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ubiegły był rokiem wyjątkowej uroczystości w naszem
'rowlLTzystwis, w tym bowiem roku święciliśmy czterdziestoletni juhileusz "Bratniej Pomocyt.. Upoważnia. t.o IlĄS
n iejako do pewnego wyła.mania się z poza granic przyjętego
szabIOllU Tocznych sprawozda{l przez poruszenie kwestyj natury ogólniejszej, kwestyj, które mimowoli nam się na8uwaj!\
przy !lzerszem rzuoie oka. na sprawy 'fowarzystwa. Postaramy
s i ę więc choć w kilku słowach podzielić się z kolegami terui

l lok

!.'l...

spostrzeżeniami.

Towarzystwo !lasze nigdy nie nosiło i nie nosi chara.kteru
instytucyi czysto filantropijnej, która wszelkie iune zadani a.
m ł odzieży podporządkowuje lityłko poroocy materyalnej. Zostało ono powołane do życia. przez potrzebę utworzenia. wśród
m ł odzieży technickiej jakiegoś ogniska, któreby ześrodkowało
w sobie życie koleżeńskie, połączyło młodzież w jej wsp6lnym
cel u i zagrzalo ją. do zbiorowej praoy na.d wyrobieniem się
nie tylko fachowem, lecz także ogólno-obywatelskiem, dając
jej jednocześnie środki potrzebno do osiągnięcia tego celu.
Hasło, pod klórem powstało nasze Towarzystwo, hasło :')bratniej pomocy'" w na.jszerszem znaozeniu tego slowa. winno a.ż
nadto wystarczać do naJeży tej ooeny naszyoh d"żeń, a co
ważniejsze, do oceny rezultatów działalności naszej dla mtodzieży, a przez nią. dla. cl\łego społeczeilstwa.
I jeżeli hasło to Ola wielk~ wagę w społeczeństwach politycznie samodzielnych I posiadających wszelkie warunki normalnego rozwoju, to tern większe znaczenie musi posiadać
dla nl\S, dIs. społeczeństwa, pozbawionego częstokroć llajelemellta.rniejszych warunków bytu indywidualnego, dla llarodu,
rozpaczliwie broniącego się przed gwałtem i przemocą. najezdc6w. Zewsz!\d czyhaj"ce siły wrogie zmusza.ją na.s do wielkiej
przezorno~ci, do wiary we własne tylko siły i energ;ę. To teź,
jeże l i chcemy zachować swój byt i indywidualnoM narodową,
powinniśmy szczególnl\ opiek" otaczaó młodzież, dba.ć o jej
I

2
poziom duchowy oraz stapieli świadomości obywa.telskiej. ~Uo
to przyszłość narodu; jej wartość stanowi
o wartości przyszlyoh obywateli laaju, wywołując wśr6d społeczeństwa. mniejszfl: lub większą nadzieję, a nawet pewllośó
na. ziszczenie się świętych dle. llas ideałów i ha.seł narodowospołecznych. Płynie stąd konsekwenoya, iż obowiązkiem wszystkich dobrych obywateli kraju jest popieranie instytuoyj, które
już w lIamem życiu kole.ieńskiem da.ją młodzieży szkołę, uświa
damia.jl\,c jl\ w kierunku potrzeb naszego społeczeIi~twn. i przygotowując w ten spos6b do przyszłego życia, realnego. Nie
wszyscy jedna.k postępujl\ według powyższej zasady, zupełnie
ZTesztl\; prostej i jasnej.
lIistorya. czterdziestu lat, które upłynęły od zalożenia.
naszego Towarzystwa, wca.le nie świadczy o ta.kiem zainwresowaniu się nBrn.tuią Pomocfl,J, na jakie ona zasługuje przez
program swej pracy. Pomijając już obojętne względem nas
stanowisko pewnych sfer naszego społeczellst.wa, ze smutkiem
musimy na. tem miejscu skonstatować, jako pl'zedst8.wioiele
młodzieży technickiej, że rozwój Towa.rzystwa. częstokroó był
hamowa.ny Iliedocenia.nieru naszych za.dań przez samą młodzież.
Faktem bowiem jest, że pewna częśó młodzieży tecbnickiej
wcale się do )')Bra.tniej Pomocy!': nie zapisuje, co jednak wa.ż
niejsze, sami członkowie Towarzystwa za. ma.ły biorą: udział
w działalności koleżeóskiej, ktÓra musi z tej racyi opierać się
wyłącznie na jednostkaoh. Koledzy ci widocznie nie \vidzłł,
ozy też nie chcl\: widzieć doniosłego wpływu, ja.ki posiada. żyoie
koleżeńskie w szlaohetniejszem tego słowa znaczeniu, na.
ukształtowaniu się charakteru człowieka, a więc na. treśó ca.dzież bowiem -

łego życia.

Mtodoś6 bezbarwna, bez ja.kichkolwiekbą.dź intenoyj i dl\;.len, bez szerszych aspiracyj, młodość przeżyta. bezmyślnie,
urozmaicana jedynie burszowskiemi rozrywkami oraz obowiąz
kową pracą. w celu dopięcia karyery i uzyska.nia. pewnych fili·
sterskich wygód, ta.ka. młodość wytwarza typy społecznie anorma.lne, daje spotl:'czenstwu nie obyw!\.teli lecz pasożytów, kt6uystara.jl\ się jak najwięcej wyzyskać to spoleozel'lst.wO, nic
mu prawie nie dając. Nie ma.ją.c żadnego poczucia obowiązku
względem życi!\. kołeiellskiego, nie mteresując. się głębiej tem
życiem, koledzy ci nie otrzymuj" z życia. zbiorowego młodzieży
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tych zasobów, kt6re kształcą i wyrabiają charakter i kt6rych
najwięcej daje szersze życie akademickie w swoich walkach
i oichej pracy, nadziei i zwątpieniach, radości i smutkach. Bra·
kiem też ożywczeg<> tchnienia życia. koleżeńskiego możemy do
pewnego stopnia objaśnić stosunkowo nieliczną ilość ludzi praw.
dziwych przekonań, kt6rzy wiernie przy nich stoją do końca.
życia. Większość albo nie ma. żadnych zasad, lub też, posiadając
pewne pseudo-przekonania. ' chwiejne, traci je z wielką łatwo
ścią, lamiąc się pra.wie biernie w późniejszej walce życiowej.
To też często 7!W młodej l,iersi naszej mamy tablice świętych
przykazań, ktÓre czas powoli kruszy lub zaciera i nakleja na
nich afisze komedyj, obwieszczenia o lioytaoyi przekonań i klep·
sydry o zgonie ideałów.,,"
Niedoceniauie życia zbiorowo· koleżeńskiego przez pewnl\
część młodzieży, ja.k również obojętne względem nas stQ.DOwisko niektórych sfer starszego pokolenia, oprócz rezultatów,
które scharakteryzowaliśmy wyżej, spowodowało fakt, ze
",Bratnia Pomocł.i po 4O-latach swego istnienia nie stoi na tej
wysokości zadania, na ja.kiejby mogła. stać, gdyby powyższych
smutnyoh zjawisk nie było, Poruszyliśmy je w' celu wskazania
na icb szkodliwość wogóle, nie ohcieliśmy tern jednak kwestyonować wz·ględnie wysokiego rozwoju 'fowarzystwa w danych warunkach. Pra : a kilku pokoleń kolegów, połączonych
w swej działalności ideą przewodni" "Bra.tniej Pomocy"
i szczerze oddanych tej pracy dla ogółu, musiała wydać i wydala. dość znaczne rezultaty. Z przyjemności!\: też konstatujemy,
że dzięki tej pracy Towarzystwo - przyciąga do siebie coraz
większą ilość kolegów, roztacza działalność coraz szerszl\ i że
rok jubileuszowy uwa.żamy za rok przełomowy, przez który
widzimy w perespek~ywie szeroki rozwój Towarzystwa. i coraz
większe znaczenie jego dla młodzieży technickiej.

•
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Przechodzimy obecnie do spraw, które miaIy charakter
znaezenie ogólno-technickie:
Omawiają.c te zajścia, czynimy to nie tylko w poczuciu
obowiązku, jaki włożyla. na nas wola wiecu, illlil.Dująca nas
reprezentacyą. słuchaczÓW Politechniki, lecz i pla tego, że
działalność samego Towarzystwa, jeżeli nie całkowicie, to
w zllll.cznej mierze zależy od ogólnych wypadków w naszej
szkole. Wypadki te z natury rzeczy muszą. wpływać na ży
cie wewnątrz samego Towarzystwa, osłabiając tę dzialaluO$Ć
pod wielu względami wtedy, gdy uwaga wszystkich techników, a. więc i odonków "Bratniej pomocy" zaabsorbowana
jest sprawami treści ogólno-akademickiej. A taki mianowicie
charakter miały zajścia zeszłoroczne, wywołane sprawl\ bliżej
nas, ja,ko Towarzystwa stojI'JjC,!:, spra.wł\: Sl\du honorowegoi polubownego. Wskutek formalnej niezgodności regulaminu
tego Sądu z ogólnym star.utem Tow. Świetne Grono profesorów
oficya.lnie zwróci~o na tę niefOl'malnośó uwagę Wy8ziału, zmuszając nas niejako albo do zmiany statutu, albo taż do ograniczenia zakresu działalności naszego Sl\du do spraw li tylko
'l'owarzystwa) z kompetencyą jedynie sądu polubownego.
Ponieważ kwestya zmiany statutu wymaga na zabtwienie
dlllższego cza.su, przeto \Vydzial zmuszony byl na razie
przyjść na. Walne zgroma,dzenie z wnioskiem ogra.niczenia
kompetencyi naszego Sądu, wyjaśniając jednak poprzednio
Rektora.towi prawne stanowisko tej instytucyi w naszej
szkoJe"''). '
Że rolodzież dotkliwie odczula utratę Sądu honorowego
i na 'Valnem Zgroma.dzeniu 17 kwietnia 1902 1'. rozwiązala
*) Do ŚjYietnego RektorĄtu c. k. Szkoły politet:hnicznej we LWQwie.
NR. PQdst8.wie uchwaly Świetnego GrQlIa prOf6SQrÓW c. k. SzkQly lXllitwhnicllne.i, przoslanej podpisanemu Wydziałowi odezwq 7. dnia. 19 lutego
L. 268, ZQst810 weZWRne Tow. Bratniej pomocy sluchaczów Politechniki do
wnieL';ienio. zmiany statutu Tow., a to 7. powodu istnienia regulaminu Sądu
polubownego Towarzystwa, a zarazem Sądu hQnorowe~o słuchaczy IWQwskiej Politechniki, uchwo.lQllego no. lladzwYllzajnych Walnych zgromath:e-

r,
ten Sąd jedynie w przewidywanju groźnych dla. istnienia '1'0warzystwa. skutków, najlepiej o tern świadczy uchwala, zapadła na tern zgromadzeniu:
"Zważywszy, że istnienie na lwowskiej Politechnioo tak
wysokiej w pojęciu godnośoi akademiokiej instytucyi - jaką
jest Sąd honorowy i polubowny 'row, Bratniej Pomocy słu
chaczów Politecbniki - jest rzeczą w stopniu możliwie najwyższym, wpływającą na utrwalenie i obronę tej godności:
zważywszy, iż

dotychczasowa działalność tego Sądu dała jak
najlepsze dowody potrzeby istnienia podobnej instytuoyi,
Walne Zgroma.dzenie członków Tow . "Bratniej pomocy slu.obaczów Politechniki we Lwowie ll - tylko pod presyl\' mo
żliwości zgubnych i szkodliwych skutk6w dla bytu rrowarzy·
stwa, wynikających z formalnej kolizyi sta.tutu Tow. z regu
laminem S"du, ścieśnia zakres działania Sądu honorc')\vego i ]1"0.
lubowIl6g0 do atrybucyi li tylko polubownego, znosząc tł'm
nlarli z dnia 14 marca i 7 czerwca. 1S9G r. Powołuj"c (;i~ na wymienioue
w od~wie Świetnego Uektorll.tu § 60-65 stoatutu D&.\'ItCgo, a w l!7.c~ególnooiai
na ~. 60 tegot statututu, czujemy się w obowirp:ku skoulltatowac, że w To""'anyt;twie, jako takiem, istnieje 8tatutowo li tylko Sltd polubowny, nie
krępowany żadnymi pu:episami co do poI'Itępowania. Natomiast -Walne
Zgromadzenie sluehacrow lwowskiej Politeehuiki ( Wiec) z dnia 'Z2 pa:tdzier·
nika lH!l-' r . uznało omawiany Sąd polubowny, jako Slłd honorowy Wij~st,..
kich !<lnehae7.6w i poddał tonu;; Sądowi pod pewnymi rygorami włityJ<tkiell
sluchaezy lwowskiej Politechniki w sprawach honorowych, ok~lonyc:h blitoj
w regulaminie tegoż &idu.
Z tego wi\lC powodu Sąd ten nosi taUe nazwę Slldn honorowego
tl. w tilad zatem uebwlI.lono w r. lAM regulamin, prf:6Z odezwę. {;wietnego
Rektoratu wymieniony.
Wiec nie jest krępowany ł.Adnymi pnepisami, a uchwaiy jego btajft,
się prawomocnemi, likoro wład?.C\ akademickie na(1 Itef:woliły i do uoh ..... dy
dopu:.ciły, która. ZIlÓW więk8%Ości/ł glOl<Ów J:apadła. Tak aię !;talo i w tym
wypadku. (Na wieou byl oherny 6wc'l&;ny Rektor prof. Thulli(' I prof.
Niemeutowski i Pawlewski). Czy i o Uf' Towarzystwo moto '-'ię zgodziĆ ua.
(h)';o l»8tauowieuie \\liceu. względnie podporz,ilkowlI.nie fnę wuylitkieh
słuchaczy Politechniki lwowskiej pod jnryadykoyę ~ądu polubowntgo Tow.,
zale:.iy w danym "'ypadku, ~koro !ltatut Tow. kwestyi tej nie ...·t>h.zu,je, li
tylko od 'Vlad)!y prawodawczej Towarzystwa t . j. Walnego 1.groroad"euia,
II. specyalnie w statucie naszego Towarzy'twa. nll.wet od Wydziału, albo·
wiem §. :!1, I. 7 lotatutu orzeka, te Wydzid ma prawo i obowią.zek iuterpretować w ruie wątpliwości uchwaly Walnego Zgromadv.enla, jtl.kotei
usttpy 'tatulu.
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samem dotychczas istniejący regulamin S~du honorowego i
polubownego II ,
Z tą chwilą; w Towarzystwie przestała is~ieó instytucya,
która w przeciągu wielu lat broniła. honoru młodzieży techuickiej i której brak sbanowi w życm zbiorowem bardz()
ważnI} lukę. Skl.ltki byly tem fata lniejsze, że załatwianie
spraw osobistych i honorowych przybrało wskutek tego charakter niepożądany, a nawet szkodliwy i niezgodny z tradycyą akademicką na naszej Politechnice. 'Mówimy tu o tak
zwanem ~orężnem za.łatwianiu" wszelkich zatargów osobistych
między kolegami, Szczególnie w czasach ostatnich pojedynl..-i
zaczynają. się szerzyć., jak epidemia, wprowadzając destrukcyę
i fałszywy tOll we wspó1życie kolegów,
.Rozumiejąc całą doniosłość straty, wskutek rozwiązania
Sądu honorowego, młodzież nie mogla zdać się na łaskę lub
uiełaskę losów i mns i ała zająć jakieś stanowisko wobec faktu
powyższego, Zjawiła się więc potrzeba wiecu og6Ino· techuiokiego. Rektorat jednak odmówił zezwolenia na ten wiec, 00
Ani Walne Zgromallzcnie, Imi iaden Wydział BratlJiej Pomocy Tlie
odejmowal dotąd pra.w Sl\do\,\i polubownemu, owszem należnym piety~mem
otaczał zawsze i otaeza. ten &ąd, którllł,"O regulamin i wladza. jurysdykcyjna.
w ",prawacI, honorowych Slllchll.CZów lwow, Politechniki /Stały ,;ję jlli prawem ~wyczajowem l1as~ej Szkoły, nie kwestyonoWRnem .nigdy przez tRdne
wlo.dze Towo.rzystwa, ani pno? słuchaczów 1wow. Politecblliki - zrosztf!,
sprawy o80bisto honorowe i polączolJo 7. tern Cerowanie wyroków jest 1:'p ra.w~
czysto osobistej nn.tury, ?:nleżlI'l! od zgody stroIl, wzg;lędlJie od woli clly toż
obycza.iu wit,lk,$ości społeczeńsLwll, o. regulamin 7.asąpuje w omawianym
W)1)l\dku istniejące na całym swiecie cywili.l:owo.nyro kodekSy dla spra.w
hOllorowyob.
•
Co zaś do rzekomej kolizyi reguJaminll &tdl.\ z §, 60. sta.lutu naszego
TOWal"'lyl:ltwa, mieszczącej w bliżl<zem określanin wymiaru kar, jak to Świe.
tny Re.ktorat w drugim uetępie liwej odez"'Y ZRZlJaC'l:R., jesteśmy zlI1uszeui
oświadczyli, Ile regulamin ten nie tylko nie stoi w żadnej z wymietlionym
paragra1em sprzec2ności - letlll pr~eciwnie je.. t logic~mą tegtlt kOllsekwencYI\, Bo je~1i §, tell 2,awie.I'1Io zupelnie wyraźIle i jasne okre~lenio 1lIl1.teryalnej strolly dział alności Sądu (w stownoh: "Spory wynikn.il\c& ':\1 stOSunków
'rowu,t'.lystwl'. ro<!strzyga.. be~ oJwoł!Luin .... ~lJdzowie polubowui nio 8", zwil\'
zlUl i 1:n.<l tlymi puepisami 00 do postępowania jedynie tylko wydn.ją swe
on.eolenia. .• ,") prtypuszcza6 na.lety, ł.e. wymienienie kar w regulaminie.
jest. już r:.r.cczlt, określajl\cą je li tylko form a lnie - w żadnym więc wypadku nie. może zachodzić tu konllikt między teuore.m plU'agra.fu stn.LUtu,
fi. ustępami regulaminu",
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też bylo głównym powodem wszystkich dal!:łzych wypadk6w ,
jakie w roku zeszłym miały miejsce w naszej szkole. Nie
miejsce tu jest drobia.zgowo przed>!tawia,ć oaly przebieg pod~
jętej przez młodzież teohniok,\ walki, jak również wyjdniać
przyczynę i istotę ograniczania naszych praw zwyczajowych.
Musimy jednak zaznaczyć, że walka zeszłoroczna mlodzieży
o swe prawa. uwieńczyło. się możliwie na.jwiększem w tym
razie zwycięstwem, bo formalnem zezwoleniem Rektoratu na
wiec. Podnosimy również całą dOlJioslo~ó tego faktu dla. mło~
dzież technickiej, która. po raz pierwszy odniosła. zupełne
zwyoięstwo, przeprowadzając całą akcYę z godną akademików
8olidarnościt\ i taktem.
K'e'6stya zasadniczycb ustaw akademickich, bra.k których
ta.k dotkliwie daje się nam odczuó, będzie już w dalszym
ciądu zależeć od akcyi parlamentarnej, w pierwszym zaś rzę~
dziEł od wybra.nej 11a. wiecu 1'komisyi usta.wowej", która. wspól .
nie z zaproszonymi pra.wnikami ma ~ebraó potrzebne ma.te~
rydy i ułożyć szkic takich usb",y.
Pomija.jąc rzeczy muiej ważne, chcemy tu jeszcze wspomnieć o wiecu słuchaczów Politechniki. który się odbył dnia
28 stycznia. b. r. \V obecności J. M. pana. rektora.. Na. porządku
dziennym były are~zt.owania techników podczas demonstracyj
-styczniowyoh. Nawiązllj\C swe przemówienie do obohodzących
mlodzież wypadków, p, rektor zawiadomił zehranych no. tym.
wiecu, że na podstawie zażaleń, które wpłynęły do Rektoratu
z powodu nieodpowiedniego postępowania policy i podcza~
śledztwa,. wniósł skargę do namiestnictwa. Po kilkogodzinnej
dyskusyi uchwalono szereg rezolucyj w sprawie po~tępowa.ni&
organów polioyjnych, 'v sprawie prof. Wicherkiewioza ora.~
w kwestyi artykulu "Dziennika po18kiego~. Z powodu ważności
tej ostatniej rezolucyi przytaczamy ją w dosłownem brzmieuiu:
nZważywszy, że zarzuty, poczynione w artykule wlItęp
nym Dziennika polskiego "Pour le roi de Pru8se u , w wysokim
st.opniu obrażają. uczucia narodowe nie tylko demonstrujących)
ale ctl.łej m~odzieży my!ilącej pra.wdziwie po polsku:
Zważywszy, że ustęp, w którym autor zarzuca młodzieży
demollstrującej przekupstwo ze strony naszych nieprzyjaciól
w celu wyzyskauia jej dla własnej polityki, jest nieslychaną.
potwarzl\t rzuconą na tą mlodzież:

s
Zwa.żywszy

wreszcie, że wolność słowa. nie powinna. dzialać destrukcyjnie, obałamucając opinię i tendencyjnie przekrf}cajl\:c fakty;
Młodzież politechniczna, zebrana na. wiecu w dniu 28
stycznia. potępia z cal/ł stanowczości/} tendencye autora i artykw, który w tak obydny ijposób chciał znieważyć młodzież
d~monst.rująoł\" .
Przystępujemy z kolei do istotnej części naszego sprawozdania, do przedsta.wienia kolegom tego, cośmy zrobili
w ubiegłym l'oku administracyjnym, jako Wydział 'fowarzyat.wa, którego obowillizkiem było wedle sił i możności wywi,,:laó się z włożonego Dań zadania.
Jak już zaznaczyliśmy powyżej, rok ubiegły uważamy
za. rok przełomowy, który zwiastujo lepsze czasy dla 'rawarzystwa: pomnożenie jego środków materyalnycb j moralnych
oraz szeroki rozkwit życia koleżeńskiego w tern znaczeniu,
w jakim my go pojmujemy. Możemy tak twierdzić nie tylko
dlatego, że upatrujemy w 1'IBratniej pomooy" istotną potrzebę
dla młodzieży technickiej, potrzebę wynikaj,!!cą, z konkretnych
celów tej młodzieży. Do wiary w lepsz\ przyszłość upoważnia
nas i ta okoliczność, że w roku ubiegłym mieliśmy sposobność
zauważyć oharakterystyczne ożywienie 'fowarzystwa. pod wielu
względami . Skutki tego ożywienia odbiły się we wszystkich
sferauh naszej działalności.
A więc przerlewszystkiem stwierdzamy, jako fakt wiei·
kiej dla nalł wagi, zwiększenie się funduszów 1'owarzystwa..
PrzyczynHa. się do tegn głównie energiczna akcya. komisyi
procesowt"j. Stosunkowo do potrzeb i rozchodów' źródła. uo.szych dochodów rocznych są bardzo skromne, a ua.wet niewystarcza.jące. Poprzestając więo na rocznym dochodzie z wkła
dek członków, subwencyj i t. d. narazilibyśmy Towarzystwo
na. pewien zastój, skrępowalibyśmy j~go naturalny rozwój.
I rzeczy\viscie tak się działo w latach ostatnich; doszło już
do tego, że mm1ieliśmy zaciągul\ć znaczn" pożyczkę na spła
cenie rat dłużniczych. Z drugiej jednak strony z k&Żdym rokiem zwiększała się suma zaciągniętych 11 nas, a nie zwróco·
nych pożyczek, za lata. ubiegłe. ,V czasach ostatnich suma.
ta. dosięgła przeszło 76 tysięcy koron i wcale się nie zmniejszała. pomimo wysyła.nyćh urgonsaw. Fatalny stan finansowy

w ja.ki popadło Towarzystwo, wymagał jaknajprędszego za·
latwienia kwestyi d ł użników, przez zastosowanie stanowczyoh
i energicznych środków. Dotychczasowa komisya pożyczkowa,
której obowiązkiem było też ściąganie długów, lIi~ mogła flię
wywil\:zaó z włoionego ua ni" zadania, gdyż mia.ta wiele iu·
nych ozynności. Wynikła stąd potrzeba większ ego podziału
pracy, utworzenia specyalnego ciała, kŁóreby zajęło się wy.
jf1tkowo ściąganiem długów. \V ten sposób została powołanI\:
do tycia istniejąca od roku komisya. procesowa. W skutek sta·
nowezych kroków, poczynionych przez tę komisYę, zwrócono
około ló.OClO koron, 8. mamy nadzi eję, ze w krótkim ozasie
i reszta. długów zostanie ściągniętą. Rzeoz na.turalna., że
wzmocniona. w ten sposób kasa mogła w wyższym, niż przed·
tern stopuiu zaspokajać potrzeby Towarzystwa. Odbiło się to
między iunemi i u& komisyi pożyczkowej, ktÓra. rozdała. róż·
nyoh pożyczek na. sumę prawie dwa ra.zy większl\, niż w roku
zeszłym. Pozwoliło to nRom również zWl'óoió do fundu$lzu Ko·
pernikowskiego z górą 2.(X)() koron, wziętych w formie po·
łyczki przez naszych poprzedników.
Przflchodzl\c do innych działów Towarzystwa. również
Ulu$imy stwierdzić trwały ich ro?wlJj i wielką żywr)tuoŚć.
'\V!ikutek sprężystej admil1i~tr8cyi i energii Zarządu ~Dom
TedlUików ll dal więcej dochodu, niż w jakimkolwiek z lat
ubiegłych. Mamy też n&dziej~, że w przyszłości Dom będzie
mógł spłacać raty banko,ve z własnych środkow bez pomocy
kasy głOwnej, w razie ostatecznym przy oieznfleznem z jej
~trony poparciu. 'V czasie wakacyjnym Dom został wewnątr z
odrestaurowany. Szczególną nwa((ę zwrócono na "salę zebrań",
która. dzięki staraniom niektórych kolegów by ta grlllltownie
odnowiona i przyozdQbiona, ta.k ŻA może oheonie w zupełno ·
80i służyć. jako miejsce Zehrll.l·L kol<!żeril:<kich i t,owarzyskich.
·Większe od poprzednich dochody pozwoliły również na umIe·
tlzczenie w odrf'sŁaurowanej sali nowego bilardu.
Poczynione też zostały sta.rania u odnośnych organów
o zaprowaclzenif'j; kanalizacyi i wodociągów, co, gpodziewa.my
się, będzie uskutecznione w jak najkróhzym cza"ie.
Należy n& tf'm miejscu zaznaczyć, ze obecny "Dom techników" nie może już da.ć pomieszkania wszyst.kim zgłasza 
j ącym się kolegom. Bta.le wzrasta.ią9& liczba członków 'l'owa·
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wyma.ga

większego

lokalu na. pomieszkania.. To tei

w roku ubiegłym została. rzucona. myśl budowy nowego domu.
Myśl

na zupelne poparcie, więo rzucamy ją na·
naszym w nadziei, że może w najbliższym nawet
czasie środki Towarzystwa pozwolą, na jej urzeczywistnienie.
-W szczególnie opła.kanYcb warunkach pozostaje kuchnia.
Towarzystwa.. Wszelkie najdalej nawet idące ulepszenia. i dobre chęci Zarządu muszą. tu rozbijać się o kardynalną. wadę
lokalu - oiasnotę. Czekamy więc, aż wadę tę aTU płynące
stąd konsekwencye usunie rozszerzenie naszej Politechniki.
Pomyślny rozwój widzimy w działach czasopism i wydawnictw. W pierwszym powiększono ilość prenumerowanych
pism O 16, drugi zaś rozszerzono przez utworzenie '1komisyi
wyda.wniczej·, w skład której wchodzi zawiadowca. wydawnictw. Komisya powyższa ma na celu popier~nie wydawnictw
fachowyoh oraz rozszerzanie ich wśród młodzieży polskiej,
kształcącej się w kraju i' zagranicą. Ważny cel i iutencye tej
komisyi zaslugują ze wszeoh miar na UZDanie i pqpa.rcie ze
strony kształcącej się młodzieży, od ~ego też glówhle będzie
zależeć szersze objęcie, a nawet całkowite urzeczywistnienie
zadań, zakreślonych programem komisyi.
Bibliot.eka zgrywa coraz w"iększą rolę w Towarzystwie,
gdyż stara się o ile możności odpowiedzieć wzrastającej wśród
kolegów potrzebie samokształcenia. się. Szczęgólnie znacznym
był proCt:'nt czytających w roku zeszłym, obejmował bowiem
prawie 90'/\1 członkow 'I'owarzyst.wa. Ta wzrastająca potrzeba.
ozy tania winna. j w przyszło':;ci być poważuym bodźcem do
rozwijania biblioteki, tembardziej, że i obecnie dało by się
ją pod wielu względami uzupełnić Oprócz zaopatrzenia bi·
blioteki w pewną ilośc dzieł doborowej t.reści, zostały dokoDane ważne ulepszenia ze strony czysto administracyjnej.
Pomijająo mniejsze, wspomniemy tu o zaprowadzeniu wzoro~
wego porządku w inwentAorzll oraz drukowanyoh katalogach.
Obie innowaoye pozwol" przyszłym Zarządom na szybkie i
wygodne załatwianie czynnośoi tego działu.
Z wielką ilościlt czytających książki z biblioteki Towa.1zystwa, łąozy się bezpośrednio ważny objaw \V życiu "Bra.t.niej pomocy", mianowicie odczucie przez kolegów i zrozumienie potrzeby szerszego i gruntowniejszego kształcenia się.
ta

stępcom
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Wyrazito się t.o roku ubiegłego w tworzeniu się "lkółek", które
przej awiajl\: wielkI\: żywoLność i już w przeoiągu krótkiego
względnie czasu swego istnienia znacznie post.l\pily w swoim
rozwoju. Ma.my obecnie nKółko przemysłowe", "Kółko zachęty
naukowej", Kółko meoha.ników", "Kółko inżynierów" i IIKólko
artystyczne" .
Z radoJoil\ witamy ten świeży, a. tak dawno oczekiwany,
prąd w życiu kolegów. Widzimy w nim silny czynnik zaspalają.cy młodzież tecbnick" w l:Izlachetnem dl\źeniu do rozaz&rzenia. widnokręgów mystowych, oraz do pogłębienia życia.
koleżeńskiego.

Szczególnie

intenzywną

.Kółko zachęty

działalność

wykazało w cil~gu

naukowej". Powstało ono na gruzach
byłyc~ kółek naukowych, które od czasu do c?al:lu zawiązy.
wały Rię w Towarzystwie i upadały wprędce, uie osięgając
prawie żadnego rezultatu j nieodpowiadając jakby potrzebom
młodzieży. Różnych przyczyn można dopatrywać się w tej
wegetacyi "k6łek", oajważniejszemi jedna.k były bra.k łącz
ności w~ród kolegów, brak jakiegoś cieplejszego ogniska, któroby nawiązało tę łączność, oraz brak ludzi którzyby specyalnie poświęcili się tej sprawie. Przeszkody te zostały usunięte w K. Z. ~. Już samo za.wiązanie się .. kó1ka" w _Domu
techników", którego mieszksli.ców łączą ściślejąze stosunki
koleżeńskie, znacznie przyczyniło się do tego, że nowo po·
wstale "kółko" nie mogło, jak poprzednie, upaść, odpowiadlllo
bowiem jut rzeczywistym potrzebom pewnej ilości kolegów.
Utrzymawszy się zaś w swej początkowej skromnej działa.l
ności, p6iniej zaczęło okazywać szersze wpływy i więk8ze
wzbudzać zainteresowanie \vśród młodzieży. 1 jakkolwiek kółku
temu, jak każdej zresztą nowopowstalej instytucyi, da !oIię
zarznąć pewne wady, jak naprzykład, brak jednolitego programu, brak szerszej dyskusyi po odczytach i t. d., lecz wady
te 8~ DR. razie zupełnie wytłumaczone trudnoijciami, jakie
podobne organizacyę spotykaj" na początku ich istnienia,
gdy jeszcze z natury rzeczy nie mogą, stać na. odpowiednim
stopniu rozwoju.
Musimy tat zaznaczyć, że poza sferą swej działalności
nK6łko Z. N," często przychodziło z pożyteczną, inioyatywą.
której zawdzięczamy między innemi, utworzenie nKomiayi
roku
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wydawniozejlol, .. Kółka. lIa.rtystycznego lol oraz "Technickiego
koła szkoły ludowej ", Stwierdzam)' również, że swoim powodzeniem "Kółko Z. N." w zna.cznej mierze za.wdzięcza pracy
Zarządu, który dokładał wszelkich stBral'l, a.by postawić j e
na odpowiedniej wysokości.
Podjęta. w roku zeszłym, a. bardzo ważna. dla społeczeń 
stwa, kwestya uprzemysłowienia Galicyi, wywołała gło~ne
echo wśród mlodzieży, wrażliwej na. wszelkie aktualne sprawy
i zagadnienia.. Zostało wskutek tego zalożone Il Kółko przemy.
810W6 14 pod hasłem ba.dall ekonomicznych i poznanill. warunków
sprzyjających rozwojowi przemysłu rodzimego. Dzięki stara.niom Zarządu kółka. odbył :;ię szereg odczytów, które wywolały ożywioną. dyskusyę 1Ia. temat przemysłu krajowego.
Oprócz badail teoretycznych, kółko miało na widoku osią.g.
nięcie pewnych praktycznych rezultatów. Podnoszono tedy
ważność bojkotu względem niektórych towarów zagranic:r.nycb,
zwłaszcza. tych, które wyrabia.ne są i w kra.ju; oceniauo Lei
rolę, jakl\ może odegrau młodzież w tym razie. Wreszcie
w celn zebrania. danych statystycznych, któreby dały możność
uczynienia pewnych wniosków o stanie i rodzaju istniejącego
przemysłu kra.jowego, wyda.no do kupców i przemysłowców
odezwę wzywającą ich w imię dobra. ekonomicznego kraju do
na.dsyłania. kółku ścisłych i pewnych informacyi o stanie po·
szczególnych pl'zedsiftPiorstw, oraz warunkach) w których te
ostaLnie rozwijają się-J.
li) Odezwa do wszystkich firlU

pn;ew)'słowycll

kraju.
PoJil.eehDiki lwowskiej liczące jui
kilkm<et członków zakre';1iło !!lObie c('I, aby u pomocą orlczyt6\~, dyskusyj,
artykułów dziennikarskich itp. popieraó jak najusilniej t'07:wój przemyslu
krajowego. PN~Ia.mywa6 oboj~tnośó i nieehęć bpoleezoillitwa dla produktów
krajowych. zwa]cznć produkty obce, wykazywae ustawicznie społ ecll:eJlSt.wu.
w bez przewYt'lu zbliia I!ię 0110 do OI;lalecznej e],;onomiQZuej ruiuy - oto
D&I;ze (l'l7.('uia, któ~, ile sił 1I000zycb, urxeezywilltnić chcemy. Wzywamy
wi~c wt'zybtki." fh'my kraju. by l'.echciały w swym własnym interesie przysine nam wyhzy: l. co produkują - pod \ll'zględl!m jakości, iloi.c.i i ceny
tO\ll'arÓw~:!. G,bill I;ą ..... kraju ich główne sklady?
PO'i.ądAnem by Dam było równie:!", by wspomniane Brmy 2,ecbcialy
uam doni~e: 1. Bllil;ze bZclleg6ly ich powstania, rozwoju i kierownictWA;
a. Spo!;Oby produkcyi (mn$zyDowa, ręczna., forma przed&i.ębiol'l>t .... a(sp61ka,
czy wlas:no~ prywatn .. lub krajowa) oraz ilość robotników; S. Czy ..... ładze
Kółko I'uemysłowtl słucbaczów
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W szkole naszej studjujemy nauki teohniczne czysto teoretycznie, nie majl\c do ŚĆ często najmniejszego poję cia. o tern,
jak to wszystko wygląda. w pra.ktyce. Brak obserwacyj prak.
t.ycznyoh, wynikajl\cy z trudności o praktyki wakacyjne, szczególnie w Galicyi, stanowi ważną lukę w wykształceniu Da.8zem, ja.ko przyszłych techników. Dlatego też uważamy za.
bardzo pożyteczne, "Kółko mechanik6w tl , kt6r~ za. pomoc",
odczytów fachowych oraz organizowania. wycieczek do fabryk
stara. się dać nam to, czego nie możemy ffi!6Ó w szkole. Kolko
to uważamy za. bardzo żywotne. Świadczy o tern ruchliwa.
działalność Zarządu, jak i coraz większe zainteresowanie tlt
sprawą w sferach koleżeńskich.
Pozostaj e ua.m jeszcze kilka stów powiedzieć o nowopo·
wst.alych kółkacb: ~a.rtystycznem" i lIinżynierów\!. 8/\ to kółka.
nowe, więc prawie nic jeszcze nie możemy powiedzieó o ich
działalności. Szeroka. jednak inioyatywa i energia. z jakl\
zabrali się członkowie powyższyoh kółek do zakreślonej ich
programem praoy. świadcz,\ o pewnej trwałości tej pracy.
opartej na szczerem wspóldziabniu. Musimy tu zaznaczyć.
że lIKólko inżynierów", przysporzy też Towarzystwu wielu
czlonJ,:ów z wydziału in:i:ynieryi; kółko za§ "artystyczne"
utworzyło już "chór technik6w~ i pracuje nad zorganizowa.
niem orkiestry technickiej, którA. jest jnż na zupełnie dobrej
drodze dzięki łaskawej pomocy pana pro/'. Uruskiego, który
pań,t.wowo, krajowe, kolejowe itp. uł;"twiają, czy utrudniajq. icb rol,wój?
walczyć 1llUl!llą z konkurencyą ponakrajową, lIyst<,rnem cłowym,
obojętnością i nieeh~-eią. społecle,htwa'l 5. O ile stosunki hankowe i kredyto""e kraju i państwa wply""ah, dodatnio lub ujemne na ich rolw6j? Inne
trudości, kUre zwalcr.ać musll!.
Protrimy o odpowioolli jnk naiob&.f'rniej~ze i zgodne 1. rl\CCzywistym
stanem rzeczy. Tylko w ten bposób możemy doprowadzić do zebrallia stl\tystyki pl'Z/lmy:;lowej, której kraj dotl!.u nie po&iada, umożliwi6 1I11$ym
posłom onergiczuI\ oLronę iJlte.res6w przemysłowyoh kraju na podatawie
cyfr, a nie jak, dot"d, ogólnikowo T~ drogą jetlYllie zdolamy otworzyć społeczeństwu oczy na straszne wyniki dotycber:asowej apatyi i wzbudzic:
w niem obywatelskie i patryotyc.zne poczucia popierallia przemysiu krajo4. O ile

wego.

