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K l l O T K I E  Z D A N I E  S P R A W Y

O. STANIE SZKOŁY PHZYGOTO\!VAWCZĆY, PRZEZ DYREKTORA TEYZE SZKOŁY
W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA i827 .r.
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Dostoyni członkowie nayw$zj5;z<ey magist r atury. Prze- 

świetna rado politechniczna i wy szanowne i zna
komite różnych instytutów Osoby.

W  ydrukowany na rok i8 ~  ogólny programmat Szkoły przygoto
wawczey do Instytut.il politechnicznego, którey naukowe zatrudnienia 
dziś po raz drugi rozpocząć mamy okazał : w  iakićh przedmio
tach i w iaki sposób młodziez. poświęcaiąca się różnym gałęziom prze
m ysłu, usposabia się dotąd, do słuchania w  przyszłości z pożytkiem 
należytym, nauk technicznych, wykładać się inaiących przez doskona
lących się zagranicą naszych rodaków (i). Lubo na dwukrotnie odby
tych popisach, w przytomności Dostoynych Członków kommissyy Rzą
dowych i Rady Jnstytutu Politechnicznego, dotychczasowe usiłowania 
niauczycieii i postęp w naukach uczniów; zdołały uzyskać pochwały i 
względność, nie należy mi przecież .po tak k,rótkiem, bo rocznem tyl
ko doświadczeniu, ^wyliczać wszystkich iuz osjągnionycli lub spodzie-

(1) Trzynaście osóbznależyteiii usposobieniem, z których niektóre dały się 
poznać korzystnie w kraiu przez ogłoszenie prac swych dirukiem, lub przez kilkole- 
tnie i zaszczytne poświęcanie się ,w zawodzie nauczycielskim, podróżnie  ̂ teraz ko
sztem Rządu pó Nieiriczechi Franćyi a następnie zwiedzać będzie Angliią , Holan. 
dyią i inne głównieysze punkta zbieraiąc wszędzie tak po-instytucyach naukowych^ 
lako i po różnych-zakładach technicznych wiadomości teoretyczne i praktyczne któ
re za powrotem, dla wzrostu handlu i przemysłu w kraiu naszym rozszerzać będą.
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wanych korzyści.—  Nie mogę jednak pominąć iedney bardzo* ważney 
okoliczności dowodzącey poniekąd, że niedawno rzucone ziarno w zie
mię, nie bez plonu w czasie zeyść ihoże.

Przeszłorocznyj zapiś śkasał' i z j pi£fnal dwie trzecie,młodzieży obie- 
raiąc sobie zawód politechniczny, nie wiedziało właściwie mówiąc* 
co przedsiebietże , i z1 ttwogą j^fwie ' przem yśl wało i ożyli W nie- 
znaney iey drodze , nić natrafi na nieszczęsną iaką zawadę o któ- 
rąby się wszystkie iey iakby przez mgłę przewidy wane, roztrąciły nadzieie. 
Jakkolwiek dość częśte5 przemawiacie? do iey* własnego interesu, tem 
chwieiącey' się wybór mogło nieco ; ustalić; iegQ przecież ze -ta k p o - 
wiem ostatnie usadowienie, ^ y p is a ^  .nąy^ięęęy jr fe b ^  małey^w. praw
dzie liczbie kursów wykładanych w szkole, ale w teri sposób iz , za 
każdą niemal lekcyią młodzież cieszyć się mogła nabytemi wiadomo
ściami naywięcey dla tego; ze łatwo przewidywała ich niezliczone przy-; 
stosowania do różnych cźęści-przemysłii, na który tem samem, z coraz 
większem poszanowaniem i z coraz więkśżem zamiłowaniem poglądać 
była "zmuszona. T a  zdarzenie, w ^ n i ę  usprawiedliwia użyteczność 
przyiętego. plaiiu, zdalę śi  ̂ nawet, że skuteczność iego i za mury szkol
ne przeszła kiedy mimo trudnych okoliczności , wszyscy - prawie 
z nowo wchodzących Uczniów, których liczba z górą 4d wyńósi> z dosyć 
szczerą ochoty i z pewri.em utwierdżenięm się w swem przedsięwzię
ciu, do zapisii stanęli. Ł

Dzielną i bardzo skuteczną pomocą dla szkoły, naszey były  pję~ 
kne zbiory^! pracownia chemiczna Uniwersytetu Wąrszą wskiego. j IJ-. 
przeyma i gotowa w licznych przy pad ka oh przysłuziiość i  W . Rektorą 
X. Szweykowskiego, i zaszczytne,.spół>-pracownictwo W W ,. Professo- 
rów mianowicie zaś: Religii, Fizyki, Chemii, Matematyki w yzszey, Ar-r 
chitektury i Geodezyi, na które prźetdmipty ińłddż|fez szkoły nasźey z 
wielkim dla siebie pożytkiem do JLJniwjerśytetu ijrcięsżęz&ła. Lubo wyż
si nad wszelkie powierzchownie;, oznaki f dozwólcie p  v  t^nv mieysefd 
szanowni mężowie ̂  wy wiązać $ię. choć w części ., ą  djpgii . f ; $ ozy£ 
w imieniu’ wszystkich nauczycieli i uczniów naszego,: instytutu.) wyrazy 
szczerego podziękowania i przynależney wdzięczności* I r ; .. .
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W  tem mieyscu także nayprzyzwoiciey będzie pożegnać JPąna Bar- 

ciiiskiego Magistra filozofii dotychczasowego; korrepetytora nauk ma
tematycznych w Szkole naszey, który po poprzedniczem udoskonaleniu

o się funduszem Rządu za granicą , nauczać ma w przyszłym instytucie 
politechnicznym nauk handlowych. Należyte uzdolnienie a nadęwszy- 
stko wzorowa gorliwość które ziednały P. Barciiiskiemu tak zaszczytne 
zaufanie niaywyższey magistratury Rządowe / W yznań Religiynych i 
Oświecenia Publicznego, mogą nam posłużyć za rękoym.ią że i w no
wym zawodzie odpowie godnie powszechnemu oczekiwaniu.

