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Józef Maroszek - życiorys
Józef Maroszek urodził się 13 lipca 1904 r. w Boglewicach w pow.
grójeckim jako syn rolnika. Jego rodzicami byli Paweł i Franciszka z
Małachowskich. Po ukończeniu szkoły podstawowej we wsi Marynin
tegoż powiatu uczęszczał do szkoły średniej St. Chrupczałowskiego w
Warszawie, a później do Gimnazjum Męskiego Związku Zawodowego
Nauczycielstwa Szkół Średnich. Po uzyskaniu w 1923 r. matury podjął
studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Okres
studiów przeciągnął się do 1932 r., gdyż ze względu na trudne warunki
materialne musiał On jednocześnie pracować zarobkowo. Studia
ukończył na Sekcji Uzbrojenia Wydziału Mechanicznego Politechniki,
uzyskując 18.04.1932 r. dyplom inżyniera mechanika na podstawie
pracy „Uproszczenie technologiczne karabinu krajowej produkcji”.
W tym samym roku został zatrudniony w Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce jako
konstruktor. Tu pracował nadal nad konstrukcją karabinu będącego tematem Jego pracy
dyplomowej (Kp 32) oraz granatnika wz. 36, karabinu przeciwpancernego wz. 35 i karabinu
samopowtarzalnego wz. 38M. Wojna przerwała pracę w ITU. W czasie okupacji pracował w
firmach prywatnych H. Zieleziński (1939-1942) i St. Krasuski (1942-1944). Po Powstaniu
Warszawskim dotarł, przez obóz w Pruszkowie, w rodzinne strony. Do Warszawy powrócił po
wyzwoleniu miasta. W roku 1945 zatrudnił się w firmie Wł. Kukier. W 1948 r. został zatrudniony w
charakterze st. asystenta, a od 1954 jako zastępca profesora w Katedrze Części Maszyn na
Wydziale Mechanicznym Technologiczno-Konstrukcyjnym. W roku 1956 został mianowany
docentem. Od 1960 r. kierował Katedrą Części Maszyn „C” na Wydziale Mechanicznym
Technologicznym. W Latach 1950-1962 pracował również w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
jako kierownik działu. Od 1950 r. do czasu likwidacji Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej był tam
wykładowcą przedmiotu „Części maszyn”. Dwukrotnie pełnił funkcję prodziekana Wydziału
Mechanicznego Technologicznego. Był autorem lub współautorem trzech skryptów akademickich.
Prowadził też szereg prac naukowo-badawczych. Zmarł 6 stycznia 1985 r.



Kopia aktu urodzenia z księgi urodzeń parafii
Boglewickiej i tłumaczenie na język polski

Płyta nagrobna –
cmentarz Wawrzyszewski,
kwatera 11C-V-43
Boglewice

Działo się we wsi Boglewice pierwszego/czternastego lipca tysiąc dziewięćset czwartego roku o godzinie szóstej
wieczorem. Stawił się Paweł Maroszek mający lat trzydzieści dziewięć rolnik z Boglewic w obecności Stanisława
No 67
Mikołajczuka lat czterdzieści pięć i Grzegorza Raczyńskiego lat pięćdziesiąt sześć obu rolników z Boglewic i okazał Nam
Maroszek Józef zawarł dziecię płci męskiej, oświadczając że urodziło się ono w Boglewicach trzydziestego czerwca/trzynastego lipca tego roku w
związek małżeński z
nocy z prawowitej jego małżonki Franciszki z Małachowskich mającej trzydzieści pięć lat. Dziecięciu temu na chrzcie
Ob. Kawciną Marią
świętym udzielonym w dniu dzisiejszym przez księdza niżej podpisanego nadano imię Józef a rodzicami jego chrzestnymi
w USC Warszawabyli Jan Kobus i Jadwiga Stasiak. Akt ten okazującemu i świadkom został przeczytany a z powodu ich niepiśmienności
Śródmieście
tylko przez Nas został podpisany.
dn 23-II-1963r.
Ksiądz Teofil Mierewski (?) Adm. Paraf. Boglewice Utrzym. Akta St. Cywiln.
Za Nr aktu 303/63.
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