,

Odpowiedzi naleiy nadsyłać poIl adre6em: Kólk? przemyl51owe, PoUtecl.nika Lwów. W6zystkie dzienniki i pisma, sprzyjają.co idei uprzemy
iIlowleoi. kraju, prosimy o powtórzenie niniejszej odnwy
We Lwowie dDi. l li8topado. lOCH r,
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podjlll się JeJ zorganizowania. i wyćwiozenia. W skład IIK6łka
artystycznego" wchodzi też K6lko dek lamatorów. Obu nowo·
powstałym kółkom żyozymy jak oa.jszerszego rozwoju, wyraża.jl\c nadzieję, że kółka. te we wspólnej harmonii z innymi
działami "Bratniej pomocy~ przyczynią. się do postawienia.
Towarzystwa. na. odpowiedniej wy8oko.~ci.
Szeroko rozgałęziona oziała.lnośó na.!lza, . obejmt1jąoa. wszet.Ide funkcye życia. koleżeńskiego wymaga. jednolit.ości kierunku
i wzorowej. admiui&tra.cyi wewnętrznej. Pierwszego zawsze
przestrzega.liJmy na. posiedzeniaoh Wydziału, w nim bowiem
ześrodkowuje dzia.ła..lność Bratniej pomocy oraz łączą się
wszelkie formy tej działalności. Drugie osiągnęliśmy przez
wprowadzenie pOlizczególnych formularzy i podwójnej buchal teryj do ksią.g 'l'owarzystwa Dzięki staranion kolegi buchaltera wszystkie prawie błędy niefachowych ,jego poprzedników
zostaly usunięte. Przez wprowadzenie 2aś pozycyi kredytowyoh
zakończyliśmy już tak ważne przekształcenie ksiąg na zaslldzie podwójnej buchalteryi.
Coraz szybszy rozwój Towarzystwa wymaga jeszcze jednej reformy, reformy organizacyjnej, wynikającej z potrzeby
większego podziału praoy. Mamy tu na myśli utworzenie 8talego ciała, które by się zajęlo specyalnie dziełem tak zwanych dochodów nadzwyczajnych, a więc urzl\dz8.niem na dochód 'l'owllrzyst.wa balów, koncertów, przedstawień, zapraszaniem większej ilości członków wspierajl\cyoh i t. d. ])otychczas dochody te były zbyt male, a to z tego powodu, że czę
sto nie było koruu tem się zająó. DzialaInoM Wydziału, do
którego kompetencyi należały i te sprawy, była. niewysŁarcza
jł\ca pod tym względem, gdyż miał on wiele innych obowi/}zk6w, często więc wprost nie było czasu na załatwianie spraw
powyższych, wymagajlloych znaoznego nakładu praoy. Przez
poleoenie tego rodzaju zlljęć speoyalnej komisyi, naszem ZdRniem znacznie by się powiększyły dochody nadzwyczajne,
a przez to fundusze Towlluystwa. Z projektem takin: przy- ....
chodzimy nA. \Vallle Zgromadzanie.
Stale wzrastlLjllcy wpływ naszego Towarzystwa na mło 
dzież techniok" oraz miejsce, które zajmujemy wśród innych
towarzystw, jako największe polskie towarzystwo akademickie,
dajlt nam prawo, fi. nawet wkładaj" na nas obowi,\zek wy-

16
st.ępowania

na

zewnąt.r"l.

we wszystkich tych spra.waob, w któ·
pragnie zająć jakieś stanowisko czy t.o ze
względu na ważno~ć tych spraw dla nas, jako akademików,
czy też z racyi doniosłości ich ze strony ogólno-obywatelskiej. W roku ubiegłym pod tym względem r6wrueż wyprzedziliśmy działalność lat poprzednich. Wspomnimy tu przedewszystkiem o wyst~pieniu naszem w sprawach, roajł\cyob
pewne ogólniejsze znaczenie dla. ca.łego społeczeństwa.
A więc przyjmowaliśmy udział w pogrzebie ś. p. Stanisława Szczepanowskiego, na którem w oaszam imienin przemawiał kol. Wojciech Piotrowski, podnosząc zasłuf;i zmarłego
i wpływ jego na młodziei technicką, rwącą się do pracy
w kierunku wskazanym pr~ez niego.
Braliśmy też żywy udział w obchodzie jubileuszowym
Konopnickiej. Wspólnie z innemi towarzystwami akademickiemi spotkaliśmy jubilatkę przed dworcem kolejowym ploul\cemi pochodniami) następuie przy wręczaniu wienca zgotowaliśmy jej gorf\cf\ owaoyę. Wreszoie w czasie ogólnego obchodu w teatrze miejskim ofiarowaliśmy poetce adres w imieniu młodzieży .
,
Pracowaliśmy również w komitecie dla obchodu rocznicy
bitwy grunwaldzkiej, przyczem powodzenie swoje obchód niemało zawdzięcza naszej ruchliwości.
Da.leJ występowaliśmy uazewnątrz przy wręczQ.niu Ignacemu Paderewskiemu dyplomu członka. honorowego 'fowarzystwa, przez co wyraziliśmy mu hołd, jako mistrzowi, który
przyczynił się do podniesienia imienia polskiego wśr6d innyoh
narodów.
Wreszcie w czasaoh ostatnich zostaliśmy powołani do
ko~itetu ściślejszego "wiecu narodowego") jako przedstawiciele młodzieiy tecbnickiej,
Zabieraliśmy też glos, jako teohnicy, w sprawach, zwil\zanych z naszym zawodem. Na wiecu techników we Wiedniu
upoważuiliśmy kol. Gabcę do reprezentowania naszego 'rowarzystwa i do zabierania glosu w obronie tytułu inżynierskiego.
Uczestniczyliśmy z kolei w uroczystościach jubileuszowych Towarzystwa. Politeohnicznego i prof. Bohdana. Mary·
uiaka. Na otwaroiu uroczysto~oi jubileuszowyoh 1'ow. Politeohnicznego w ratuszu przemawiał w naszem imieniu kol. Edward

rych

młodzież

16
K ost.ecki, na. bankiecie zaś, wydanym przez t,o ~lowarzyst\Vo
z powodu uroczystości, zabierał gł os kol. A. Litwinowicz.
Jubileusz prof. Maryniaka. uczciliśmy wręczeniem adresu
od młodzieży, wspólną wieczornicą oraz uchwaleniem na
\Va.ln. Zgro 'fowarzyst:.wa. stypendyum jego imienia.
Raz tylko zabieraliśmy głos, jako akademicy, mianowioie,
na rozwią;za.niu ruskiego towa.rz. skadem. "Akademiczna Hromada". \V imieniu Tow. przemawiał kol. Stanish,w Sokolowski. który, wyraziwszy żal z powodu rozw iąz ania. tego 'rewarzystwa i złożywszy kolegom-Rusinom życzflllia. ry ch łego powrotu do kraju, zakończył swe przemówieni e następuj"cemi
słowy: .,jako delegat polskiego towarzystwa, świadczę przed
wami , iż przyjaciół maoie i wśród Polaków. Kiedyście więc
wyszli na. drogę rozwoju historycznego, pamiętajcie słowa.
polskiego poety:
"Oprzl!ć się wichrom, wlaaną.
Gdy w kolo wicher sT.aleje,
Tak tylko Silni w pr1.Yb2'.l~c
Duchowej t;iły to d:tiejel~

d~życ drog.ą"
dążyć mogą.,

R easumujl\c wszystko, cośmy powiedzieli o swej działal~
w różnych jej forma.eh. możemy twierdzić, że .'IŁal'aliśmy
się wypełnić swe obowitj.zki wedle sił i możności, zawsze ma.j"o na widoku dobro 'L'owal'zystwa. Jeże1iśmy czego uie zrobili, to wynikało to uie ze złej woli, lecz z przyczyn od na.s
niezależny ch, które uniemożliwiły Dam załatwienie niektórych
spraw mniejszej zresztą wagi.
KOlicząc to sprawozdanie, poczuwamy się do obowiązku
złoiyć w imieniu "Bratniej pomocy" nasze serdeczne podzię
kowanie wszyst.kim tym osobom ora.z inst.ytucyom publicznym, które w jakiejko lw iek formie przyszły z pomocą naszemu Towfl.rzystwu. Mamy nadzieję, że i w przy8zto~ci społeczeństwo nie odmówi Towa.rzystwu poparcia w jego dąże
niach i pracy dla. dobra młodzieży. Jeżeli ze swojej strony
to sa.mo uozyni" i koledzy, biorąo jaknajżyw8zy udział \v ży
ciu Towarzystwa, to wierzymy, że "Bra.tnia pomoc" słanie
na. tej wysoko8ci, na jakiej pra.gnie jlt widzieć ustępują:oy
ności

Wycb;la,l.

SPRAWOZDANIE KASOWE.
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,
18

19

Raehunek

Winie n .
Pozycya

I

II.

do Rku udzielonych zaliczek :

,

IV.

v.

2.810 58

do Rku funduszu ob rotowego :
Z& wpisowe.
628za. wkładki członków zwyczaj2.000 10
nych.
za wkładki członków wspiera ·
jl\oych l) .
1.091 54
<la subwencye:
W ysoki Wydzia ł Krajowy .
300 Swietna fundacy& śp. Dra '1'0. warniokiego
500 Swietna. funda.cya śp. ~ahor
500. sky'ego
Swietn& Rad& m. Lwowa.
400,100Sw Kasa Oszcz. m. 'l 'arnopola
za lla.dzwyczajne:
z& dalek komitetu wystawy ju·
bileuszowej Tow. Politecbn.
75 za. iuue dochody nadzwyczajne 1_-"'~9~4•. :0~6~ 5.788 70

11

III.

2.810'58

I

I.

od Rku udzielonyc h zaliczek:

11

,

pożyczek

n

,

zwycza.jn.
ryczaltow.
kuchenn.

do Rku funduszu bibliotecznego :
za datki biblioteczne
11 doohód z licytaoyi książek
wysortowanych.
11
inne c1ochodynaclzwyczajne
do Rku wydawnictw własnych :
za. sprzedano za gotówkę wydawnictwa i skrypta .
do Rku dłuiników za wydawnictwa:
za spłacone raty za pobrane
. wydawnictwa i skrypta

_____ Do przeniesienia .
I' Pntrz bh. 60.

,
,

"

,

II.

II

437 76

I

88019

ryczałtowe

,

na mieszkanie
su bwencyę na. w ycieozki na·
ukowa
raty stypendyjne z funduszu Towarzystwa.
raty stypendyjue z fundu szu im. prof. Maryniaka
zapomogi

oprawę książek

od Rku c zaso ~i8m :
za prenumeratę czasopism
od Rku wydawnictw:
zakupno wydawnictw
nych za. got-ówkę
, oprawę wydawnictw

,.

,

.

VI.
437 76

21.499 11 21.499

uj

VII.

,

od Rku salP) :
z& usługę i

.

konserwaoyę

I'·

610 480

-

288

-

45~~ 10.249 57

198 64
11~~

3 18 62

755'09

755 99

1

1.04142

kasę ogniotrwałą,
gimnastykę

K

2.555 15.347,51952

2S3f:i

1.069 78

212 tS
165 1116i -

493 16

287 :44

287 44

912169

--

V.

40286

38019

h

włas-

od Rku inwentarza Tow.'):
za. zE'gar ścienny, ezafy do biblioteki, arohiwum, pun,
b iurko, szaragi,

I

K

.

IV.

30.08

I

,

zwyczajne

III.

28 1 60

1__~9~1. , :'~8~

I

,
,
,

pożyczki

od Rku fundu szu biblioteczn ego :
za zakupno książek za gotówkę

I

7.697 02
3.978 1__::.4 '=-1 11.67902

I

\Vyszczegolnienie

z&

za. zwroty

Ma.

Pozycya

Wyszczególnienie
Saldo l listopada I~OI

I.

~asy.

,

-

od Rku administracyi 2):

'"

reprezentacyę

,

Do przeniesienia. '

14.082 26 13.16956

Plltrz str, 100-109,
Patrz

btl' ,

G2.

•

20

21

Winien.
Pozycya

M a.

I

I Kil'

Wyszczególnienie

Z przeniesien ia

VL
VII.

vm.
IX.

x.
XI.

22968

do Rku administracyi :
za wydalle karty legitym.,
zniżki do kąpieli, Filharmonii, zwrot.y za portorya. 1-.....:1~4~4.;, :O~2'1
do Rku czasopism:

do Rku rlepozytow :
za depozyt na cele archiwom
za depozyt "Kółka Zachęty
Naukowej"
za depozyt kółk&śpiew."Lira"
za kaucYę pana Staohowioz&,
przedsiębio roy kuchni.
za. kauoyę pni lIardt, przedsię
biorczyni kuchni

14402
3597

VIII.

880-

-

88
10080-

x.
22028

XI.

im.

Kopernika;

XII.
89562

do Rku odset ek:

za

I VII.

18-

z& dochód z wieczorku
za datki.

=.

Wyszczególnienie

dywidendę od
poznańskiego

akoyi Banku
Nr. 0249.
89SO
za odsetki z wiedeńskiej poozt.
kasy oszczędno za. r. 1901 1-_:::
1O~i~59::j

I

10089

za

przedsi ę biorstw :

za. dochód z koncertu jubil.)
urządz.

w grudniu 1901

Do przeniesienia. .

. 23.458'99

I.

K

l.

14.08225 18.16956

pensyę

buchaltera od lJXII
1901 do B1/X 1902 po 60
ko,. mi.,i~"ni.
buob8.lterowi za zamknięcie
książek za rok 19(XW01.
" wydatki adminislr. i port.
" stemple na pozwy i wyroki
dla. dłuźników 'J.'ow.

od Rku kaucyi bibliotecznych :
za zwroty kauoyi bibliotecznych

660 100 82461
24931

I

2.74661

1__~4':2 :"4~8~

4248

od Rku depozytów :
za zwrot. depollytu "Kółka. Zachęty naukowej"
380" zwrot depozytu "Kółka me
ohaników" .
3334
" zwrot depozy~u p. jnżyu.
Zdobnickiego
20" zwrot depo na cele archiw. 1-_:
' 8::_-1

45134

I

od Rku długów hipotecznych:
za ra.ty bankowe

1.06215

1.062 15

od Rku odset ek :
za odsetki od

2.470137

2.470a7

pożyczki

bank.

od Rku wydawców :
za skTypta ndróg" p. inż . Ja·
kubikowi
n skrypta "teoryi Wexa" p.
inż. Bralro
n skrypta ngeometryi wykr. ~
kol. Pelczarskiemu

100-

ó828440

437 40

XIII. od Rku papierów
za.

XIII. do Rku

K

Z przeniesienia

IX.

do Rku rymes:
za. zwroty
Mikołaj a

22968

1

za podpreDumeratę dzienników 1-_!8~5:!:9~7-1

słypend yjn ego

!

21.49911 21.499 l i

do Rku kaucyi bibliotecznych:
z& złożone kaucye .

do Rku fund.

POlycya

warto ściowych :
złożon", kwotę na ksi",żeczkę

68 91
Nr. 2.652 Lw. Bank za.L .
" złożou~ kwotę na ksi~żeczkę
Nr. 3.730 Lw. Bank zal.. 1-_~
62::I::r~'ł-__ : -ł
Do przeniesienia..
20.510:82 20.379191

22

23

Ma.

Winien.

K , /o

\Vyszczagól nienie

POlyCya r

Z przeniesienia.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

23.45899 23.15395

za dochód z festynu, urzlj,dzonego podczas wysta.wy Tow .
Politechn. w lipcu 1901 r.
za sprzedaż przyborów rysun·
kowych z roku 190011901
za dochód z wyata wy prac prof.
Kovats'a.
z& dochód z balu z roku 1900
za inne dochody

do Rku Zarządu uDomu " :
za. dochód z nafty, opału, hi·
lardu, łazien(>k, kręgielni.
za. 8ubwencyę W y8. Wydziału
krajowego
• za. nadzwyozajne

XVII. do Rku Zarządu nKuchni t/.:

• za.

,

19281
12896

XIV.

na ksiĄżeczkę
Nr. 3.805 Lw. Bank zal. .
ka.u cyę przedsięb. kuchni,
p. Staobowicza, złoż o ną na
książe czkę Kasy oszczędno

50880

XVI.

od Rku dluinłkow domu :
za. zwrot czynszu

koled~e

od Rku

zarządu

domu:
za wydatki nB. opal, os wie·
tlenie, usługę

od Rku inwentarza domu:
za. zakupno inwentarza.
zarządu kuchni:
za wykupione marki i t . d.

XVII. od Rku
6.98053

6.98053

XVIII. od Rku inwentarza kuchni:
za zakupno inwentarza

XIX.
2001'20228

I

2.48326

=,

za. sprzedane marki. wkładki,
odsetki od wykup. marek 11 633 63
I
Z& u&dzwyozajne
1---.:6:::O: .9::.7:.j 11.694 60

od Rku dłużników komisyi ubior.:
za. koszta sądowe

od Rku funduszu gwarancyjnego:
za k08zt.II. podjęcia potyozki
i koszta. administ.racyjne .
za odsetki do 31 XII 1902 od
5.000 koron

1

XVIII. do Rku
za

=.
=.

dlużników komisyi
spłacone raty

do Rku funduszu gwarancyjnego:
za. dochody na.dzwyczajne
do Rku długów hipotecznych :
za poźyczkę zBanku krajowego
Do przeDleslellla .

•

XXI.

ubior.:
2.464'07

od

Związkowa

Drukarnia .

XXII, od Zborowlcz

XXIII. od Tillinger

854

XXIV. od H. Altenberg CDn. A. (biblioteka)
5.000,-

5.000:-

53.302 8G 63.802186

=V. od

I.

K

h

I

20.51Oi82 20.379 91

zlożon'} kwotę

1.00911

XV.

do Rku funduuzu stypendyjnego
im. prof. Maryniaka:
za złożoną kwotę ze składek
podczas bankietu na oześó
prof. Maryniaka
do Rku dłużników nOomu ":
za dochód z czynszu) opału,
usługi i uźyw. inwentarza

Z przeniesienia.

1 XIII.

19956
4G 13674

K

Wyszczególnienie

1 Pozycya I

Księgarnia

Polska .

Do przeniesienia.

1

2.09849
1

100

-

11ls3

,

2.329 40
1

11 83

15.47~,~

5.470,57

7~:~

790,07

11.~7~1 ~

11.272 '95
1

54~~

543 28

'50

550

~:..:.

280:30
136·63

-

1.l9~,_

416'93
1.1 92

1-

8 7161

8761

~-

501-

50',

697:62

69762

7660

7660

43.82372 43.323.72

26

24
Ma.

Winien.
POzycya

I

POlytya

W yszczeg61nienie

Z przeniesienia. .

I

Wyszczególnienie
Z przeniesienia

53.302 36153.302 86

Zgodność

43.32372 43.323 72

122 -

122 -

XXVII.

od

Lewlński

110 -

1

110 -

XXVIII.

od H. Altenberg Con. B. (kom. Ub.)

21785

21785

1
1.367 ; :

1.36794

320122

320~2

80,-

SO-

XXIX.

od Bazar krajowy .

XXX.

od 8eyer i Ska

XXXI.

od BromiIski

XXXII.

od Feller

624139

624139

XXXIII.

od Gresiak .

784hs

78416

XXXIV.

od Laufer

1356169

1.356,69

XXXV.

od

964120

XXXVI,

od Pilawski

954 20
I
270-

. .

Mołylewski

i Krzyszkowski

.

.

XXXVIII.

od Seidler .

XXXIX.

od Seyfarth i

Dydyński

" " "
" " "

głównej

kuchni.

komisyi ubior.

Ste/oll Kupczp1ski,
skarbnik Tow.

J)riJlVnowsJu~

przewotln. kOW1Syt.

I-

40~:~

40959

291177

291 77

223173

223 78

I-

3.870 09
-34542
1
-678,57

284~~
53.302136 53~~
•

przewodniczllCY Tow.

Kazimi erz

-

2701-

od Potocki .

,

.

AleksaNder LilwinolVicz,
sp r awoz dania z księgą kasy po-

I_

Miączyński

--

I

K

od

Saldo w kasie

,-

Ih 1

XXVI.

I XXXVII.

\.-+-.,.-'~-:-:-:-:"__ ~
5::;
3.;::
302:::: 36 53.302 ,36

K

1

swiadczają członkowie

komisyi lust r aCYJneJ:

CzcsJOII' .f(rouse,
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SPRAWOZDANIE SEKRETARYATU.
KRONIKA TOW ARZYSTWA.
W dnia 9. grudnia. 1901 r.

odbył się

uroczysty obchód

Jubileuszu 40-lecia Towarzystwa.
W g0dzinILch południowych odbyło się k o l e ż e 118 k i e
z e b r a n i e z następujl\cym programem:
1. Przemowa. JMa.gn. Rektora. Dzieślewskiego.
2. Przemowa. przewodniczl\cego 1'owarzystwa kol. AlekF&udra Litwinowioz&.
,
3. Referat ~ O dziejach Tow&rzystwa~, kol. 'l'adeusz Hartleb, zastępca przewodniczącego.
4. Odczytanie listów i telegramów gratulaoyjnych.
6. Przemowa, PlI.na prof. Dr. Dziwióskiego, byłego przewodniczącego To\varzystwa w imieniu etarszych kolegów.
Zgromadzonych w auli Szkoły politechnicznej pierwszy powitał p. Rektor, podnosząo llietylko materyalne, ale i moralne
znaczenie Towarzystwa. W przemówieniu swem wykazywał, jak
doniosłe znaczenie ma nBratnia Pomoo" jako czynnik humani·
taruy i kulturalny, jako szkota kształcenia mlodszyoh pokoleń
na dzielnych obywatdli kraju.
Z kolei na.stąpiło przemówienie kol. A. L i t \v i n o w i oz a,
które przytaozamy dO!lłownie:
Czterdziesci Jat żyoia - to dla człowieka era wieku męs
kiego, era dojrzalej i świadomej siebie, szerokiej, ekspanzywnej
i bogatej w owoce działalności. Po latach zapa.łów młodzieńczych,
po gorzki oh zawodach i próbach, dla tych, co nie dali się zgi",ć
i złamac wcześniej - nast.ępuje wtedy epoka czynu opartego
na doświadczeniu Cr.lowiek czterdziestol&tni, to mąt, który jut
nie bl,\dzi lekkomyślnie, nie w'\tpi z lada jakiego powodu, ale
jasDI\ i prOBtl\ drog", idzi~ do oelów swoich, urzeozywistnia idea.ły, wykołysane w okresie nbnrzy i pr"dów".
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Podobni e instyt.ucya któm przetrwała. czterdzieści lat, przeswój okres młodzieńczy, stała. się dojrzałą I świadomą
sil i zadań swoioh. Czterdzieści lat doświadozenia. posiada za.
sobą n&"za Pomoo Bratnia a z tyoh lat ozterdziestu niejeden rok
był oiężkim dla. niej, lecz każdy fil nich przyczyniał się do tego,
że dziś zdajemy !'obie jasno I9prawę z obowiązków na.8zyob wzglę
dem siebie samych i względem społeczeństwa .
'l'sk, dziś stanowimy instytucyę zdolną do byt.u na przyszłość, siluą zdobytem doświadozeniem.
Imieniem tej instytuoyi wypadło mnie powitać Was, koledzy,
którzy zebraliŚCIe się tak lioznie na. to święto nasze, którzy
przybyliśoie z r ozmaityoh stron kra.ju I aby wziąć udzial w obchodzie tak uroczystym dla. nas wszystkich. Szczególniej miło
mi jest widziec tych, którzy uie wczora.j dop}ero, ale przed laty
już opuscili mury naszej nkoly, których życie powołalo do peł
nienia służby społecznej i obywatelskiej IlA. rozmaitych rob.ch,
w ktOrych jednakie ani czas ani obowiązek I nietJll!; przykry
i oiężki nie zdoIMY zagładzić wspoMnień młodośoi, 0818.bi6 uczuć
koleżenstwa i przywiązania do inseytuoyi. Dla na'ł, mlorłszyoh
stanowi to wielki dowćd jej żywotnosci. '1'0 uczestnict.wo w obchodzie kilku pokolell. techników - to świadectwo niekłamane,
że zadzierzgnięte w 'l'owarzystwie węzły koleżen!Jtwa i przyjażni
trwaó mogą długo, że są silne - to ilwiadeoewo, że nasza Bratnia Pomoo umiała jednoczyć i umiała zespalać.
.
I niewątpliwie byloby nas jeszcze więoej, bylibyśmy tu
wszyscy, gdyby nie żyoie, które jednyoh za daleko od ua" unioslo, innym 7.wiązI'lło ręce i przykuło do swojej taczki, gdyby
wreszcie nie śmieró, która pr.tez te lat czterdzieiici poważne
uczyniła szczerby w szeregach na.szych. Długa, bardzo długa. jest
lista członków naszego 'fowarzystw8! którzy odeszli od OliS za.·
wczasuje, wyrwani rozkazem przeznaczenia li: grona. bojowników.
Najpierwsi z nich legli w walce orężnej za wolność ojczyzny,
jak pierwszy prezes naszego Towarzystwa. Stanisław Podlewski,
który zginął w roku lBBa IJd kuli moskiewskiej, B. z8. nim wije'
!lię illugi sznnr nazwisk, których bez .talu wspomnieć nie podo·
bna. Oześó icb pamięci, cześć tym wszystkilU zmartym naszym,
których nie możemy wita6 wśród siebie! Powstanmy kolfdz)'
czeŚĆ im oddajmy!
Czoję, że w chwili obecnej powinienem Wam dac obraz
była już
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czterdziestolet.nich dziejów llaszej instytuoyi. Dzieje te przedsta.wiane będą w następnym referacie. Materyalne założenie i cele
moralne naszego Towarzystwa są. Wam dobrze znane. 'Viecie,
że pragnęło ono zawsze odpowiadać godnie temu co przez Poruoo Bratnią rozumiemy, że staralI\. się być tą pomooą w lllLjwł&~ciw8Zem znaczeniu tego wyrazu Czysmy tej pomooy od lJ.'owarzystwa dozna.wali? Na. to odpowiadać nie potrzebuję - odpowiedi ka.żdy z Was ma w l>iersi własnej 8. atresZOZfL się ono
w tern uczuoiu wdzięczności i przywiązani"" które 'Vas tu zgromadziły.
'l'aką Bratnia Pomoc jesL dzisiaj i tak", była od początku, zawsze wierna basłu: pomagajcie kolegom w imię solidarności, wszyscy dla jednego i każdy dla wszystkich. Szczupłe
były i szcznpłe folą obecne srodki nasze, ale nie przeminęliśmy
bez śladu - niejeden kolega na. stanowisku, wiele zawdzięoza.
naszej instytuoyj - ona. w ohwila.ch ciężkich, tak dobrze, aż zanadto dobrze zna.nej nam walki o jutro była nam podporą, ona. up:aożliwiła. niejednemu ukończenie studyÓw. A gdyby
mogla, uczyniłaby daleko więcej. Pragnęła przynajmniej zawsze
to czynie. Wielkim t,rudem i wielk" ofiarnością Towarzystwo
dźwignęło swój dom własny, pragnl\Q w ten sposób rozwiązać
pilną kwestyę tanich mieszk8.1i dla słuchaczów politechniki. Dom
ten, cbociaż nie ziśoił wszystkich pokładanych przez założycieli
nadziei, oddał jednak nie male usługi i dziś je oddaje wielu niezamożnym kolegom, chroniąc iob przed wyzyskiem mat.eryalnym
i pomagaj"o do jeszcze żywszego rozwoju zyaia. koleżenskiego
po za murami szkoł:y i obrębem 'l.'owarzy&twa. li tego rozwoju
życia koleżeliskiego potrzeba nam więcej może. aniżeli naszym
poprzednikom. Dawniej politechnika. lwowska stosunkowo nie
wielu liczyla Rłuobaczów i wszysoy oui byli czlonkami Towarzystwa, łatwiej się poznawali GZy to w sali wykładowej, czy
w szerokich r&mach swobodnego tycia klubowego. Dzisiaj już
to t.rudniejsze. Liczba słuohaozów z roku na. rok wzrasta, obecnie dochodzi do oyfry 900, spotykamy się wzajemnie coru rZI\dziej, znamy się ooraz moi ej, coraz powierzohowniej. Nie wszy·
soy nawtlt wstępują do grona ozlonków 'l'OWl\uystW'lll tworz,," się
Kółka po za jE'go obrębem, rozwija Ilię życie na "ustroni". Że
na tym grunoie idea. koleże listwa. odpowiednich dla swego ist.nienia wa runków nieznajduje - t.o pewno. A przecież była ona.
i jest uajwłasoiw8zym, najistotniejszym celem naszej instytuoyi.
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Ten cel przyświecał jej zawsze i w każdej podejmowanej przez
nią: praoy był punktem wyjioia. Updo koleż611stwu nie pozwolimy, daleko mu zres7.~ do upadku, ale dla tego właśnie, że
w niem widzimy główną. i konieczn" dźwignię postępu, iż Da
niem opieramy przyszłośó Towarzystwa, uie możemy obojętnie
przeohodzie ohok niesympatyoznyoh obja.wów strollienia od żyoia
zbiorowego. Do 'l'owarzystwa należeć POWiUlli wszyscy bez
względu na różnice przekonaniowe, na. stronDio~wa, na. koterye.
Przeoiwuie nawet, im więcej będzie staró opinii, im więcej róź
nolite zywioły wejd" do instytucyi, tem żyw8zem uderzy ona
tętllem umyslowem. Bratnia Pomoo była i obce być nadal szkolą
pELrlamenta.ryzmn dla młodzieży tecbnickiej - wypowiadać się
w niej wolno, prze~trzegać wolnośoi zllslIod i walczyć o nie za.leca. się.
Dziś stauowimy naj liczniejsze Towa.rzystwo akademickie
polskie - i takie powinni.$my stanowić nadal. Mogę też cbyba.
mie6 nadzieję, że Wy koledzy młodsi i na.jmlodsi, w których
ręku przyszłe losy Towa.rzystwa. spoc:m", dolożycie wlnelkich
starań, by idea. koleżel'lstwa. do zupełnego i dO!lkonalego w instytucyi naszej i w całej szkole doszla rozkwitu. Propagujcie ją
1 szozepcie dokoła siebie! Nie wolno nam za.pomiua.ó O tem, jak
i o tej dalszej tradycYi naszej, że za.ws~e staliśmy na strały po8tępU, że mmli na krzywdy na.rodowe i ogólno· ludzkie za.biera·
liśmy Słos jaKO korporaoya tam, gdzie niewola i ucisk, wyzysk
i rozbój wołały krzykiem do nas.
Kwestye narodowośoiowe i społemllle były i będą przedmiotem naszyoh badań, roztrząsań w Kó1kaoh naukowych, szkol"
naszych aspiracyi obywatelskioh, a ideA. koleżeńsLwa będzie naszym 8zta.ndarem, pod którym abyśmy w 6O-t,ą, rooząicę założe
nia. Towarzystw&, za lat lU, je8~cze liczniej zebrali się niż dzisiaj.
Niech żyje więo solidarność koleżeńska, nieoh żyją oi, którzy są. jej tywem wśród na.!! świadectwem, nasi dawni i dzisiejsi koledzy!
History't Towarzystwa. i jego rozwoju skreślił kol. T a. d e·
u s z Ha r LI e b, który w trsściwem przemówieniu opisał ubiegłe
dzieje "Bratniej pomocy". Przypomnis.l, ze myśl załotenia Towarzyst.wa przybyła z Wa.rszawy w r. 1860. Pierwszym przewodnicz,\:cym Tow, był St.a.nitła.w Podlewaki w r. J861. Kiedy
w r, 1863 wybuohla wa.lka. o niepodległość, oalY' ówczesny Wy-
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Ilzlat poszedł w szeregi }lowSt811COW. Zginął n& polu watki Sta·

Di!llaw Podlewtiki, dwaj czloukowie Wydziału Bogda.ilSki i Nie"
siolowski zostali zeslani na. Sybir. \Vreszoie referent przedstawił prądy, jakie w ciągu 40·tu lat scierały się w lonie tecbnickiej młodzieży i zakończyl wezwaniem do kolegów, aby jaknajliczniej wstępowali w szeregi ozło nków Towarzyst.wa.
Jako trzeci punkt porzl\dku dziennego odczytano nadesłane
telegramy i listy. Życzenia złożyli: Czytelnia polska. akademików
górniczych w Loebeu, polskie Tow. studel.ltow uniwersytetu
w Liege, Krakowski ohór akademicki, Stanisła.wowski oddział
Tow. politechnicznego, Ga.ZAttl oukrownicza. i pp. prof. Witkowski, Kozłowski, Zdzisław Jelowicki, Pllweł W olosienka, Alek'>ander Pru gar, Komorowski, Rubel Przybylko, Swierczewęki,
Wa.silko\Vski, Redlich, Bielfiki, Da.szkiewicz, Żipser, Bigo, Ste~
fan Wiktor i inni.
Przyjętą z entuzyazmem i nagrodzoną: burzliwymi oklaskami mowę prof. Dra Dziwiliskiego podajemy w całośoi:
S~anowni koledzy i przyjaciele, najmilsi słuyhaoze!
Z prawdziwą przyjemności" bierzemy dziś udział w uro·
czyst.osci jubileuszu 40·leoia naszego wszystkim nam drogiego
Towarzystwa Bra~niej Pomocy słucbaczów politechniki, tak
starsi, klOny do niego przed laty naleteli jak młodsi, którzy
dzis w niem pracują.
Za te przyjemne cbwile niech mi będzie wolno w imieniu
at.&.razycb podziękować dzisiejszemu Wydziałowi Towarzystwa,
który tę piękol\ uroczystość 'zaiol\tlgurowflł i do skutku doprowadził. Spełnił on tym czynem pragnienie wszystkich swyoh
,ilOprzedników, a szczególnie tych którzy, biorąo udział w zjeidzia byłych słuchaozÓw Politechniki odbytym w lipcu 1894 Toku
z powodu 60 letniej rocznicy istnienie. naszego Zakladu, o po·
dobnym przy!zlym zjeżdzie marzyli i wsrud pogadanek niejednokrotnie temu wyra.z dali. Dl:ięki Ci wiQO za to zaona. mło
dzieży, że te marzenia nasze et.a.ły sięjuź po siedmiu latach rze.
czywistością;. Dla. nas. t:'tar~zych SI\ ta.kie zja.zdy prawdziwą biesiadl\ wspomnien z lat młodzieilczych, te m milsz!\! jeżeli się
przekonywamy, że okolo sztandaru, który nas skupiał w wieku
młodzieńczym, st.oimy wlerrue nietylko my sami, nasi rówieś'
nicy, ale także nasi braoia. młodsi , nasza młodziei, na.&ze dzieci.
Czasy ttię zmieniły, ludzie moie inni, ale sztanda.r nRSZ stoi
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niewZrU!lZolly, zlI.wsr:o jeden i ten 1:1am. Mam głębokie przekona.-

nie,

że

sztandaru naszego nie obalą żadne burze, choćby Dajmy, jak dotl\d przy nim wiernie stać bę

gwałtowniejsze. jeżeli

dziemy.
W ozasach, gdy z moimi rówiesnikami wpisywa.liśmy się
do \vyższyoh zakła.dów naukowych, nui\versytetu luL Politechniki, muaieli!'lmy swój sztandar ukrywac, do piersI tulić, aby go
oko nienawlstne rue skalało; wy dziś mlodsi jest.eilcie szczęm
wsi, bo możeoie go otwarcie swiatu pokazywać i sami tulić się

do niego.
niewoleni pobiera6 nauki w obcym języku,
ten język także w uniwersytecie i w ówczesnej Akademii teohnicznej. Historyi i literatury naszej prawieśmy nie
znali, alesmy ją sercem przeczuwali. '1'06 uajmilaze w naszem
żyoiu akademickiem były chwile, w kwrych oderwawszy się od
zwykłych zajęć i nauk oodziennych, mogliśmy podl\żyó w go·
dzinach popołudniowych do sali V. uniwersytetu, jedynej sali,
w której brzmiał wykład polski. Tam dzisiejszy .wbilat i nestor
literatury polskiej prof. Antoni Małecki odkrywał przed setkami
słuchaczy skarbnicę dzi{lljów i literatury ojczystej, tam czerpaliśmy nadzieję lepszuj przyszłości i ta. nadzieja nas nie zawiodła,
tak jak i Was, kochana młodzieży utrzymywao będzie . Szczę!!·
oiem ja i koledzy moi szkolni bylismy o6~atnimi, którzy muBieli~my jeszcze słuchać wykłe.dów i zda.~a6 egzamiu&. w języku
niemieckim. Odtl\d język ojczysty odzyskał swe prawa przyro·
dzone i lltał się językiem wykładowym i urzędowym w naszej
Szkole i w całym kraju.
Dziś pod wrażeniem tych wspomnień z lat ake.demiok.ich
i l-'od wpływem łaskawego zrzą.dunia. opatrzności, że w tym
roku prof. Małacki w dobrem zdrowiu i z pogodnym umy.!'lem
kończy bO lat swego pracowitego iywota, jestem myśl", przy
dostojnym Jubilacie, a z piersi wydobywa mi się okrzyk, który
pewnie wp.zyscy powtórzycie: Niech żyje! niech żyje! niech źyje!
A teraz pozwólcie, że wrócę do Bratniej Pomocy, która
za na~zych czasów akademickich mIlsiala aię jeszcze tułać po
prywatnych mieszkaniaoh kolegów. Z przekształceniem niemiec·
kieJ Akademii technicznej na pol~kl\ Szkołę politechniczną, po·
częli:1lwy też myśle6 o nowych szatach dla. Bratniej Pomocy,
o nowym jej statucie i be.zpitlcznem jej umieszozeniu. Los zda.Gd

dzieciństwa

z&8taliśmy

.\)Ze(,
~

~
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rzył, że

w r. 1874, zaszczycony godności" prezesa Bratniej Pomocy miałem to SZczE;śoie, dzi~ki poparoiu ówczesnego kuratora.
ś. p. Strzeleckiego i Ś . p. prof. Zbrożka, wprowadzió j", z od·
nowionym statutem w ówczesny gOla.oh naszej Szkoły przy ul.
Ormi ańskiej.