Rok który rozpoczynamy ważnym będzie dla Szkoły przygotowaw- 
c z e y , w nim bowiem przez pomnożenie zbyt szczupłey dotychcza- 
sowey liczby osób uczących, w obszernieyszym zakresie da się rozwi
nąć plan ogólny. W  tym roku, znany uczonemu światu W . Szyrma 
Professor uniwersytetu, iuż iako Nauczyciel stały wykładać będzie ię- 
zyk angielski. Magister budownictwa i miernictwa W . Gołoński,^Pro
fessor Uniwersytetu, nauczać będzie, w  sposób zastosowany do prze
znaczenia instytutu politechnicznego, architektury cywilney, rysunku ma
chin i rysunku architektonicznego. Nadto przybywa nam ieśżćze kurs 
mechaniki praktyczney, maiący się wykładać przez Professora Janickie
go doktora filozofii,' świeżo przybyłego z nąukowey podróży, korzystnie 
znanego z dziełka o machinach parowych, i z lekcyy przed dwiema laty t>ez- 
płatnie wykładanych w Uniwersytecie Warszawskim. W  tym nowym 
kursie młodzież nasza obszerne mieć będzie pole poznania, ile szano- 
wriein i wielkiem iey powołanie bydź m oże; w nim naylepiey poiąć 
zdoła, iakto przez same mechaniczne wynalazki słaby rozum' człowieka 
wykraśdź Umiał przyrodzeniu s iły , których ogrom często nawet sąmę 
imaginacyią przeraża, siły któremi udoskonalaiąc swóy, przemysł i han
del, Anglia wzniosła,się do tey niesłyszaney dotąd zamożności i do te

go wysokiego stopnią potęgi i chw ały, które są zazdrością niemal 
świata całego.

W  tym roku przydaniem kursu skróconego chemii i fizyki doka- 
zać będzie można ż e , każdy uczeń. wchodzący bez świadectwa kwalifi-

a
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kacyinego, czyli iak zwiemy na technika niższego, przy należytey pilno
ści , w iednym roku dopełnić zdoła zbywaiących mu wiadomości i 
przeydzie następnie na technika wyższego pierwszoletniego. Odrębnym 
i skróconym wykładem rachunku różniczkowego i integralnego iako tez 
mechaniki analityezney, zyskamy znacznie na czasie, i dogodzi się 
wielu potrzebom szkoły naszey i szkoły inżynieryi cywilney. Brak mo
delów uczynićby mógł wykład mechaniki praktyczney mniey korzy
stnym, lecz sczęściem względem możności usunięcia tey niedogodności 
nie należy rozpaczać. Naywyższa magistratura nad ogólnem wychowa
niem czuwaiąca, niezwłocznie uczynić raczy przedstawienie do ł£om- 
rnissyi Rządowych, Skarbu i interessów wewnętrznych, względem dozwo
lenia Professorom i uczniom szkoły przygotowawczey wstępu do wa- 
żnieyszych zakładów fabrycznych stolicy, pod Ich z wierzch riictwera zo- 
staiących. Znana gorliwość i troskliwa opieka Jaśnie Oświeconego Xię- 
cia Ministra Skarbu i Jaśnie Wielmożnego Ministra Hrabi Mostowskie
go w każdym razie, gdzie idzie o wzrost i dobro przemysłu narodowe
go, każe mieć niepłonną nadzieię, iż nam ta iedyna dotąd sposobnosć 
odmówioną nie będzie.

Tak więc za tegoroczne muzeum machin będziemy mieli: wszystkie 
ważnieysże warsztaty i zakłady fabryczne stolicy. leżeli ta okoliczność 
z iedney strony na nieiaką stratę czasu wystawia, z drugiey strony tę 
ważną korzyść mieć będzie, iż ucząca się młodzież nie tylko" pozna 
naocznie w naturalnych wymiarach części składowe ważni eyszych machin, 
ale co więcey widzieć zaraz będzie mogła, iak Wszystkie tako yve części swo? 
ie odbywaią działania.

W  bieżącym roku, iak poprzednio, technicy jiiżsi pierwszo czy dru- 
goletni, słuchać będą kursów dawanych przez włąspiwych professorów 
szkoły. Technicy zaś wyżsi pierwszoletni i drtigoletńi, prócz kursów 
oaszego instytutu, uczęszczać będą do Uniwersytetu, stosownie iak któ
ry do iakiey części przemysłu usposabia się, na fizykę,' chem iią, alge
brę wyższą, icom.etryią analityczną i opisuiącą, geodezyą niiszą i niwelr- 

lacyą, a ca architekturę ci tylko którzy się iuż w oddziale budowni
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ctwa zapisali. Szczegółowy rozkład przedmiotów i godzin przed drzwia
mi szkoły przybity zostanie.

Przez powtarzanie z właściwemi korepetytorami głównieyszych przed
miotów', znacznie bez wątpienia uczniowie ułatwiony mieć mogą po
stęp w naukach , lecz brakuie im, dotąd bardzo ważnych pomocy, to iest 
stosownych kompendiów , tyle do częstego odświeżania słyszanych rze
czy potrzebnych. Oryginalny po nąywi^kszey Części, bo do potrzeb 
naslego kraiu przystosowany, wykład professorów, niedozwala szukać 
takowych pomocy u obcych którzy, pod tym względem sami dotąd nie 
są zamożni. Konieczność zatem, że iuż ńie powiem przyzwoitość, w y
maga aby każdy z nauczycieli zaiął się wygotowaniem dzieła wystawia- 
iącego w ogólnym zarysie i treściwie całość ..wykładaney przez niego 
nauki. Pewny iestem że do dopięcia tak pożądanego eelu nie brakuie 
nic więcey prócz koniecznego nakładu na papier, druk i sztychy, ktore- 
go w kraiu naszym , dla niskiego pokupu xiążek, autorowie zwłaśzcza 
stanu nauczycielskiego ponosić w żaden sposob bez zruynowania swo- 
iego mienia nie mogą. Professor Szyrma który roku zeszłego w swo
ich lekcyiaćh; ięzyka Angielskiego dla braku dzieł .stosownych wielkich 
doznawał trudności,! zachęcony przyrzeczoną, opieką troskliwego Rządu, 
zaymuie się gorliwie ułozeniefa Graramatyki Ą n giek kięy podług sła- 
wnieyśzych wzorów , iakoteź wygotowanym  w ypisów  gających R y 
mować stopniowanym sposobem celnieyszych au^orow w yiątk i, w pr/.c % 
miotach literatury a nadewszystko technicznych. Każdy dobrze myślą
cy życzyć powinien aby zbawienny zamiar profęssora Szyrmy pomy
ślnym skutkiem uw ieńczony został, i aby tem samem innyc spo o 
lęgów iego do podohnych przedsięwziąć ośmielił.

Winienem tćra z: z  obowiązku mego nadmienić o dotychczasowym 

zachowywaniu się, młodzieży nąszey.

