roku. Nauki rozpocząłem w 1-ej tyfliskiej 

szkole handlowej gdzie uczęszczałem od 1-ej do 7-ej klasy włącznie. Następnie z powodu 

wyjazdu rodziców do Baku, zostałem przeniesiony do 1-ej państwowej szkoły handlowej którą 

ukończyłem w kwietniu 1920 roku przed przewrotem bolszewickim w Azerbejdżanie. Dążąc do 

wykorzystania wakacji letnich w lecie 1917 r. pracowałem na jedynej w Rosji fabryce 

terpentyny francuskiej w Borżomi. Po szczegółowym zaznajomieniu się z procesem fabrykacji 

terpentyny przeprowadziłam samodzielnie próby fabrykacji wyższych gatunków kalafonii 

zwieńczone pomyślnym rezultatem. Następnie z polecenia kierownika fabryki został przeze 

mnie napisany obszerne referat o fabrykacji terpentyny francuskiej pt. „Proizwodstwo 

francuskiego ekipaża w Borżomie”. 

Po powrocie z rzeczonej fabryki do Tyflisu obszernie referowałem o fabrykacji 

terpentyny francuskiej w szkole handlowej wobec grona nauczycieli szkół Tyfliskich i uczni 

klas 6, 7 i 8 ilustrując referat przyniesionymi przeze mnie dla muzeum towaroznawstwo szkoły 

eksponatami. Jeszcze w klasie 6-ej zdecydowałam się poświęcić matematyce ścisłej udzielając 

większość czasu wolnego zajęciom z fizyki i matematyki. Po przyjęciu do klasy 7-ej zostałem 

powołany na asystenta profesorów fizyki i chemji w szkole handlowej kierując często się z 

polecenia wymienionych profesorów robotami laboratoryjnymi kolegów i uczni klas 6 i 8. 

Do przyjazdu do Baku W 1919 roku rozpocząłem prace nad sporządzaniem atlasu nieba 

zawierającego wszystkie gwiazdy widziany gołym okiem t.j. do 6ciu jak również mgławice i 

skupienia gwiezdne na obu półkulach. Pomimo trudności wynikających z braku odpowiednich 

materiałów w styczniu 1920 r. praca powyższa została ukończona. Niestety część map została 

skonfiskowana przez władze bolszewickie przy rewizji przeprowadzonej przy aresztowaniu 

mnie jako zakładnika polskiego wraz z misją p. ministra Filipowicza natychmiast po 

przewrocie kwietniowym.  

Po wypuszczeniu mnie z więzienia i będąc zmuszone przez władze sowieckie do pracy, 

wstąpiłem do Bakińskiego portu początkowo jako rysownik-konstruktor, ale we dwa miesiące 

po objęciu przeze mnie rzeczonej posady zostałem przywołany na głównego konstruktora 

portu. Z tego okresu datują przeprowadzone przeze mnie roboty, a mianowicie: wykonanie 

projektu przebudowy odlewni portowej i kierownictwo przebudowy sporządzenia projektu 10-

cio tonowego elektrycznego suwaka i mniejsze pracy techniczne.  

Z otwarciem możności powrotu do kraju wyjechałem w początkach sierpnia roku 

zeszłego, lecz zatrzymany przez władze sowieckie w Koziatyniu przejechałem granicę Polską 

zaledwie 19 stycznia r.b. 

Bronisław Piekarski  

11 marca 1922 r. 

 