Szozupły

dla niej prZ6T.naOzony pokoik

był

miej-

8cem, które na. przyszłośó złączyło ją trwałym i nierozerwalnym
węzłem z naszą ałma tnater.
Z przyjemności" przypominam sobie obrady Wydziału
w tym małym pokoiku przy ul. Ormiańskiej, na. posiedzeniaoh,

którym na przemian przewodniozyłem z koleg", Franoiszkiem
J aworskim, a gorliwi współpracownicy, sekretarz August Witkowski j kasyer Artur Kovess stajl\ mi dziś po 27 lataoh zywo
'v pamięoi. Obrazek z tych czasów zrobiony przez Witkowskiego
a przedet.a.wiaj'lcy Prezydyum Wydziału przeohowuję dotąd jako
cenną pamiątkę.

Dziś,

kochana. młodzieży, Bratnia Pomoo jeet już nie pu·
ale wprost Waszą matk, i opiekunką, jakiej myśmy
mieć pragnęli. Opieka jej nad młodzież", nie uwłaszoza. dziś
wcale opiece Szkoły, owszem popiera ją. i uzupełnia. Szkols
wyŻSZA. jako taka. a więo i . nseza Politeohnika musi wyohodzić
z tego założenia teoretycznego, .ie jej słucbacze m"j\ ws?el.kie
środki i szczerą: chęć do prsoy, aby się wykształcić t8.k na dzielnyoh pracowników w swoim zawodzie, jak też na dobrych obywateli kraju. Środków tych a czasem i szczeryoh chęci może
być nie rsz brak niejednemu. W tym więo kiernnku działaloość
B ratniej Pomocy jelit i będzie zawsze koniecznem uzupełnieniem
tego, 00 sama Stkoła podaje. Jej związek z Szkol/\ i jej duchowymi pnewodnikami musi być jakua.jsoiślejszy, i żle by się
przyslu.b.li spra.wie ci, kt6rzyby ten zwi"zek pragnęli rozluźnić .
Z łąozeni duchowo ze Szkol", i Bratni" Po mool\ nie moglibyśmy
popierać takioh dążen, przeoiwnie musielibyśmy oprzeć się stanowczo juź samym zamiarom podobnym, sk'ldkolwiek - by one
pochodziły .
.Mam nadzieję, że podobne za.miary nigdy nie powstanIli,
że nad tym związkiem między Szkolą a Bra.tnilli Pomoclli czuwać
będ~ zawsze profesorowie i słuchacze i że ten zwi~zek będzie
coraz śoiślejszy i racyonalniejszy. Niemniej popierać go będ,
wszyscy byli sluch.&oze naszej Szkoły, a. zarazem byH c złonko
wie Bratniej Pomocy. Mówiąo to o nich, przypominam sobie
pilkl\

\Vaszą,
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przyjemnośoią ostatni zjazd byłych słuchaczów, w czasie któ.
rego położono kamień węgielny pod dzisiejszy Dom Techników.
Na jednam 1. zebrań 1 odbytem na tern miejscu powata.!a myśl
zespolenia wszystkich byłych słucbaczow naszej Szkoly,! jedno
'l'owal'zystwo, któreby pielęgnowało uczucia koleżeństwa między
byłymi kolegami, po swieoie rozprószonymi i utrzymywalo trwa.l"
loh łączność z Politechniką. Myśl ta nie została dotąd urzeczywistnioną, ho od myśli do wykonania musi uptynąć sporo czasu
jeżeli myśl ma łlię w dobry czyn "krystalizował:. Mam nadzieję,
że dzisiejszy jubileusz popchnie dalej tę sprawę i źe w uiedała
kiej przyszł.ośoi ujrzymy w naszej ~zkole trzy instytuoye, barmonijnie z sob" poll\CZ01l6, stanowiące jednlt poważ;uą a pięknll
calość, czegobym z duszy praglll\t.
'1'ego samego dnia wieczorem w Auli politoohniki odbył
się k o n o e r t z nalltęplljącym programem:
?;

Fr.
I

~chubert .

l.
Kwartet d - moll na

~

skrzypieo,

altówkę,

wiolonozelę:

aj Allegro
o) Antante con moto
ej Scherzo
d) Presto

wykonali }lp. R. Deman, O. FreuŁ90h,
A. Spiegler i A. WolfsŁal jr. soliści
teatru miejskiego.

II.
1. P. 'l'ost,i. Romans: IILuha, mój cichy zgon" .. odapiewał

p. H. Drzewiecki.
2. G. Verdi. Aryli. z IV aktu op. nBal maskowy" odśpie
p. E. StTa8Sern.
4. Mendelssohn. Konoert na skrzypce (ozęść I), odegrał p.
R. Deman.
ó. aj L. Staff. Upadek
l wypowiedziała p.
b) K, Przerwa-Tetmajer, Preludya (
J, Solska,
6. Stan, NiewiQ.domski. n W ciohą uoo", od9piewal p. H.
Drzewieoki.
Akompaniament objął łaskawie kapelmistrz teatru miejskiego p. Wacław Elszyk.
Wspaniała Aula Szkoły politechnioznej około godziny 8-ej
zapełniła się licznie zgromadzoDI\ pnblicznościl\:, która przez cały
przebieg koncertu nagradzała. wykonawców, rzęsistymi oklaska.mi.
wała

S
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Śpiew panny Strassern i p. Drzewieckiego przybucznym aplauzem zmuszając do naddatków. Burz!} oklasków odwdzięczano się wykonawoom nKwartetu" za zna.komioie
wymodulowane utwory Schuberta.. Wreszcie oklaskiwano p. D em a n a, który w dalszym oiągu programu popisywał się desko·
Dalą grą na skrzypoach.
Z wielkiem uczuoiem i własciwym sobie wdziękiem wypowiedziane, deklamacyę pani 80 I s k i ej lIakończył się wieczór.
Doborowy progrllm wYlladł świetnie dzięki niest.rudzonym
staraniom komitetu Jubileuszowego. Zabiegi komitetu jeden tylko
spotkał zawód z trudem uproszony o udzid w programie
konoertowym p. Bandrowski w ostatniej oh wili zaniemógł i Da.
koncert nie przybyl, a za wiadomioDf!: o tern zgromadzoną publioznośó spotkało rozczarowanie. Sytuacyę ratowa.ła sympatycznie przyjęta przez publiozność dekll\ma.cys. ps.ni Ro tte r o w ej
kwra .zajmowała się na wieczorku sprzedawsniem malowanych
programów konoertu.
Na drugi dzień w restauracyi Orłowskiego odbyła się w i eczornica, w której wzięło udzial wielu pp. profesorów oraz
dawnych i obecnych cuonków "Bratniej Pomocy".
Licznie zgromadzonym uczestnikom przewodniczył uajatar82y z byłych członków "Bratniej Pomooy" i byty jej przewodniczący profesor D z i w i ń ski. Sekretarzował p. inżynier R nebenbauer.
Szereg toastów rozpoozą.l prof. S y r o o z y ń s ki, kurator
Towarzys~wa, który w gorącyoh i serdecznyoh słowaoh zachę
oał mlodzież do wytrwalej praoy na uiwie narodowej i zakoń
ozył swe przemówienie aforyzmem Tetmajera z ~Jednodniówki
jubileus1.owej 'l'ow. Br. Pom.": "W Polsce wszystkie odcienia
wszystkie kierunki, wszystkie sprzeczności powinny się godzia
w poczuoiu odpornego patryotyzmu".
Drugi z r7.ędu przemawia: delegat IICzyt.elni akademickiej
we Lwowie" I kol. M o 8 Z Y li 8 k i , wzywająo młodzież akademick,
tak uniwersytetu jak i politechniki, do wspólnej i zgodnej praoy,
zaznaczając przy tem, że różnice pogl"dów nie powinny bynajmniej młodzież rozdaielaa, .że owszem ściera.nie się ioh jest potrzebne, bo wyrabia przyszłych obywatali kraju pełnyoh hartu.
W dl\l!"zym oiągu przemawiali mni obecni delegaoi. Imieniem Towarzystwa "Bratniej pomooy" słuchaczów wltzeohnicy

jęto
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lwowskiej kol. A n t o n i e w i o z; "Ogniska" w Czerniowcach
kolega Sołtyński; ':l'ow, '" Bratniej pomooy" słuohaczów aka.*
demii rolniczej w Dublanaoh kol. K i e ł c z e w s k i "Osnowy"
kol. Tu z i a k; "Carda fratras" kol. K oud r a oz e k. W imieniu byłych sluohaczów politechniki przemawał inż. R a m u ł t.
Telegram z życzeniami nadesłał p. Ja 11 N e p. F r a n k 8,
prezes Towarzystwa. politechnicznego we Lwowie.
Wieczornioę zakonozył kol. Al. L i t w i n o w i o Zł toastem
na oześć wszystkioh zebmuyob, dziękująo im za współudział
w jubileuszowych uroczySI:.oŚciacb Towarzystwa.
W dniach 24., 27., 29. i 30. stycznia 1902 r. odbyło się

Doroczn e Walne Zgromadzenie.
Po zagajeniu obrad koL przewodniczący starym zwyczajem
kilka słów zmarłym w ubiegłym roku ozłonkom Towarzystwa, któryoh pamięe Walne Zgromadzenie tlczcilo przez
powstanie.
Jako drugi punkt porządku dziennego Walne Zgromadzenie uchwaliło n a 8 ł Y w n i o 8 e k Dastępującej treści:
"Zważywszy, że ogół sluchaczów politechniki, nie mOg\o
mieć ustawowo stałej swej specyalnej reprezentacyi, poruczył
szeregiem uohwal wiecowych prawo reprezentowania go Towarzystwu Bratniej pomocy sluohaczów politechniki we Lwowie,
zważywszy, źe w ostatnich czasach nieprzestrzeganie tych uohwał i uzurpowanie praw, przynależnych wyłącznie Towarzystwu
Bratniej pomocy, przez pewne grona techników powoduje bała
mucenie opinii publiCllOsj - Walne Zgromadzenie uchwala:
Towarzystwo Bratniej pomocy słuchaczów politechniki we
Lw\)wie powinno uważać ścisłe wykonywanie tych uchwal za
swój najświętszy obowil\zek koleżeński względem ogółu mło
dzieży politechnicznej. Wychodząo z tego stanowiska Walne
Zgromadzenie poleca. Wydziałowi Towarzystwa na przyszło~6
jakna.jergiozniejsze spełnianie obowiązku reprezentowania mło
dzieży politechnioznej.u
Po uchwaleniu budł.etu na rok a.dm. 1901/1902 i przedł o
teniu sprawozdania z czynności Wydziału Towarzystwa, ustępu
jącemu Wydziałowi uchwalono absolutoryum.
Na wniosek Wydziału uchwa.lono jednogłośnie wręczy6
adres profesorowi Bogdanowi Maryniakowi przy uropoświęcił

•

ss
CZystollOl jubileuszu jego

dwudziestopi~cioletniej

profesorskiej

dzia.łfLlno~ci.

Z innych uobwal wymieniamy następujące:
1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Wydział Towarzystwa
do zwiększa.uia. funduszu wyoieczkowego przez starania. poczy nione u finan8i~tów i przemyBło~ców.
2. Walne Zgroma.dzenie poleca Wydziałowi 'l'owarzystwa.
udać się: o zapomogę na fundusz wycieczkowy do komisyi przemysłowej w Wydziale krajowym we Lwowie.
3. Walne Zgromadzenie uohwala: - Wydział Towarzystwa
rozda dwa stypendy& po 240 korou płatne w calAch miesięcz
nyoh i pięć miejso ua mieszkania rewersowe w Domu Techników.
Ponieważ jedno stypendyum nosi miano T y t 11 S o Ił t w a K i el a n o w 8 k i c h, nazwao drugie wolne rąz na zawsze stypendyum
im. Bogda.na. Ma.ryniaka.
4. 'Valne Zgromadzenie zobowią1:uje Wydzia.ł 'l'ow. do przedkla.dauia rocznyl'h sptELwozdan przed swiętami Bożego Narodzenia..
D. W przecią.gu jeduego roku niepodjęLe katlcye biblioteozne
przechodzł!i na. fundusz biblioteczny.
6. Walne Zgromadzenie, rozszerzając działaluoSó techniokiej
kasy chorych na. ogół m łodzieży akademiokiej, poleca Wydzialowi Tow, wybór komitetu "dla. zawiąza.nia aka.demiokiej kasy
ohorych.
.
7. 'Valne Zgromadzenie reasumuje uohwałę Walnego Zgromadzenia z roku 1895, mocą której mieszkania w Domu 'l'echni ków przez ó zimowych miesięoy miały być z urzędu opalane.
8, Walne Zgromadzenie uohwala; Mieszkania w domu Teohników opalają się II UI"L.ędu od 16fXl do 151IIL Należytosc za
opał w czasie świą;t Bożego Narodzenia absolutnie się płaoi.
9.Walne Zgromadzenie ucbwala : Koledzy, mies~kająoy w Domu Techników, obowiązani są za ozas swej nieobecności podczas
świąt płacić za. usługę.
Walne Zgromadzenie przyjęło rezygnaoyę kuratorów profeso r6w Leoua. Syroczyńskiego i Dra Mioozyslawa. Lazarskiego,
poczem na wniosek Wydziału uohwaliło l,rzez aklama.cyę zaprosić na kuratorów Towarzystwa, profesorów Edgar& Kova.t.sa
i Teodora. Talowskiego.
Na syndyka 'l.'owarzystwa Wa.lne Zgromadzenie zaprosiło
adwokata Dra Adama Koaińskiego.
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Nastąpiły wył1ory: Sądu

honorowego i polubownego, Wyi poszczególnych komisyi.
Dnia 1. lutego 1902 r. obohodziło 'fow&rzy"two

dz i ału

Jubileusz 25-letniej zawodowej pracy prof . Bogdana Mar yniaka.

Z inicyatywy Wydziału Tow. koledzy z m. i IV. roku
buuowy ma.lilzyll urządzili prof. Maryniakowi owaoyę. O godz.
9 rano, gdy prof. Maryniak przyszedł do sal kODlltrukcyjnych,
zgromadzeni tam koledzy przywita.li go burzą oklasków. Obdarzony odpowiednim manda.tem kol. Kostecki po krótkiem przemówieniu, w klórem złożył hoM Dostojnemu Jubilat.owi, jako
profesorowi i przyjacielowi młodzieży. wręellyt prof. Marynie.kowi zbiorowe ",Ibom , zawierająoe fotografie: gabinetu prof.
Maryniaka, muzeum budowy maszyn, sal konstrukoyjnych (zdję
tych w god7.inach zajęó) i wreszcie wazy!ltkioh kolegów UL i IV.
roku z prof. Maryniakiem na u?'ele.
'.rego saml:!go dUlA, o godz 11 rano. w Auli Szkoły politechnicznej 'l'owarzystwo bezpuśrednio tłczciło Jnbileu~z prof.
Maryniaka.. W obecnosci przeszło 600 zgromad7.onych kolegów
powitał zaprol!1.onego na uroczystflSO prof. Maryniaka ówczesny
przewodniczl\oy Towarzystwa kol. Kostecki, poczem odcr.ytał
adres od Towarzystwa i wręczył gf) powszechnie ceniooemu Jubilatowi w imieniu wszystkich słucha.czy Szkoły politeohnio7.11ej.
Wieczorem w dniu 6. lutl"go 1902, \V restauracyj Orłow
skiego/ odbyła. się wieczornica. na oześć prof. Ma.ryniaka ze współ
udziałem oilwdziesięciu kolegów. W imieniu Towarzystwa przemawiał Adam DOWDft.r Zapolski, zaS w imienin nORDOWY" kol.
Paweł Durbak. Nadto zabierali głos kc.ledzy: Czesław Januszewski, Bronisław Bigeleisen, Roman Odesz I inoi.
Wszystkim razem odpowiedział Szanowny Jubilat. W gor,\cyoh slowach, pełnyoh męskiej siły i zapału, nawo ływał mlodzież do rzetelnej 1 wytrwal~j pracy na.d 8Ob" dla dobra społe
czeństwa i Ojozyzny. Podn08il douiosłoM 8olidarnoilOi i miłośoi
kolehriakiej, przypomniał czasy Adama Mickiewicza i jego przyjaoiół z Ja.t młodzieńczych, które wydaly ludzi S'tano,!i,\oych wzór
cnót obywa.telskich. Przemówienie swe zakol·lc~,.l dogma.tem
II ?lOdy do m ł odości".
Dnia. 17. marca 1902 T. odbył l3ię w Auli politechniki na
dochód fnnd ul3zn 8typendyjnego im. Mikołaja. Kopernika.
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Koncert
z

następującym

programem:

CZ"lŚÓ

I.
1. a) Chopill: IlPrell1dynm" Nr. 24;
bJ Rubinstein: nBarC&I:olla";
ej Chopin: "Scherzo" op. 89;
odegraJ: p. Dr. Mieczysław Szank.
2. aj Feliks: ~Senne marzenia.";
b) Niewiadomski: "Menuet", nTajemuioa";
odśpiewała pani Helena Ruszkowskn.
3. }'ruecek: JlFantazya li pieśni Schuberta";
odegrała pIHl1HI.

4. DeklamaCJa. -

wypowiedział

6. aj nAubade";
bJ nLes enfan~s"

Śipanek.

p. Józef

Popła.wski.

j

odśpiewała.

pauDa Bel SoreL

Częsc

6.

J.

II.

aj Chopin: nPreludyumll;
b)
ej

Skarzyński: "Koły:.anka";

"

"Polonez!: ;
prof. Karol Ska.rżynski.
7. Konopnicka.: "Prze,j sa.dem";
wypowiedziala pani GabryeIa. Morska..
$. Gouuod: n Wieczór" - odśpiewał p. Julian Jerouim.
9. n. \V. Ernst: "Koncerh ll - odegra.l p. Rudolf Deman.
10. Faure: llPod krucyfikspm lol ~ odspiewaJa pani Eelena
Ruszknwska i p. Julian Jeronim.
Akompauiamenh łaskawie objął kapelmistrz watru miejskiego p. Wacław Elszyk.
Konoert, zarowno pod względem układu jak i doboru uajlepszych sil artystycznych wypadł znakomicie. Doborowa publiczność zapełniła Aulę i z zajęciem wysłuchala l'ogato urozma.iconego programu. Artystkom i Artystom nie szczędzono
entuzyastyoznych applauzów. Szczerze dziękujemy i my za uświet
nienie koncertu, a temsamem przyczynienie się do wzmocnienia materyalnego i moralnego znaczenia naszego 'l'owarzystwa. Dziękujemy rÓwnież S:tanownej Publiczności za stale popieranie naszych celow.
odegrał
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W tlniaob 29. i 80. kwietnia 1902 r.

odbyło s i ~

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w spra.wach biblioteki rezygnacyi pr16wodniozl\cego Tow. i uzupelniaj'llcych wyborów do WydziaŁu.
WBŻniejsze wnioski, acbwalone na Walnem Zgromadzeniu
91\ D&stępuje.ce: L W sprawie Sądu honorowego ( uohwała w do.
słownem brzmieniu przytoozona we wstępie ) .
~. Walne Zgromadzenie poleca Wydziało'wi rl'ow. zająó się
sprawą zwołania \Viecu techmków w celu zakomunikowani,.
i zrefer. uchwały, tyczl\cej się Sądu honorowego i polubownego.
3. W uznaniu faktu, ii Szkoła politeohniczna. lwowska jest
jedynym tego rodzaju zakładem naukowym polskim i nominalnie jedYllem ogniskiem) powołanem do pielęgnowania polskiej
nauki technicznej, Tow. Bratniej Pomocy słuchaczów Szkoly politeohuicznej we Lwowie postanawia ześrodkowa,C w swem touie
siły i środki dh. popierania tt'j nauki wsród kolegów rozpró!lzonyoh po wyższych technicznyoh zakładach oaukowych oboych
i w t.ym celu wybiera !ltalą ekomiayę wydawniczą.u, któreJ pierw82:em zadaniem będzie:
ił) rozpowszechnienie wśród młodzieży pob:kiej kształoącej
się w wyżs:r.ych za.kładll.oh nankowyob za grauicl\. wydawnict.w
(skryptów), będąoych na składzie w Tow. Bratniej Pomooy;
b ) wydawauie skryptów llowyfJh, ile możnośoi wszystkich
pr7..edmiotów wykładanych w Szkole politechniOlmej we Lwowie,
ze szczególnI\; dbało/will o czystość języka - i zbiera.nie na ten
cel funduszowo
4. Walne Zgromadzenie zezwa.la wydać z funduszów '1'owa.rzystwa lóD kor. u&. prl'.yrządy gimnas~yczne w Dowu techników.
Dnia 26. czerwca 190~ r. odbyło M ię
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w sprawie wyporu członków S"dn polubownego w miejsce człon
ków dawnego Sądu honorowego i polubownego, którzy in corl'0re
zrezygnowali.
N&. tem zgromadzeniu uchwalili jednogłośnie i bez dyskusyi U8.stępujllcy wniosek Wydziału:
Walne Zgromn.dzN.lie mianuje Józefa Ignaoego Pad e r e w 9 k i e go członkiem honorowym Towarzystwa Bratniej
Pomooy słuchaczów Politechniki we Lwowie.
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Dnia 18.

października ! QO:ł

r.

odbył się

w auli Politechniki

Inauguracyjny Wieczorek.
Licznie zgromadzonyoh gosoi, delegatów TowaTzyM.w aka·
demiokioh i kolegów powitał przewodniczący !J.'ow. kol. Aleksander Litwinowioz następującem przomówieniem:

"Przed tygodOlem w tej samej Buli odbyto

się

ofioyalne

otwarcie roku naukowego, kl;Óre było uroczystym aktem przy• jęoia do Szkoły nowo zapisanych słuchaczów. Dziel" dzisiejszy
jest dla nas uroczystośoią koleżeńskIb uświęcanI\- tradyoyą, w dniu
dzisiejszym przyjmujemy do swego gron& nowe zastępy kolegów.
Pozwólcie więo I że w imieniu 'l'owarzystw& Bratniej Pomocy, które reprezentuję, zwrÓCę Ilię do \Vas, nowi koledzy,
z serdeczllem, szazerem powitaniem. Przyjmijcie je oalem sercem,
tak jak my je wam składamy. Witam i Wa<I, koledzy starsi,
witam towarzyszy przezytej już wspóluie doli i niedoli.
Nie będę, koledzy, z tego miejsca wyliczał korzy~ci, jakie
daje Towarzystwo, v.najdziecie to wszystko w sprawozdaniach,
w księd?e pami"tkowej, wreszcie na afbzach w westibulu Poli·
techniki, zwrÓCę tylko nwagę na szerllzt" ogólniejsze znaczenie
naszego Towarzy"twa, wynikające z wyjl}tkowego położenia,
w jakiem się znajduje nasza Szkoła. 1'owarzystwa, kt.óre ma na
celu przede wszystkie m nt.worzeni6 ogniska żyoia koleżeńskiego.
Od szeregu lat z t.ego miejsca z jednej strony słyszymy
żale, że cora7. mnieji'zy procent. kolegów Ilałeży do Brat.niej Po·
mocy, te żadna szersza. i ogólniejsza. idea uie jest zdolna portlszyó technikow, zasklepiajllcych się 'IV praoy tylko sciśle fa.cho·
wej, dbającyoh tylko o egoistyczne cele, o swej" wJasol\ wygoqę.
Z drugiej strony słyszymy narzekania. na Brat.ni" Pomoc, że 7.a.
malo daje kolegom udogodnień, za mało korzy~oi mat.eryalnyob,
za. malo dba. o swoich cylonków. Rozpatrzmy flię, czy jedn&
i druga. strona ma racYę. czy i o ile waru.uki obecne~ię zmieniły.
Dawniej, gdy frekwenoya na tecbnice była trzy razy mniej·
szą, Bratnia Pomoc, mając prawie takie same ilrodki materyalne,
mogła. udzielać stosunkowo więcej zasiłków, wspierać większ~
ilośó kolegów, WIIZy80y zaś mieli Vlotność pozDI\nia tlię bliżej,
lepiej, mogli latwiej złączyć się wjednem kole!eDskiem ognisku.
W ostat.nich latach ilośó słuchaczów gwałtownie wzrosła. Nie
była do tego przygotowana Szkoła nasu, zabrakło miejsca.
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w salaoh i laboratoryach, nie byliśmy przygotowani i my, nie
było

środki nie mogły
potrzeb czlonkÓw. Za·
pomniano oprócz tego, te przed 40 ła.ty, w początku swego istnienia, Bratnia Pomoc miala jeden jedyny cel - wspieranie niezamożnyoh kolegów. Z biegiem czasu wyłaniały się 0916 inne,
ogólniejsze. Zatwierdzony przed 10 laty statut. opiewR., 7.e celem
'l'owarzystwa jest: 1. utw()rzenie ogniska życia koleżeńskie~o,
2. popieranie i skuteczne ulatwif'lnie kształcenia. się młodzieży
we wszystkich gałęziach wiedzy, 7.6 szczególne m uwzględnieniem
nauk fachowych. 3. udzielanie pomocy godnym, a rotrzebt1jfł:oym

przygotowane Towarzystwo.

chociaż

w

Szczupłe

ozęśoi zaspokoić wzrastających

ozłonkom.

Pierwszym więo celem 'l'owarzy"twa jest stworzenie ogniska życia. koletańskiego. Niestety, nie myślano o tem w osta.tnich latach, narzekano tylko na apatyę ogółu, nie czynil\O jednak
nio, aby w jakikolwiekbądi sposób rozbudzić go z tej ospałości.
Podejmowano wprawdzi" rok rocznie próby pobudzenia do tycia
kółek naokowyoh i fachowyoh, leoz nie było zapału; po paru
miesiącach nędznej wegetaoyi wszyst.ko Ba nowO pogrążało się
w sen głębokL Dosdu wreszcie do tego, że niektórzy z przewodników Towarzystw!I. straoili wiarę w żywotność idei Bratniej
Pomooy, a. dr.iało się to wtedy. gdy 'l'owarzyst.wo konozyło 40
rok swego istnienia.
Ni.eprawda jednak koledzy! Idea. Bratniej pomocy nie przeżyla się jeszcze i przeżyć się nie mob . My, młodzi, smiało musimy patrzeć w przy"złośó, bo ona. od na.s powinna żałeieó. Celem oA8zym powinno ~yo zespolenie wszY81;kioh, bez różoicy
przekonań; wszyscy musimy w niem 1,oale"ć miejsce, bo tylko
jednośoi" jesteśmy siloi, tylko jednolicią możemy cośkolwiek
Itzyskaó.
Szkoła nasza, ta jedyna polska. politeohnika, przygarnęła
pod swoje skrzydła młodzież z pod wlIzyst.kiob trzech zaborów.
RóŻne warunki w każdym z niob spzawiły, że pr7.e9tajemy się
rozumieo, te :II nieufnoRcią spoglądamy jt>den na. drugiego, że
każda st.rona w ęwojem pojl}ciu mieni się lepszą od drugiej. l'a
różnica i odrębność :II biegiem lat zwię~z& eię powoli i może
wywołać zupełnie niepożądane skutki.
Trzy naeze dzielnioe głównie przez młodziet pozolItaj"
w łącznośoi, młodzie! bowiem jeęt w pierwszym rzędzie t.ym
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or.ynnikiem, który ulnymuje jednoli.toś6 narodu. Podozas pobytu
naszego w szkole musimy zatem w kółku koleżeńskim bliżej się
poznać, porozumieć, znwez6 wspólne punkty, na które możemy
się zgodzić . Jeżeli tego nie uskutecznimy teraz w Towarzystwie
akademiokiem, cóż na.8 później połączy, ozy z biegiem lat porozumienie będzie możliwe, czy spotkamy się kiedykolwiek na.
drodze wiodą cej do jednego wielkiego celu?
Początek piątego dziesięoioleoia 'J'owl\rzystwa rozpoozęli~my
z wiarą w swoje siły. H.ozbtl1lzilismy nieco życie koletenskie,
Kołko Zachęly Naukow~j, Kólko mecha.nik6w. dzięki staraniom
jednostek stanęły po raz pierwszy na wy8oko~d swego zadania,
uzyskaliśmy w roku biożl\oym nawet więl:ej śrorlków mat.erye.lnych, jednem slowem , po.\mnęlismy naprzód wszyst.kie dzillly
'l'owarzystwa. Wl\szą jest teraz koledzy, rzeczfł. podlr?ymaó
-rozbudzvne już żytlie koleżeJ'li~kie, pcnną/l je !Ja szersze tory, a.by
doszło do zupełnego rozkwit.u. My ze sw~j strony dołożymy
wszelkich sl:.a.ral\, aby \Vam dopomódz, ha.słem zas naszem bę
dzie: post,ęp, wolność, równośó i braterstwo.
Z kolei nastąpiło przemówienie byłego knra,Łora 'l'owarzystwa P. prof. Leona Syroczyńskiego, następnie za!! produkcye
koncertowe, w których 18.!lkawie hrali ndziAł: panna Walida Kubalówna (śpiew) p. Dr. MIeczysław S1.euk (fortepian), lwowski
nCh6r aks.demicki~ i koledzy Flsoher (deklamacye) i Moryniarozyk (fortepian)
Po ukonczonym wieczorku odbył się komers w przyozdo·
bionym Da ttm cel westybulu Politeohniki, Ud"iel w komersie
wzięło około 600 kolegow. Byli rowni!:'ż obebni J. M pau Re
ktor Fiedler, knra.tor 'l'owarzystwa prof. Edgar Ko"t\t.s i pan
Kazimierz Rosiukiewicz, sekretarz Szkoły politeohnicznej,
Pierwszy głos ze.brsl J. M. pan Rektor. \V pnemówienin
swojem stwierdził smutny fa.k~, że społeczeństwo nasze przeważnie wymaga od młodzieży pcswięcania się celom egoistycznym,
np. stworzelliu rodziny, dl\żeniu do karjery i t. p. j w tym też
duchu stara się wychowywa.ć mlodzleż, uie wpa.jajf\c w nią dl\'
żelI ogólniejszych, igllorujf\C obowil\zki 8poleczoe. "Brat.nia Pomoc" ma te zasługi, że wyra.bia. ludzi innych, ludzi poświęca.
jącycb się spra.wom publioznym,
'l'akl\ jest odda.wna tradyoya
.Bretuie,i Pomocy·, Z tej też ra.cyi musi by6 011a. uznana. za
jedną z glÓWllych ostoi na.s7.ej Szkoly politeohnicznej, Kończąc
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swe przemówienie, Rektor

wilyW&. młodszych

ko!pgów. którzy
aby zapisywali się do Towa.rzystwa. i podtr?ymywali jego ideały. Wznosi wreszoie toast za.
pomyślnoś6 i rozwój l'owarzy8twa,
Mowę p. Rektora. przyjęli zgromadzeni z entuzyazmem,
odpowiadając nań hucznymi oklaskami. W imienin Towarzystwa.
odpowiedział na przemówienie pana. H.ektora. kol. St. Sokołow.
ski. Z innyoh mowców wymieniamy kolegów Gdesza, So&olnio·
kiego, HirniakA., Sadowskiego, K. Szymsl'lskiE"go, Kisielew!:!kiego.
POdOZMI biesiady śpiewały "C hór akademicki'" i "Chór tecb·
uiaki" i przygrywała orkiestra. woj!'lkowa.. OżywionI\. zabawa i pogawędka przec iągnęła s ię do północy.
Mieliśmy w roku ubiegłym kilka smutnyoh zdarzen, które
niżej podajemy:
świeżo wstąpili DO. Politeohnik~,

\V miesiącu sierpniu h. r. zmarł ozłonek honorowy'.row.
p. l i e nr)' k S i e m i r a d z ki. W żaIobnej nroczystosci
braliśmy udział, wysyłając na ręce żony zmarłego nastę
pujl\cy telegram' II Towarzyst.wo Brat.niej P omooy słucha 
czów politechniki we Lwowie zasyIa imieniem wszystkich
słuchaczów wyrazy głębokiego współczucia wobec śmierci
Mistrza - czlonka honorowego 'l'owarzystwa".
Z grona koleżeIiskiego ró wnież smierć zabrała nam
kilku towarzyszy.
Zmarli koleodzy:
Eugeniusz Cbrapczy:Dski, sruchacz chemii.
Kol. Artur Beres, słuohaml inżynieryj i
Kol. Jan Karłowioz, absolwowany s łucbllOz wydziału
budowy maszyn, były członek Wydziału 'l'ow. z roku 1900,
kolega znllny ze swej gorliwej pracy i zasług koleźellskioh.
S. p. kol Cbrapczyuski zw"rl po za Lwowem. Nie
mogl\o brac udziału w pogrzebie, wYllla1il1my do rodziny
zmarłego telegram z wyrazami współczucia i talu. Braliśmy
natomiast liozny udział w pogrzebie ś. p. kolegów BereSR
i Karłowicza. Na pogrzebie ś. p. Ja.na Karłowi oll& przemawiał w naszem imieuiu kol. Stroka, podnosząe zasługi
zmarłego i żegnając go w imieniu młodzieży.
ś.
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SKŁAD

TOWARZYSTWA.

Kurator Towarzystwa.
Profesor Edgar KoviLts.

Syndyk ,Towarzystwa.
Dr. Adam

•

Kosiński .
Członkowie

honorowi.

t .Adam Asnyk
Edmund BartmaIlski
t Karol Bertleff
Profesor Juliusz Jaxa Bykow!:'ki
Jan Nepomuceu Franka
Aleksander Głowacki lBoleslaw Prus)
t Ks. arcybiskup Dr. Izaak Jssakowicz
Profesor Józef Jaegsl'waun
t Edward Jelinek
Mary& Konopnicka.
t Tytus Kielanowski
t Józef Ignacy Kraszewski
t Dr. Żegota Krówczyiiski
Dr. Bolesław Limanowski
t Igna.oy Łukasiewicz
t Profesor Leonard Marcani
Profesor Bogdan Marymak
t Jan Matejko
Zygmunt Mi1kowski (T. T. Jaż)
Profesor Dr. Julian Niedżwiedzki
Iguaoy Paderewski
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KaTol Ruebenbauer
t Henryk Siemiradzki
t Profesor Dr. Feliks Strzelecki
Aleksander Swiętochowski
t Kornel Ujejski
t Profesor Julian ~ Lwigrodll' Zabarjewioz
t
n
Dr. Władysław Za.jl\ozkowski.
Członkowie wspierający

wieczysoi.

t

WP. Bruno Abakanowicz
t J. Exo. Jan Bloch
WP. Frfl.nciszek Edwa.rd Deyozakowski
t JWP. Wlodzimierz hr. Dziedu8zyoki
WP, iuz. Karol Epler
WPaui Marya Jaroszynska.
WP, profesor Edgar Kovats
WPani Aniela. Kielanowska.
t WP. W. Ma.dByaki
JWP. br. Korwin Milewski
t WP. Kazimierz Od.rzywolski
WP, Konsta.nty de Psary Psarski
" Stanisław Przybyszewski
"Przyjaoiel z Wa.rsza.wyg

"Przyjaciele sp. Władysława Leśniaka"
WP. J. Uechniewslri
Francesco Spetrino
" Ludwik StadtmQller
"" W acła w Wolski
JWP. Władysław hr; Zamoyski
"IV Rok Wydzia.łu Budowy maszyn z r. 189819-.
Członkowie wspierający

zwyczajni.