Przemysł i hańdtel w pokoiu tylko kw itną, miepewność w raz. istnie- 
iącym poraądkji rzeczy, nayińnieyśzy wybuch namiętności, szkodzą im 
a często nawet i  do sćzętti niweczy ; ludzie •; zatem przemysłem i . su- 
dlem zatrudnieni , niż przez własny1'interes, choćby nie z  innych po bu
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dek iakie każdego dobrego obywatela ożywiać powinny, pokóy nade-- 
wszystko cenią, i cenić koniecznie umfczą. Dla tego to , wskrzeszać 
i udoskonalać przemysł i handel, iest prawie to spmo ćo sposobić spo- 
koynych obywateli i zwiększać dla tronu liczbę naywiernieyszych i nay- 
ulegleyszych poddanych. Z prawdziwą radością przychodzi mi wyznać, 
iż prawie wszystka młodziez dotychczasowego instytutu politechniczne
go, iuz teraz odgadnąć umiała ten niezbędny warunek wszystkich swo
ich przyszłych nadziei, czego naylepszy dała dowód przez ciągłe swo
je religiyne i moralne postępowanie , a nadewszystko przez zupełną swo
im zwierzchnikom i nauczycielom uległość. Mam nadzieię, że nadal 
dawnieysi uczniowie więcey ieszcze umocnią w sobie te szlachetne u- 
czucia, i przykładem swoim zachęcą nowo wpisanych do zasłużenia so
bie na taką pochwałę iaką dziś sami odbieraią.

Usiłowania we względzie korzystania z nauk, prawie wszystkich by
ły  iednakie , ale nie wszyscy w równie ko zystnych dla siebie znaydo- 
wali się okolicznościach , przekonałem się osobiście w! częstych przypadt 
kach że, nieraz naychwalebnieysze chęci, brak funduszu na; pierwsze nie
mal potrzeby, mało skutecznemi czynił.. T ę to młodzież polecam ścze- 
gólney względności i opiece naywyższęy magistrati^y, . .upraszając dla 
niey o rychłe i łaskawe przywrócenie funduszu organizacyą szkoły, na 
stypendyia zapewnionego, a dotąd ieszcze nie zrealizowanego. Lecz z 
drugiey strony winienem tu przydać tę pożyteczną i nader ważną uwa
gę, że iedyny środek przez który młodzież oddaiąca się politechniczne
mu zawodowi zjśćić móże wszystkie s\voie widoki, nie zewnątrz* ale się 
W niey samey znayduie. Tym  scżególnym środkiem iest praca i wy
trwałość. Tak niezawodnie, młodzieży! praca i wytrwałość będą twoią 
nayszacownieyszą i naypewnieyszą zapomogą; pracą, przy skrupulatnej 
osczę^dności czasu, będziesz sobie mogła uciułać kapitał : że wszystkich 
naywiększey wagi, kapitał należytego w przemyśle usposobienia się, któ
ry pusczony z rozsądkiem i ciągłą, skrzętnością w obieg publiczny> po
służy ci niezawodnie do ; polepszenia bytu własnego i ogólney zamożno
ści kraiu, i który przez zwiększenie dochodów publicznych z lichwą zwró
cić powinien skarbowi wydatki na twoie teraźnieysze i przyszłe uksztął-
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cenie łożone. Tak iest powtarzam, mili przyiaćieie moi, przez waszę 
tylko niezmordowaną pracę naocznie udowodnić będziecie mogli w 
przyszłości, tę wielką prawdę : że nakłady cboćby nay większe , skoro 
są łożone w porę, z rozwagą i na podobne iak szkoła politechniczna in- 
stytucye, zawsze i w każdym Rządzie są, nie tylko oszczędnością, ale 
nadto i zyskiem.

Cieszmy się z naypokornieyszą wdzięcznością iż Nayiaśnieyszy Ce
sarz i Król nasz Miłościwy, który zatwierdził dotychczasowy etat in
stytutu politechnicznego, raczył w mądrości swoiey zgłębić tę prawdę. 
Cieszmy się widząc W ysoką Kommissyą- Rządową W yznań Religiynych 
i Oświecenia Publicznego w tymże samym działaiącą duchu. Ufaymy 
nakoniec niezmordowaney gorliwości szanownych członków Rady poii- 
techniczney, a nadewśzystko niczem niezwalcżonemu wytrwaniu czczi go
dnego Prezesa który, wszystkie wolne od innych ważnych zatrudnień chwile 
z  zupełnem poświęceniem się łoży, na urządzenie i ustalenie tey instytu- 
cyi w którey cała Polska sprawiedliwie upatruie iednę z główniey szych 
sprężyn przyszłey swoiey zamożności i sławy.
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P R Z E  M O  W A
JW. RADCY STANU Hf. PLATERA

PKEŻESA RADY POI.lTECHNICZN^Y

PRZY OTWARCIU SZKOŁY PRZYGOTOWAWCZŹY INSTYTUTU PGLITECHNICZNFGO

dnia i  Października 1827 r.

Ie^riym z 'na|^ ów i^ sżycli zamiątów ' fcazdey mstyitdcyi pblile- 
chtócfchey iest takir mlodz^zy ^święcetóe, j które systematycznym i 
celowi odpowiadaiącym ;uksżtał-
ca, a to w troiakim względzie: iuż to naprzód, ogólną i przygotowaw
czą nauką w rozmaitych częściach znaiomości ludzkich, które za pod
stawę sztuk przemysłowych uważać można; iuz po wtóre, przez poda
nie zupełney wiadomości .w szystkich,w  „rękodzielniąch i fabrykach u- 
żywanych manipulacyy; iuż po trzecie i ńakóniec, przez ułatwioną 
wprawę do takich prac i robot do których dopełnienia, oświeceńszego 
rozmysłu i troskliwszćy trzeba dokładności od tych, które w zwyczay- 
nych rzemieślniczych postrzegamy pracowniach.

Troiaki ten zamiar naywyższa Władza Edukacyyna na ciągłey 
maiąc uwadze, i chcąc stopniowo wszystkie osiągnąć, nim użyte przez 
nią środki dopełnią się, nim owoc ich doyrzeie, postanowiła pier
wszym zamiarem zająć się niewzłocznie, i w tym widoku urządziła 
Szkołę przygotowawczą którą dziś drugi raz po iey założeniu otwiera
my.

Ogólnym tey Szkoły celem iest więc przygotowawcza nauka 
w tych częściach znaiomości, które za podstawę wszystkim technicz

n y m  zatrudnieniom, służą. Za taką, podstawę przem ysłu; uważa się 
niższa i wyższa matematyka , historya naturalna techniczna, mechani
ka, chemiia i fiizyka, dodaymy do nich rysunek i ięzyki obce. 
potrzębażli obiaśniać, dla czego wspomnione tu nauki dla każdego 
technika koniecznie są potrzebnemi? leżeli ieometryczne wyobraże
nia nieoddzielne są od wykonania działań rzemieślniczych najprost
szych, iak nie przyznać podobnież, że nikt bez wyższego rachunku 
nie zdoła ani dostatecznie ocenić, ani dokładnie wystawić lub użyć 
machin, które w rezultatach rachunkowych i źródło swoie i usprawie
dliwienie znayduią? Kto zaprzeczy, żę gruntowna i techniczna zna- 
iomość tworów zwierzęcych, roślinnych i kopalnych, przedmiotem ręko- 
dzielri i handlu będących, tak iest potrzebna technikowi, że bez niey 
ani poznać tych tworów, ani ich nabyć korzystnie , ani przerobić, 
ani wreszcie zamienić bez szkody nie zdoła?