Wysoki Sejm Krajowy
Swietna Rada. król. stoI. m. Lwowa.
Fundaoya. śp. Dra JanIlo 'L'owarniokiego
n
"Za.horsky/ego
Swietna Kasa Oszozędnośoi Dl. Tarnopola.
•
m. Sambora

"

"

"
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Rafinerya nafty "Fibioh i Stawiarski ll w Cbarkówoe
Szanowny Zarząd dóbr br. Tarnowskiego w Dzikowie
Oddział ,,'I'ow. polit.eobnioznego~ w Stanisławowie
Świetny Wydział: Rady powiatowej w Bohorodcza.nach
" Brzeżanaoh
lO

"

"

"

"
"
"

"
"
•"

"
"
"

•
•

"
"

"

•
"

"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
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"
"
"
"
"

"
•
"

"
"

"

"
"
Świetny

"
Magistrat

"
"
miasta.

"
"
"

"
"
"
"

"
"
"

"

"II

"
"n

11

"

"

"
"
"

"

11

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
Brodów "

Dą,browej

Drohobyozu
Jaworowie
Limanowej
Mosciskacb
Pilznie
Rohatynie
Sniatynie
Stanisławowie

'l'arnobrzegu
Tarnowie
'l'rembowli

Czortkowa
Jarosławia

Krosu&.
Przemyśla

Sambora
Sakal&.

n

Tarnopola
'l'arnowa
Szanowna' Dyrekoya "Filhe.rmonii lwowskiej"
II

SZ8.Jlowny Zarzą,d łazienek "Św. Annyu

"
"
".Dyany"
JWP. Adam hr. Skrzynski
WP. iut. Feliks Bańkowski
" Alfred BeacooK
inź. Baltazar Boguoki
" profeaor Dr. Jan Blanth
" Robert Breil:.enwald

"

"
"
"
•

Cieślikows!ti

profp80r Dr. Plaoyd
inż.
inż.

Karol Epler
Finke1stein

Dziwiń8ki

•
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WP. Witold Gna.towski
II
Krzy!<ztof Ja.nowicz
11
profesor Dr. Stanisław
WPa.ni Aniela. Kielanowsk&.
WP. Edmund Krzen

"
"
"
"

"
"
"

"
,"
"
"

Kępińeki

Bolesław Krzyżanowski

Artur Kiihnel
Beri Laufer
J au Lesiecki
Adolf Lieberma.nn
Zygmunt Luks
inż. Zygmunt Ma.rynowski
Leon Mikuski
profesor Julia.n Niedzwiedzki
inż. Adam Niekrasz
profesol' Dr. Kazimierz Olearski
Stanisław Patek
R. Pilawski
Antoni Procuer

"
" Ludwik
"
WPani Alina

Ramult

R omaszkanowa.
WP, Stooki· Sosnowski
1'1
profesor Leon Syroczynski
II
Władysła.w Sza.ynok
II
profesor Teodor 'J.'alowski
WPani Antonina. TopoIska.
n
Benign& Wolska.
WP. Stefan Wiktor
inż. Stanisław Zdobnicki
", Kazimierz Zipser

"
•
"
"

"
"
"
"
"

Stanisła.w Źeleńsk:i

Lereki

Dr. Teodor Bohosiewioz
Józef Cza.czkowski

"

"

"
"•
"

Fra.nciszek Fuchę
Andrzej Gońka.

Leon Kossak
Tadeusz Krobioki
Emil Lateiner
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WP, D" Emanuel Macbek

"

,"
,"

"
"
,"
,"
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

"

,"
"

"

"
,"

,"

"

,"
"
"
,"

Jakób Mahl
Ferdynand Obtulowicz
'l'adeusz Praschil
Hilary Schramm
Zygmunt Spalke
'reofil S~lI.chiewicz
Zygmunt Stobiecki
Miohał Swill-tkiewicz
Broni,sław 'l'abor
Władysław Tatarczhch
Kazimierż 'l'rzcieniecki
Czesław

Dhma

Józef Weigel
Emil Wexler
Józef Wiczkowski
Franoiszek !68,kreys
Kazimierz Zgórski
Jakób Beisar
Edward Bl'iickner
Leszek Cukier
Piotr Mikolasch.
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Członkowie

Aleksandrowicz Maksymilian
Alina Jek isiel
Anders Stanisław
Antouiew icz Stefan·"
Arvay Artur
Atvsy St.efan
Augustowski Jan
Baczyński Roman
Ba,ikowski Miob&ł
Balban Marcin
Ba.licki Stefan
Bandrowski Sta.nisła.w
Bara. Stanisław
Baran Józef
Baraucewicz Kazim ierz
Baranowski Dante
Barański Kazimierz··
Bardzki StaniS'law
Bartal Kazimirrz
Bednarski Bolesław"'$
Berezowski Kazimierz · ·
Bernkopf Franciszek
Bęklewski Stanisław

Bem Feliks··
Beneclyktowicz Bohdau .....
Bezuszko Włodzimierz *'fi
Berggrtin Mendel
Biegeleis6u Bronisław
Bielański Adam
Bittner Jerzy
Bittner Ryszard
Bisztyga Jan"
BIsim W l adyąław

zwyczajni.
Bolesław
Brożyn.Jałbrzykowski

Bronikowski

St."

Bryjak Karol
Brzeski Włodzimierz
Brzostowski Andrzej"
Budzyński Stanisław

Bugielski Michał
B:trgielski Władysła w
Burstein Henryk
Buryan St.anislaw
Bużański Jak6b
C harazewski Zygmunt··
Ohełchowski Stanisław

Chlebowski Edward
Chmiel 'reofU
Chmielewski Bolesław
Chmielewski Konstanty
Ohmielewski Maksymilian
Chołodeoki Zdzisław

Chołoniewski Zygmunt··
W~odzimierz
Chrapczyński Eugeniusz

""*

Chomyk

t

Ohudoba Franciszek
Ohvapil Adolf
Ciapura Eliasz"
Oiesielski Władysław"
Cis8Qwski Bronisław
Czarnooki Aleksander
Czarniawski Władysław
Czerwiński ~fiobal"

Czwartaoki Eustachy
Ćwikieł Stanisław

Cyrankiewioz Józef.

Błooki Bolesław

Bogdanowicz Stanisław"
Bogdański Osmólski Ed w.
Bogucki Stanisław
Dognsz Stefan
Btsttcher Dr. Łucyan **
Bortkiewioz Ja.nusz
Brnkman Maurycy'"
Bronil."wski Tadeusz
• _

zalega. z wkladkami; •• -

Dalbor Bolesław
Damaz Tadeusz
Danek Władysła.w
Dawidowicz Józef
Daszkiewicz Fl:Iliks ....
Dąbkowski Mieozysław

D"bryc7. Stefan ....
Derdacki Władysław'"
wykreślony;

••• -

,

wy .. tąpil.

DO

Dabak Bronisław
Dobiasz Edward
Dobia.sz Roman"
DobiilSki 1.'adeusz
Dobrucki Mieczysław
Dobrzanski Mieczysław
Dominikowski Włodzimierz
Douglas James"·
Downarowioz Stanisław
Downarowicz :Med&rd
Dreberl Aleksander
Drewnowski Kazimierz
Drohner Bolesław.·
Drozdowski Zygmunt
Dadziak Ja.n "'*
Dudziszewski Leon
Dunikowski St.a.nisław'"
Durbak Pa wel •
Dy ląg Antoni··
Dziędzielewicz Witold
Dziwiński Adam
EIs6nberg Eugeniusz"
F ijałkowski Sta.nislaw **
Fijałkowski Władysła.w

Fiok Leon
Fischer Salomon ... •
Fiszer Jan
Flook Leon
Franta. Ferdynand
Franta Mieczysław

Frisoh Stefa.n"
Ff1rga.ng Mojżesz
G abriel Władysław
Gajewski August Tadeusz
Gajozak Tadeusz
Gałązka. Teodor
Garozyński Tadeusz·'"
Gaspary Aleksander
Gaweoki Władysław
Gawi.D.ski Władysła.w
Gawlikowski Mieczysław
Ga.wron Józef
Gawron Karol
Gą8iorl'lki Wladyslaw

Gąsowski Władysław u

GdE'Sz Roman .....
Gebert Zygmunt
Gebbard Artur Ignaoy
Gedliczka Otmar
Giegużyński Hipolit
Giernla Kazimierz
Gilewski Feliks
Giżycki Iwo**
Gla.ser Bernard··
Golczewski W!odzimierz
Goldberg Feliks
Goldberg Hermlloll ..
Gołowiu Szymon
Goniakowski Mieozysław
Gorozyński Adam
Górka. Stefan
Grabczak Andrzej"
Groohowalski Antoni"
Gromczakiewicz Ka.zimierz
Grossman Leon * ..
Grużews\", Jerzy·*
Grycz Karol"
Guzek Zygmunt. Stanisław
Haluch Ja.D
Harasymowioz Wac1aw··
Hartleb fJ.'adeu8z""·
Haszlakiewicz GotliebHenryk
Hausner Franoiszek
Herzog Zygmunt
Hewell Zygmunt
Rirniak Julian
Rofman Juliusz·*
Hołubowicz Eustachy··
Horn Julian
Horoch Tadeusz
Hubert Tadeusz
IgnatowiflZ Bolesław
Iwanowski Antoni **
IwailJ~ki Alfred
Iwaszkiewicz Józef
J agiełło Gustaw
Jakubczak Alojzy
Jakubowski Zygmunt
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Jaknbsze Jan
Janik Roman *
Jankowski Józef
Janowski Włodzimierz··
Januszewski Ozesław··
Jauuszewski \'łacław ··
Jaroszyński Karol tIł!
Jastrzębski Aleks&nder
Jeziorowski Teodor·"
Jodkiewicz Henryk
Juhre Aleksander lU
Jnński Stefan
Kaczor Rudolf
Kadula 'l'adeusz
Kaminer Jak6b
Kamińt>:ki Jgn&.cy
Kaniewski Bronisław
Kautecki Stefan
Karabiński Szczęqny

Kern Romua.ld··
Kieszkowski Gustaw
Kirkin Eugenia
Kisielewski Jerzy '"
Kisielewski Wa.lery
Klimkiewioz Leon ··
Klimowicz Karol··
Klisiewicz J6zef
Kobak Kazimierz **
Kobak Władysław·*
Kober Luoyan·*
Rolendo Władysła.w
Komornioki KOrnel
Kondel Ma.ks)'roilia.n **
Kondra.czek St:.efan
Kopaczynski Alfons
Kossutb Jann~z
Kossnt.h Ludwik
Kostsllski Stanisław
Kostecki Edwllrd **
Kościa Ga.bryela
Kosuierski Julian#
Kotowicz Antoni
Kotowicz Jerzy
Kowa.lewski Konrad
Kowalski W l a.dysław"
Kozak W ł adysław

Kozłowski Stefan
Krajewski Jakób
Krajewski Juliusz
Kramarski Jan ·*
Krsskowski Jan :Maryan
Krssnski Stanisław Jan
Krasuski Stanisław .Karol
Kraus 'l'adeusz **
Krause Czesław
Króhkiewicz :r.raryan·*
Królikiewicz 'l'adeusz
Krudzielski Zdzidaw
Krng Kazimierz
Krynski Mieczysław
Krysztoń Władyillaw **
Krzyżanowski Czesłsw'"
Krzyżanowski Waoław

Kubacki Ignacy
Kuoy Mikołsj
Kllczkowski Bronisła.w
Kulikowski Roman
Kupczyński Stefan
Kurkiewicz Mieczysła.w
Knrkiewicz Stefan *.
Kutyłowski - Sokół Wacła.w
Knźniarz Rarol
Kwapruewski Władysław
Kwiecióski Stanisław
Lschowicz Antoni ,
Lammel Władysław"
Lang Edward
Laugner Stanisław
Lebenatein Kazimierz
Lejberg Edmund **
Lejczak Ignaoy ·*
Lejko Jak6b··
Lenard Jak6b
Leniecki Paweł
Lenk Maryan ··
Lewioki Zygmunt
Lichwa Franciszek **
Liokendorf Julian ••
Limbach Rudolf*·
Linek Jan
Lipa Jarosław"
Lipski Feliks

•
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LitwinowicE AleklIander
Lochllohmid Rudolf
LOwtlukron Jakób
Ludkiewicz Seweryn
Ludwikowski GustA.w
Luft. Józef

Luft Lipa.··
Lupiński Stefan"
ł.asiński Władysław

LILSzcz 1.'s.deullzloazowski 'l'adeusz
Łepkowski

Edward"

Lopatyński
Łoziński
Łuozkow

Jór.ef**
l\:I&ryan Zyg!llun~
Wiktor

Ługowski Michał
Łukasiewicz Wilhelm"
LU8zozyński Bogdan

M aobnicki Antoni
Macnra Karol-·
Maćkowski Kazimierz
Mahler Juliusz

Majer Gustaw"·
Mlljewski Tadeusz
Me.kow!lki Romuald··
Maksymowicz Adam
Małodobry 'l'omasz
Mll.ndel 19nal:y
Maoderer Adolf
M.arcinkowski Maroeli
Marconi Andrzej
Marcom Stanisław
:Marczewski Kazimierz··

Maro Jan··
Maryański Stanil:lław

Mastablr:i St.a.nislaw
Matkowski Je.n
Matkowsld Karol·
Matraś Wiktor
MaŁusiński Władysław"

Matzke WładYl:'ław·
Men Ozyasz
Meas Juliasz
Miarozyński Władyf!ław··

Stanisław"
Miohałowski Adam

Michalski

Międziobrodzki

Jan
Ludwik·
:Milan F ranciszak
Milko Władysław··
Milz Edward
Minkiewicz Witołd ··
Mi'Lerka Albin
MIŚniakiewic7. Maryan
Modyczko Stefan
Mokłowski Tadeusz ··
MokrzJński Józef ··
Morawek Maksymilian
Mosdorf Kazimierz
Mossoczy Zygmunt M08Zczenko KOllst.anty
Mościcki Henryk
Mrowczyński W &cla w
MusiaJ: Włll.dysiaw ~*
Musialowicz St.anisław
Mtlnnicb Stanisław"
My,zkowski Mal'yan
Międzybrodzki

Mapierabki Klemens
Narbnt.t Teodor
Ne.tan Izaak
Nawarilki Miel,lzyslaw
Nide"ki Antoni"
Nieć Maryan ··
Niedzielski l'ad"'1l8z·
Niedżwiedzki Józef "
Niedżwiedzki Kazimierz
Niemczewski Władysław ..
Niewiarowicz Tadeusz
Nizielski Adam
Nowakowski Czesław
Nowakowski 'l'adeu8z··
Nowakowski 'Vaoław
Nowicki Zygmunt
Nowiński Stanisław

Noworytko Jozef··
Nowoświ,t BoJesJaw
O grodziński Witold
Olsz!l.mowski Mieczysłe.w
Olszaóski Stanisław
Opolski Izydor
Orłowski Aleksander
Ortwein Edward

Osiński Marya,n **
Oaaowaki Stefan ***
Ostrowski Henryk
Ostrowski Władysław
Oświeoimski Adam

P alis& Stefan **
Palarozyk Fran~iszek
Pałka Stanisław **
Panek Michał
Paunenka. 'I'adeusz
Papee Stanisław **
Paszkowski Jan **
Pawłowski Bolesław "

Paykart

Bol e~law

Paziński

Ludwik"*
Peo Piotr
Pelczarski Henryk
Piasecki Marys.n"
Piaskiewicz Tadeusz
Pi"tkowski Mieczysław
Piela Wojciech ....
Pielasz Józef
PierSoinski Julian Sylw. **
Piestrak Kazimlerz ··
PiUer 1.'ytus **
Piotrowski Wojoieoh **
Pirgo 3.licbal ·
Pitulko Leon
Platowski Zygmunt
Plisowski Józef "'''
Pliszewski Józef
Pluta Jan"
Płoński Stanisław'"

Podlewski Adolf
Podlowski Antoni
Pohlman Oskar Abryau ··
Poboski Karol
Polt Rudolf·"
Poludniewski S'anisła.w
Potworow:,lki 1'adeusl. **
Proczkowski }fieczysław"*
Przauowski ·Władysław
P rzybylski Stanisław·
Przybyłowski Maryan
Ptaszek Maryan
Pnk Zenon

Radwa,ńi!ki Jan
Rajoa Walenty ....
Rams Józef
Rapf W Ilhelm··
Rehorowski Paweł u
Reioh Szym.on
Rembowski Maryan
Remin Władysław
Repa Stanisław
Reutt Karol
Rentt Leon
Ricbter Augu st
Riess Henryk
Roginski J erzy
Roguski Stanimaw
Romanowski Artur *.
Romański Józef"
Romaszkan Jan
Rosenbaoh Kaz1mierz
Rosenbusch Józef
Rosenstook Emil "
R088kneobt Roman"·
R08sudowski Stanisław
Rothkaehl Wincenty
Rozmuski Stanisła.w
Rozwadowski Jerzy
Rożen Władysła.w **
Ruoozyuski Władysław
Rubin Maks"
Rubwski Konstanty
Rudzki GUBtaw *.
RUBser Franciszek Józef
Ruse Karol
Rybarski Piotr **
Rybioki Jan "
Ryohter Włodzimierz
Ryniewicz Antoni •••

S adowski Ignacy
Sadowy Stanis ław'"
SBkowicz Zdzisław··
Sohneider Adolf
SchOnkopf Marek"
Schorr Li pa ...
Scbultz Edoouud"
Seifert ~Jieczy8ław ·
Seifert Wada w ..

64
Samków Józef
Seremet Józef
SękuJski

JaD

Sie('zkow~ki Mieczysław
Siedlecki Ludwik u

Sierakiewicz Stanisław
Sikora Stefan"
SikoTollki Wladyslaw
Silberml\D Leon
Simon Jan
Sipajłło Bolesław
Skarzyński Feliks
Skawski Emil
Skąpski Z}·gmullt....,
Skolnicki KazimIerz
Słowiński Stanisław··
Słuoki Leon'"

Smolik Józef
Smolióski Antoni
Smnlski Edward u
Sobołewski

Mtlrya.n
Soohaczewski Roman
Sokolllicki Gabryei
Sokołowski Ludwik
Sokołowski Stanisła.w

Serak o Mieczysław ... •
Sowiilski Cze~łaVl
Srzednioki Władysław ··
Slachiewicz Leon
Sladtmuller Karol
Stamslawski Miohał"
Staniszewski Wincenty
Stankiewicz Ksawery
Stankiewicz Zygmunt
Stapp Maurycy
Stenzel Włodzimierz
Stobiecki Jan
Stokłosa Józef
Stonawski Jerzy
Stormke Hieronim
Stogbauer Adam
Streit. Maksymilian
Strok& Kazimierz
Stroński Ferdynand
Strzetelski Maryall Ił
Sucborzewskt Franciszek
Sulikowski Karol

Siissermann Emil
Szamowski August
Szaniawski Wacław
Szozodrowski Czesław
Szeliga Henryk Zygmunt.
Szeluta Antoni
Szpaczyiaski Stanisław"''''
Szubert Jolian Awit
Szulc de Szulca Antoni f<lt
Szumański Stefan
f:)zumski Antoni
Szumski Stefan"
Szuszkiewicz Bronisław ....
Szymański Kazimierz Emil
Szymański Stanisław
Sliwiński 'l'adeusz
Sniecbowski Gustaw
Sniadowski Marceli
$wierzawski Boguslaw lOlO
Swirski Franoiszek
Teleśnicki Kazimierz"
Teodorowioz Erazm
Tepicht Ml\rceH
Tesznar Leopold
'l'ołłoczko Boles/aw
Tomek Włll.dyslaw
Trapszo Władysław"
Trzetrzewiński Konrad"
'l'wardowski Adolf
'l'wardnś Jan
Tyski Feliks
Tyszecki Sofron

U lkowski Frauciszek
Ulmer Adam"
Urban Maryan
Urb&nek Jan
Uziembło Zygmunt **
V ieweger AlekSlLnder

W aligóra Rudolf
Walentiuk Mikołaj··
' Vasserstrom Roman··
Ważny Edwa.rd*
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\Vątorski

StamshLw··
Weigel Kasper··
Weryba J an"
Wewiórski Ignacy
Węckowicz Romuald
Wictorin Stanisław
Widy Józef
Wieleżynski Maryau •••
Wierzhiański Zbigniew··
Wigtlra Włady!llaw
Wilpiszew5lki Jarosław"
Wizhek Stanillław
Wizimirski Adolf"
Wodziczko Antoni
Woja.kowski Józef
Wojnarowski 1'adeuez
W olański Witold
Wolski Feliks··
Wolski Mieczysław
Woźnicki Jan"
Wróbel Józef
Wyleźyń ski

Z a.bystrzan J erzy
Zacbar Franciszek
Zadęcki Ignaoy
Zagórski Adam··
Zagórski J ózef
Zagórski. Stanisław"
ZaJączkowski

Jan··

Zakrzewski CzesIa w
Zalęski Sta.nisław"'fI'

Zaluczkowski Jan··
Zamorski Władysław"
Zapolski Adam Downar'
Zaporski Józef
Zsremba. Czesław
Zarzycki Jan
Zborzil Stefan.·
Zdanowicz Eugeniusz
Zieliński Czesław
Zielińskl Jan·
Zielinski Mieczysław

Zielonka Kazimierz
Zubrzyoki Tadeusz
Żuławski Bogdan

Konrad·"

W ysznacki Leoboalaw
Wyszyński Stanisław

W uowym roku administr. wpisani do listy
Hączalllki Mieczysław

członków:

Rudkowski Rudolf
Soleoki Zygmunt
Szcza wil')~ki Stefan
Trusker F:fraim
TUllzowski Ma.urycy
Tyczytu:lki Au(lrzej
Wernik Konrad
Willk 'l'adeusz
Wirstlein Bronisław
Wolek Wł adys ław
Wolk· Łlluiewski Antoni
Wysocki Feliks
Zienkiewicz Ludwik.

Baran Leon
Sauma.nu Maksymilian
Bobkowski Aleksander
Brzeziński Adam
Dubiel Franciszek
Dudek Henryk
Firich A lltoni
Kinel Ignacy
Kwaśniewski Paweł
Maźewski Antoni

PrzyhylRki l\Iarysll
Pułozyuski J'-'ranciszek
Rożeu Włady s ław

•
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ZARZAD TOWARZYSTWA.
Wydział.
Pl'e~ydyu1li

:

Aleksander Lltwlnowlcz 1},
przewodllic?~cy

Tow.

Sterali

Stanlslaw RtklewskI 1).
zastępca przewodniczącego.

Wladysław

Kupcz)'fISkł,

ISkarbnik,

GawcckI 3) .

bibliotekarz.
Wydziałowi:

Kazimierz SZYUlII(ISkP),
sckret.al'7..

Henryk Pelczarski,
pn:ewod. komi syi prOCl'80wej.

Ludwik li'ossuth,

:Franclszek Swirskl,

przewod. Zn.rzl\du kuclmi.

przewod. ZRl:'"",du "Dom\I".

Rudolf Kaczor.

Witold

l.awiadowca wydawniotw.
Mieczys]ą'W

l

Dzlędzlelewlcz ').

8eJactn.r:1l kom isyi pOtyC7.k. i dluli;u.

Wolski.

tllUltępca biblioteknrr.Ą

I' 'Vybrnuy na ,,'.Inem ZgrOllllltlzeniu 16. kwietnia 19O'l r. w
soe kol. Edwarda KOtitcekil'go, kt6ry r:rezygnowal.
1) \Vybrnny n& \\'allleUI Zgrom.dlleniu 16. kwil'Ulia 1902 r. w
lec kol. Tadou~za Hartleba, który z1'(>zygnowal.
') Wyhrany na. Walnt'1U Zgromadzcniu 18. kwiet.nia I!I02 1'. w
see zawicsy.onego w upędowanin kol. 'VllI.dyllła.wa Milki.
' ) Kooptowany fili. posioozeniu Wydziału 17. lipca. Hl02 r. w
soe kol. Ra1.imierza BartIII., kt.6ry l.rezygnowal.
&) Kooptowany na posiedzeniu Wydziału IB. (lz(>rwca lOOJ r. w
800 :zawiel;zouego w urz~owlI.niu kol. Zygmunta Drozdowskiego.

mil-j-

mit"j·
miej-

miejmil'j-
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Zastępcy Wydziałowych:

llogdun Żuławski ,

ZygDlunt lIerzog '),
zastępca

sekretarza.

Z&!;tępca

'Wae.la", Kutylowskl-Soli:ót,
za wiad. czasopism i sIlli.

skarbn ika.

l\' Jndyslllw Srzedlllckl i ) .
zastępca

lI.

bibliotekarza.

Komisya procesowa:
H enryk Pclczar!lki,
]ln;ewodniez~cy

Adam Dzlwl(lSkl 8 ),

komisyi.

Boleslaw Slpajllo,

eillonok komisyi

Jtieczyslaw ]I.· swllrskl,
cz ł onek

tlckretlln:.

Szymoll Go10wln,

komisyi.

skArbnik.

Zarząd

Domu:
F'rauclszek Śwlrskl,
przewodniczl'\cy Zarzl\lIu.

A.lekslluder Vleweger "),

Tadeusz

seJcret/l.rz.

Wactaw

,J~azowskl ,

I>karbnik.
VaCl\t IO).

~Irówczytlskl.

członek ZĄr%ądu.

czlonek:

Zarządu.

Zarząd kućhni :

Ludwik KOSSUtJl,
przewodnicz",cy Zaulldu.

J erzy

GruŻewskl 1 ' ) .

,\II'rf"d Twaóeki 11),
IIkarhnik

ó) Kooptowall~'

na poo;ieclzeniu Wy(h:ialu 14. pnł.dzillrnika 1902 r,
kol. Bf>rnlU"da. t:llI~era kt6Ty zn·zyguowa ł Kol. GlnA!'r by ł kooplowanym na po&ie<lzeniu Wyd)'io.łu 9, kwietnia 1902 r w miejsce kol.
M~larda. Do\\ ll11rQwi,'za, I,;t"ry uN;ygnowal
') Kooptowany lIa Jlo/<ieO.z('uiu Wydzialu l!ł cr.l'TWCa 19O'~ T. \II miejaet' kol. Mieezyslawll. t"oroko, ktory Zrt'2ygnowal
') Kooptowally na po"it'ilzl'lliu Wydziału 29. l'aJl.dzit'rDika 1902 r
w roicjsw kol. 2biglliowa Wier1.biftóHki(·go, który zrezygnował
') Kooptowany !la l>osie<1z('niu Wydziału 29. paidldcmikll. 1902 r.
w miejsce kol KMilllier:t:a ~z:ymflńp;kiego. kwr,v zrc1.yguowal.
'O) GodM''': tę jliallwWlIh kol. St«fan Lupiil~ki i KlH"ol POlIoski,
którzy zrf>7.ygllowRli,
") Kooptowani 11& pO"ifOd?tniu Wydziału \?9, paid?iernika 1002 r.
W ci~gu roku admilliatucyjllt'go cdoukami ZRtlII\du kuchni byli
koledzy: Józef Bar"n, Bolesl"w Bronikowski, Iwo Giiycki, Benlard Gl,,·
w

mil~Hce

Jan Kraskowsklii),

Hipolit

Janusz Kossllth II),

.A lIgI1St Szaffi01fskl t l),

członek Zar7.ądu.

Stctlln

Giegożyńskl I1 ),

e~donek Zarr.ądu.

sckrstarz.

SZUllillńskl

o7.łonek Zarządu.
ll

),

ezlonek Zar7.l\du.

}?cllks Wysocki II).
e7.lollek

Zarz~du.

Komisya wydawnicza:
Członkowie

komisyi:
lłudolf Kaczor,
Gabryel SokolnlckI,
Władysław Przllllowski.

Komisya biblioteczna :
Władyslaw Gaweckł,
przewodnicząey

Mieczysław

Wolski,

komisyi.

SIunl8taw Fljalkowskt,

zastępca przewodnicz~cego.

sekretarz.

Czlonkowie komisy i:
WnChlV Klltylowski-Sokól,
.JIaryall Piasecki,
Stanlslnw HOZIIIIl S kł,
Sbultslaw Sokołowski.
Wltldys llllf Srtcdnickl ,
K:lzhnlerz Stroka ,
Kazimierz Szymafuikl,
!Ieksauder Yłeweger.
W ciągu roku administraoyjllego zasiadali w komisyi koledzy: Ka.zimierz Barański, Zygmunt Charszewski, Władysław
Milko i Mi eczysław Soroko.

Komisya lustracyjna:
Kazimierz Drewnowski,
przewoduiez~cy

SŁalllslllW

Wyszyfli';kl,

zastępca pn'.ewod n iczącego.

komisyi.

Wladyslaw )CObRk.
sckretarz.

Czlonkowie komisyi;
Eugenhl Iilrkłn.
K8zimlerz JJa.rteJ
JJrOIlLslaw CI&SOlfSkl,
CzesIaw Krause,
Stanlsla.w Mastalsld,
.JÓzef Roma{lskJ.
ser, Zygmunt Herzog, Alojzy J akubczak, Mlłryan Królikiewiez, I gnacy
Kubaeki, Roman Kulikowslri, Miec:/:yslaw Kurkiewic:/:, Stefan Kurkiewiez,
Ka rol POhOllki, Stanl!slaw Wąt.orski, Jan Zieliński.
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W oi"gu roku administraoyjnego zasiadali w komisyi lustraoyjnej koledzy: Kazimierz Barauski, Tadeusz Broniewski,
Stefan Kondraczek, Maryan Lenk, Aleksander Litwinowicz, Stanisław Miohalski.
Sąd

honorowy i polubowny

wybrall)' d. 30. stycznia. 1902 r.:
Stanisław Kęldcwski,

WJudyshm' Gaweckl,
, Henryk .1odkie~wlcz,
Wiktor "MlIłraś,
Stanlsl"aw HOZllltlski,

!lieczy8law Seifcl't,
Jllluceli Snil,dowskl.
Sąd

polubowny

wybl'nny dnia 26.

CZUl'wen.

1902 r.:

Józef Jbrnn,
Henryk Jodkiewicz,
WJlldyslnw KowalsIU,

Witold nlnkiewlcz,
Ml1ryulI Rembowski,
Stanisrl'w ltozJnnskl,
]lie~zyslaw

Selferl.
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Wykaz

wkładek członków wspierających

w roku admin. 1901/902.
Ko,.o,,:

WPan Alfred Beacock .
profesor Dr. Jan Blauth
" Robert Breitenws,ld
"
inż. Karol E płer
R8.fiuery8. nafty I)Fibich i Stawiarski u w Charkówce
WPan inż. Finkelstein
Witold &D8.towski
11
Krzysztof Janowicz
Swietna Kasa oszczędnosci m. Sambora

"

"
"

n

11

m.

Tarnopola

WPan profes')f Dr. St&ąislaw Kępinski
WPani Aniela Kielanowska.
WPan Edmund Krzen
A,tur Kiihnel
" BerI Laufer
" Jan Lesiecki
" Adolf Lieberooann
", Zygmunt Luks .
inż. Zyg9:!-unt Maryno,vski
Leon Mikucki
" profesor Julian Niedźwiedzki
inż. Ad8.m Niekr&sz
"
Szanowny
Oddział »Towarzystwa. politechnioznego"
w Stanisławowie .
WPau profesor Dr. Kazimierz Olearski
J)
R. Pilawski
Antoni Procner .
,
Swietna Rada. miasta. Brodów

"
"

"
,

"

,

Jarosławia.

10"110'76"10

40'10'-

10,6210'-

20'-

100'10'-

40' 10'-

10"40' 10 24
20.-

10'16"-

10'20'-

10 20"10'10'18'24
20'20"-

6l
Koro" ..

Świetna Rada miasta Krosna

"

"

"
"
"
"

"
"
"

"
"

"
WPan

"
"

"

10·20·10·10·20·10·-

Przemyśla

Sambora

" Sokala
"
" Tarnopola
"
" Tarnowa
"
" powia.towa
Brz eżany
"
Dąbrowa
"
"
Drohobycz
"
"
Limanowa.
"
"
Pilzno
"
"
Tarnobrzeg
"
" 'l'rembowla
" Ramułt
" .
Ludwik

10·40·10·10·10·10·10·20.20· -

profesor Leon SyroozYll.ski
n
Wła.dysław Szaynok .
WPani Benigna Wolska.
WPan in!. Stanisław Zdobnioki
n

"
"

Stanisła.w Żeleński

profesor Dr. Placyd

Dziwiński

.

Razem

10·129·96
30·40·10· 1191"54
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RaclLUnek wy(latkó1V administracyi,
..
'l'ow. /lPomoc Brat·

KM"o,,:

nia" w Zakopanem
Dla uczniów w 'l'ornniu
Nagroda konkursowa.
.
Koszta. dyplomu członka honorowego i adresÓW
Wydatki delegatów 'l'owarzy~twa
KOBzta podejmowania delegatów .
Koszta. telegramów, wysyłanyoh na uroozystośoi.
Ogłoszenia w "nadesIanyoh"
Koszta wieoów ogólno - akademickioh
komersu w roku 1901
1902
"
11
II
II
II
wieczorku ioa.uguracyjtlego w roku 1902.
Udział w "Krajowej spólce przyborów pis."
Na gimnazyum w Cieszynie zamiast wieno& na trumnę
9. p. kolegi Ar~ura Baresa .

20·60·-

Na.

reprezentacyę:

Wkładka. członka. wspierająoego

"

Na administracyę:
Buchalterowi za zamknięcie ksiąg Tow. za rok 19001901
II
pensyi stałej za rok 19011902
.
Portyer polit. za ol;wier. bramy i pn.. eohow.list. i oza8op,
Za nsłngę przy wiecach na politechnice
"
"
"Walnyoh Zgromadzeniach
11
"
"posiedzeniach Wydziału
Noworoozne
Za usługę przy posyłkach
,
Należytośoi manipulaoyjne w urzędach państwowyoh,
Kupno i naprawa piecz,\tek kauczukowych
"
"zamków i klnczy
"
prtyborów piśmiennych
,
"
i oprawa ksil\g administraoyjnych
Za druki
,
,
Za litografowanie formularzy
Stemple róźne
Porterya sekretaryatu
Koszta. procesów z dłużnikami Towarzystwa

10·194"10
ł82·60

40·a7·86
17·80

41·88
144'40
86'15
46·90
22·20·912·69
100,-

660·-

105·44
16·17,-

26·28'10·64
12-49
22·21'64
150·42
1aO·86
a5'1a·aO
15'40
221'62
249-31
183a·92
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Statystyka sekretaryatu.
W roku ubiegłym odbył Wydział 27 posiedzeń i
l zwyczajne i 2 nadzwyozajne Walne Zgromadzenia..
Przez protokół przeszło pism

zwołał

4.020

Z tego wysla.no:
Za.proszan n& członków wspierlljąoycb
Listów z komisyi pożyczkowej
Urgensów z Za.rząd1J. biblioteki

"

432
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z komisyi procesowej

Pozwów do sądu cywilnego
Listów w epra.wie wydawniotw
Pism do sądu honorowego i polubownego
Listów w sprawie ofiarowanych płatnych zajęć dla. kolegów
Listów w sprawie poleoeń choryoh kolegów do zakła
dów zdrojowo - kąpielowych
Listów w sprawie informaoyi o warunkach zapisu na.

Podań

o
o
o
o

protokół

podawczy

zniżenie wkładek miesięcznyoh
pożyczki

10
9

9
4

41

politechnikę

Pism do różnych Towarzystw i korporacyj
Pism do Redakoyj .
Pism w epra wach &dministraoyjnyoh
Pism różnyoh .
Razem wysłano pism
Przez

205
1.276
62

zwyczajne.
subwencYę na wycieczkI
st,ypendyą. .

53
229

174
163
2.713
przeszło:

26

179
24
7
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Podań

o mieszkania. rewersowe
O obiady rewersowe
11
przyznanie różnych ulg
Wni osków na Walne Zgromadzenia
Skarg do sądu honorowego i polubownego
n

PisIU do komisyi procesowej .

346

z o. k. sądu powiatowego
Listów w sprawie wydawnictw
"
"
"
oBsraw. płatnych zajęć dla. kolegów
"
z zapytaniem o warunki zapisu na politechnikę
Pism z zawiadomieniem o mieszkaniach do naj~i&
11
od róźnych 1.'owarzystw i korporacyj
"
w gprawach iIodmiuistraoyjnych
11

Podań różnych

Pi,m ,ó'nych .
Razem
Poleoeń
11
11

nadeszło

pIsm

do lekarzy wydano
11
aptek
I)

Tow.

16
7
12
5
17
81
15
16
30
50
175
80
53
169
1.307
496
135

"Sok6ł u

10

Zniżek

do łazienek "św. Anny" wydano
11
n
"
"Dyany".
"
""Filharmonii lwowskiej"
Ka.rt legitymaoyjnych wydano
Akoyę Tow. Przyjaciół Sztok p'ięknyoh wypożyczono razy
Członków honorowyoh liozy Towarzystwo
1t
wspieraj"oyoh wieczystych
"zwyozajnyoh
"
"
zwyczajnyoh liczyło Towarzystwo od l listopada 1901 do 1 listopada 1:J02
W oil\gu roku zmarło
Po l listopada. 1902 wpisa.no zwyczajnyoh ozłonków

Zygmunt Henog,

Kazimielz Szymollski,

z.st.. sekretarza.

sekretllrz Tow.

831
483
222
424
42
28
22
106

679
2
28

6ó

SPR AW OZDA NI E

ZA R ZĄ D U

" Dom u Teeh n ik ó w ".
Od samego począ.tku istnienia 1lDomu Techników " rok·
rocznie w sprawozdaniach Wydzialu pojawia.ją się ntyskiwa·
uia. na nDom TechnikówU., że jesl:. "ciężarem dla Towarzystwa",
że nie moze pokrywać z włQ.snych zasobów swych zobowiq;zań
i Y.:6 zawiódł wskutek tego UE\.dziaje w nim pokładane . Z dru·
giej zaś strony Zarząd Domu w swoich sprawozdaniaoh llaka.·
rza się na to, że otrzymawszy w spuści.żnie po poprzednikach
znaczne zobowifltzania. pieniężne wobec dostawców i przedsię·
biorców, musiał w końcu roku administracyjnego . wykazać
mniejszy lub większy deficyt. Wistacie stan 71Domu Techników" dotychczas nigdy nie był pomyślnym. Dla ilustracyi
niech posłuży zestawienie niedoborów, pokrywanych przez To·
warzystwo od początku istnienia "Domu Technik6w".
Niedob6r w roku 1895/6 wynosił
1896/7
"
" 1897/8
"
"
, 189819
"
1
, 1899 900 "
"
, 1900/901 "
"
10011002
"
Ra.zem

"

"

"

"
"

664K16h
1.392
33
3.093 " 42 "
1.531 " 54 "
1.548 " 29 "
2.337 " 68 "
614 " 70 "
"
11.182 K 02 h"

R6wnoważnikiem tych wydatków, ponoszonych na "Dom
l'eohnik6w" przez T owlU'zyatwo, powinny być dIugi byłych
i obecnych lokator6w Domu za czynsz i bilard.
Z zestawienia niedoborów widzimy, że "Dom Techników"
w ubieglych latach bez pomooy Towarzystwa nie mógł istnieć.
Nie wchodzimy sz czegółowo w p r zyczyny tego stanu rzeczy;

•
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Mlizem zdaniem jednak brak sprężystej i umiejętnej administracyi byl głównym tego powodem. Starając się zatem o zaprowadzenie w tym kieruuku pożądanych zmian, osiągnęliśmy
rezultaty, na mocy których możemy twierdzić, że z czasem
Dom przestanie być ciężarem dla. Towarzystwa. \V ostatnim
roku stan finansowy Domn tak się polepszył, że mimo znacznych wydatków na wyrównanie rachunku Miączyńskiego, na
spłacenie zaległych od roku 1900 p<Jdatków, na. odnowienie
sali zebrań i kurytarzy, na zakupno bilardu itd., zostawiamy
llaszym zastępcom Dom prawie zupełnie wolny od długów
wykazując przytem przy zamknięciu rocznych rachnnków naj~
mniejszy uiedobór od czasu istnienia Domu.
Zestawieni~

skarlmika Towareystwa.

Rata bankowa
Rozohód
Razem
Dochód .
Niedobór pokryty z kasy 'row.

3.532 K 62 h
6.045 " 97 n
10.078 K 49 h
9.463 " 79 "

614 K 70 h

W roku bieżącym korzystało z mieszkali rewersow yob
siedmiu kolegów, a więc więcej, niż w roku ubiegłym.
Z kroniki Domu notujemy fakt, że Dom gościł w swych
murach uozniów szkoly l'ea,\nej tarnowskiej i szkoly naftowej
w Borysławiu) przybyłych na wystawę technicznlt I Oraz wło
ścian z pod Żórawna, biorl\,cyoh udzial w obchodzie grunwaldzkim. Podczas wakaoyi letnich podjęliśmy się gruntownego odnowienia wnętrza budynku. Odrestaurowano mianowioie
i odmalowano 6 pokoi) kuchnię, kurytarze na wszystkich pię
traoh i salę zebrań. Salę, w której mieśoi się bilard i fortepian l oddaliśmy do dyspozycyi Rólka zachęty naukowej na
odbywanie posiedzel') i wieczorków. Wskutek odnowienia
i upiększenia sali stała się ona, dzięki pomocy Kótka. zachęty
naukowej, znowu ogniskiem żywego pożycia towarzyskiego
mieszkal'wów Domu.
Jako Zarz,\d, ktory bezpośrednio stykał się z kolegami)
pragn,\cymi mieszkać w Domu 'recbników, mieliśmy sposobIlOŚĆ zauważyć, że obecny Dom już nie wystarcza dla wszystkich zglaszaj,\cych się po mieszkania, W wielu wypadkach
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mu~ieljśmy odmawiać kolegom z powodu przepełnienia. Na
jedno wolne mieszkanie czeka. kilku zgłoszonych, jest to ni&wygoda. jak dla. kolegów, lak i dla Towarzystwa, tern bardziej,
że Dom może się st.ać w przyszłości poważnem ogniskiem
życia koletollskiego.
Powstała. tedy wśród kolegów mysI budowy nowego domu,
względnie zakupienia na razie nowej parceli pod dom, prowadzone były nawet pertraktaoye co do kupna tej drugiej parceli. Ponieważ jednak kwestya. ta wymaga. szczegółowego omówienia. i specyalnego zajęcia się I nadto nie mogła. być zalat wiona definitywnie w tak krótkim czasie I więo polecamy j"
przyszłemu Zarządowi w nadziei, że nasi następcy zapocz\tkuj" dzielo, ta.k ważne dla naszego iyoia akademickiego.
Jak w lataoh ubieglych, tak i w tym roku, uzysklloliśmy
poparcie i pomoc materyaIlll\ z wielu stron . Składamy zaLem
~erdecz1l6 podziękowanie wszystkim osobom i instytucyom,
które przyczyniły się do polepszeni8. staDU finansowego Domu,
1\ w !lzczególnolici Wysokiemu Sejmowi krajowemu, 'Vysokiemu
Ministerstwu kolei państwowyoh, J. W. P. hr8.biemu Adamowi
HkrzyuskiE'mu z Libuszy, W. P. profesorowi Lewillskiemn
i W. P. Lerskiemu.

Franciszek Świnki,
prl'.ewodnic~"l'y

AJeńsander

Viewl'ger.
><ekrot"r1..

Zar:>."du.

Tadeusz I:.azowslli,
,karhnik.

•

69

68

Rachunek Kas,:! Zarządu

PRZYCHÓD.

'" I
1

I

Wyszczególnienie

..;

Z czynszu, opa.lu,
użycie

usługi

6.980

2

Z opalu (węgla.) za gol:.ówkę .

8

Z

68

281

12

•

6.980

Z bilardu

5

Z

6

Z tuszu

7

Z inwentarza.

8

Subwenoya Wys. Sejmu kraj.

9

Nadzwyozajne:

1.104

kręgielni

88

281

12

88

I~ 1.l04

76

9

98

10 1

. .

200

40

Zwrot z& odnowienie pokoi

K

Na.}eżytośoi

2
8

Asekuracya. .

prawne (podatki

371 , 84
57 1 09

rządowe

gminne i

.

-

Zakupno inwentarza:

,
liczydło

Kule, kije i
lardu

99

24

9

98

10

-

200

-

78

Lampy do sali
Inwentarz drobny

4
5
6
7
1
8
9
10
11

18

50

12
28

202

18
14
15
16

485

-

98

60

-

152

07

do bi-

.

-

9.463

79

9.468

~
1-

790

1.086
1.821
44
1.821
Usługa
768"1"85 768
Oświetlenie (nafta, szkła, knot.y)
464
-i~ 464
Konserwacya. budynku .
a8-iTs"
Wydatki na kręgielnię·
as
.
80 82
Wydatki IlEL bilard
80
19
Wydatki na tusz.
19_!~

I

.

Rk

Domu (zwrot

dłużników

11

1 33

236

Wyda.tRi kancelar. i różne

474

88
64

Związkowa

42
122

l-=l-=-

Druka.rnia
P.

Miączyński

P.

Lewiński

.

.

.

.

.

.

- I-

34
09

07
74
44
85
48
96
82

88

11

38

761

02

4.
122
110

-

-

50

Administracya: telefon.
Czyszczenie dołu kloaczno

110:!=

Saldo oddane do kasy glównej
_ _ _ _'1'owarzystwa . . ' ~ 2.917 1 82

----

371
67

1086_!~

Opał (węgiel)

ozynszu) .

148

--

-

ROZCHÓD.

Wyszczególnienie

1
68

575

99 _~

Przechowanie rzeczy

----

..,"' I

Bilard
675

4

Datki dobrowolne

-

I"

K

(nafty, IIzkiel,

knotów )

•

"I

i z&

inwentarza.

oświetlenia

,

K

"Domu Techników".

2.917

82

9.463 1- ; 9.463 1 79

I

I
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SPRA WOZDANIE

ZARZĄDU

KUCHNI.

Rok ubiegły nie należał do pomy'lnych. Porównując sprawozdanie kasowe obecne ze sprawozdaniem z lat ubiegłych,
zauważymy znaczne zmniejszenie się obrotu) brak obiadów
rewersowych, a co z tern w parze idzie, zmniejszenie się wkła
dek i zwrotów długu.
Postaramy się chociaż w części wyjaśnić przyczynę takiego sŁanu rzeczy w roku ubiegłym. Spóźnione oddanie w przedsiębiorstwo kuchni
październiku roku 19CH l nawiasem mó·
wiąo od nas niezaleine, odbiło się fatalnie. Wtedy bowiem,
kiedy by} największy ruch na politeohnice, kuchnia była jeszcze
zamkniętą, a póżniej, gdy koledzy znaleźli sobie odpowiednie
obiady w mleczarniach lub restauracya.ch, trudno ich było
ściągnąć do naszej kuchni. Stan ten trwa? przez cały rok u biegly do października; obiadów wydawano przeciętnie tylko na 40
do 45 koron dziennie. Nie nawiele się zdała. zmiana. przedsię
biorcy w lutym roku zeszłego.
Stosunki się polepszyły dopiero w październiku; po raz
trzeci zmuszeni byliśmy rozpisać konkurs i zmienić przedsię
biorcę. Obecnie iloM jadająoyoh zna.cznie wzrosła i dochodzi
do 200, za obiady przeoiętnie wyptacaruy 70 do 76 koron
dziennie. Zadaniem naszych nasr.ępców będzie utrzymać ten
stan dalej. Nie mówimy o zwit;:kszeniu liczby jadających, ponieważ w obecnych warunkach i lokalu niepodobna marzyć
o rozwoju kuchni.
W każdem sprawozdaniu rocznem podnosimy kwestyę
loka.Iu, za1atwienie jej jednak od Das nie zależy. W tym roku
kwestyę tę musimy znowu poruszyć dla tego, źe nawet z obecnego lokalu będziemy mogli korzystać tylko do końca lutego.
Namiestnictwo nie chce się zgodzić, aby lokaj kuchni znajdował się w gmaohu głównym tuż obok westibulu. Na rok

:v

7t
przyszły

mamy tylko dwa wyjścia, albo dostaniemy loka.I
w suterenach szkoły, albo będziemy musieli zwinąć kuchnię,
ponieważ utrzymanie jej własnym tylko k08zl;em będzie niemożliwem dla Towarzystwa..
W roku obecnym nie mogliśmy woale przeznaczyć ja.kiejkolwiek kwoty nIL obiady rewersowe. Od poprzedników doitaliśmy tylko długi i inwentarz w okropnym stanie. Z tego
powodu musieliśmy włożyć zne.CZDI\ sumę na zakupno i odnowienie inwentarza i na konserwacYę lokalu l..-uchni. Nawet
tych wydatków nie byliśmy w stanie pokryć odrazu i zacią
gnęliśmy znowu pożyczk ę w kasie głównej.
Na. tern wyjaśnieniu poprzestajemy. Może nasi następoy
będa, szczęś liw si i może im się uda rozstrzygnąć nawet kwastyę lokalu.

Ludwik KO$sulIJ,

JOli

przewodniczący.

Kroskowslo',
sekretarz.

A!ficd III'OIfsld,
skarbnik.

Zestawienie roczne 1901/1902.

PRZYCHÓD.

~I

I

Wyszczególnienie

! Saldo z 1. listopada 1901
2 Dochod z marek
3 Wkladki człouków .

'1

Wkładki nieczłonków

fi Zwroty

długów

.

.

7 Przedsiębior8~W&
8 Potyozka. z kasy głównej

,

I

130,-

--

l,

K

54323

54323

37666

6 Druk. Związkowa (resm)

37666
-21314
-160-

100

-

164 72[ 7 Zwrot do kasy głównej
800- 8 Papiery wattośc. (kauoya

-450-

450

-

4 Konserwacya
6 Administraoya .

41

213 14

o

przedsiębiorców,

60 97
1
130:-

źona

I
1-

na ks. kasy

Saldo 31.

paźd~.

zło-

08Z.)

1902 .

1-

1- - I-

przewodlliez~cy.

',1
-

Przedsiębiorstwa

2

3 Inwentarz

12.820 176

Koss rttJJ Ludwik

K

10.47915 10.47916

1 Marki wykupione .

1

49237

6097

I

204-

49237
16442
-800:-

Wyszczególnienie

204 -

262 60

. . '.

..••.

I"I ~ I

- -4-

10 K&uoye. przedsiębiorców
_~ Ob Dl

K

19216
192116
10.72394. 10.72394
21460
38'-

6 5 0/0 od wypla~ za obiady

9 Nad,wy".;n.

hl

K

'""

ROZCHÓD.

JOO'-

100 -

30458

304 158

-

12.820 176
-

I
Iwań skl

Alfred

skarhnik.
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SPRAWOZDANIE
~omisyi

pożyezkovvej

i

dłużniezej_

Dot.ychczasowa. dzia.łalnoś6 komisyi pożyczkowej rozwijała.
1'owar:r.yst.wie V{ dwóoh kierunkach: z jednej st.rony niosła.
ona kolegom pomoo materyalną, o ile po?,walal Da to ogólny
stan kasy "Bratniej Pomocy" - z drugiej miała obowillzek ścią
gania. dlug6w ze wszy8tkich tych obecnych i byłych członków
Towarzyst.wa, którzy nie dotrzymyw&li zaciągniętyoh zobowiąza.n
pieniężnych. Nie wchodzimy tu w rozstrzygnięcie kwest.yj, o ile
poprzednicy Da",j starali się wywiązać z włożonego na nicb obo·
eię w.

wiązku,

jak

również,

czy dostatecznie

nęli w

energiczną akoyę

rozwi-

kierunku śoi4gania długów. Niezaprz8Czonym jednak jest
faktem I że w lataoh ostatnich komisya pożyczkowa odgrywała
zbyt slab" rolę w ogólnej działalności Towarzystwa., nie mogąo
wprost wywiązać się z włożonego na nią zadania. Dług 6w ści,,·
guięto za mało, potrzeby zaś Towarzystwa rosły nieproporcyo+
nalnie do funduszów, jakiem i mogliśmy rozporządzać; odbiło się
to smut.nie i na budtecie komiByi pożyozkowej. Nie mogIło podołaó drugiemu swojemu zadaniu, mianowioie śoiąganiu długów,
komisya tern samem nie byla w stanie wypełnić i pierwszego
swego obowiązku, ostateoznie najwBŻniejszego, niesienia pomooy
materyal.nej, przyn"jmniej w stopie odpowiedniej do wzrastającej
liczby odonków Towarzystwa. Ponieważ kwestya dłużników stawałaVJię coraz więcej aktualnI!., zaozęto poważnie myśleó nad
usunięciem tego hamuloa w rozwoju "Bratniej Pomooyll tembardziej, .te dotyohczasowe próby Akutecznego załatwienia sprawy
powy!szej nie doprowadzily do oelu. Upatrywanie jedynej przyozyny zła w niedostatecznej praoowitości odpowiednioh fuukoyonaryuszy komisyi, okar.al'o się jednostronnem i niewystarczajl\oem, same zaś, ozęsto przesadne, ubolewania uad maI" energi",
~Z€

...

"lo

Co

,j

"I.

~ <lZPłlł.~1 ~

wladz 'l'owarzystwa, nie mogly prowadzio do pozytywnych rezultatów. Sci~ganie dlugów wymagElolo rozpoczęcia. odrębnej, spef'yalnie 7.organizowanej i energicznie prowadzonej akoyi i dlatego komisya pożyczkowa, maj~c do spełnienia wiele innyoh
obowiązków, wywiązao się należycie z tego osta~niego uie mogła.
Wytworzyła się tedy potrzeba. utworzenia speoyllowego oialq"
kt6reby zajmowało się wyjątkowo sprawą dłużników, co też nastąpiło na. dorocznem Walnem Zgromadzeniu TowarzyBtwa
tv formie uohwaly, powołującej do życia t. zw. komisYę procesową.. I rzeczywiście, działalnośo tej komisyj okazała się wielce
dodatnią w To :varzystwie. W skotek energicznie rozpoczętej
akcyi, zwroty długów poczęły wZrA.s~ao i pozwoliły Wydziałowi
pl'zeznaczao większe kwotoy na potyozki zwyozajne.
Wyjaśniwszy w ten sposób ścisłą. łącznos6 i zależnOŚCI ja.ka
musi istnieć i istnieje między komisyą. pożyczkową a. proceso\v1h
przystępujemy do sprawozdl\nia z działalności naszej za rok ubiegły. Już Uli, samym począ~ku naszego urzędowania poruszyliśmy
mysI ścisłego rozgraniczenia działalności w obu komisyach w interesie jaf;nośoi i produktywnośoi samej praoy. W skutek tego
n& jednem z posiedze.li Wydziału uchwalono ograniczyć działa.ł
nośo komisyi pożyczkowej w ściąganiu dłogów do wysyłania
przedwstępnych urgensów wszystkim tym dłużnikom, względem
których nie zachodzi potrzeba rozpoozęcia euergiczniej"zej akcyi
przez komisyę procesową. W myśl tego wysłaliśmy do til.kich
dłużników 06 upomnień. 'l'aka stosunkowo mała ilo;6 wysłanyoh
urgE.usów może ponownie na!lUDl\o myśl, że za mało działaliśmy
w tym kierunku. Zmusza to nas niejako do usprawiedliwienia
się wobec tego możliwego zarzutu i wyjaśnienia rzeczywistych
przyczyn, które spowodowały zbyt małe rezultllty w danym za·
kresie naszej działalnosci. Przedewszystkiem objęliśmy urzędo
wa.nie zbyt. późno, bo w kwietniu b. r. Następnie, wypadki natury ogólno- ",kadt!mickiejl które miały miejsce w naszej szkole
w ubiegłym roku, jak zwykle ujemnie odbiły się na. calej dziaIlI.1ności w Towarzystwie I a. więc i nllo komisyi pożytlzkowej.
Główna. zaś przyczyna leZY w tem, że wszyscy pra.wie dłużnioy
ze zn.aneini adresami przeszli do komisyi procesowej, zostali nam
przewaźnie ci, do których można bylo wysyła.o upomnienia ~ylko
po utrzymaniu pewnych adresów, 00 też w miarę możności ro~
biliśmy.
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Prowadzenie ksiąg dłużników w roku ubieglym zostało powierzone buchalterowi Towarzystwa, który wiele starań przyło
żył w oelu usunięcia błędów przeszłośoi. Poniewa.ż, śoi~le biorąc,
dział tell obecnie do nas nie należy, więo ograniczymy się nA.
skonstatowaniu, że wiedza faohowa oraz wzorowa pracowitf\SC
kolegi buchaltera pozwala nam przypuszczao, że w bardzo krót·
kim czasie wspomniane księgi będą przyprowadzone do wzoro
wego porządku.
Przeohodzimy natomiast do udzielonyoh przez uas pożyczek.
W roku ubiegłym rezultaty naszej działalnośoi co do niesienia
• pomocy materyalnej kolegom pot.rzebująoym, były znacznie
większe, niż lat poprzednioh, a to z powodu lepszego stanu kaRy
1'owarzystwa.
Posiedzeń odbyliśmy lO, na których staraliśmy się w miarę
moźności przyjść kolegom z pomocą ozy to pożY<f.zkami zwyczajnemi, ozy ryczaltowemi, czy też mieszkaniami reweTsowemi it,L
Podań w ubiegłym roku mieliśmy:
o pożyczki zwyczajue
179
16
o mieszkania rewersowe
o obiady rewerlS'owe
7
7
o atypendya
o subwenoye na wycieozki naukowe
24
razem
233
Nie mogliśmy z różnycb powodów uwzględnia 19 podai!.
Na 214 podań odpowiedzieliśmy przychylnie w formie różnyoh
potyczek UfI. ogólną sumę 10.173 kor. 57 hfl.l.
Rfl.chunki następujl\cyoh dłużników zamknęliśmy:

Bez straty:
Ajdukiewicza Kazimierza,
Czajkowskiego }Gkołaja,
Ohodkiewicza Olgierda,
Arvay'a, Jerzego,
Berenfelda. Mort.k.i
Chmurskiego Władysława,
Breitenwalda Roberta,
Cbromińskiego Edmunda,
Bratro 'Emila,
Oiohockiego Otmara,
Bigo Władysła.wa,
Daniłowioza Włodzimierz&,
Bąozalskiego Wiesława,
Dziubiuskiego Waclawa ,
Bnkasiewloza Sł,anislawa,
Dworskiego Aagnsta)
Bańkowskiego Feliksa,
Dembowllkiego Felioyana,
Beresa Artura,
Dworzańczyka. Zygmunta,

76
Dyduszyńakiego

Jana,

Dydyńskiego Włodzimierza,

Eberle Jana,
Edelma.ll& Adolfa,
Freudenthala. Szymona,
Filasiewicu Klalldynsza,
Gordziewiczllo Emanuela,
Grocha Leona,
Grabianki Mikolaja,
Gut;kowskiego Stanislawa"
Heinrioba. Zdzisława,
Uerbsta Edmunda,
Jaworskiego Ignacego,
Jarymowicza Emanu~a,
Jurkiewicza Wq.cława,
Kriigera Aleksandra,
Komornickiego Stanisława,
Kleinera Izaaka,
KorasiewiczfL Antoniego,
Kuschee Tadeusza,
Kampla Leona,
Kiihnela Wacława>,
Kostki J aua,
Kriblera Henryka,
Kłodniokiego Władysława,

Kubickiego Zygmunta,
•
Koleńskiego Gustawa,
Kudelskiego Jana,
Kub:!!& Ji'ranoiszka.,
Kolbuszowskiego Miohała,
Kulinskiego Bogusł&wa,

Langie Jana,
Lewaka Antoniego,
Lesieckiego Jana,
Luka8& Adama.
Lacka Henryka,
I..aszkiewioza Stanieława,
Majewskiego Tadeusza,
Moszoro EugenIUsza,

Mydlarskiego Tadeusza,
Makowskiego Edmunda,
Merunowioza Adama,
Mikuokiego Jana,
Miohalskiego Stanisława,
Malisza Eugeniusza.,
Nelkena Sa.muela,
Niedzielskiego Ka.zimierza,
Nanowskiego Stefana,
Nitaoho. Henryka.,
Nowickiego JÓzeła. ze Stanisł.,
Obogiego Oswalda,
Przybytko Stanisława,
Pannenki Ludwika,
Południewskiego Franciszka,
Przyrembla. Zygmunta,
Flisowskiego Tadeusza,
Procnera. Antoniego,
PeJczarskiego Władysława,
Pruszyńskiego Leonarda,
Przybylskiego St&nisla.wa.,
Prokopowicza. Ma.ryan&,
Parwi Wincentego,
RaozYllskiego Włodzimierza,
Rudolphi Antoniego,
lWhricha Maryana,
Rogoyskiego Tadeusza,
Redera Jana.,
Rosenraucha Leon8.,
Rollera Józefa,
Rsdlicha Leopolda,
Śliwińskiego Zygmunta W.
Sroczyńskiego Władysława

Skrzyszowskiego 'l'adeusza,
Skoczyńskiego Władysława,

Sperbera Na.tana,
Smereczyńskiego

Antoniego,
Swiutlika. Aleksandra,
Scbloss& Henryk&,

,
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Spyaza Stanislawa,
Stroki Jana,
Sternera Jakóba,
Stanko Mieczysława,
Stachnika Wojciecha,
Szymańskiego Aleksandra,
Szaynoka \Vładysława,
Smulikowskiego Henryka,
Skwarczyńakiego Karola,
Staszkiewicza Jana
Siedmiogroja Michała
Semkowa Józefa,
Soberautza Józefa,
Trapaw Władysława.
'l'arnowskiego Stanisława,

z.

Ta.rczyńskiego

'l'eodorowicza

Stanisla.wa,
Mioozysława,

Tymińskiego Stanisława,

\Va.liokiego Fra.nciszka.,
Wasiutyńskiego Antoniego,
Wątorka Karola,
Wawrzkowicz-a Stanisława,
Weintrauba nenTyka,
Wojoieobowskiego Zacharya!Oz&,
Wyletyńakiego Konrada,
Zacharyasiewicza Antoniego,
Zgorlikiewicza Władysława,
Żelenskiego St:.anisJawa,
Żylińskiego Władyaława.
strat'ł::

Bielowskiego Jana
Boguckiego Jana
Hauasera Adolfa
Kłębkowskiego Kazimierza
Kursaia Jakóba
MandJa Hermana
Rawakiego Maryana

0-62 kor.
0-06
0-40

,

0-02
O-lO
0-06

0-60

"

,"
,
,

1-86 kor.

Ogólna auma zamkniętych rachunków 134.
Listy dłużników, którzy w tym toku nie uiśoili spłaty dłu
gów, nie podajemy i odkładamy ją. do przyszłego llprawozclania,
przekonaliśmy się bowiem, że takie ogłaszanie nie odnosi wieI·
kiego skutku.

Stollislow

Bęklclł'sld,

puo..... odn. komisyj.

Wiłold Oziędziclcwicz.
sekretarz komisyi.
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Saldo z roku 1901

2

Udzielono potyczek zwyczajnyoh.

I

Wyszczególnienie

,.:i

a

,

,

4

,
,

,
,

6

,
,

6
7

-18

-

Zeslawienie za rok administracyjny 19011902,

Udzielono.

Zatem

I II.
K

\Vyszczególnienie

l

Zwrócono

pożyczek

zwyczajnych

7.69702

2.6661
6. 34

2

,

,

ryo7.e.łt.owyob

3.978 -

1-

S

,

,

kuchennych.

ne. mieszkanie

61962

4

naukowych

610

ryczałtowyoh.

Bt.ypendyjnych

Dopisano za koszta E'ldowe

1-

CD

61,712 34

zapom6g jednorazowyoh

,

Po
,.:i

h

K

-,

Zwrócono.

Razem.

wierzytelności

Komisyi

I

6

,

768 45005

249S1
72.211 ,22
wynoszą

y

186

Odpisano z powodu straty
mylnie zaliczoną do salda
z roku 1900, a spłaco ną
pożyczkę p. Jak6ba Hermana .

=1
=

Saldo z dniem 31.

1

z dniem 1. listopada 1901 .

paźdz

1902 r.

Razem.

312 60.2 18'34

-

72.211 '22
-

60.218 K 34 h
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Sprawozdanie "Komisyi nbiol'owej".
Działaluość IlKomisyi ubiorowejU ograniczyła się jedynie
do lioiągania. długów i uregulowsJliB. rachunków z dostawcami.
Pierwsza. czynność została. poleconą, Iłowo-utworzonej "komisy i
procesowej", drugą zajął ~ię Wydzial. Chodziło o uzyskanie
pożyczki hipotecznej i spłacenia dostawców, którzy coraz tIuer·
gic7.niej dopominali się o wyrównanie długów i grozili już
llawet procesami.
Po długich zabiegaoh dostaliśmy na. dom techników dodatkową pożyczkę hipoteczną w kwocie 6,<XX'.l kor. i wreszcie
dnia. 2. czerwca b. r. uregulowaliśmy zupełnie rachunki z dostawcami .
-Wobec tego "Komisya. ubiotoWa.1O m& obecnie do czynie·
nia. tylko z dwoma wierzycielami: Bankiem krajowym i funduszem stypendyjnym im. Mikolaja. Kopernika, do którego jelit
winną 1.400 koron . Mamy nadzieję, że w przyszlym roku hę
llziemy mogli spłncić te 1.400 koron, pozostanie więc tylko
Bank krajowy.
Powyż!lzą pożyczkę będziemy spłacali ratami p6trocznemi
po 150 koron. Odset.ki od tej pożyczki hipotecznej, wynoszące
,,-a 33 la.ta 4.789 kor. 22 hal., będl\ pokrywane z funduszu gwarancyjnego 3955 kor. 72 bal. Ponieważ, jak z tego zestawienia widzimy, fundusz gwaranoyjny nie może wysta.rczyó, polecsmy kolegom następcom w miarę §oil\ga.nia długów w"Komisyi ubiorowej", lokować gotówkę w Banku, aby w ten sposób uzyskać pokrycie odsetek. Zwracamy uwagę na to tern
bardziej, że fundusz gwarallcyjny może się zmniejszyć z powodu ewentualnych strat przy zamykaniu ra.chunkÓw na.szych
dłużników.

00
Od 1 listopada 1902 roku znosimy urząd skarbnika komisyi ubiorowej, którego czynności obejmuje od tej daty
skarbnik Towarz~'stwa, ściąganie zaś długów i wysyłanie ur·
gensów prowadzić będzie w dalszym ciągu "Komisya procesowali, 'V roku bieżącym, dzięki energii tej komisyi, ściągnięte
zosłalo 2.464 kor. 07 h.
Koszta. zacittgnięcia pożyczki i odsetki do 31 grudnia. 1902
wyniosły 416 kor. 93 h.
Poniiej przedkładamy rachunek kasy i bilans "Komisyi
ubiorowejll za rok ubiegły.

AleksaNder Lilll'iIJowicz,
przewodni(lz~cy

Stan czynny ,

skarbnik komisy i.

Bilans Komisyj ubiorowej.

W,smególnienie

1
2

SzymOJl col owilJ,

Tow.

.;I I
I I i'-'-'-------+------'-1
K

I

Gotówka.
Dlużnioy,

Stan bierny.

li

82143
10.034 29

-~

Fundusz gwa.ranoyjny. .
2 Fundusz im.
Kopernika
_
Długi hipoL ..

- ,-

3.9ÓÓ 72

1.4005.00010.355 72

10.35572

Powyższy

bilans uznaJemy we wszystkich

częściach

prawdziwy.
We Lwowie, dnia 31

października

AlCRsollder Litll'illOwicz,
przcwodniczl\cy Tow.

h

1

1_3
I~--c-

--

K

W,uczeg6lnienie

1902.

AUc!lol

Ługowslli,

prowadzący k><i~·gi.

za

PRZYCHÓD

~.

I

Wyszozególnienie
SIlIdo

-

)łachunek kas~ "Komis~i

?

tl. l.

li"tor(ld~

1901..

li

b

171

79

I
'2

Zwroly dłużników za rllo~y . . .!.46l- 07
Hk fundu8l<UgwRraucyjncgo:
~a. datki llIub:wyezajpl'
. ..
8 54

a

Rk długów hillot\'Cznyeh;
pot.yczka z Banku haj . . . 1>,000 _

I

K

h

\ ~:

171 1,9

2.~64.

107

8

1)1

I
5.000 -

ubioroyJej".

I

Wyszczególnienie

Spłacono:

l
'2
II

Altl!ub€'rg. . .
Bazar Icrajowy.
Beyer i Spkll

l)

11romilRki.
Fcller

'"

ROZCHÓD

217
1.867
820
784
1.656

7: Le.ufl'r .

S M.otylewski i Krr.yazkowski .
9 PiJaw"ki
10 Polocki
li Seidler..

12
18

.....

.

.'
.....
Seyfnrth iDydyń ski..
..
RI.: funlhu;zu gwaTane. :
Kupno sukna . . . . . ' .
I~O!lzta wyrobienia I?otyctki (uotaryulSz, stelD)lleJ . . . .
Koszta kupna ł1apicrow Banku
krajowego
..•
Od~etki do Slo grudnia 1902 od
5.000 K

b

. . .

.

.

. ..

-

-

- 1-

-

:o \wl - -1- - - - 7.6U

'.GH

1-1-

K

h

85
94
22

80621 69

16
7801
69 1.656

16
60

954

2Q

954 20

270
409

_
59
7i

270
409

59

29l

76

~26

77
76

291
2'28

25 47
l /iO 85
69

!lS

186

63

J(o:-zta inlaLulacyi . . . . .
U 50
14
Rk dłużników:
- -,KOSzta I!I!{lowe za procesy . .
5 50
I
Saldo (l. SI. patdziemika 19(}2.
821 48

~

I

85
217
9J J.847
22
620

SO SiN 89

fi, Gn·!;jnk.

-

K

"16 93

r. 50
821

"'8

ro
------- ~17o"

7.614

00
~
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Sl1l'3wozdallie "Komisyi procesowej".
Walne Zgromadzenie z dnia. 22. czerwoa 1901, zawieszają:c
wydawanie poleceń z komisyi ubiorowej, przeka.zaJ:o jej ja.knajszybszą likwidacyę interesów. Gdy jednak czynność ta zbyt leniwo postępowała, a. dostawcy "Komisyi" cora.z natarczywiej
pretensyj swych się dopominali, w mysI uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 31. pażdziernika 1901, ztl.ciągniętą pożyczką
pokryto zupełnie pretensye dostawoów w czerwcu 1902 r. Wskutek tego działalność k?misyi ubiorowej ograniczoną zostala. do
śoiągania zaległych rat. d!użni.ków. Po za komisYą ubiorową: odczuwać się da.wała coraz bardziej potrzeba. enel'gicznego egzekwowania. pożyczek bezprocentowych, pochodzących od roku 1861
i zaleg~ośoi czynszowych w Domu teohoików.
Z tego powodu w miejsca "komisyi ubiorowej" była. utworzona. "Komisya. prooesowa", której zadaniem było ściąganie
tych dIugów.
Z poozl\t.ku w skład tej komisyi mieli wohodzić: przewodnicząoy kOlIDsyi procesowej) przewodnicząoy i sekretarz komisJi pożyozkowej, zawiadowca wyda.wnictw i przewodniczący Za.rz,\dll Domu, a. to z tego powodu, poniewnż ka.żda. z wymienionych komisyj miała ilwoioh cUużnikÓw.
Wymieniamy tu rodzaje zaległości: 1) zaległości w komisyi ubiorowej, 2) niezwróoone pożyczki z komisyi pożyczkowej,
3) zaleglości za czynsz w Domu 'l'eohniuów, wl'eszcie 4) zaległości za. pobrane skrypta i wydawnict.wa.
Komisya ukonstytuowana. w ten sposób nie zdziala!a. jednak niol ponieważ każdy z jej ozłonków był i bez tego przeciążony praoą w swoim dziale, Z tego powodu musieliśmy jeszcze raz zmienić skInd komisyi. Obecnie sklada się ona. z przewodniczącego, wohodzącego w skIad Wydziału i oztereoh odonków stojąoyoh po za Wydziałem.

83
Po wyraźnem określeniu na jednam z posiedzeń Wydzialu
zakresu jej działania, (patrz "pr. komisyi pożyczkowej) w ten
sposób ukonstytuowana. komisya przystąpila do pracy.
Przedewszystkiem zachodziła ni6(Jdzowua. potrzeba. przeprowadzenia reform pod względem administracyjnym. Dla ułatwie
nia dalszej pracy sporządziliśmy: l) indeks komisyi ubiorowej,
uwzględniający treść pism wysłanych i nadesłanych, 2) trzy
wykELzy !l.alegającyob z ratami w komisyi ubiorowej i zwrotem
pożyczek terminowych; 3) 6 rodzai druków (urgęsów i pozwów
sądowych; 4) wykaz generalny dłuźników Towarzystwa, uwzglę
dniająo wszystkie rodzaje zaległQśoi; 5) indeks kont zamknię
tyoh; 6) wykaz dłuźników nieznanyoh z miejsca pobytu; 7) pro·
tokół i indeks dłużnikow oddanyllh do Sądu cywilnego; nadto
uporządkowaliśmy rewersy, ułożyliśmy listy \v teczki i wystosowaliśmy czterokrotne wezwania do dłużników, zamieszczone
we wszystkich pismach codziennych.
Po uskutecznieniu tyoh czynności przystą.piliśmy do pre.cy
wł&8oiwej t. j. do wysylania listów, upomnień .. Listów takich
wysłalismy 1.276 nadto załatwiliśmy 34.6 pism nadesłanyoh. Na·
stępnie przeciwko niek~órym dłużuikom zmuszeni byliśmy roz·
począć kroki slldowe. Wnieśliśmy 62 pozwy i przeprowadziliSmy
ł5 rozpraw. Wskutek urgęsów i pozwów s,\dowych zostało zamknięte 134 kont dlużników (w ubiegłyoh lataoh przeciętnie 20);
równie korzystnym byl efekt finansowy.
W ubiegłym roku zwroty długów w komisyi pożyczkowej
i dłużniczej wyniosly ł,\ozną .!jumę
11.894 K 66 h
w komisyi ubiorowej
2.464 " ~7 "
Razem
14.368 K 63 h
Zwiększenie dochodu w domu techników było też ozęściowo
zasługą. komisyi procesowej.