Potrzebaż tłumaczyć użyteczność mechaniki, chemii i fizyki, tych 
zasadnych prawdziwie .nauk, których prawdom i prawidłom^, przy
zwoicie zastosowanym, fabryki i manąfaktury wysokie swe winny są 

udoskonalenie?

Rysunek, który kształci oko i rękę do ocenienia stosunku w 
formach i naśladowania ich w zarysach łatwych i pięknych, pow
szechne^ wszystkich oświeconych narodów zdaniem, uznany iest 
za ieden z naygłównieyszych środków udókładnienia utWorów ręko- 
dzielnych.

Nakoniec z pomiędzy ięzyków, Angielski, iako klucz do korzystańia 
z dzieł technicznych iednego z naypierwśzych w przemysłowym względzie 
narodów, móżeżli być za zbyteczny poczytany? Nie zaiste; a gdy 
przytoczone tu nauki są wartiiikiem technicznego usposobienia, i 
gdy postrzegamy, że Szkolą przygotowawcza istotnie w tym roku 
ie obeymuie, z ukontentowaniem i wdzięcznością przyznam y, że in- 
stytucya nasza, hoynością Rządu zasilóna, wszystkie teraz środki stóso-

( i i  )
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wnego oświecenia podawać będzie, które tylko w początkowym zakia’ 
dzie są potrzebne.

Otwarte więc iest pole, gotowi Nauczyciele których szanowne 
grono nowo przybyłymi zbogacone widziemy, rozwiniona pierwsza 
na ziemi Polskiey tego rodzaiu Szkoła. Wszystko to winniśmy wspa
niałomyślnym chęciom dwóch po sobie w kraiu naszym nayłaska- 
wiey pauuiących Królów , tak tego, co nas wielowładną prawicą swTo- 
ią w ostatniey toni pógrożonych dźwignął i nowem życiem obdarzyły 
iak i tego , który pierwszą wstąpienia na Tron chwilę ustaleniem 
bytu naszego oznaczył. Serca nasze głębokiem uczuciem przepełnio
ne, nie maią innego i lepszego sposobu okazania winnego za dary tak 
wielkie zawdzięczenia, iak przez gorliwe usiłowanie, ażeby cel Oycow- 
skiey dobrotliwości mógł się skutecznie zjścić i dopełnić. Staraymy 
się o to wszyscy, i my od Rządu powołani do tymczasowego stosun
ków zewnętrznych, tey szkoły kierowania, i T y  szanowny Dyrektorze, 
i W y dcstoyni Professorowie i Nauczyciele, którym uskutecznienie 
tak wysokich zamiarów w tym zakładzie iest pór uczone, iw y , nay- 
milsi przyiaciele moir wy do szkoły przy goto wawczey zapisatn uzćnio- 
wie. Dla was tp, dla waązey to szczególnie korzyści, cała ta Szko
ła jstnieie, od was n^ybardziey szpzęśliwy gjiutek iey zawisł.

Minęły czasy krwawych za oyę^yznę boiów; byt niasż iest zape
wniony , ustalone prawa. Inqę są ferap kraiu potrzeby. Wymaga 
on usposobionych w teoryi i praktyce rolników, zdolnych i przemyśl
nych rękodzielników, śmiałych i rozsądnych a z przedmiotem swoim 
obeznanych handlarzy, wymaga /dla ogółu swoich pbywateli grunto
wnego i do każdego powołania zastosowanego oświecenia. Gdy takie 
są ' istotne Kraiu i narody życzepia  ̂ iak piękny, iak pocjeszaiący 
iest widok każdego dla instytucyi ńąrodowey otwierąiącego się przyr 
bytku, że się wnet tłumnie parli wy?ni napełnia czcicielami. W idzie
liśmy to jiierąz, widziejny z radością i dzisiay. ^achoway to cli wale- 
bne^dąż^nie czcigodna P.olską młocjziegy! nie ustaway w pięknym i 
uczciwym zapale, niech żaden pomysł przedmiotowi obcy uwagi two- 
iey nie odwraca, niech cię żadna trudność nie zraża; pom niy, że ,

5y.»-
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przez pilne i gorliwe nauk nabywanie, przez postępowanie skromne 
i spokoyne, oświeconego człowieka godne, na końcu naukowego okre
su, staniesz u mety u którey 'czeka cię nowy i w kraiu naszym 
mało przedtym znany zawód technicznego zatrudnienia , zawód (ieże- 
Ii do niego stałem wytrwaniem' dostatecznie usposobieni będziecie) któ
ry wam i rodzinom? waszym dostatki, mienie, i  dobry byt rokuie, a który 
zarazem , có dla dusz szlachetnych i polskich nie mńieyszą iest ponę
tą, za pomocą waszey pracy, Waszych umiłowań i osiągnioney własney 
waszey korzyści, dp ustalenia, chwały, wziętości, bogactw i prawdzi
w e j i trwałey kraiu naszego pommyślności, nieochybnie się przyczyni.

■
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III.

EROMOCYIE UCZNIÓW

Szkoły przygotowawczey instytutu politechnicznego
z  r o k u  1& 2 f.

' Z TECliN IRO W  W Y Ż S ZY C H
* ■' r  v

A. pierwszoletnichy przechodzę na rok 2.gi.

1. Bayer Maciey.
2. Behr Stanisław.
3. Guliński Franciszek.
Ą. Krzyczkowski Jgnacy.
6. Kuszel Franciszek.
6 . Muszyński Jakób.
7. Plater Zyberg Kazimierz.
8. Świecki Edward.
9. Wędrycłiowski Leon.

10. Wołowski Adam.
1 je. W oycicki Kazimierz.
12. Zawadzki Stanisław.

B. drugoletnieh, przechodzą> dp szkoły inżenieryi ęywilney.

1. Bogusławskij Stanisław.
2. Cygański Marcel li.
3. Fłeury Alexander (warunkowo).
4 . Kisielewski Kazimierz.
5 . Kulczycki Adam,
6 • Lubowidzk i W iktor. 
rj. Muszalski Józef,
8. Ochenkowski Antoni (warunkowo).

( i5 )

j). Popławski Jan.
10. Radziszewski Ludwik.
11. Rogiński Jan (warunkowro).
12. Sauyan Edward (warunkowo).
13. Smolikowski Seweryn. 
i 4- Suchodolski Jgnaćy. 
i 5. Witaszewski Karol.

Z TECH NIKÓW  N IŻSZYCH  PIERW ŚZOLETNICH, PRZECHODZĄ

A. na techników niższych drugoletnich.

1. Adamczyk Tadeusz.
2. Bruk Walenty.
3. Chobrzyński Karol.
4. Czajkowski Stanisław.
5 . Dybowski tieriryk 
(j. Filipowski Paweł.
7. Gleinićh Józef:’
8. Jański Antoni.,

' r). Kelbaś Wilhelm.
10. Komirowski Felix.
11. MAćlińaćki1 Maxymilian.
12. Mirriy Jafl.
13. Młoszewski Felix.

i, , i,4* Neuman Jakob- s
i 5. . Radżyński Leopol(J. s ,

B. na techników wyższych pierwszolętnich. 

k. Dytrych Apolinary. ■*, . 0,
2. KlimaszewskiMatcusz.
3. Matuszewski ? Alexander. ••
4 . Piasecki Xawery.
5. "Piotrowski Klemens. !
6- Sobolewski Tadeusz, j
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L I S T A

Professoi ów , Nauczycieli, i Korre p ętytoróvy szkoły 
przygotowawczey instytutu politechnicznego.

1. Garbiński Kaietan Dr. filozofii Członek TJ K. P. N. Professor 
K. W . U. Dyrektor Szkoły przy gotowa wcżey do instytutu po
litechnicznego , wykłada turś drugoletńi matematyki niższey , 
rachunki wyższe, i ieometryją opisu%c^.

2. Pawłowicz Marek Dr. filozofii -Gzta^ek jT . P. N. Dyrektor 
gabinetu mineralnego w K.;:W.. Uniwersytecie Professor szkoły 
przy go to wawczey, wykłada * witym iroku w sokole, historyią na
turalną techniczną i chem iiądla techTUjków, niższych.

3. Janicki Stanisław jp.r. fiip^pfiij ^ykład^ iako professor szkoły 
Mechanikę racyonalną, mechanikę techniczną, i fizykę dla techni
ków niższych.

_  *  - ^  ’ i  :  i  O  1 ■ ' ’ .* 4

4* Piwarski Jan Konserwator' rycin w ‘ Bibliotece publiczney iako 
professor, daie uczmóm' instytUtu lekcyie wszelkiego rodzaiu 
r y s u n k o m r  5?

5. Gołonski Andrzey Mr. budownictwa'i imijer.. i Professor K. W . 
U., wykładać będżieł^zpłatftie« ^kursiiiaifchitektury cywilney i 
wprawiać będzie Wfy-sunM? .'atóachin i w rysunki Ar
chitektoniczne. .7 : y. I ,\\i I

6. Szyrma Chrystyan Dr. filozofii Pro$essori K. W . U., iest nauczy
cielem ięzyka angielskiegbi 1 i rifrj l>i.

( l l  )
7. W oycicki Alexy M agisterfilozofii, Iszy korrepetytor szkoły, wy

kłada iletni kurs matematyki niższey i trudni się powtarza
niem ieometryi opisuiącey i doziera uczniów w kreśleniu e- 
piurów.

8. Podymowicz Adam Mag.'filozofii, II korrepetytor szkoły, powtarza 
z uczniami chemiią, fizykę i historyą naturalną techniczną.

<3. W y leżał Antoni Mr. filozofii, III korrepetytor, powtarza z ucznia
mi drugi kurs matematyki niższey , rachunki w yższe, algebrę 
wyższą i ieometryią analityczną. ^

11. Bełza Józef, Magister filozofii, IV korrepetytor , dyryguie mąni- 
pulacyiami chemicznemi.



V.

P R O G R A M M A T
Ogólny kursów szkoły przygotowawczey instytutu po

litechnicznego na rok i82t.

I. N A U K A  R E L I G I I .

Na naukę religii , uczniowie instytutu politechnicznego, w braku 
własnego professora, uczęsczaią do Krolewsko-Warszawskiego Uniwer
sytetu. Na nabożeństwach zaś niedzielnych i świątecznych bywaią w 
kościele Panien Wizytek w tym samym czasie kiedy i młodzież K. W , 
Uniwersytetu.

II. NAUKI MATEMATYCZNE).

A. Matematyką nizsza,

Kurs ten rozdzielony iest na dwie części. W  kursie pierwszym 
Technicy niżsi pierwszoletni dopełniaią wiadomości matematycznych, 
których im do pozyskania świadectwa doyrzałosci akademickiey nie 
dostawało. Technicy zaś wyżsi pierws^oletni, odświezaią w swoiey pa
mięci znane iuż po części prawdy, lecz w sposób dla nich całkiem 
nowy, bo stosowany do przyszłego ich zawodu. W  Kursie drugole- 
tnim naywięcey miano na uwadze takich uczniów którym nieko
niecznie potrzebną byćby mogła cała matematyką, lecz dla któ
rych to co się zwykle dla szkół woiewódzkich przeznacza byłoby 
niewystarczaiącem. Kurs ten właściwie mówiąc, iest dopełnieniem 
wiadomości matematycznych dla Techników niższych drugoletnich, 
i dla Techników wyższych poświęcaiących się zawodowi Techniczno*

( 19 )

Chemicznemu. Rozkładem i kierunkiem ogólnym obu tych kursów, 
trudni się Dyrektor Szkoły, lecz ostatni tylko sam wykłada, poru- 
czaiąc wykład kursu pierwszego JP. Magistrowi filozofiii Alexemu 
Woycickiemu. O to iest treść tego co każdy z kursów wspomnio- 
nych ma obeymować.

Kurs pierwszoletni matematyki nizszey.

Część Rachunkowa. Arytmetyka. Po wyłożeniu znaków skróconych 
i szybkiem przeyściu czterech działań na liczbach zwyczaynych dzie
siętnych i ułamkowych i wskazaniu ważnieyszych ułatwień i skróceń, 
iakich w tey mierze Kupcy i spekulanci, 'dla oszczędzenia czas u, uży
wają lub użyćby mogli. Po wyłożeniu czterech działań na liczbach 
wielorakich (nombres complexes), i ^posobów które takowe działania, 
nieraz żmudne, w praktyce często prostszemi czynią; zastanawiać się 
będzie Professor, w rozciągłości odpowiadaiącey przeznaczeniu szkoły, 
nad dawnemi i nowoczesnemi miarami, wagami, stopą pienieżną it . d. 
znacznieyszych europeyskich kraiów, nie zapominaiąc o wykazaniu ko
rzyści iakie z zaprowadzenia systematu dziesiątkowego, w te'y mierze han
del i przemysł zyskaćby mogły. Chcąc zaś okazać w przykładach , iak 
i dla czego iedne z tych systematów zamieniać można na inne, 
przeydzie naturalnie do wyłożenia stosunku i proporcyi; poczem rozbie
r a ć ,  będzie teoryą reguły trzech prostey, składaney, procentu, miesza
niny: co wszystko w należytey obszernosci zastosuie licznemi przy
kładami do praktyki , a mianowicie do różnego rodzaiu spekulacyi, 
wypłat naykorzystnieyszych (arbitrages) podług kursu poieniędzy lub 
papierów na ważnieysze mieysca handlowe, spekulacyy na papiery 
publiczne (des effets publies), stosownie iak te spadaią lub podnoszą 
się (a la baisse ou a la hąusse), i t.d ., co wszystko przykładami, do- 
tyczącemi się mianowicie różnych spekulacyy na listy zastawne kra- 
iowe, obiaśnionem zostanie. Nareszcie, zastanawiaiąc się nad regułą 
trzech w ogólności pod względem zastosowań, starać się będzie uczą
cy dokładnie wyłożyć przyczyny, dla których Często wypadki rachun
ku mogą być z doświadczeniem niezgodne, i o ile pod tym względem na



wspomnione wypadki liczyć rialeły, aby grubym nie popaśdź omył- 

kom.