Hcmyll Pe/czorski,

.'ldolJl JJzi",iJlslu:

przewodniczl"\l:Y komibYi.

sek.nltarz.

•
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SPRA WOZDANLE BIBLIOTEKI.
Praca nasza w ubIegłym roku administraoyjnym, po za
wprowadzeniem pewnych innowacyj, zwrócona była. na mmnięoie
tyoh wadliwości w ustroju Biblioteki, kt,6re pozostały z lat po·
przednich i które uniemożliwiały prawidłową jej działalność.
Usunęli.ilmy przedewszystkiem wadliwy system w nabywaniu no·
wych ksi(żek. Wielu z posród stars7.ych kolegów przypomni sobie, jak drugo dawniej trzeba było oczekiwać na now't ksi,\żkę.
Kto chciał przeczytać nowośc, musiał zwracać ~ię do bibliotek
publicznyoh, gdy~ w naszej bibliotece książki ta.kie pokazywały
się zazwyczaj dopiero po kilku tygodniach, a nawet miesiącach.
PrzyczYJll\ tego był wadliwy !lystem administraoyjny, każda bowiem śWIeżo wpływajllclI. do Biblioteki k~il\żks. musiała by6
przedtem przeczytana przez wszystkich członków komisyi bibliotecznej, następnie szła do oprawy i dopiero bywała oddawaną
do użytku kolegów. Ponieważ taki system w wysokim stopniu
utrudniał kolegom badauie najnowszych utworów literackich,
a. przez to samo zmniejszał znaczenie biblioteki, zmuszeni byliśmy
gruntownie go zmienić, skrócając całą; proceuurę do trzech dni
potrzebnych na. zakupno i oprawę; komisyę za~ bibliotecznf\
skłoniliśmy do tego, by pojęcie o wartości ksi"f:ek z innych
źródeł za.c:t:erpywala.. Bezpośrednio ze spra.w" Fowyf:sZł\ połl!.czyla.
się kwestya. samej komisyi bibliotecznej, która był" ciałem cięż 
kiem, a tern samem nieodpowiadającem swemu ZAdaniu. Wobec
tego Zarzl\d Biblioteki w porozumieniu z Wydziałem Towarzystwa dawną komisyę zreformowal, powołująo na miejsce ustępu
jl\cych członków, kolegów odpowiada.jl\cyob w zupełności włożo
nym na. nich obowiązkom . '1'0 też sumiennoM w ocenie książek
przez nowych członków komisyi nie ma.ło przyczyniła. się do
rozwoju Biblioteki.
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Po objęoiu Ilrzędowauia. by1ismy również niarniła zdziwieni
inwentarzy wszystkich działów Biblioteki. Inwentarze
działów B i C znajdowały się w !łtanie bardzo lliepomyślnym
inwentarzy zaś działu D nie było wcale, wskutek czego dział
powyższy woale uie funkoyonował. Zarzl\:d Bibliot"ki przedsię
wzi~ł natyobmiast odpowiednie kroki, wskutek czego brakujące
inwentarze były uzupełnione, a dzial D do użytku kolegów oddany. Zaznaczamy również I iż zaprowadzona. w zeszłym roku
administracyjnym lIKsil\źka. zamaw iań ll okazała. się niepraktyczną,
ntrudniającl\; wypożyczanie ksią:ilek i do tego stopuia tamujt\Oą
prawidłowy ruoh biblioteczny, że Zarzl\d zmuszony był znieśó
s~anem

tę innowaoYę zupełnie.
powiednią.

Natomiast

nowości będlł

opatrywane od-

pieczątką,

a. termin przetrzymywa.nia. takiej książki
skróoonym do czterech dni, 00 da mot noM prędSzego obiegu
książki pomiędzy kolega.mi.
Wreszcie, niezależnie od usunięcia powyższych przeszkód
wprawidlowej dzi&l:alnosoi Biblioteki, Za.rzI\U tej ostatniej powzi ą.t myU wydrukowania katalogów w~zystkicb działów biblio.teoznyoh. Praca na.d tymi ka.ta.logami poohłonęła nam dużo ozasu,
dzięki jednak pomocy kolegów Rozmuskil:!go i Vieweger,. została. obecnie ukonozon&.. W teD sposób damy czytelnikowi motnos6 poznania ducha. Danej biblioteki, a przyszłemu Zarządowi
znacznie uła.twimy wypożycunie książek.
O reformach, udogodnieniach mniej ważnych nie mówimy:
rzucają się one w oczy każdemu, kto zwiedza naszl\ bibliotekę.
Przechodzimy natomiast do omówienia. ruchu bibliotecznego
w roku ubiegłym.
N& 579 członków naszego Towarzystwa. korzystało z Biblioteki 615, Książek wypożyczono;

z

działu A

"

•

"
Przeciętnie

wypada:

n&

6.947
1.147
174

B
C
D

86
Razem

7.354-

każdego kolegę, korzystającego

z Biblioteki

86
z

działu

,"
"

A
B

11'4.4 ksil\;tek
2·33
0·33
"
017
"
14-27

"

C

D
Razem

Stosunkowo małą liczbę ksil\Źek przeozytanych z działOw
C i D możemy objaśnić tem, że dział D z powodu prao nad inwentarzem, był większl\ część roku zamknięty, 8. dział C mieszOZI\OY w sobie książki faohowe, ze względu na nasze szczuple
środki materyalne, nie może oczywiście wytrzymywać konkurenoyi z bibliotekl\ Szkoły.
Podozas naszego urzędowania do Biblioteki weszły książki
De.stępujlł ce :

Z

działu

A.

463. d' .A.mllłtleiQ Gabr.
Ogień.
1174.
Lust.
•
"
1216. rl..4..urefJilly Barbey - Die Teu.6.isohen.
1846."
, , - Kawaler des Touches.
1281. .A.ugustllnoloic.e Jan - Pociągnięcia pędzlem.
18OS. ,At1Ititt!utroUJ - Gospoda Obmanowy.
21 8-219. Basl!a St. - Przez Sudan ogniem i mieczem.
288-299. BaJJin-Rene - Rodzina Oberle.
498. BjiirostjCNIt! Bjornsąn - Laboremus.
, , - Arne. Eiu proz1. Bursch. Die Neu1220.
"
ferOlll.blten. Zwiscben den Sohacbten.
Eiu Falissement. Das neue System.
414. Bra'.5evetłc,. - Finlandya.
1311. Bietkr E. - Życie.
1387-1338. Bogurad Jer,g - Pro Chrieto.
419. C,ecI. SuJiatopelk - Jastrzęb oontra Hordliczks..
485. Dante Aligl.ier' - Nowe życie.
1227. D,wost 1~. - La sooialiste.
1266. D!lgasi1it
A. - Dramaty łobędzkie.
1274.
"
"
Gody życia.
1835.
"
"
Margiela i Margielka.
1836.
II
•
Nowele.
1288. Danilo",~-Se,..elbicki - Półtony.
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liJ23. Danuowski Gf. - N ego.
1314. Dostojewski - Białe nooe.
1269. Debit/ska Rawice B. - Nowele.
270. Elce - Piesni intrllza.
1277. Eurypides - Cyklop.
1300. BBleja - Fuga B a cba..
267. Faust L. - Hajdamak.
231. Gom"licl~i, W. - Wybór wierszy.
1282.
n
n
Biała.
1268. Grabowski Tad. - Przed laty.
1232-1234. G-rusf!ecki - Więksl'.ością.
1266.
n
- W st.arym dworze.
1239--1241. Glilisli K. - Ceoora.
1248. GfJsiorowsl.-i W. - Huragan.
1261. Gorkij M. "- Razskazy.
1272,
n
Der Ballunke.
1309.
n
Zapreszczonnoje.
1310.
"
- Ignacy Gordiejew. Bajka. Zwiastun burzy.
Historya (} grebnyoh klamrach.
1312.
n
- W stepie. Pieśń o sokole. Czotko8z.

1257. Gawalewics M. - Oma.
1270. Germ"'ł J. - Dramat.
1278. GriJlpal.;:er F. - Biada kłamoy.
180!. Gr.udziliski St. - Świat i pustynia.
1807. Garbarg Arfie -- Utracony ojciec.
1847. GreegoriJBWski - Nowela i fragmety.
310. ElQ(""an K. - Wieczory literaoko·a,rtystyozne.
661. Hartl,cben O. E. - Der rOmisohe Maler.
1263.
n
Die Gescbicbte vom abgeriss. Knopfe.
1249. Ilejermans B. - Nadzieja.
1285. BCf'tll J. A. - Z teki wrażeń.
660. Haggarcl Rider - Beatrioe.
13B3-1384. HoUender - Der Weg d(is Thomas Truck.
1222. Ibse'ł H. - Nordisobe Heerfahrt - Komedie des Liebe.
122B-1224. !) - Brand. Kaiser nnd Ga.lilA.er.
- Die Wiedente. Rozmerscholna. Die Frau v.
1225.
"
Maer. VoJkefeind.
Die Glutzen der Geaelschafli. Der Rum der
1267.
"
.rugand. Geepeneter.
l)

-
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1324. JbStn II. 1331.
n
13~7. Jal!ieńczyk

Dzika. kaczka.
Rycerze półnooy.
- Dziesięć lat niewoli moskiewskiej.
Księga {łuszczy.

1292. Kiplin!J R. -

1247.
"
n Tajemniczy naszyjnik.
1255 - 1256.
n Kim.
1268. Korsumioloska JaUw. - 'l.'rzy listy Naroyzy.
1283. Kreclłowieck, Adam - Fiat lux.
1299. KosiakicWłcl1 J. - Gąsiorkowski.
1236. Kasprowicz J. - MiłoŚó.
1360.
...
n
Salve Regina.
1362. Kau:ec/,;i Zygmullt - Dramat Kaliny.
377. Lorentowicz - Wybór nowel francuskich.
48S. Lot4ys Pie"e - Idyllon.
1313. .lJlaeterli'lc/'; M. - Intruz.
1228. Guy de 1JJaupassa/it - La main gaucha.

1250. Mirbeau O. - Die Badereise eines Netlrastbenikers.
1264. JlIaslołoski W.
Wiarusy.
1268. Mici,isk, Tad. - Nauczycielka..
351. Multatl4li - Wybór pism.
872 873-874. Ks. Margatiski Boi. - Ester
1244. Morris lV.lliol1ł - Wieiłoi z nikąd.
1626. Maskon' - Sybir.
1846. Ml.tlermilch - Smutne dusze.
1246. NOfO"iskł Jó~ef - Żyoie i m!Lrzenie.
1254. Nemozłcl1 - Zaletnyj kupczyk.
1286. Niemo-jewski A. - Familja.
1287,
n
"
Rokita.
..
..
Legendy.
1237.
..
Dzień on, dzień gniewu pańskiego.
1232.
1848. Nitdiwitdzkł L. - Jedyne dziecko.
1246. Nowacz!piskł - Małpie źwierciadło.
13tH. OgłlłSkł - Kontrymowioz. Ksil\źe Hołuba.
1260. POIJ Ałum Ed!Jar - '~Iorderstwo na rue Morgua.
1261."
~
"
- Nowellen.
] 275. Prsybysxcloska D. - Krt\oze goia.zdo.
1279. Przybyszcwskł Si.
\V godzinie cudu.
" N a . tym padole plaozu.
1217.
"
1242.
"
" Z gleby kojawskiej.
B
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1318. Prsybyszewski Sł. - Na. drogaoh duszy.
71
Synagoga szatana.
1819.
1349. Prevost M. - Fryderyka..
1235. PCI'Byńsl.j Włoda. - Poezje.
•
207. l'cun St. - Olympia. 'l'hierb!l.ndigerin.
37~. Bastand Ed. Romantyczni.
1290.
"
, , - Orlątko.
1344. RodBiewicz )Jf, - Wrzos.
1273. Rakowski K. - Na bezdro,iach.
1291. Reymont Wł. - Przed świtem. Pewnego dnia. Sprawiedliwe.
1304. Rydel Łucyan. - Utwory dramatyczne.
1305.
"
"Głodowa. pożyczka. Pozytywizm
"
w praktyoe.
167. Scwer
Jedna. noo w TJondynie. Pan Piotr.
158.
"
1296.
Bratnie dusze.
- Nafta. .
1293-5.
1297.
• - Matka. .
1353-4."
- Dzielna kobieta.
167. Sar,.(mko R. - Me.lżeństwo mieszane. Zemsta. rywalki.
Pan August Gorączka. Szozęśliwy.
204 - 205. Sielski J. - W pół drogi.
1320-1322. Sienl.iewicB 11. - LISty z Afryki.
208. Steinbeck - Eill tidelis GM!i.ngnis.
1271. Smac:miński. Al. - Nowele.
1302-1303. Sloń.cecwslm K. - Studeutki.
1339. Sierouewski - Powiesoi chinskie.
1329. Sklavus WiesI. - Ugodowcy.
1218. Słritlberg JJ:ug. - Die Leute auf Hemso.
1238. Staff Leop. - Mistrz Twardowski.
1252. Swirskij A. J. - Smertna.ja. kaźń.
1262. Sclmit;!ler Artt'r.
1276. Ssmt.kiewic/J - Jeden z wielu.
1356-6-7. Tołstoj Lew - Aona. Ka.reniua..
1226. Turgnat' J. - Derniere idylle.
1284. Tatmajer K.
Pauna Mery.
" - Zawisza Czarny.
1289.
"
1326.
D
, , - Noce letnie.
D
1342. U,baJlowska Z. - Wszechmocni.

"

",

90
418. lVybrallowsk': A. -

306. Wyspiatiski St. 1328.
1316.
13 17.
1316.
1341.
1342.

n

"

-

Ongi w dworach i dworkaoh szlach.
Protesilas i Laodamia.
Kląt.wa.

lVierzbiwlski M. - Akwarele angielskie.
WUłSajew W. - Zwierzenia. lekarza.
, , - Zapiski wracza.
•
lVasse"n/u1n J. - HisLorya młodej Renaty.
Weysse"holf J. - Spra.wa Dolęgi.
1229. Zola Emil. - Odprawa .
1230..
, , - Podbój Plas88,us.
1208·9. •
.. - Pieni"dz.
1280..
, , - \Vzoiesieonie się Ro.ugonów.
1340."
, , - Błf\d abM Moureta.
1248. Zapolski' Gabryela - l\Iętczyzna.
1330.
II
II
Przedpiekle.
447."
"
- AnŁ,ysemitllik.
1298. Znic8. - Uśmiech życia.
336. Żeromski Stelan - Utwory powieściowe.
1116. Żuławski Jer.y - Poezje.
1219. Żmudzki Waclmo - Niedola.
1268. ŻiwotOID
Pirat WIss.
1268. ...
Pierwszy uczeó.
607.
Zakopianka.

Z

działu

B.

366. Ks. Adamskł - Stndyum o dnszy ludr;kiej.
1036. Dr. Altenberg O. - Zagadnienia praktycznfl z psychologii
wychowawczej.
1030. Askenazy SI. - StO Jat r;at'Uldu w Królest.wie Polskiem.
1020. Balicki Zygm. - Egoizm narodowy wobec etyki.
197-198 .1JeaUtu LerQ!I - Nowe społeczeństwa. anglo!'la.ksońskie.
1026 Beneclyktolcłc.J - Stanisław Witkiewicz jako krytyk.
383. Dr. Bicgel,.isen - Wiliam Sr;ekspir.
1062. Bios lViII,cl", - nie deut.8obe Revolntion.
1037. JJr. B(mgle - Idea równości.
306. Br(mdes Geo-rg - BjOrnst.jerne Bjornson.
114. Ch,-nielowski P.
Estetyka Mickiewicza.
865.
•
Najnowsze prądy w poezyi naszej.
1019.
•
Dramat. polski doby najnowszej.
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t050. Ciesikowski A. - Ojcze nasz.
a70. Dr. DaszYliska Zofia - Zarys ekouomii społeoznej.
847. Engels Fr. - Wojna chłopska w Niemczeoh.
384. Dr. Falcketiberg - Historya :filozofii nowożytnej.
1013-1014. Feldman W. - Piśmiennictwo polskie ostatnicg lat
2Q· tu.

1031-10313. Gadon L. - Emigracya. polska.
248. Galecki, BytkolOski, Ohmielowski. - Żeromski, Przybyszewski, Wyspiański.
1060. Gomme G. L. - Folklor.
10M. 1!r. Górzycki Kas. - Zarys historyi chłopów w dawnej
Pohcce.
1049. Greegoreewski 1. - Rok przewrotowo
962. Delio Ernest - Z życia. i ze sztuki.
1016. Dr Detme ani Rhy,m - Wiara w djabla czarownice.
1012. Hoeaicł Ferd. - Sienkiewicz jako feljetonista.
338. Isaie10 A. - Naczata. POlitcz6Skoj ekonomii.
369. JablQtlotoski Wl. - Chwila obecna..
1048. Judt J. M. - Żydzi jako rasa fizyczna.
1024-1025. Kactkowski Zygm. - Kobieta w Polsce.
277. Ka"tsky Km'ol - Zasady soojalizmu.
1017. Kla€S!ko - Pisma polskie.
1035. KOllop'licka M. - Mickiewicz) jego życie i duch.
1039-1044. K"reon T. - Wewnęt.rzne dzieje Polski za Stani.
sława Augusta.
1057. KOł/!alcUJllki M. - Rozwój sto8unków ekonomicznych w zaohodniej Europie.
1022. KotlowslU W. lit.
Z haseł umysłowości współczesnej.
1011. Kulczyckł L,udwik - Anarchizm współczesny.
1038.
Współcze!Jne pr~dy umysłowe i po.
"
lityczoe.
222 Lt1caltl lJlicJUJ.ł, - KilkI!. my8Ji o błędnych kierunkach
w społeCl:eństwie.
was. LeIces Jersy - Historya filozofii od Talesa do ComŁa.
1052. Liebk,.ec/it lV. - Odbndowaoie Polski.
1053. LimłltlolCski B. - Socjalizm. Demokracja. Patrjotyzm.
1046.
11
Historya demokracyi polskiej w epoce
porozbiorowej.
1063. Lisso!faray
Gesohichte der Kommnne von 1971.
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1023, Litwin - WartoM pieniądl:&.
1015. Mach E. - Odczyty popularne naukowe.
1028. Jfajcwski E. - Starożytni Słowianie na ziemiach dzisiejszej Germanii.
274. MN"cier B. - Logika..
328. Mercier - Kryt.erjologia.
1018. JJlorris IV. - Sztuka. jej troski i nadzieje.
179-180. JlloUfU Eug. - Stanislaw Poniatowski M. Glayze.
1021. Neuwert-Nowac':Y1iski - Studya i szkice.
961. Nowi/iski J . - Przybyszewski.
960."
Sienki.ewicz.
2~. Olsza1llowsk~ B. - Prawa lIo ziemlewładnieniu.
1045. Olu8wsk. J. - Biurokracj'a.
1059. Piastun - Spór czesko-polski na. SiElsku Cieszyń9kim.
1029. Popluroski J . L. - Życie i czyny pulko Zygm. Miłkowskiego.
971. Poradnik dla sa mouków,
1034. Potocki Ant. - Ma.rya Konopnicka. - szkic literacki.
329. Pywodzic s KosarzCI/,u - Krótki zarys walki zasad w Europie.
288. RetalI - Das B~oh fiber die Ehe.
1054-1055. Ra1lke Leop. - lIistorya Papieży i papiestwa..
1064. lłusk.in John - Et.yka pyłków.
339. SeJmr Erns! - Von dem Siun und von der Scbonbeit der
japanisohen Kunst.
1047. SieroSllewski W. - 12 lat w kraju Jakutów.
1005-1007. Ssojtlocha K. - Ja.dwiga i Jagiełło.
19. Tlumlus Feli:c - Kształcenie uczuć.
392. L. TołiltOj - Zagadnienia seksualne.
316. WiUe S. - Samodzierżawie i ziemst.wo.
1027. WQem.amł K . - Czego nas uczą dzieje sztuki?
1061. Dr. Zimmermmlll - Groaser deutscber Bauernkrieg.
105'3. Żulall:ski J. - Benedykt Spinoza - człowiek i dzieło.

Z

działu

C.

391. Pro( D;:iwi,iski Placga - ·Wykłady Matematyki.
400. Uwl - Zarys nauki o skalach.
398. Prof. NiedEwiethki - Geologia.
402-403. Prof. Dr. T/uulie - Mosty sklepione.
401. T,ejclosicwic~ - Objasnienia do mapy geologicznej .

•
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Z

działu

D.

65. Ateneum r. 190L
123. Biblioteka. Warszawska ". 1900.
1901.
124. 125. 126.
•
"
"
190i.
127. 128. 129.
"
704. 7Oń. 706. 707. "Chimera. r. 1901.
Kraj r. 1901.
670. 671. 672. G73. Neue Deutsc.he Rundscbal1 .
648. 649. 650. 651. Przegląd Polski r. 1901.
652. 653.
, , / 1 7! 1902.
682. 683. 698. Pamiętnik literaoki.
666. 667. La. Revue et Revue des Revues r. 1901.
196. 197. Tygodnik iIlustrowany 1901 r.
198.
/I
1902 "
319. Wędrowieo 1901 r.
418~ 431. Wisła. 1901 r.
432.
,,1~02 II
698. Zdrowie 1902 r.
669. Żyźń 1902 r.
690. 691. 692. Zeit!lchrift dea Yereines Deutsoher Ingenieur.

"

"

Opiera.jąc się na. tem fa.ktyczllem przedstawieniu ShaDl1 Biblioteki Towarzystwa., z przyjemnośoią stwierdzamy ll omyślny
rozwój powierzonego nam działo, Musimy również Z8.ZUELOzyĆ, że
tak znaczny procent korzystających z Biblio~eki !Świadczy o wzmo·
żeniu sif; wsród kolegów potrzeb duchowych.
Obecnie biblioteka nasz& zajmuje pod każdym względem
jedno z pierwszych miejsc pośród bibliotek innych 'l'owarzystw
akaclemiokich.
Z powierzonych nam czynności staraliśmy się wywi~za6
jaknajlepiej. Jeźeli jednak nie zawsze mogliillDy stać na. wysokości swego zadania, winne w tern trudności, jakie Dapotykaliśmy w swojej dzill,łe.ln08Ci.
A więo przedewszystkiem oiarmoŁa
loka.lu, oprócz tego lokal naszej biblioteki posie.da inuą wadę,
mianowioie uie możemy go w porze zimowej ogrzać do jakiejkolwiek znośnej tempera.tury. Nie pomógŁ 'w zeszłym roku piec
naftowy, nie pomaga obecnie i nowo ustawiony piec gazowy.
Temperatura. w porze zimowej była i jest niżej zera, co w na.jwyższym stopniu uniemożliwia gruntowniejszą pracę,
która
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wprost zagraża zdrowiu , niepodobna. bowiem przesiedzieć kilku
godzin w bibliotece bez narażenia. się na. ciężkie za.ziębienie.
Na jedul\, jeszcze okolicznoś6 musimy tu zwrócić uwagę
kolegów. Mamy Da myśli przetrzymywanie książek, poza termin
ostateczny oznaczony regula.minem. Żywimy nadzieję, że koledzy sprowadzł\; ten nieporządany fakt do minimum, leży to bowiem w mteresie samyoh kolegów, jak również Zarządu, któremu
przetrzymywanie książek przysparza. wiele lliepotrzebnej pracy,
zmuszając go do wysyłania kolegom upomnie{\.
W roku ubiegłym wysłaliśmy takich upomnien 205.
N& tern miejscu Zanąd biblioteki serdeoznie dziękuje ofia.rodawoom, a w szczególności JW?, Prof. Dziwińskiemu, 'l'bul·
liPIDU, 'l'alowskiemu. WP. inż, St. Ćwikłowi 'l'eof. Kornikowsklemu WP. Janowi Grzegorzewskiemu, koleżance Eugenii Kirkin, kol. Wacławowi Sokół Kutyłowskiemu, Mieczysławowi Ol·
f'za.mowskiemu) J. ZielińskiElmu, Kazimierzowi SŁroce, Staniała·
wowi Sokołowskiemu, Stanisławowi M:astalskiemu, Konradowi
Goldbergowi, Stanisławowi PloDdkiemu, Henrykowi Jodkiewi·
czowi, Sylwestrowi Pierśoińskiemu i wszystkim, którzy blj,dż
darami w postaci książek, bądź datkami pieniężnymi, przyczynili się do rozwoju Biblioteki naflzego 1'owarzystwa.
Niemniej dziękujemy Suu. Księgarniom H. Altenberga
i "Polskiej- jak również księgarniom Warszawskim i Krakow·
skim, które ułatwiły nam nabywanie nowych ksi~iek udziela I

I

jąc zniżki.

IV/odys/aw Cawecki
bibliotdó:llrz.

AIll'czys/oW IVolski
.. ast,>,pca bibliotekflofza
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Spmwozdanie "Komisyi wydawniczej",
Wobec nader malej liczby podręczników technicznych,
wydawanych w języku polskim l których brak w czasie, studyów dotkliwie odczuwać się daje, okazała. się koniecZl\ą potrzeba. utworzenia w lonie Towarzystwa. "Bratniej Pomocy~
specyalnej komisyi, kt6raby w my~l §. 1 pol. b) i d) statutu
Towarzystwal) chociaż w malej części przyczyniła. się do wydawania takich podręczników.
To też w kwietniu b. r. rozszerzono zakres działania.
Zawiadowcy wydawnictw i utworzono na mocy uchwały Waj·
nego Zgromadzenia "Komisyę wydawniczą", w skład której
weszli kol. Kaczor, dotychczasowy za.wiadowc& wydawnictw,
Sokolnioki i Przanowski').
Uchwalę Walnego Zgromadzenia, powołującą do życia
komisyę wydawniczą., przytaczamy poniżej w odezwie do kolegów, ksztcllicycb się za granicą. W myśl tej uchwały, zwr6cili~my siec z odezwą do kolegów, wydających lub mających
zamiar wydawać skrypta, prosząc ich o przedstawienie jej
pr6bnych egzemplarzy, wydaliśmy katalog wydawnictw, bę
dących obecnie na. składzie w Tow. "Br. Pomocy"' z uwzlęd 
nieniem icb treści i odezwę do koleg6w, kształcących się za.
granicą, następującej treści;

Koledzy!
%yjąc w dobie znacznego wzrostu sił na.rodowych i kuJtury polskiej pomimo cią.żącego nad nią ucisku i przemocy,
I)~.

'Towarzystwo. jl!/St: ~Popierani~
we w~bylltkioh galeziaeh wi€'dl:y ze !;zcz(gÓlncm uWbgl~ienii'm nauk fachowych i wydaw.
nictwo .~kryvtó\\' i dziel naukowych w j"zyku polskim".
1". kooptowany w rniej .. ct: kol. Staui"ława ookolowlkiego, który
I llod II i d. opiewa:

i '<k"tllcllllo

bfezygllownł.

~lem

ułatwiRuil' k~7-lll.lceuil~ tli\) młoddety
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jesteśmy świadkami

unaradawiania się naszego życia spolec;>:nago nietylko na polu literatury i sztuki, ale i w pracy z&wodowej - w przemyśle i technice.
Pierwszym i najważniejszym objawem unarodowienia zawodów technicznych, jest stopniowe pozbywanie się z języka,
jakim się one posługują., wyrazów obcych i zastępowania ich
własnymi, polskimi, bl\di nowo utworzonymi, bl!:dź też wyję
tymi z istniejącego od dawna, ale pl'zeoczonego skarbca slow-

nictwa technicznego.
W tym kierunku l)ozostaje jeszcze tak wiele do zrobienia, ze śmiało rzec mo:!m&: iż główna praca. Czeka dopiero nasobecnie wchodzące w życie pokolenie techników polskich.
Praca ta jednak wymaga od nas gruntownego przygoto~
wania, czystość bowiem języ~a, jakiego następnie używa<i bę
dziemy w życiu, w znacznej mierze zależy od dbałości o ni,!!
jui; na lawie szkolnej.
Pragnąc w tern przygotowaniu przyjść z pomocą kolegom rozproszonym po wyższych zakladach naukowych obcych,
i nie mogącym tak jak my korzystać z wykładów polskich,
powzięliśmy następują.cą uchwałę:

n W uznaniu faktu, iż Szkoła Politechniczna lwowska jest
jedynym tego rodzaju zakladem naukowym polskim i nomimunie jed,ynem ogniskiem, powolanem do pielęgnowania polskiej nauki teohnioznej, Bratnia Pomoc S.łucha.cz6w Politechniki
postanawia zogniskować w swero lonie siły i środki dla popierania tej nauki śr6d koleg6w rozprószonych po wyższych
zak1a.daoh naukowych obcych i w tym celtl wybiera. st/l,~1\ "lkomisYę wyda.wniczą!l, której pierwszem zada.niem będzie:
1. rozpowszechuienie śród młodzieży polskiej kształoącej
się za granicą podręczuików litografowanyoh, będących ua
składzie w Bratniej Pomocy;
2. wydawanie podręczników nowychI ile możności wszystkich przedmiotów! wykla.danych w Szkole Politechnicznej ze
szczególną. dbalości~ o ozystość języka;
3. zbiera.nie na ten cel funduszów' u
Komisya. wyda.wuiozB, przystf}pując do swych czynności,
podaje uohwalę powyższ~ do wiadomości kolegów, załączają.c
jednocześnie cennjk wydawnictw, będących obecnie na zbyciu,
Przytem ullrasz& kolegów gorąco o poparcie, bo jeżeli
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nawet wydawniotwa dotychczasowe nie zupełnie odpowiadają.
naszym wymaganiom. to wartoM przyszlych zależeć będzie
w znacznej mierze od liczby otrzyma.nych zgłoszeN' .
Prosimy także o wyrażanie nam opinii o wydawnictwach
dotychczasowych i życzeń co do przyszłych, a. postaramy się
ile możności wymagania kolegów uwzględnić.
Lwów, w listopadzie 1902.
Owoce dalszej naszej działalnośoi w znaoznej mierze będą
zależeć od bliższyoh i dalszych kolegów, od których oczekujemy poparcia I i to jak największego, gdyż tylko należyta.
ocena naszyoh intencyj i solidarna akcya ze strony kolegów
pozwolą nam na rozszerzenie działalności, objętej powyższym
programem.
Największą. przeszkodl\. jak, spotyka. rozwój komisyi
wydawniczej, jest zupełny brak środków materyalnych. Usunięcie tej przeszkody tez w pewnej mierze za.leży od sa.mych
kolegów. Towarzystwo po o zyniło olbrzymie wkłady na za.kupoo
podręczników na.ukowyc~, by ułatwić kolegom nabywanie ich
w spłalach ratami miesięoznemi. Koledzy jedno.k, plac,c II.
przy zakupnie, zwleka.j~ ze spłat", reszty długu, Podobnych
dłużników mamy na kwotę około 1.OCO kor. Zwracamy Da. tem
miejscu llWa.gę kolegów, mających takie zaległości, że niedotrzymywanif'l zobowiąza.ń względem Towa.rzystwa. przynosi
wielką szkodę innym i wielctl utrudnia rozwój i działanie sa.mej komisyi.
Widzimy też mde zainteresowanie się ze strony kolegów
history'ł i rozwojem 'l'owarzzystwa "Bratniej Pomooyll i naszej
Szkoły. Świ adczy o tem ba.rdzo nieznaczny zbyt I'IKsif\zki pa.mi"tkowej Tow. Bratniej Pomocy\! i "Rysu historycznego
Szkoly politeohnicznej~. Książki te, ze względu na ciekawIł
SW'ł treść, winien mieć każdy technik,' zwlaszcza., że na.bycie
ich jest bardzo łatwe, bo kosztuje zaledwie kilkadziellillt halerzy.
Również nie kupują koledzy 71Jednodniówkill, wydanej
w zeszłym roku przez Towarzyllt.wo znacznym nakładem.
W ydaniem tej książki, Wydzid w sposób trwalszy chciał
uczcić taką. wyjątkowl\ uroczystośo Tow. "Bra.tniej PomooyU,
jak 4Q·letni jubileusz. Byloby poźądanem I żeby koledzy ze
chcieli nabywać tę ksi,żkę. Mieśo i ona w sobie szereg utworów litera.ckich i zasługuje na zainteresowanie się już choćby
4
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że przedstawia. jedyną; cenn" pa.miątkę po
jubileuszowych w na.szem Towa.rzystwie.
Przechodz"c do ulepszeń, które wprowa.dziliśmy w dzia.le
administracyjnym , wspomnę tu o uporządkowaniu ksiąg i inwentarz& i zaprowadzeniu księgi dłużników. Sprawdziliśmy
r6wnież rachunki księgarń, którym daliśmy w komis nasze
wydawnictwa..
W roku ubiegłym otrzymaliśmy w darzę:
1. 180 egzemplarzy "Pomoc własna. w ekonomicznem od ·
rodzeniu kraju" od inż. Baltazara z Bogut Boguckiego.
2. 46 ta.blic do obliczania. powierzchni osuszonej dreua.mi
(układu prof. Dra. J. Blautha.) od kol. Wła.d . Falczarskiego ;
Z& kt6re wyraŻ&myofia.rodawcom serdeczne podziękowanie.

z tego

względu,

uIoczystościaoh

Zestawienie przychodów i rozchodów w dziale wydawnictw
la

Przychód:
rat d ł użnych
Sprzedano skryptów za
Darowano

rok admin. 1901/2.

Spłacono

38(H9 K
437·76 "
31·20 n
84n5K

gotówkę

Rozchód:
Za.kupiono za gotówkę skryptów
Spłaoono kolegom wydawcom
Na oprawę skryptów

1.041-42 K
437.40 n
28·36 "
1.507·18 K

Do Rku wydawców:
prof. E. Ba.ndrowskiemu

Winniśmy

38,-

Rudlłlf

Kaczor.

zawiadowca wydawnictw.

K
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Rachunek inwentarza wydawnictw.
'W yszczególnienie

Wyszcl'.eg6lnienie

Stan inW611tarza z (lnia
I. listopada 1901 r.
6.112 60
OI"z!lmano w darze;

180 eg. rPomoc własna"
46 egz. Tablica do obliczania drenów" .

4 egz. "PieM o T. RejI

tanie"
.
egz. Geologia II. (ni9kompJ.) .

126

_

1840

,
,

-

\

Sprzoo.a.no na raty .
Sprzedano za gotówkę
Darowano
Stan iiwentarza z dn.

547

24

437
81

76

l:I1. października 1902

1':i.178

20

2()

\

Zakupiono za gotówkf:

40 ogl'.. Budowa dróg
50 egz. Metod/l. W' oxa.
100!) egz. Pa.mią.t. cztel"d7.iestoletniego jnbilll-

760100-

Tow. Bratu. Pom.

USZU
słuch.

Politeelmiki .

1.210 80

2 eg1:. Analiza II prof.
Dziwiński . . .
2 egz. Analityka. 11. pr,

Dciwirisl..-i .

S

PodJ'ęeznil...-i

10 80

.

do konatr.

maszyn
BO egv.. Goometl:'ya wy.

krei\tna (II. \vyd.) . .
20 egz. Ma.tcIDa.tyka II.
n Ilg;'! Encyklopel:lya
maszyn .
.
1 egz. ,\Iat.emntyka prof.
Dz;iwińskiego

8

40

"

-

474

-

200

-

'"

-

12

Dopisono:
l egz. Teorya nawioI'7..
chni (niekompl.) . .
l 20
j egz. Księga pamilj,t.k.
, GO
Towan:yst;wa (opr.) .
t eg?. Księga. pami"tk.
Town.rzystwn. (uioopr.)
l
28 egl'.. ObjaśniCllin. do
obrazów Matejki_-'-"-I_--",+~60",

Razem

Stan inw(lubu:zll,

lUD"

7.

40

L--I_I_
Razem.
O.I\)4 l..:!!

dniem l. lil:ltopada. 1902 . . 5.178 K 2:0 h .

•
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IN WENTARZ WVDAWNICTW
słuchaczów

Tow. "Bratniej Pomocy"

Podlug

'Vyszczogólnienie

Wyszczeg6lnienie

politechniki.

wykładu

C.na
egz.
K

Nauki matematyczne:
Ana.liza. n.
Ann.lityka II.
Rcpetytoryuru ruatcmat.
eJcnH'ot.
Matematyka. kurs lI.
Analiza li.
Analityka ]J.
(Linia st,reZlla)
Teorya rJwoau rMmiczk.
Repetytoryum matemtlt.
wyt9zej (rachunek róż·
nic:.:.k. i całkowy)
Teorya wyznaczników
Tcorya linii i pow. krzyw.
Geometrya wykreślna
(wyd. stare)
Geowetrya w·ykreślutlo
(wydania I.)
GeometTIa wykreśllltlo
anie li.)
cchanika

IJro!: Dr. P.