Algebra. Tu Professor wyłoży cztery działania na ilościach ogólnych, 
iednomiennych i wielomiennych, tak całkowitych, iak ułomkowych. 
Okaże ogólny sposób sprowadzania ułomków do nayprostszych wyra
żeń, stosuiąc to do niektórych, w konstrukcyi lub tym podobnych przy
padkach , używanych formuł, które bez przywiedzenia ich do prostsze
go wyrażenia mogłyby w zastosowaniu nader być trudne. Po czem, za
stanawiać się będzie nad podnoszeniem do potęg i wyciąganiem pier
wiastków, tak ilości ogólnych czyli algebraicznych, iako i liczb zwy- 
czaynych; poda waznieysze sposoby skróceń, i wszystko przykładami, 
mogącemi mieć w praktyce iakieś przystosowanie, wyiaśni. Stąd przey- 
dzie do teoryi równań oznaczonych ziedną lub więcey niewiadomemi, 
pierwszego i drugiego stopnia, przebieży pokrótce teoryą równań nie- 
wyznaczanych stopni powyższych , tudzież równań więcey w arunków , 
aniżeli potrzeba, obeymuiącycb. T u  często mieć będzie sposobność , 
nie tylko uzmysłowić nieiako teoryą ilości uiemnych, nieoznaczonych, 
■nieskończenie wielkich lub uroionych, ale nadto, przez dobieranie stoso
wnych zagadnień, iasno pokazać uczniom ile, dla przemysłu, handlu, 
konstrukcyi i t. d., ta teoryą, nie tylko przez skrócenia, iakie im w ra
chunku nastręczyć może, ale nawet przez właściwy sobie mechanizm w 
działaniu, który nieraz dla arytmetyki potocznej byłby niepodobnym , 
użyteczną im się stanie, zwłaszcza, że powyższe zagadnienia tak dobie
rane będą, iżby nie samą tylko rozrywką rozum u, ale wypadkiem po
trzeby praktycznego życia bydź mogły. Poczem przeydzie nauczyciel 
do teoryi proporcyy i postępów tak arytmetycznych iak ieometrycznych, 
a następnie do teoryi logarytmów, którą odrabianiem z uczniami przy
kładów liczebnych wyiaśni , i dotąd stosować będzie, dopókąd się nie 
przekona, że uczniowie nie tylko rzecz dobrze poięli, ale nadto że na
byli takiey wprawy, iżby nadal sami w każdym przypadku bez trudno
ści tablic logarytmicznych użyć mogli.

( 20 )

P la n im e tr y  a . Po zwyczaynycti deftnicyach ieometryi, i iey po
działów, po definicyach 'b ry ły , powierzchni, liniy, i stosownym roz
kładzie:^ nąuczaiący uważać będzie liniię prostą śamą w sobie, własno
ści kątów, liniy pochyłych i prostopadłych; wytłumaczy znaczenie i 
s p o s ó b  urządzenia skali przy różnego rodzaiu rysunkach, i sposób 
przekonania się o dokładności liniału i tak zwaney ekierki (equerre);—  
po czem wyłoży własności liniy równoległych, tak względem siebie 
samych, iak i  stosunkowo do liniy pochyłych i prostopadłych^ a za
miast rzucania wątpliwości względem zasad mątematyczney scisłości 
tey teoryi, wystawi raczey wielką iey uzytecznęść w  wielu przypad
kach przemysłu. Okaże n.p. że w kraianiu na taśn^y wełny albo 
bawełny, w  ich przędzeniu lub tkaniu za pomocą machin, naywi^- 
ćey na/tem  zależy, aby się zbliżyć do matematycznego kierunku 
równoległości liniy, który, albo wspomione taśmy, albo same mci 
lub różne części machiny., w czasie całego .działania, ciągle zacho
wywać powinny. Po tych i tym podobnych'zastosowaniach, które, ile; 
czas dozwoli, nauczyciel dokładnie wyiąśnić starać się będzie, przej
dzie do wyłożenia własności koła względem cięciw , stycznych, wzglę
dem iegó pódżiału na rozmaite części; powie o sposobie mierzenia 
kątów, i t. p.; i ti> stosować będzie do różnych przypadków praktyki,-—’ 
iak np. do mechanizmu używanego przy warsztatach dla przesłania 
ruchu od iednego koła do drugiego, do podziału koła na równe 
części za pomocą sławnieyszyćh machin, do oznaczenia mechanicznego 
formy, zębów, kół zazębiających się w zegarach większych lub m niejszych, 
i t. p. Po czem. zastanawiać się będzie nad rozmaiteini figurami, które 
z kombinowania, po tr z y ; po cztery i t, d. liniy prostych powstaią; 
wyłoży własności i różnice, iako też użycie figur równych, podobnych, 
symetrycznych i foremnych. Przechodząc kombinacyę liniy prostych 
z różnemi częściami kół równych lub rozmaitych promieni, wskaże 
ich uźyteczność w różnych częściach konstrukcyi, a mianowicie w sztu
ce, profilowania > urządzania planów aixhitektonicznyęh, i t. pf; nakoniec, 
przeydzie nauczaiący, do, obliczenia obwodu i powierzchni figur,

Część Jeopietryczna. r, _
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i wzaiemnego ich między sobą porównywania, do wyliczenia głó- 
wnieyszych twierdzeń ieo metrycznych względem maocimis i minimis, któ
rych : ważne i częste zastosowania w praktyce się zdarzai^ce pokrótce 
wyliczy. T u  także powie o zamianie figur iednych na drugie i ich 
podziale ńą rożne części, co liczne ma przystosowania w gęodezyi.

Trygonometria. Naukę tę starać się będzie nauczyciel wyłożyć 
iak naykrótszym sposobem, i zastosuie ią- dó zwyczaynych i ważnićy- 
szych przypadków niwelaćyi i geodezyi praktyćzney.