"

Dziwińskiego

"

"

"

prof. Dr. St. Kępiński('go
proł' Dr. Za.j ączkowskiego

"

"

"

"
" O,.

,, 'O
20

"

"

h

2 40
10
l

-

.,

~

~

..
N
o

-''"" K'h
~

S
S

,

"

prof. O,.

"

'hl

"
"

"

"

Ła.zll.rskiego

"
"

prof. Tad. FietUera

16 20
12 00

12 -

20 200 -

12

2 ' 70 22

-

00 10

' l~

l

S,_

O

J7 80

l

15 80 29
10
l
~

12

~

10 20
G 00

,.

•

40

l

-

16

-

..

17 80

,

20

10 -

Nauki przyrodnicze:
Fizvk:a

o~ólno.

i teehn.

Enc~kJOpe . ell'ktrotech.

C emilio organiczno.
Geolo~a lI.
G60logiall. ('g7..nickom.)

prof. Dr. Olearskicgo
10
l
10 R. D:deślewskiego
7
SI 217
prof. Niem('ntow,,;ltieb"O
'O 14 .7 60
I IJrof. Dr. Niedli. wicdz1..-jC'go
- 17 102

,
,• -

~

proł'.

~

" "

"

~

I

,

~

~

N_ukl technologiczne;
Farbianitwo
Metalurgia i elektromet.
Piwowarstwo
Technologia chem wody
Teclrnol. waterya!. bud.
MikrobiologiĄ ferment.

prof. Br. Pnwlewsltiego

,.

•

"
"
"
Doc.

"
"
"
"
"
" SyniewslUl'go
"
W.

Nauki Iniyn le rskie:
Rowy i kanały
prof. JÓz. Rycbtera
Obrachowanie prz('pł ~wu
wody pn('z ja1'y, 8Z ull:y
i upnsty(wedł. met.Wexa)

"

"

"

10

8

8
7

80

~

66

~

~

S

9

~

~

16

~

,,, S

~

~

l

20

2 -

prof. Jó:r.. Ryehtcra.
prof. K. Skibińskiego

MuZ oporowe
Bu owa. dróg
Teoryo.n!\wierzchni kolej.
(1 egzem. tlniekompJ.)~
Mosty kratowe ie1a.zDe

"

"-

~

11 22
20 100

,

l

60 100

~

20

s połeczne

Ekouomia społec~na
Administracya.
TeorIa wartości
Pomoc w asna w ekonom.
odrodzenia kraju
Księga pamiątkowa Tow.
"BratlI. Pom." siucli. Pol.
oprawna
"
" (Lroszurow.)
Pa mi~ tka czterd ziestolet.
jubileuszu Tow ~BI1I.tn.
Pom" słuch. PoJitecJI.
Rys bist. Szk. Polit~h.
Jan Dekert
S-ci maja (obraz dramat.)
Odbitka z aktu pamiątko
koostbtu.cyi 8:~ mnja.
Wle oplDle
Onarodowosci Kopernika
TeclloHr.a w oboo kwestyj
Bl.0lecznej
Objabn. o obraz. Matejki
znajduj. się w auli Polit.
Cdowi...k-Duoh (k6!wa.t)
Marsz te<'hni 'ów
MlU'sz TorreadoróW'
Pieśń o Tad. Rejtanie

"

"

"

prof. Dr. Thulliego
prof. W. Laski

(lJie ompletna)
EkO;lIomia. budownicll8.
Wyrównanie spostrzeżeń
Tablica do oblicMnia w
ha pow. 08uszan. drenami
HistorylL architektury
Egiptu
Rozwój gotycyzmu
w Połsce
EncyklopedIa maszyu
PodrQcznik o kOllstrukeyi roa~rtyn
Nauki

"

"

ł'otofralllmetryą

60 17
60 11

H6ttchC'rn

Wuldp
'lilia

Podług wykl~du

prof. G. Bisanza
prof. S. Widto.
doc. Dr. J. Blautha
doc. M. Kowalczuka

"'m, \::'

Wart.łl

K

K :b

egz.

~

~

-;!
;:::;

h

20 I
20
19 "l7
l 00 82 lSl 20
~

~

'" 120
"
,
"
•- "
,,- • l 20

8

2
l 00
l

~

.~

8

60

9~

2260

,ID

~

prof. J. ~kowskiego
prof. K. tadmullera

120

I

~

18 '"

8

J. S. Zabrzyckiego

Dlilu

00

24

~

1 80
S
23 116
~

16

I

og ól no-kształcące:

.

prof. W.

Piłata

"
.
K. Kautsky'('~o
lożo

10

-

2 -

B. Bogur.ki.ego
~

p. W. Zajączkowskiego
Z. Snwczyńskiego

Józefa Tuleji
lnz. &lm. Libań@kiego
Mar. Gorzkowskiego
Boż..,da.ra. SĄwraoki

A. Wrouskiego
S.

Sierosławt>k::iego

" .... '"

'll

410

~

-

22

70 17' 125 80
72 IIX1 00
62S 628

l
l

'"-

l

20 912 1094
00 124 74
80 2' >J
60 2<

~

'"

22

'"'""'"

-

40

7

280

10 60

.~

-

20 23

--

20 Gl

~

~

~

(odpowicdżNow('j Ref. na
bitkę St. Tarnowskiego
"Z oświadcz. i rozlnyśl.")

~

90

-

10 40
00 46
20 l

l -

880

"XI

.-'"

12
4 ~

2

2

00
~

~

WfU"tos ć

inwcntaJ"7.a dnin. 81. paidzi('mika. 1902 5.178 K 20 h.
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Sprawozdanie zawiadowcy czasopism.
Czyniąo zadoM wzrastaj~cemu wśród kolegów zapotrzebow&niu pism peryodycznyoh, posunęliśmy się w tym kierunku
znacznie dalej, niż w roku zeszłym, prenumerowaliśmy bowiem
114 pism (w roku zeszłym 98), mianowicie:

Lwów

,
"

•
•

"Nowy Glos (2 egz.)
Kuryer Lwowski . (2 egz .)
*Slowo Polskie (2 egz.)
·Wiek XX
uDziennik Polski
··Ruslan

"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

··Monitor
**Czasopismo teohniczne
"·Przewodnik prze m ysłowy
Smigus
"Przegląd W szeohpolski
**Kosm08
··Sylwan
··Przewodnik gimnast.yczny
··Gorzelnict.wo
**Naf'ta.

•
•
•

Teka
··Moloda Ukraina

•
Kraków

•
•

Tydzień

Promień

"Szko ł a.

Naprzód (2 egz.)
"Nowa Reforma.
··Czas

/

103
Kraków

•
•
•
"
"
•
•
•
•
•
•
•
•
•

··Tygod~ik rolniczy
Krytyk.
··Pn:egl"d Polski
"Poglł\d na świat
,.. Arohitekt
·Ilustraoya Polska
-Świat duchów
Przegląd bygieniczny
Podwawelanin
Pamiętnik literacki
Pllradnik językowy
Polak
Dyabeł

Ziemianin
Prawo Indu

Warszawa

•

•
•
•

"

•
•
•
•
"

•
•
•

•
•
•
"

•
"
•

-Kuryar Warszawski
"G-az6t.& Pol.ka
-Kurrar oodzienny

·Prawda
*Głol'l

·przegląd

tygodniowy

·1'ygodnik ilu8trowany
·Wędrowieo

"Przegl"d pedagogiozny
"Przegl"d ohemiczny
· Cbemik Poleki
"Biesiada literaoka
-Tygodnik Poleki
·Wszechświat

·~godnik

mód i poWle5Cl
·Czytelnia dla w8zy8tkich
"'Eoho mnzyclme i teatralne
··Gueta oakrowniou

"Przegl"d techniczny (2 egz.)
··Sport
"Poradnik dla czyt&j~yoh ksi'tŻki
"Enoyklopedya wychowawoza
·Much ..

104
Warllz&wa

"
"
"
"
"
"
•
"

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
Poznau

•
•

*Kolce
··Kuryar 8wil\teozny

·"Izraelita
·"Gazela roluicza
Chimera.
·Gazeta h ... ndlow&
Hibloteka. N60· Soholastyozna
Enoyklopedya nauk społecznyoh
·"Wielka. enoyklopedya ilustrowana
"Bibloleka dzieł wyborowych
Oświata

·"Farmaceut& Polski
··Przegląd J.'armaceulyczny
"'.łOwiec Polski
"Jetdzieo i myśliwy
*BiblotekA. Warsr.awska
.·Przewodnik bibliograficzny
"Zdrowie
·"Ksillżka

-Przegląd

filozoficzny

·Wisla
··Wiadomosci matemalycJo;ne

•• Goniec WIelkopolski
.·Kuryer Poznański
Praca

Łódź

"Rozwpj

Stanisławów

·.Kuryer Stanisławowski
•• Nowiny Stanisł&wQwskie

•
Kołomyja

."Gazet.& Kolomyjaka

Przemyśl

."Echo

Rzeszów

··Gazeta Przemyska

Cieszyn

hGwi!U':dka CielIzynska
·.Przyjaciel ludu
·"Rdnik ~nl\8ki

•
•
F'ryulak

Pn;~mygkie

·-Głos ludu SI~8kiego

105
Radom

·-Gazeta Radomska

Chicago

.... Gazet.a polska
--Naród polski

•
Petersbu'l:g

"
Wieden

-UKraj
.- Petersburskie 'Viedomost.i
Arbeiter Zeitnng
Proletaryat.

Paryż

•
Londyn

"

"Revue de Revues
Journal amusaut
Przedświt

Światło

Katowice

·Gazeta Robot.nicza

Lipsk

·-Helios

Berlin

aunat fitr AHe
Die Kunst
Zeitsohrift des Vereines deutsoher Iugen.
Socialistische Monatshefte.

"

"
"

Czasopisma oznaczone •• przychoJzily bezpłatnie, oznaczone • po zniżonej cenie. Na prenumeratę wytej wymit"nionyoh
czasopism wydano 'fóo'4~ kor. Zo. podprenumerfl.tę uzyskano
8cr97 kor. Wartość prenumerowanych czasopism wynosi 1818·60
kor., a więo o 1068'11 kor. więcej, aniżeli płacimy.
Uwzględniając masę pracy, jaką. musi być obci"żony zawiadowoa czasopism, kt.6ry jest jednocześoie zawiadowoą. sali,
Wydział dodał mi do pomooy kolegów Kazimierza. Rosenbaoba
i Karola Grycza, po ustąpieniu kt.óreg~ prRcowal: kolega Sofron
Tyszooki. Często jednak wspólna praca nasza i dobre ohęci rozbijały 8U, o trudności, usunięcie którycb bylo niepodobień8twem.
Mamy tu na myśli owo nzło obroniczne" - brak odpowiedniego
pomieszczenia, okolo którego muaz" niejako ześrodkowywać się
i wazelkie inne braki, jako bezpośrednio li: tego zasadniczego wynikające, a więa niemoźność utrzymania wszystkich pism w należytym porządku, zat.rata poszczególnych numerćw itd. WszeJ·

lOH
kie inne wady objętego przez n8S dzia1u usunęliśmy, o ile to
w DAszej mooy, starająo si ę uozynić za.dość wszelkim
słusznym żl\dll.uiom kolegów ozytająoyoh.
Poprzestajl\:o na. tym ogólnym przegll\:dzie dziaJu oza.sopism .
koń ozy my sprawozdanie , wyrażlI.jł\o na. tern mi@j scu serdeoz'ne
podzIękowanie wszystkim tym Redll.kcyom, które przysyłały Towarzyst.wu pisma bezpłatnie lub po oenie zni!onej, jak również
tym kolllgom, kt.órzy pomogli mi do utrzymania. cZllsopism w ua-

leżało

leżytym porządku.

H' oclolY Kuty/o lYshi Solu5/.
zawiadowca czasopism
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s P R AW OZDA N l E

A R CH l W UM.

W archiwum praca szła. w dalszym ciągu, materyały się
grupuj",; z przykrością. nadmienić jednak musimy, że na prośbę
wysłaną. przez Wydział "Bratniej Pomocy II co do uzupełnienia.
spra.wozdań innych Towarzystw a.kademickich I bra.kujących
w archiwum 118.SZ6m, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
Oprócz "Zjednoczenia", które nadesłało swe sprawozdania , inne
'l 'owa.rzystwa zachowały się obojętnie. Ponawiamy prośbę, powołuj ąc się nI. sprawozdanie zeszł oroozne.
Zmiany w archiwum podamy w roku

przyszłym.

FJ onciszek Świrski,
z&wiad. archiwum .

•

lOS

Sprawozdanie zawiadowcy sali

zebrań.

Poprzednicy uasi zaczynali zwykle swoje sprawozdanie
narzekaniem na. ciasnotę loka.lu, cia.snotę rzeczywiście ba.jeczną,
zwlaszCZ&, gdy przytem uwzględni się wzrastającą z każdym
rokiem iloŚĆ członków i rozwój Towarzystwa.. Żale te -powta"..
rzały się od szeregu la.t, lecz, niestety, bez żadnej skutecznej
reakcyi ze strony wła.dz, głuchych na. nasze prośby.
Ponieważ z drugiej strony nie ma.my na. razie funduszów
do wynajęoia własnego lokalu, musimy więc ua. razie zaj ąć
niejako bieruą, wyczekującą pozycyę w nadziei, że rozszerzenie naszej szkoły w bliższej przysz1ości, d& i na.m nieco dogodniejsze warunki pod względem pomieszczenia. To też mamy
nadzieję, że koledzy wybaczą. nam nieład i duszną a.tmosferę,
panujl\cą w lokalu 'fowarzystwa., tembardziej, że wszystkie te
zjawiska, jako bezpośrednio wynikające z ciasnoty sa.li, nie
mogły byó, a o ile nie zmienią się warunki, i nie będl\ usuw
uięte przez za.wiadowcę sali. Pozostaje mi tylko wyrazić na.dzieję, że jeaen z moich.następc6w doczeka. się nareszcie wraz
z dobudową trzeciego gmachu politechniki .szerszego pola. 1I
dziala.nia w dosłownem tego słowa znaczeniu.
Na zakupno inwentarza wydano:
zakupno kasy ogniotrwałej
'I
szafy do a.rcbiwum
biurko i pult do biblioteki
zakupno szafy do biblioteki
"
"orla." do sali zebra!'l
:I
zegara
skrzynkę na listy
wiesza.d la .
4 spluwaczki

•

l00"-K
&6'-"
25'- "
SO'- "
8'- "
14'- "
10'-"
8'20"
10'96 "

Razem

37H6K
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Na utrzymanie sali

zebra.ń

wyda.no:

usługa

po 24 kor. miesięcznie
fortapianu dla Kólka śpiewackiego
napra.wa inwent&rza .
zakupno siatek do lamp, ścierek, dzwonka i inne
drobne wydatki

144'-K

wynajęcie

Razem

2ó'-n

69'88 "

287'44K

lVoc1ol1' Iillty/owshi -Sokół,
~awia.dowca

sali.

!lO

Sprawozdanil

Zarządn ,,~61~a Zath!ły lIau~owll".

Szczęśliwie nas wybrano
Odczuliśmy się wprędce i za·
kochali we wspólnej pracy dla Kolegów, a. przez nicb - dla.
Polski. Oto jedyny motor wewnętrznej siły n Kółka Zachęty
Naukowej !!, Postanowiliśmy sobie, że celem naszej pracy bę
dzie dbać o wszechstronny rozwój zdolności kolegów, o szeroki
bujny rozkwit myśli, niekrępowanej iadnemi hasłami, z zewnl\trz akademii wygłaszanemi l o pogłębienie uczuó koJeieliskich, które w ciasnych salaoh powoli wśród kolegów wymierają.. Chcąc przeszkodzić temu powolnemu za.mieraniu uczu ć
koleżenskich, trzeba bylo koniecznie obrać środowisko, gdzieby
się można było dokładnie p02:oać I łatwo nawiązać serdeczne
stosunki, ogrzać się ciepłem koleżellskiem. Takiem środowi 
skiem jast nKółko Zachęty Naukowej " \IV łonie Bratniej Pomocy", jego zadaniem jest. uzupełni ć i da6 kolegom to, czego
dziś st.ara akademia dać nie może, zespolić wszystkich kolegów

w jedną rodzinę.
Wyrugowaliśmy z K. Z. N. sarkazm, jad, nienawiść partyjnl\, dająo możność każdemu otwarcie wypowia.dać swoje
zdania w dyskusyi i odczycie . Ostro wyst.ępowaliśmy przeciw
klLŻdemu, kto bezpodst.awnie, bez pracy, lichym tylko dowci·
pem włada.j'lc, chciał nam imponowali. Pragu'lc wyzyskać
wszelkie środki, dążące do zespolenia. kolegów, nrz'ldziliśmy
wieczorek taticujący, Wigilię za opłatą, a święcone z dowal·
nych datków koleżetiskicb, zajęliśmy się też uieobjętym przez
"Bratoi" Pomoo" działem fizycznego rozwoju. Przeprowadziliśmy więo na Wa.lnem Zgromadzeniu uchwałę o postawieniu
przyrządów gimnastycznych w Domu Techników i dopilnowa.liśmy jej wykoDania, zakupiliśmy przyrządy do piłki nożnej
i palant.a Urzl\dzaliśmy szereg wycieczek naukowych i dla
uprzyj emllienia czasu. I tak: dwie wycieczki do pracowni int.
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Ryohnowskiego, który nie szczędził do~wiadczeń i słów przy
tłumaczeniu własności wynalezionego przez siebie fluidu i do
a..kademii dubla.ńskiej, gdziA zwiedzaliśmy laboratoryum I gorzelnię i cale gospodarstwo i do muzeum przemysłowego, Ossolińskioh, Lubomirskich; do sali sej mowej z obrazami mistrza.
Jana Matejki i podobiznami ma.rszalk6w krajowych i do dyr ekoyi kolejowej (prace konkursowe rzeźbiarskie dla ozdoby
dworca głównego)i do drukarni Słowa. Polskiego (drukowanie
na waloaoh, maszyna rotacyjna). Zwiedziliśmy kilkakrol;nie
wystawę Zachęty Sztuk Piękny c h i Salonu Latoura (cyklobrazów Krzesz&. !)Oj cze nasz")j dalej odbyliśmy wycieczki pieszo
do Brzuchowic, Lesienio i Czartowskiej Skały: wyoieczkę ko.
leją, do Jaremcza.. Często urządzaliśmy Da plaou powystawowym gry w palanta i piłkę notną pod kierunkiem Dra E. Piaseckiego. Na. nllSzł\ prośbę Dr. Ernst obja.śnil mechanizm i uży
tek przyrządów astronomicznych w obserwa.toryum politechnieznern. Do bezpłatnych wyoieczek możemy zaliczyć zbiorowe
udanie s i ę na koncert J. Paderewskiego, który na prośbę K.
Z. N. z8zwolil postawić na scenie SOO krzeseł na dwóch koncertaoh swoich w teatrze miejskim. Dzięki temu, chociaż bilety
były wysprzedane, wszysoy członkowie K. Z. N., Towarzystwa Bratniej Pomooy, 8. nawet koledzy nie naleiący do 'fo wal'2ystwa. mogli być na tej iście artystycznej uczcie i wysłucha ć potężnąl cza.rownl\: grę mistrze. polskiego . .
Budzenie uczuo artystycznych wśród kolegów bylo nieustanną: naszą: troską. W tym celu zaniechaliśmy ogłoszeń
w gazet8.ch, pre.gnl\c natomiast zjedna.ó llWa.gę kolegów, umieszozaliśmy ozdobne ogłoszenia w w6stibulu Politechniki. Celowali w tych robotach koledzy z wy dzia łu architektury, szczególn ie We.cław KrzyJ.anowski, Doliń.aki i Ludwik Sokołowski.
Chcąc daó kolegom sposobność poznania spółczesnego ruchu
artystycznego w Europie, postaraliśmy się o 40 przeszło ozasopism 8.ugielskio.h, francuskioh i niemieckich, które w k&żdą;
niedzielę w Domo techn ik6w koledzy czytać i przegl"daó mogą;
od godziny 2 do 8 popołudniu.
W każd" sobotę przed odczytem i dyskuay'l urządza
liśmy wieczorki muzyczno dekla.macyjne. Wieczorków takich
było 32. Na. programy ioh s kładały się utwory powaiue kła-
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syczne. Poszukiwaliśmy kwartetów, bywały tria i solowe występy z akompaniamentem fortepianu .).
Z pomiędzy 40 z górą, osób, które brały udział w koncertach przed odczytami, wymieniamy: kolegów ·Władysława.
Gąsiorskiego i" Czeslawn Krzyża.nowskiego! którzy najwięcej
przyozynili się do rozwoju tego działu naszej działalności,
Mossoozego i Więokowskiego, którzy występowali Da uroozystych wieozoraoh. Asyst.enci Vopalka. i Sokolnjoki, zwłaszcza
pierwszy, prowadzili tria i kwartety poważne. Dział deklamacyi diwignęli koledzy Gesang i E'ischler. Mieliśmy także
łaskawych a. miłych gości; Dr. lrieczysław Szenk, panie Ks.mi11o. Szwandówna i Helena Makowska, panowie Altenbergowle, Jareoki, Pulikowski i wielu innych u c zestniczyło w naszyoh konc&rtach, nadając im charakter artystyczny.
Wyjątkowo tylko prosiliśmy zawodowych artystów o pomoo. I tej nam nie odmawia.1i panowie: lJtldwig, Poplawski,
Stanisławski, Kuncewicz, siejąc w prywatnyoh zebraniach n&.szych zi&.rno artyzmu.
Pod koniec roku dojrzały siły, które pooznły potrzebę
utworzenia. własnego techniokiego Kółka artystycznego w lonie Bratniej Pomocy. Rozumi ej,\c !.O, Kółko Z. N. ułatwiło
porozumienie się kolegów w tej oiprawie, zwołując zgromadzenie kolegów a.rtystów: muzyków, lipiewaków i deklamatorów.
Organiz&.cy& ta nie usuw 110 gruntu z pod naszej pracy,
lecz jEl uzupe ł nili., gdyż kol. Wałery Kisielewski 1 energiczny
pnewodniczący nowego "Kó łk a artystycznego", mając zupełną
autonomię, pozostaje kierownikiem artystyoznym w "Kółku
Zachęty Naukowej li. Przewidywaliśmy, co prawda, żena 1.000
z górą s łuchaczy, zapisanyoh w obecnym semestrze na Politechnikę, zna.jdi\ się siły chętne do pracy artystycznej, lecz
dobra wola, z jak" za.częto praoę w tym kierunJ..-u, przeszła
wszelkie nasze oczekiwania. Z calego więc seroa. życzymy nowonabyło Kółko

1"... N. w ten '-'poaób. te Galicyjska Kasa
uall'tue p. HQ.MIzowt< kiemtl. Kółko Z. N.
zobowiązało się spłacl1Ć Kal:;ie :unieniaue co kwartał wC!.ksłe, !yl'Owane
pr?Ca WydziA ł Bl'. Pomocy i p. Borilzows.ldego. Obecnie 8 raty jut u plllcone. Pn;y plaoonitl czwartej l'aty dDia 6 grudnia b. r. Wyd.dal wykupuje weksel zupełnie i dalsze rAty Kółko płacie będzie Wyda;ialowi.
Tern Barnem oszcz~b:i sio proeentn..
.) .f ortepian

Ol:ll:o:;t;~o'oi upłaciła

aoo kONu,

ns
powsta.łemu 1"Kółku"

jakll&jszerszego rozwoju, pragnl\C, aby
sami i występujl\c na. forum Br. Pomocy i Kólka.
Z. N., wszeohstronnie uzupełniali wykształoenie artystyczne
kolegów.
Widocznarn chyba jest, że Zarzi\d Kólka Z. N. szedł
śmiało z butft młodzieńczl\ nowemi, w życiu a.kademii polskiej
niepra.ktykowanemi, drogami, kierujl\c się uczuciem i zastosa- ,
wując ogromnf~ dozę doświadczenia. Wynikło to pod naciskiem
jasno zupełnie zrozumianej sytuacyi w jakiej znalazła się
Bratnia Pomoo. Przeskok z 300 na 1.000 s ł uchaczów, jaki nastąpił w cil\gu lat !l, włożył na BraŁnil\ Pomoo daleko większe
obowi~ki. Nigdy Br. Pomoc nie potrzebowała więcej ciepła.
i koleżeństwa. Trzeba było poddać gruntownej rewizyi zasady
pożycia ko l eżeńskiego W t.ym celn w odczytach j pogadankach przedyskut.owaliśmy materyał I zawa.rty w 8 archiwach
l 'owarzystw a.kademiokioh polskich, w c iąż badająo analogiczne
przejawy w żyoiu Brat.niej Pomooy. Usiłowa l iśmy zda6 lIobie
sprawę z ducha odwieoznych zasad, kierujllcych rozwojem mło
dz i eży wyższych zakładów naukowych u wszyst.kich narodów.
iil:y~l okropna, że w olbrzymim nawale nowoprzybywającycb kolegów, mogłaby zamrzeć najcha-ra-kterystyczniejsza
cecba młodzieży lwowskiej politechnicznej, - poczuoie spójni
braterskiej i koleżeńskiej, ta. cecha, którer od 1844 r. wSzy9tkie
pokolenia technik6w pielęgnowały, zmuszała nas do ofiar i pracy
niezwyklej. Dzi', gdy w nowe m olbrzymielIl ciele akademi ckiem noznliśmy mocny puls życia zbiorowego wśród takiej
nawet masy koleg6w, idziemy naprzód z wiar" i pogodl\: na.
czole, z życzeniem 11a usŁaoh:
Niech żyje, wzrasta-, kwitnie, młodzież politechniczna
w Bratniej Pomocy, kt6ra . z kółek zawsze czerpać może nowe
siły. Niech ręka świętokradzka nie psuje t.radycyi za-kładu
i Towarzystwa, polegającej na zgodzie wśród kolegów i zgodzie z profesorami. Oby ei ostatni zaW8ze jasno widzieli potrzeby młodzieży.
Jeżeli motorem gł6wnym Kółka była szczera przyjaili w Zarządzie samym, to regulatorem całego ruchu była zasada: naj mniej co środy mamy koniecznie daó Lemat do pogadanki koleżeńskięj, naj mniej co lIobo~ mU!Ji być wieczorek muzyczno-dekla·
macyj ny, po kt6rym następuje poważnie opracowany odozyt.
ksztalcąc się
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.\Vkraczamy zatem w spra.wozdanie ze ściśle umysłowej
Z. N, z zast.rzeieniem, ii nieuda.ło na.m się
jeszcze stopić lodów między kolegami, nie wywołaliśmy takich
referatów i takiej szczerej dyskusyi,jaka była naszem pragnieniem. Koledzy nie doM licznie popierali tę stronę pracy K6łka
Z. N., to też o planie w odczytach lllOWy być nie mogło. Niżej
podajemy w chronologicznym porządku odczyty i pogadanki,
które odbyły się w ciągu roku.
nDzieje akademików w Europie od 1890-1900 r. u, ref.
Stanisła.w Sokołowski, zajęło 5 zebrali.
'lOcena artykułu Dra Ochenkowskiego p. t. Nasze zada.niau,.ref. Władysław Przanowski, 2 z.
nSzkolnictwo i młodzież w Galicyi około 1850 r.!!, ref.
Kazimierz Szymański, 1 z.
"Zasady moralnośoi i filozofiii buddyjskiej u, ref. Wacław
Kutyłowski- Sokół, 1 z.
"Przebudzenie idei niepodległości Polski po 1863 r.!.:, ref.
Stanisław Sokołowski, l z.
n3 okresy rozwoju ksiąg świętych różnych ludówl', ref.
Stanisław Sokołowski, 2 z.
nO wrażeniach zmysłowych" podług Condi1lac'a, ref. Zarząd K. Z, N., ó z.
110 lINadziei" Hayermansa!.:, ref. Władysław Milko, l z.
,,0 zadaniach K. Z. N. ", ref. Wład. Przanowski, l z.
nO Krasińskim", ref. Władysław Milko, 1 z.
"Istota. pojęcia solida.rności a.kademiokiej~, ref. Stanislaw
Sokołowski, 1 z.
"Idea niepodległości Polski porozbiorowej!!, ref. Stanisław
Sokołowski, l z.
"Wrażenill po przeczytaniu .,.Miatieżu" A. Urbańskiego-,
ref. Aleksander Orłowski, 1 z.
"Us!;rój konsbytucyjny Austro-Węgier U , ref. Władysław
Gawecki, 1 z.
'1'Wzlob na wyiyny ct.y praca. mrówcza", Wład. Przanowski I l z.
,,\Vykształcenie i inteligencya.", WI. PrzaDowski, l z,
,,0 spirybyzmie~, ref. Dr. Lucyan Bóttcber, 1 z.
'10 socya.lizmie'", ref. Stanisław Bęklewski, 1 z.
dzialalności Kółka
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:,!Pochodzenie

człowieka podług

Darwina i HaeckJa", ref.
1 z.
nO nLegendach" Niemojowskiego, ref. Wt MiJko, 1 z.
nJa.k powstało państwo austryaoko-węgierskie tl , ref. Stanisław Rozmuski, 1 z.
nOzem była, jest i być powinna Bratnia. Pomoo Techników", ref. Sta.nisław Sokołowski, B z.
nO idei zbratania na.rodów", ref. Rudlolf Kaczor, 1 z,
Ocena artykułu Wił. Feldmana: "NiebezpieczeJIstwo polskie", ref, Stanisław Sokołowski, 1 z.
71Krytycy spirytyzmu tl , ref. Dr. Lucyan Botcher, t z.
"Historya sooyalizmu w Polsce od 1878 do 1886 r.", ref.
Witold lIinkiewiczj 1 z.
n'l'urma"", nowela, ozęść większej ralośoi, ref. Hipolit Giegużyński, l z.
nGry ruchowe i spor!;y, ich doniosłośó społeczna", ref.
Dr, Eugeniusz Piasecki, 2 z,
.,0 mechanizmie badali astronomitznych, ref. Dr. Marcin
Etnst, 1 z.
nO wyohowaniu narodowemU, ref. Dr, W. Lutosławski, l z,
",Skład, program i cel Szkoly nauk polit.ycznych ló , ref,
Władysław St.udnick4 l z.
nO teoryj MutacyjII, ref. Dr, Benedykt Dybowski, l z,
:'ITradyoye akademickie wieczne", ref. St, Sokołowski,2 z.
nStyl w arohitek!;urze", ref. \Vacław Krzyżanowski, 1 z.
:'IŻyoie płciowe i poł"czone z niem oierpienia", ref. Dr.
Ozesław Uhma., 4 z.
.,Oświata ludu i akademicy", ref. Kazimierz St.roka, 1 z,
nO kulturze Finlandyi i stosunkaoh jej ze SzwecYl\:tI, ref.
Dr. Nystróm, 1.
"Gniot na.rodowo~ciowy w PoznalJskiem lO , ref. Dr. L, Krzywicki, l z.
llDzieje akRdemików czeskich od 1215 do 1873 r.«, ref.
Stanisław Sokołowski, B z.
nO Maryi Konopnickiej". ref. Berlold Merwin, l z.
,,0 wynalazczości teclmickiej i o dążności do ka.pitału",
ref. Kazimierz Rosinkiewicz, 1 z.
Ogółem zebrań 60.
Od ozy t O Zygmuncie Krasińskim, pol'tczony z wieczorkiem
Stanisła.w Sokołowski,
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na. cześć tego poety. Po oddekla.mowaniu kilku utworów Krll.si.llskiego, p. Sta.nisle.wski, kol. Czesław Krzyżanowski i kol.
Kwaśniewski odegra.li VI scenę II aktu "Nieboskiej Komedyi!!
(rozmowa. Pankracego z hr. IIenrykiem w zamku hrabiego).
Dzielna porooc kolegów w dostarczeniu akc6soryj (zbroje, portrety, sprzęt.y itp.) z miasta, pozwoliła dożyó Jladspodziewa.nie udatną całośG, to też przedstawienie zrobilo bardzo silne
i dodatne wrażenie.
Odczyt o Maryi Konopnickiej stanowił cz~ść wieczorku,
poświęconego jubila.tce.
Zgromadzeni na odczycie 'l0świaŁa ludu i akademicyli.
powzięli uchwałę zawiązania "Technickiego Kola. tizkoly Ludoweju. Z dyskusyi nad odczytem "Czem być powinna Bratuia Pomoc" wyłoniła się myśl rozszerzenia. ,.,Zawiadowstwa
wyda.wnictw U na więk:szl\: skalę w formie "Komisyi wyda.wniczajl". Ma ODa. dostarczać skryptów i podręczników nie tylko
technikom lwowskim, lecz i za.granic2nym grupom studentów.
Myśl ta, dokładnie rozwinięta., przyczyni się pośrednio do unormowania. i spopularyzowania. słownictwa. naukowego w języku
polskim. Odczyty Dra. Uhmy spowodowaly ankietę statyst.ycz-ną,
chorób odnośnyoh śród młodzieży. Zarząd Kółka Z. N. majl\:c
od szanownego prelegenta. druki i koperty, nie '3zczędził czasu
i zwalczał uprzedzenia. i przesl\dy, stojące na przeszkodzie
ka.żdej tego rodza.ju pracy ~ta.tystycznej. Zebraliśmy bardzo
pokaźną stosunkowo liczbę odpowiedzi - 230. Byłoby ich niawl\tpliwie więcej, gdyby nie ta. okoliczność, iż Dl'. Uhma dość
późno mógł wróoić do Lwowa. i a.nkieta wypadła. w czasie
egzamin6w. Ankieta, powt6rzona w przyszłości w cza.sie odpowiedniejszym, uda się niew,\tpliwie lepiej i przyozyni się
do wzbogacenia. wiedzy polskiej. - Za.loiyliśmy dalej w sa.li
zebrań Domu Techników .,bibliotekę informacyjną" i "'cil\ż jł\
llzupelniamy, cbol\c w ten Hposób utworzyć rodzaj pra.cowni,
w której koledzy mogliby korzystaó z niezbędnych książek
do odczytów lub na.uki. Bibliotekę llll'ormacyjUll ł:1tanowil\ na
razie na.stępujl\ce dzieł,.:
Matema.Lyka I (dar proł'. Dziwińskiego), Wyklady encyklopedyi ohemii (dal' kol. W. Kutyłowskiego), Słowniki, gra.matyki, składnie, .. Lom)' lIPoradnika dla samoukówl., 6 tomów
"Literatury polllkiej,l Chmielowskiego. Dla lepszego zbadania
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ostatniego okresu dol~czytiśmy wyborną 2 t. pracę Wilhelma.
Feldma.na. "Piśmienniotwo polskie z ostatnich lat 2O tl ) "Że.
Tomski, Przybyszewski, Wyspiański ló (z cyklu n Wiedza i ży
cie";) i dziełko Antoniego Potockiego "Stanil!ław Wyspiański!,;,
Dalej mamy wSlIystkie wydawnictwa Związku Handlowo-Geograficznego (I kolonizacyi polskiej za morzem, oraz wydawnictwA. Związku Sokołów polskioh) traktujące o racyonalnej
gimnastyce. Wielu innyoh książek, wchodzącyoh w skład biblioteki inforIUatlyjnej, nie wymieniamy, gdyż 91\ one zawifłz
kiem dział6w, kt6re uzupełniać będziemy. Mamy bowiem na.dzieję rozwiul\ó szerzej działy historyi, dziejów sztuki, ekonomii społeoznej, statystyki i inne. Dary odpowiednie przyj·
mowaliśmy i przyjmować będziemy do biblioteki informacyjnej
z wdzięcznością.
Chcą:c brak ci'lglości w wykładaob zastąpió jak na.jlep.
8zym doborem prelegentów! wysłaliśmy przewodniczącego
Kólka Z. N. do Krakowa i Zakopanego na miesiąc, aby zaprosu naj wybitniejsze siły odczytowe i porobił kroki w celu
pozyskania prelegentów z Warszawy. Przy tej sposobności
kol. przewodnioząoy zapoznał się z treśoi", arohiw6w &kade·
miokich! które łaskawie otwarły mu Wydziały Towarzystw
"Czytelnia Akad. im. Adama Mickiewicza(;! 1'1 Wzaj. Pomoc
Uczniów Uniwersytetu Jagielońskiego U i "Ruch" w Krakowie.
Wielu prelegent6w przyobiecało odczyt.y, za co im z góry skla·
damy wyrazy wdzięozności. Nadmieniamy! iż na pokryoie ko·
",ztów podróty przywiózł Zarz"d z wakacyi 104 korou, uzbie·
ranych śród znajomych na rozwój Kółka Z. N.
Chc!\c z lokalu Kółka. Z. N. w sali zebrat'j Domn Teohni.
ków zrobió mile miejsce zebra!'l akademiokioh, starali się
w czasie wakacyj kol. przewodniczł\cy z zllStępO!\ Zarz'ldcy
Domu o drest&urow&ć i ozdobić tę s:&lę. Rozchody odnowienia
poniósł Dom Techników, a Kółko Z. N. przyczyniło 8i~ do
wspólnego celu kwot", 106 koroD, kllpUją:C Domowi Techników
30 nowych krzeseł.
Z przyjenmości, zaznaczamYl iż wszelkie inicyatywy
K6łka Z. N. przyjmowane były i popierane przez Wydział
Bratniej Pomocy z mac ierzyilską ilicie życzliwościłb za. którą
wywdzię c zaliśmy się pomocą przY każdej możliwej okoliczności.
llopomagaliśmy więc w zrealizowaniu uchwalonego na 'Valuem
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Zgromadzezill wniosku Kółka. Z. N. o posta.wienie gimnastyki,
przy akoyi jubileuszowej na cześć Konopnickiej, w sprawie
mianowania I. Paderewskiego członkiem honorowym i zawsze,

nas potrzebował. W tej łączności stałej, na duopartej, widzimy siłę i zdrowie Towarzystwa.
Również na. początku roku szkolnego utworzyło KóŁko
Zi. N. llbiuro informa.cyjne i mieszkaniowa!! dla. pomocy kolegom w zapisaoh do Politechniki i zaznajomienia. się z Towarzystwem. Właściciele kamienic (położonych w dzielnicach
Ka,stełówka, Ha.lickie I i Kra.kowskie II) nadesłali wskutek
gdy
chu

Wydział

koleżeństwa

ogłoszeń w gazetach korespondentki, oznajmiaj"ce o wolnych
mieszkaniach i biuro mforma.cyjne pomagało wskazówkami,
szczególnie kolegom nowoprzybyłym. W praktyce myśl ta znalazła. wielkie uznanie tak w mieście, jak śród kolegów. Okazalo się, iż nowa ta forma agitacyi na. rzeoz Towarzystwa jest
w stilonie zast"pi6 da.wniejsz'l niezorganizowaną; agitacyę samych członków. Przy olbrzymim napływie słuchacz6w na Politechnikę, nikt nie zna wszystkich innych i w Haku zapisujących się ginli wprost z oka nowoprzybyli. To też zdaniem
naszem rok rocznie należy zastosowywa6 nową formę pomocy.
W praktyce okazało się, ile komplikacyj załagodzi6 się daje,
gdy członkowie biura (kokardkami oznaczeni) dla każdego
najbardziej ?awiklauego wypadku wyszukają natychmiast starszego słuchacza, który specyalnio weźmie dan!h potrzebującą.
,vskaz6wek jedllostkę w swoją opiekę. Rzecz ta zasługuje na
tern haczniejszll uwagę, gdy zważymy, jaki nawał pracy ma
Wydział na początku roku każdego, jak słabe są; wówozas
siły Wydziału, który zwyklo zbiera się w komplecie dopiero
okola 15 października.
Reasumując więc wyniki naszej pracy, streścimy ją
w kTótkoijci: 1. 60 pogada.nek i odczytów, 2. 32 wieczorki
muzyczno-deklamacyjne, 3. zawiązanie )lKółka artystycznego
Techników", 4-, zawiązanie !)Technickiego Koła Szkoły ludowej", 6, analiza dziejów i tradyoyi akademickich, 6, zajęoie
się hygienl\ i zdrowiem kolegów: gimnastyka, ankieta Dra
Uhmy, gry ruchowo-sportowe, 7. poznanie na wycieczkach 21
punktów w mieście i okolioy godnyoh uwagi, 8. urządzenie
wigilii, święconego i balu w Domu Techników, 9. zalożenie
biblioteki informaoyjnej w Down 'l'echników, 10. urządzenie
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nBiura mieszkaJ'l i informacyj u w pocz'\tku roku szkolnego
i 11. rozszerzenie Komisyi wydawniczej.
Naprzód więc koledzy! Nieprawdą okazało się twierdze·
nie, że mlodzież myślec wspólnie i pracowaó nie chce, nie
pragnie koleżells~wa.
Nieprawdl\ jest rówuież fałszywy pewnik o braku sympatyi społeczeńst.w8. względem młodzieży.
Zarząd Kółka Za.chęty Naukowej dziękuje kolegom i spoteczenstwu za poparcie, a. dźwignięte w rok jeden Kółko Z. N.
oddaje następcom z mocną wiarą w twórcze siły kolegów
i w promienn'ł p:zyszło§Ć Polskiej Akademii.
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Sprawozdanie

"Kółka

MechalliMw".