Solidontetrya. Po wyłożeniu waznieyszych twierdzeń, dotyczą
cych się położenia liniy względem płaszczyzn i płaszczyzn względem 
siebie i głównieyszych zastosowań v których wyliczenie byłoby zbyte- 
ćzne, przeydzie potem nauczaiący do uważania brył określonych płaszczy
znami, tak nieregularnychch iako i regularnych, równych, podobnych 
symetrycznych j do obliczania ich powierzchni, obiętości ,' i t. d. Po czem 
uważać będzie tworzenie się Walców, ostrokręgów, powierzchni obrotowych, 
których przypadkami szczególnemi są walec prosty, ostrókrąg prosty 
i kule. Te ostatnie bryły uważane będą następnie ; pod względem 
wyrachowania ich powierzchni, obiętości i proporcyonalności.

W szystkie te wiadomości, nay większe maiące zastosowania w kon- 
strukcyi i różnych rodzaiach przemysłu, nauczaiący ile czas pozwoli 
stosować do praktyki nie omieszka.

Kurs drugoletni matematyki nizszey.

Częóć rachunkowa. Po wyłożeniu teoryi kombinacyi i wzoru 
Newtoria, po rozwiązaniu stosownych zagadnień , przeydzie nauczaiący 
do wyłożenia ogólnych zasad rachunku prawdopodobieństwa, tyle ważnego 
w Ocenianiu oczekiwanych strat lub korzyści różnych przemysłowych 
przedsięwzięć. Po czem, wyłożywszy rozmaite sposoby powiększania 
kapitału przez nagromadzanie procentów ód proceintów, czy to od sum
my na raz ieden odaney, czy też powiększaney przydatkami w róż
nych epokach składanemi, wskaże formy .ąńatematyczne rozwiązuiące 
zagadnienia w rozmaitych tego rodzaiu przypadkach. Po takowym
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przygotowaniu, nauczaiący czynić będzie wrażnieysze do różnych speku- 
lacyy przystosowania, a mianowicie do różnych rodzaiów eskontowa- 
nia składanego (escomtes composeś), do wypłat przeleciem  zwanych 
(annuites) i t. p.; wszystko to zaś obiaśni ilczniom ,. przez [podawanie 
szczególnych przykładów do liczebnego rozwiązania, mianowicie: do 
\Vyiaśnienia zasad i obliczań na których się całe towarzystwo kredy
towe listów zastawnych opiera, do wykazania* korzyści na śpekulacye 
w kassie towarzystwa oszczędnością rachuiąc zwłaszcza na cały prze
ciąg trwania tegoż towarzystwa, do ocenienia liczebnie wielkiego do- 
brodzieystwa Wiekopomnego Monarchy przez które nazawsze zape
wniony został fundusz na pożyczki dla nowobuduiąćych się w stolicy 
Królestwa. Nakoniec nauczaiący zastanawiać się będzie nad rozbio
rem i rozwiązaniem zagadnień dotyczących się mało u nas ieszcze 
znanych stowarzyszeń, a mianowicie stowarzyszeń dla w d ów , sierot, 
stowarzyszeń zapewniających od strat ną morzu, od pogorzeli, 
tak zwanych rantów , tontinów (rente, tontine), it. d. Nakoniec wy
łoży waznieysze własności równań ogólnych a potem potocznieyśze spo
soby rozwiązania równań 3go i 4g° stopnia.

Część ieometryczna. Po krótkim wstępie okazuiącym iak za pomo
cą rachunku rozwiązywać można zagadnienia ieometryczne, po wypro
wadzeniu równania linii prostey, przystąpi nauczaiący do oznaczenia ró
wnań każdey linii sekcyą koniczną zwraney, wychodząc z główne y wła
sności każdey takowey linii służącey nieiako za definicyią. Po czem 
wyprowadzi z równań otrzymanych, lub syntetycznie głównieysze, wła
sności sekcyy konicznych, a mianowicie, dotyczące się łatwych sposobów 
kreślenia, oceniania ich powierzchni i waznieyszych przystosowań w ] 
konstrukcyi sklepień, reflektorów, i t. p.

B. ALGEBRA W Y Ż S Z A .

Na tę naukę dotąd uczęszczać są obowiązani, technicy wyżsi pier
wszo letni oddziału mechanicznego i inżenieryi cy wilney n do królewsko- 
warszawskiego Uniwersytetu.
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c. RACHUNEK. WYŻSZY.

K u r s  ten przeznaczony ieśt dla techników w y^zych długoletnich, 
oddziału mechanicznego i ihżeriieryr cywilney. Pamiętając z a s ^  w wy
kładzie łlla uczniów oddaiących się w y g n i e  powołań,onętechri.ęznyro
nie tvle na względzie mieć trzeba, w:yszczególnienie w szystkicyznanych
teóryy, iako raczey na to, co nay więćey nadal dla n ich : pofitehnem i u- 
żytecznenl bydź może, Dyrektor szkoły na ten raz wykładaiący ten przed- 

miot określił się iak riastępuie.*

■Rachunek różniczkawy ' P<? zdefiniowaniu funkcyy w ogólności !  
wyłożeniu zasad rachunku różniczkowego, zaymie się ^uczaiący, różni
czkowaniem funkfiyy oiedn.ey, dwóch lub większey liczne zmiennych, a 
następnie różniczkowaniem równań. Po czem przystąpi rfo rozmaitych 
źastosowań zasad, rachunku różniczkowego, a mianowicie:do,tąk,:zwąr 
nóy teoryi,; rftaxima i tyle maiWe y ; użyteczności w zągosowa-
niach do konstrukcyi iiiżenierskich, architektonicznych, i t .  p. Do roz
poznawania koształtów i wszystkich zwrotów liniy krzywych , a ipmno- 
wicie ich stycznych normalnych, promienia krzywości, , >  p., iako l 
niektórych padobńychże własności ^  powierzchniach krzywych w ogolę 

uważanych. ..- ;

Rachunek, całkowy. Po ukończ n ti w sposób wskazany rachunku 
różniczkowego, przystąpi nauczaiący do wykładu rachunku integralnego 
czyli całkowego, a mianowicie zastanowi się: Nad całkowaniem rp^ii- 
czek (ednomiennych i WielomiennyCh, nad cąjkpwamem cząstko węga, 
nad cąłkowam^n otrzymy^anem przez szereg, nad całkowanieiii u- 
łomków i fimkcyy] wymiernych, nie wymiernych, nad ęa|kowamej|i róż
niczek binomowych czyli dwumieńnyćli i icłi redukcyi^. Nad całko
waniem różniczek obeymm^cyph:;w ; f e w k c ^ e  przestępne, nad cał- 
kowaniemza pomocą wzoru Bernulego. P d  całkowania fupkcyy o iędney 
zmiepneiy o których dotąd mówiliśmy, ppzeydzię ijąuczaiący riast^pme. 
Do ca^te^ni^ Aitikeyy o ; d ^ w h  iiwęk§?iey ; Jicfcbje, zn^ennych.^ 
łoży potem teoryą ilości stałych dowolnych i rp^wiąząi^
Po czem pokrótce przebieży teoryą równań lim ynych, równań różni

czkowych pierwszego i drugiego stopnia, równań różniczkowych, czą
stkowych, i t .  d., stosuiąc, gdzie się poda sposobność, teoryą do róż
nych przypadków, a mianowicie do obrachowańia obwodu i powierzchni 
liniy krzyw ych, powierzchni i obiętości rozmaitych brył, i  t. d.