Ubiegły

rok szkolny, dziesiąty istnienia "Kółka. Mechani ·
pewnem ożywieniem i zainteresowaniem się
kolegów jego dzidalno~(]ią. Swiadozą (] tern poniżej zestawione
cyfry, dowodzące za.rÓwno liczniejszego udziału w wykładach
i wycieczkach ~Kółka." ,jakoteż wzmoźenia. się liczby jego czlonk6w.
Na objaw ten złożyło się kilka. ozynników.
Najważniejszym z ruch było uświadomienie sobie wśród
kolegów potrzeby samoksztn1oeuia i samopomocy w zdobywaniu
wiedzy technicznej, oraz tego przekouB.nia., coraz częsciej wygła

ków",

zaznaozył się

szanego przez kolegów starszyoh (] ukonczonych studyach, że
żaduB. szkota. techniczna, a tem mniej nasza, rozporządzająca nader skromnymi środkami i znajdująca się w kraju bez przemysłu) nie jesl:. w stanie dac sluubaczowi wszystkiego tego,_ czego
życie praktyczne od niego potem wymaga. Podstawą w tym kierunku jesl:. zawsze praca i żądza. wiedzy wlasua, szukająca Uli.
każdym kroku źródła nauki i wiadomosci o wyms.ganiach życia
za.wodowego.
Drugim czynnikiem szeregującym w "Kółku" liczniejsze
zast.ępy na.wet tych, którzy sobie powyższych potrzeb jeszcze
uswiadomić nie zdążyli, była rzetelna praca i zrozumienie potrzeb
..,Kołka" przez poprzedni jego Za.rząd. Umia.ł on inioyować przedsięwzięcia pożyteczne, a jednocześnie IWnętue dla szerszego ogó łu
kolegów i tern zachęcac do brania. w nich udziału.
Mówimy tu specyalnie o lioznie podejmowanych wycieczkach do muiejszyoh i większych zakładów przemysłowych Lwowa
i okolio, wycieozkach poprzedzanyoh zwykle wykła.dem o tem
co na nich było do widzenia) miewanych przez jednego z kolegów bliźej obznajomionego z dlmem urządzeniem, lub szczególowo poinformowanego ns. miejscu. W tym kierunku zawdzię9
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czarny też dużo uprzejmośoi i poparoip, z jakiem spotykalismy
się u pp. właśoioieli i dyrel..-torów odnośnyoh zaklad6w, za 00
niech Dam wolno będzie :dożye im w tem miejscu szozere podziękowa.nie

Poozucie potrzeby pracy zbiorowej w zakresie zadań
oraz t.a. świadomośo, że właśoiwe nioi wspólnie odozuwa.nyob potrzeb w porę zostały uchwyoone i daj" rękojmię trwałośoi przedsięwz iętej praoy, dały motnośc Zarzl\dowi "Kólka"
wystl:lipi6 z pocz"tkiem bieil\cego (1902f3) roku szkolnego z naSlępuj,\O'l odezw,\: i programem:
"Szybki rozwój wiedzy technicznej, !.mU8Z!Ljl\cy każdego wykazt.&loonego technika do bacznego śledzenia za ciągłym jej postępem, oraz prz61!kok, jaki dzieli na tern polu DaliE naród od
innyoh, wkładaj" na DU obowilłzek tem pilniejszego oddawania
się atudyom technicznym i dopełniania nauki czerpanej ze szkoly
drogI\: samok.8ztałcenia i samopomooy koletańskiej.
W uznaniu i poczuciu tego obowiązk u "Kólko Mechaników", któremu on w pierwszym rzędzie przypada w udziale,
rozpoczynająo 11-ty rok swego iatnienia, postauawia rozwml\o
wytężoną: działalnośó w kienmku rozbudzenia. zamiłowania do
nowoczesnej nanki teohnicznej śród kolegów oraz podniesienia.
jej poziomu.
Cel ten osil\gnąó zamierza przez:
1. szereg syst6matyoznyoh referatów i ollozyt.ów teohnioznyohi
~. wyoieozki naukowe do miej80owyoh fabryk i zakładów
przeroyelowyoh, poprze!l.zane wykładem O iob unl\dzeniu;
8. rozszerzenie podręoznej biblioteki technicznej i
4. abonament przynajmniej jednego z najwybitniejszyoh
ozasopism technioznyoh zagranioznyoh;
6. zbiór rysunków technicznyoh zarówno pochodzl\Oyoh z innyoh szkól technicznyoh, jako też i fabrycznych, daj'loyoh wzory
najnowszyoh konstrukoyj maszyn oraz sposobu wykonania. rysunków".
Ogłaszaje,o na. tem miej80u publicznie na~ze nmia.ry i d....
ienia nietlylko przed kolegami obeonymi, a.le i byłymi, zwracamy
się z ogółu" proSbl\ o poparoie szozególniej w za.nesie dostarozania. nam ma.terya.łu naukowego z pr&ktyki w postaci rysunków, wydawnict.w, k&t&logów, wreszoie informaoyi o tem, 00 się
"Kółka"
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w tern żyoiu praktycznem dzieje. Przyohylność i poparoie ogólne
w tym kierunku pozwolą. nam nietylko z większą. korzy'oią. przyswajać

eob,ie

zamienić

wiedzę teoretyozną. ~

w czyn

więk8z08l~

z

muraoh szkolnych, ale też
na. p8:pierze

widniejąoych powyżej

projektów.
Z wiar'l; w to poparcie i zrozumienie naszyoh
og62 przestępujemy progi Dowego roku szkolnego.

KRO

chęoi

przez

tli KA.

Dnia 28. styoznia 1902 roku odbyło się pierwsze w ubieroku administracyjnym Walne Zgromadzenie, które po_
wołało do żyoia pogrążone przez kilka miesięcy we linie nasze

głym

"Kółko\!,

Po

przyjęoiu

do

wiadomości

posiadanego w

"Kółku·

fun-

dllSZD w gotówce 33 (trzydzieśoi trzy) kor. 34 gr. i st.ann biblio
teki Walne Zgromadzenie:
l) wybrało Zarząd, ekłe.de.jący się z kolegów: Stefana Starzyńskiego (prttewodnicz'lcego), St.anisława.
Andersa. i Bronisława Biegeleisena (za.stępców przewodniczącego) ;
2) uohwaliło utworzyć w lonie "Kólka Mechaników"
stalą "KomisYI2 wyoieozkow"," złożoną z trzeoh członków.
W skład Komisyi wycieczkowej weszli kolełby : Kar o l
Matkowski , Julian Pierściń ski j Kazimierz Szyma.D.ski.
Dnia. 12. lutego 1902 r. odbyło się nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie.
Z wainiejszyoh wniosków stawianych na tern Zgromadzenin podajemy:
.,Kólko Mechaników" zajmie sil2 wydawaniem tych odczytów wygłaszanyoh w "Kółku", kt6re ogół członków uzna za naj·
lepsze" (wniosek odrzucono).
• Walne Zgromadzenie uchwala, aby od nieozlonkow Kółka,
kt6rzy ohcą uczęszcza6 na odczyty, pobierane były datki w kwocie 10 groszy'" (wniosek uohwalono).

Dnia 20. marca 1902 r . z inicyatywy Zarządu "Kółka'"
odbyło 8i12 "Zgromadzenie słucbaozów wszystkich lat WydziaJll
Badowy maszyn'" z porz",dkiem dziennym:

•

124
1) Życzenia. w sprawie ogólnych bra.ków na. Wydziale Budowy maszyn;
2) Spra.wa. głównej wyoieczki mechaników;
3) Wnioski.
•
Zwołującymi byli koledzy: Edward KOBteoki, Stefan Starzyuski i Ka.zimierz Szymański.
Zgromadzenie mialo cechę żywego za.interesowania się oma.wianą sprawą, zarówno ze strony sa.mych kolegów, ja.k i pp.
profesorów.
Obeonymi n& Zgromadzeniu byli: prof. Roman DZ16!iłewski (rektor). prof. Leon Syroczyuski (dziekan wyaz.
budowy ma.szyn) i prof. 'l' a. d e u s z F i e d l e r
Z ważniejszych rezolucyi uohwalonych na teD". zgromadzenin uważamy za stosowne dla. cha.rakterystyki upalllięLllić nastę
pujące:

I. Zebnmi w d.20-ym marca 1902 r. sluchacze wszystkich
lat wydziału budowy maszyn, dbając o rozwój tego wydziatu,
kt.óry w stanowisku ekOllOnllCZUem naszego kraju tak wnżną odgrywa rol~, popierają w całej pełni żądania przedstBwione w 10.- taob ubiegłych Ministerst.wu i GrODU profesorów, uwaiają jednak, że najważuiejszero na razie jest takie żądanie, któreby reorganizaayę wydziału budowy maszyn iaKllajracyonalniej uła
twilo i zWrRoają się z prośbą do Grona profesorów o zmianę
programu wykładów w tym kierunku, a.by rysunki teohniczne
przeniesiono na I rok, a mechanikę rozdzielalto na teoretyozn'll
(I rok) i techniozną (lI rok), tylko bowiem w ten sposób mozua
będzie, wykłady teoryi i budowy maszyn w ostatnich 2-oh latach rOEszerzyo odpowiednio do potrzeb n,owoczesnej t.eohniki.
2. Uchwalono prośbę do Grona profesorów, aby przy rozstrzyganiu konkursu na drugą, kBtedrę budowy mt\szyn raczyło
wybrEL6 klLndydatt\ wykształconego w duohu nowoczesnym, a zarazem obznajomionego najsciŚolej z praktyką·
Prócz tego zaznaCzono w dyskusyi wadiiwoM dotyohczasowego programu Dauk (przywiąza.D'ł też do wszystkich szkół
politeohnioznyoh austryaokicb) pod względem rozdzialu teoryi
maszyn od budowy maszyn. Przedmioty te wyktade.nesą
oddzielnie i przez dwóoh różnych profesorow, wskutek czego
pierwszy z tych przedmiotów tra.ktowany byc musi zbyt abstrakoyjnie, a drugi empirycznie.
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Dnia 8. lipca. 190'J r. odbyło się nadtwycza.jne Walne
Zgromadzenie z porządkiem dziennym:
1) Sprawozdanie Zarządu;
2) Zmiana regulaminu "Kółka";
a} \Vybór cz.}onkÓw Zarzl\du i Komisyi wyoieozkowej ;
4) Wnioski.
Sprawozdanie Zarzl\dn zostało przyjętem i Zarządowi ud7.ie·
lano absolutorynm.
Z pośród szczegółów pvde.nego sprawozdania Mlety pod·
nieść fakt, że ., Kółko" przyszło z pomocą K omitetowi Wystawy
jubileuszowej 'l'owarzystwa politechnicznego we Lwowie, bowiem
lI-tu kolegów członków "Kólka u dyżurowało na Wystawie, siu·
2,1\0 zwiedzajl\cej publiczno~oi wyjasnienia.mi.
Regulamin "Kólka u zmieniono w tym kierunku, że rozsze·
rzono liotbę ozłonków Zarzl\du z 3· oh do fi - oiu ustanawiajl\o
dwie nowe ściśle określone godności skarbnika. i sekretarza.
Nadto zastępcom przewodni c zącego "Kółka" przydzielono
nieodłączna funkoye jednemu przewodnictwo komisyi wy·
cieczkowej, a drugiemu - czynnośó bibliotekarza.
Zważywszy, że skuLkiem wyborow członków Zarzl\du, prze·
prowadzanyoh w okresie powakaoyjnym, opóźnia się prawidłowe
funkcyonowanie ~Kółka" z chwil" rozpoczęcia roku szkolnego,
gdyż główni kierownicy "Kółka", jako słuohacze IV·go roku
opuszczają, politechnikę, nchwl\louo odbywać d wad or o e z n e
Wal u e Z g rom a d z e o i a - jedno w poczl\tku roku szkolnego
(lIprawozdawcze) i drugie w koncu roku szkolnego w drugiej połowie czerwca, w celu wyboru członków nowego Zarządu nA. na~
ijtępny rok szkolny.
Z innych ważniejszyoh uchwał przytaczamy dwie nastę·
pująoe:

Walne Zgromadzenie poleca Z8.rz.ądowi urządzanie" ta t y o h
tygodniowych zebrań czło nk ów ~Kó łka" w oelu wy·
gła!'zl\nia 'referatów i dysputowania nad nimi.
W Alce Zgromadzenie uchwala ktwOrzyĆ stały fu n d tl S li
W Y c i e c z k o w y, który ułatwiałby muiej zamożnym kolegom
t1czestuic~wo w wycieczkaoh naukowych 1 odbywanyoh staraniem "Kólka" w kraju po za Lwowem. Dla osiągnięoia tego
celu poleM się Zarządowi ubiega6 liIi~ o pomoc u Grona profe-
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sorów, pp. fabrykantów i przemysłowców, wreszcie finansowych
i społeoznych inAtytucyi krajowych.
Na tymźe Zgromadzeniu wybrano obecny Zarz!l,d.
Dnia 20. września. 1902 r. odbył się inauguracyjny
odczyt wygłoszony przez kolegę asystenta Gabrysia 80kolniokie go na temat: 110 stan ie wsp ółc Z6SD ej nauk i
technicznej w Niemczeoh" ,

SPRAWOZDANIE Z ODCZYTÓW.
odczytów w "Kółku Mecha.nikÓw u - jedna
z głównych jego działalności - były rzecz" najtrudniejszą.
Ze względu Da ich ważuollc pozwolimy Bobie powiedzieć kilka.
słówocela oh, jakie majli spełniać te odczyty. Takie omówienie
będzie ilustrRcYI\ zwróconych w tym kierunku staran i trudów
zarz'ldu lIKółka".
Przedew8zystkiem I tedy, odozyty wygłaszane w "Kółku"
winny informowa6 o postępach poczynionych w dziedzinie tej
części nauk technicznych, która objętl\: jest programem szkolny m,
a. więo maj" zaznajamiać nas z najnowszemi konstrukoyami
i nowymi kierunkami w teoryi maszyn. Tu należ" też sprawoz·
dania z czasopism technicznych, czyli z bieżącej Iit.eratury.
Po drugie, mają one zaznajamiaó z temi dziedzinami nauk
technicznych, które w programie lwowskiej ~zk:oły politechnicz·
Dej nie są uwzględnione. A więc maję być podawane kolegom
najnowsze wiadomośoi z teoryi i komltrukoyi motorów gazowyoh,
pomp, maszyn narzędziowyoh i t. p.
Wreszcie inne odozyty w "Kółku" majl\: być przygot.owa.
niem do wycieczek, a więc zadaniem ich jest wykład o tych
urzlldzeniaoh fabrycznych, których przedmiotem jest dana wycieczka.
Tak rótnorodne zadanie nie lat wem jest do spe łnienia,
zwłaszcza I gdy środki materyalne i moralne, jakimi obecnie
rozporządzamy, są nader skromne : gdy mało mamy sil faobowyoh, gdy w kraju przemysł nie jest rozwiniętym.
Dlatego tat ozęsto natreJialiśmy wprost na brak si ł odpo·
w iednich dla naszyoh oelów, a naleły jeszcze nadmienić, że każ'
dy taki odczyt wymaga o wiele więcej nakładu praoy, niż jak
Urządzanie
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to bywa w każdej innej dziedzinie wiedzy, np. historycznej , literackiej i t. p.
Musieliśmy zatem Dajczęśoiei polegać Da. własnyoh siła.cb,
a skutkiem tego było 33 nastęvujl\cycb odozyt.ów:
Asystent S. Ossowski; "Hydraulika!! (G wykładów).
Kol. Stefan Dąbrycz : IIKoła wodne nasi ębierne" (2 wykł.).
Kol. Bro nisław Biegeleissn : "Ko ła wodne kulisowe~ (4 wyk!.).
Asystent S. Ossowaki "Motory gazowe" (6 w ykładó w ) .
Inż. Oziewollski: ,,0 wodooiągach" (t wykład).
Kol. Stanillłllw Anders: .Repetytoryum termodynamiki(4 wykłady).
Kol. Wojoieoh Piotrowski: "Regulatory ma.8zyn parowyoh ll .
(2 wykłady ) .
Asyst.ent G. Sokolnicki): "Repetytoryuw elekt.rotechniki"
(7 wykładów).
Asystent. G. Sokoluioki: Wykład informaoyjny przed doroczną naukow,\ nWycieozk,\ mechaników".

KOMISYA WYCIECZKOWA.

Kiedy na Walnem Zgromadzeniu człon~óW' "Kólka" w uniu
28. stycznia 1902 r. powstała myśl utworzenia w ł orue "Kółka"
stalej ~komisyi wyoieczkowej", ozwały !!ię gł08y pe88ymistów
dopatrujf\ce się płonnych nadziei na jaklj,kolwiek, a tern mniej
prawidłowl\ działalnośó komisyi. Nie baczl\c na to, że podobol\
działaloosć bez wielkich trudów i z nader dodatnim l'Ikutkiem prowadz,\ zA.wodowe stowarzyszenia studenckie na politeChnikach
zs.cboduioeuropejskicb, twierdzono, jakoby u nas w krajn i specyalnie we Lwowie projekt był niewykonall.lym. Za dowód podawano z Jednej strony niechę6 naszych fabrykantów i przemyslOWl·Ó W do otwierania podwoi swych praoowni nawet w tyoh
wypadkach, kiedy wyoieczki odbywały się za inioyatywą i pod
kierownictwem profesor6w szkoly politeohnicznej, Za8 z drugiej
możliwość naraźenia się na niezadowolenie ze strony pp. prof~
!!orów, którzy dotychczas 8&mi trudnili się organizowaniem wycieozek. Wreszcie jako motywa mniej dobitne, lecz w swoim
rodzaju oharakterystyozne, podawano sła.blj, lladzieję na popar·
cie dzialalności komi!!yi ze strony samych kolegów.

128
Na szczęście dla Kółka i dla ogółu kolegów myśl ta ujęta.
we wniosek należycie popa.rty, zdobyła sobie większość glo!low
Walnego Zgromadzenia i w ten sposób zostala. powolaną do zycie..
Pierwszymi pionierami nowowyr.kniętego kierunku pracy
w "Kótku ~ byli koledzy Karol Matkowski , Julia.n Pisdoiński
i Kazimierz Szyma.ński
Szozęs1iwie dobra.ny wybór członków nKomisyi" spowodował, ze praca nad rozwojem komisyi i zdobyciem dla niej powaźnego sta.nowiska szla raJ/mo i wartkiem tempem. Ci trzej koledzy, przeświadczeni o ważności zabiegów około podjętego zadania i o dobrych jego skutka.oh, z zapałem zd~żali do wytknię
tego celu.
I teraz, kiedy po kilkomiesięcznej dzialalności "Komisyi'!
zbiera.my dość obfite plony, na.leży nam podnieść znr.mienny
fakt, że nawet najbardziej wytężona działalnosc "Komisyj" nie
odlliosłaby pożądanego skutku, gdyby obawy wypowiadane na
Walnem Zgromadzeniu miały w llraktyce rzeczywistl\ podstawę.
Od samego, bowiem, początku istnienia. "Komisyi aż do
ohwili obeonej nie spotka.liśmy się z niechęcią pp. fabrykanLów
i przemł'!';łowców, ani rem mniej z nieżyczliwością pp. profesorów. pzia.lo się przeciwnie. Pierwsi z catą gotowością i ueluż
no~oią uprz)'tit.ępniali Dam przegląd urządzeń maszynowych i prooeSll produkcyi, sluząo npl"Jlejmą i chętnI! pomocą, przez oprowadzanie po fabryce i udzielanie wyczerpujących objaśnień. Z uiemuiejszll życzliwośoil\ i IlJ,:zyohylnem zdaniem o Ilaszej pracy
spotykaliśmy się ze strony PI'. !lrofesorów, dla. których działaJ 
uosć ekomisyi." była. wyręką i ułat.wieniem pracy pedagogicznej.
'frzecia z rzędu ka.tegory/\ przyczyn, które służyły za poddslawę do obaw wypowiadauych na. Walnem Zgroma.dzeniu, pozoruie malo ważna, faktycznie jedyna., uie przedstawia. się lak
jak na.lt>ży tego wymagau . Wllrawdzie, liczba. uczestników wyciecz(-I;: wahala się okolo przeoięt.nej cyfry 30, 00 jak nn. poczl\tek zdaje się być dosyo pocles1':ającym obja.wem liczebnego poparcia ze alrony kolegów. JedulLkże na podstawie poczyuionyoh
spostrzeże{t musimy podnieść przykry fakt, że udział w wyoieoz.
kach brali tJrzeważuie ci koledzy, którzy w mniejszym lub wi~
kazym stopniu byli obzn!l.jomieui z fabrykami i wykonywaną
w nich robotą. Wyra.żamy z!l.cem przekollanie, że konsekwent.na
pr!l.wiJlowość w dzia.łalności nKomisyi" i dbalość o zdobywa.nie
U
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na wycieczkaoh jaknajwiększych korzyśc i naukowych zjedna sobie i tych kolegów, którzy praktycznego 7.D1 ~czenia. wycieczek
jeszoze nie oceniają .
'l'r udno jest, bowiem, stac. się chocby średuio uzdolnionym
fachowcem, jeżeli w czasie nabywania wiadomosci teoretycznych
pozostawia się odł ogiem stronę praktyoznego zaznajamiania się
ze sposobem wykonywania maszyn i z wyglądem ich caloks:dałtu.
Tę kardynalną zasadę majf\ na widoku doroczne wyoi!:!czki
na.ukowe urz,\dzaue przez Grono profesorów.
Lecz podobnie ~jak przez jedną noc nie można stae się inżynierem", tak też na jednej lub dwóch wycieczkach uie moźna.
zaznajomić się z urządzeniami maszynowemi. Częste zwieazanie
fa.bryk wyrabia zdolność latwego oryentowania się w szoze,lZ"olaoh, co dajO'! możnosć objęcia i zrozumienia całości urządzeń.
Z często odbywanych wycieozek otrzymujemy i tę korzyść, żo
z latwością spostrzegamy różnioe jakie zachodzą, w konstrukcyach jednych i tych samyoh urządzeń, a stąd wyrabiamy
w sobie zmysl i smak konstrukcyjuy. Wreszcie taka ci"gloM
odbywI:I.nych wycieczek ułatwia nam studya. szkolne: wykonauie
rysunku konstrukcyjnego przychodzi nam z tem większl\, łatwo
ścią, im lepiej i dokładniej całokształt danej maszyny pot.rafimy
przedstawia sobie w umyśle.
Mając powyższe względy na uwadze, "Komisya wyoieczkowa.~ dokładala wszelkich staran, aby uapróżno nie utracić ża 
dnej soboty lub dni wolnyoh od zajęć szkolnych. Niżej podany
wykaz wycieczek odbytych w rokn ubiegłym daje cyfrowe poparoie dzialaluości . Komisyi". Zast.ój w naszej robocio miał
mie-jsce jedynie w maju t. zu. w okresie t_ zw. "bezrobocia'" na
politechnice.
W ostatnim czasie "Komisya" !"ozszerzyla zakres swej dzia·
łahlollci l wprowadzając zwyczaj poprzedzania wycieczek r e fe r at a ID i o urządzeniach maszynowych i procesie produkcyi w fabryce do której tego dnia odbywa $ię wycieczka. Dążeniem takioh
referatów jest dbalosó, aby ucze~tnikom wycieczki ulatwió dokła 
dne i szybkie oryentowanie j;ię na miejscu w fabryce. W tym celu
referat obejmuje opis calok~ztalt.u lln:",dzen i procesu produkoyi
w danej fabryoe, jak również w schematyczllycb szkicach przedstawia zasadnioze szczegóły konst.rukcyi ma~zyn i warszlat.6w
(lub aparatów) i opis ich działania.
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Drugą

nowoscilh wprowadzon" staraniem "Komisyj", a uchwaprzez Walne Zgromadzenie ozłonków .Kółka" z dnia 8.
lipca 1902 r., 91\ stałe miesięozne wycieczki do fa.bryk iitnieją
eyeb w kraju po za Lwowem i utworzony w tym oelu "fu u·
d n s z w y o i e o z k o wy·. Zwlal!zoza ten ostat.ni, gdy się uzbiera.
w dostatecznej Bumie, przyniesie ogromną korzyść, ułatwisjąo
wielu mniej zamożnym kolegom częstokroć bardzO uciążliwe
wydatki DlI. podróż.
Kończąc nasze sprawozdanie uważamy za stosowne zwrócić uwagę jeszoze na jeden dodatni skutek odby"Van ia stałych
wycieczek do fabryk i zakładów przemysłowych w kraju. Przedewszystkiem przyuczamy s ię ooeni8.c wartoś ó tego,
o o już p o 8 i 1\ d a m Y, a rozszerzajlj,o zakres swyoh wiadomości,
coraz silniej budzimy w sobie poczucie braków. W parze z tem
ostatniem rodzi się w nas dążenie do naprawy istnieojącego stauu
rzeczy u nas, które wzmaga !:Cię jeszoze silniej , gdy po upływie
roku, obfitując w zapas wiadomOŚCI nabytych w kraju, przYJ'
rzymy się urządzeniom zagranicznym.
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SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI.
Biblioteka. "Kółka Meohaników" wykazuje d o ść znaczny
przyrost w stosunku do wyłożonej na nią kwoty pieniężnej. Pochodzi on przt!ważnie z darow. Kierowalismy się bowiem tą za
sadą. że nie należy na.m zakupywać takich ksią7.ek, które znajdujlli się w dość bogato uposarzonej bibliotece Bzkoły politechnicznej. Ograniczamy Bię na knpowaniu najniezbędniej8Zycb
ksil\żek, ktore z powodu poczylnoś c i trudno wypożyczać w bi bliotece rządowej, albo też tycb, których biblioteka rządowa
w ogóle nie wydaje po za o zytelnię, t. j. atlasów i rysunków
niezbęrlnie potrzebnyc h w salach konstrukcyjnych.
Przy nader szczupłych środkach, jakiemi rozporządzamy,
każdy dar złożony bibliotece, lub jakakolwiek inna wyświad
czona pomoc przynosi na.m wielkie korzyści.
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To teŻ 7.a.rząd ,.,Kółka u czynił wszelkie w tym kieruuku
starania., a rezultat ioh wykazuje niżej podany spis książek jakie w ubiegłym roku wpłyuęły do biblioteki lIK61kau.
Skutkiem zabiegów Zarządu jest uchwała, powzięta przez
WydziaJ 'l'ow . .,Br. Pom.", mocą. której książki treaci faohowo
Daukowej z dziaJu C biblioteki 'l'owarzystwa oduoszące się do
nauki budowy maszyn) oddają się za odpowiednim rewersem do
użytku .!cólka Mechaników".
Zarząd ,.,Kólka. Meohauików" składa na tem miejsou szczere
podziękowanie Wydziałowi Tow. "Br. Pom.", jak również ofiarodawcom:
Towarzystwu politechnioznemu we Lwowie.
Zarządowi biblioteki szkoły politechnicznej we Lwowie.
Kasie im. Dra Miauowskiego w Warszawie.
P. profesorowj Karolowi Stadtmollerowi.
P. profesorowi Tadeuszowi Fiedlerowi.
P. inżynierowi Dziewońskiemu.
Kolegom: Ludwikowi Kos8uthowi, Aurelemu Rybickiemu.
F. Ulkowskiemu J. Zaporskiemu i Julianowi Pierścióskiemu.
j

SPIS KSIĄŻEK BIBLIOTEKI "KÓLKA MECHANIKÓW".
I1IJ.

Stanisłuw

Aleksa'ldrolclu -

Wodocillg lwowski (3 egz).

C. Bach - Die Wasserr!l.der (tekst i atlILs).
J. Badowski - Geometrya elementarulI..
JJJu.rja1ł

A.

Barauieek~

-

Początkowy wykład

syntetyczny

wła

sności przecięć stożkowyoh.

Dr. J. Bla"th - AnAliza mechaniczna. ziemi do oznaczenia. odstępu drenów .
Aleksander c'mje1cies; - l'rygollometry& plaska i kulista.
Bolesław WcryluJ DarQ/oski - Słownik kolejowy.
Dr. Placy(l Dziwi1iski
Kr6~ki rys tt'oryi funkcyi peryodyczuych jednt'j zmiennej.
Er1łsl TIebezeuge (2 tomy t",kstu i atlll.9).
Jat! Nep. Fra'lke - Meohanika teoretyozna.
lIHiiltefl. - Des IngeniellTs·l'asobenbuch (2 tomy I.
Atltlrztj Kfdzior - Ka.nały spławne w Galicyi.
Dr. Statlisław Kfpi,iski - Wykłady matematyki, rok II.
Zygł1łfmt Ko-rostClisk' . - PotrLeba Zwilizków ua~zych 'l'owarzY:łtw
przemy!:'lowyoh i handlowyoh.

bit. Wacław K reepo/Oski Ka.nd splą.wny San·DniesLr.
Int. Edlnl",d LibwIski - Tecbnika wobeo kwestyi społecznej .
. l. Mussil • J . Etoitł9 - Wtl.rmekraftmaschinen.
A. Pohllwuse/ł - Transmissions·Dampfmaacbinen (tekst i atla8).
- Maschinenelemente.
,
- Dampfkessel.
C. R('i,d,ert. - Poziomowanie (niw!!laoya).
Rybicki i Kossutl, - Teohnologia. nI.
Dr. F. Sclmr - Podręcznik geometryi !l.na.litycznej.
Frfltlciszek Skowron - Nasz przemysł budowlany.
Władysław Skrcarceytiski - Ustawa o uregulowaniu przemysłu
budowlanego.
Julian SochocH - Rozwiązywanie rownall liozebnych.
[1'0(. Karol StadtmiUler
Pompy (tekst i atlas).
"
- 'l'oorya i budowa kół wodnych i turbin (tekst i atlas).
- 'l'eorya. i budowa maszyn parowych
,
(tekst i atlas) .
C. Volk - Skizzieren von Mascbinentheilen in Perspektive.
Edward WalOrykiewic.a' - Na.uka rysunków tecbnioznych.
August W. Witkowski - Wiadomości poozątkowe oz geografii fi·
zyoznej.
J. Wróblewski - Podręcznik dla stol&rzy.
,
lY. Wolski - O rozszerzaczaoh.
- Ueber Naobn&hmbohrer.
Ueber der hydratlii80ben Bohr· Widder.
Władysław Zajfjcskowski - Geometrya. analityczna..
Towarzystlco politecJmice'ic leC LwolOis - Słownik wyrazów tech·
niczllycb dla rzemie81nikÓw.
'l'owa.rzystwo politechniczne (ksi~a

,

,
,
,

Biblwtcka szkoły
plarze).

pamiątkowa).
PamieŁnik

'l'owarzysLwa politechnicz·
nego we Lwowie.
Katalog wystawy jubileuszowej Towarzystwa politechnioznego.
poUtcchnic:nej - Katalog biblioteki (2 egzem-
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Za.rząd
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,.R ól ka ~,
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Bronisław
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podjęt.y z kasy gł ó wnej
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II
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"Kółka naukowo-przemysłowe!o".

Sprawozdanie

Spra.wa. uprzemysłowienia. naszego kraju, tak żywo zwlasz·
cza. w roku ubiegłym obchodząca ogól, poruszyła i umysły na·
szych kolegów.
W listopadzie grono icb, za inioyatywą kolegi Stefana
Górki zawiązało IIKólko naukowo-przemysłowe lL , którego celem
było uświadamianie siebie i społeczeństwa zapomOOI} odozytów,
wykladów i wycieczek o położeniu, w jakiem dzisiaj przemysł
galicyjski pozosta.je, i o warunkach, któreby w przyszłości na
rozwój jego wpł1uąó mogły.
Rzecz na.turalna, że w pierwszych swych krokach musiało
Kółko zwrócić się do oliÓb poza. gronem słnchaozów stojących,
El. obznajomionych z przemysłem i zaprosić ioh jalw prelegentów. Udało się to w częsci. W kólku odbyły się n~tęllujl\oe od·
czyty, kt.Óre wywołały w~rM kolegów ożywioną dyskussyę.
WP. Dr. Zygmunt Gargas: "Monografia, 'a statystyka przemysłowa" .
WP. Dr. Jan Roszkpwski: ~Z&Bady podniesienia. przemysłu
krajowego".
WP. Wladysła.w 8ludnick.i: nRozwój ekonomiczny Galioyi w dobie konstytucyjnej".
WP. Weuanty Szydłowski: nPrzemysł tkacki w Galioyi".
Głównie też dla. "Kólka przemysłowego" poświęoił WP.
po!łeł Dr. Rut.owski swoje wykłady nStatystyki Galicy", w Unio
wersytecie ludowym.
Na tern "Kółko" poprzestało w roku ubiegłym.
Byłoby gOrł~cem życzeniemby "Kółko !! to, mają.c na. wzglę
dzie tak ważne cele, zechciało w bież~oym roku w dalszym
oiągu pracować. Wypełniłoby ono ważnił lukę w wyksdałcenin
kolegów, pod względem ekonomiczuym, handlowo- przemyłowym,
a mate zbudziloby też w nich ducha obywatelskiej inicyatywy
i dziaJalnosoi w tym kierunku, w jakim ohciał widzieć ten kl'8.j
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