Rąchunek różnic i rachunek zmienności* W  końcu wyłoży naucza- 
iący w krótkości rachunek różnic i rachunek zmienności; i wskaże ich 
ważnieysze przystosowania.

D. Jeometryia Analityczna .

W szyscy technicy wyżsi pierwszoletni, Oddziału Techniczno-Me- 
chanicznego i Jnżenieryi Cywilney uczęszczać są dotąd obowiązani, na 
ieometryą analityczną w znaczney obszerności wykładaną , do Kró
lewsko-Warszawskiego Uniwersytetu.

E. Jeometryia Oplsuiąca.

Technicy wyżsi drugoletni, Oddziału Techmczno-Mechanicznego i 
Oddziału Jnżenieryi Cywilney uczęszczaią na teń przedmiot, obszernie 
i ze wszystkiemi przystosowaniami wykładany w  Królewsko-W ar
szawskim Uniwersytecie. Dla Techników zaś niższych drugoletnićh 
i Techników, wyższych drugoletnich Oddziału Techniczno-Chćmicżnego, 
w sposobie zastosowanym do icli potrzeby, wykładać będiie Dyrektor 
Szkoły Kurs oddzielny, w którym :

W yłoży wsy ogólne zasady rzutów (projections), uważanych względnie 
płaszczyzny ppziomęy i.pionowey, i rozwiązawszy głównieysze zagadnienia 
w przestrzeni, dotyczące się położenia punktów iednych względem drugich, 
punktów względem lin iy  prostych lub płaszczyzny, liniy prostych wzglę
dem siębię lub płaszczyzn, nakoniec płaszczyzn względem płaszczyzn,
1 wykąpaniu potrzeby tych rozwiązań w wielu przypadkach konstruk 
cyi* przystąpi nauczaiąćy do wskazania ogólnego sposobu oznaczenia 
za pomocą medoty rzutów , położenia i kształtu iakieybądź 'powierz-! 
ęhjiii uwążaney w. przestrzeni, okazuiąc przykładami ile należyte poznar
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nie takowey róedotyi potrzebnem iest do kreślenia dokładnego pla
nów, elewacyi i profilów, czy to budowli architektonicznych, cży inze- 
nierskich , lądowych lub w odnych , czy iakiegobądź rodzaiu machin, 
i t .p .  Następnie mówić będzie uczący o limiach krzywych dwoistey 
"krzywizny i płaskich, zastanawiając się mianowicie nad kreśleniem wa
znieyszych i często zdarżaiącyćh się w różnych zawodach przemysłu 
lub sztuki. • Po czem przeydzie do tworzenia się powierzchni krzy
wych a mianowicie rozwiialnych, skośnych, obrotowych, i powłóczą
cych, do oznaczenia płaszczyzn stycznych do wspomnionych po
wierzchni w punkcie na nich lnb zewnątrz leżących lub w tym po
dobnych oko&eźiiościach. O i teoryi płaszczyzn,, stycznych przeydzie nau
czaiący do kreślenia liniy przecięcia pomiędzy płaszczyzną a powierzchnią 
krzywą, lub tez liniy powstałych z przecięcia się powierzchni krzy wych 

^pomiędzy sobą. W  końcu, dla dopełnienia teOryi, przeydzie nauczaiący 
pokrótce teoryą krzywości liniy i powierzchni. W  ogólności sa
rnę ieometryią czystą w  takim zakresie tylko nauczaiący przeyść sobie 
zamierzą, iaki. koniecznie iest potrzebny, do zrozumienia waznieyszych 
%  przystosowań, szczegolnjey zaś perspektywy ' i 'nauki cie
niów?, czyli. głównych zasad ieometrycanego rysunku, tyle. ważnego dla 
wszystkich fuczóiow. politechnicznego instytutu.. W  nauce* scieniów prze- 

^ g rzo d  nauczycieli sposób oznaczenia cienia na ciałach- 
' ^wcpnego p rzęz, nie na powierzchną daną, przy

puszczając promienie światła wychodzące z iednego;punktu, równoległe, 
i t. p., wskazuiąc, ile się razy poda sposobność, praktyczne lub skrócone 
sp^$$by wyznA<Jzeiłia- cierna,'mianowicie w rysunkach architektonicznych, 
in^ł^ersl^fe i  machin. ■ Przeszedłszy zaś treściwie teoryą punktów bły- 
szeząęych i od m ieniw szy? to liniach teyże śamey moćy \ światka, riaućza- 
iący \^każe : niezawodnej bo ż pra^d fizycznych i ieóihetrycznych wV- 
pływ^iąee, ioa&ady lakowania ciał. iaką bądź powierzćhinią określanych. 
Pod:Óba«go> porządkui trzymać się ; będzie nauczaiący w Wykładzie peiK 
spettyMfy liniyney powietrzney iako c'żęści stanoyiriąc^y % pierWszerni 
ca$ś>s&. z$sad. rysunku ieoaaSetrycznego. !Epiury ; rysunki reómetryi 
opisuiącey, w części zwłaszcza ostdtnjey, tak. dobiemne będą, zęby, obok
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ieometryczney dokładności, mieścić w  sobie mogły coś estetycznego czy
li to właściwie co nie do nauki ale sztuki należy, tak izby teoryą 
szła w pomoc, wszystkim rysunkom ręcznym. Dla tego to  Profesor 
rysunków ręcznych w  ciągiem porozumieniu będzie w tey  mierze z pro- 
fessorem wykładaiącym ieometryią opisuiącą i korrepetytorem doziera- 

iącym kreślenia epiuró w.

F. Mechanika elementarna„

Uwazaiąc kurs ten jako wstępny do mechaniki technicznej, w yło
ży prófeśsor prawa równowagi i ruchu naprzód, dla ciął stałych , na- 
stępnie, dla ciał ciekłych, a w końcu, dla ciał powietrznych. W  miey- 
scach tego kursu potrzebujących matematyki* będzie się starał poprze- 
stać na ieometryi i algiebrze nizszey.

Na kurs ten uczę&zczac będą wszyscy technicy wyżsi pierwszo;, 

letni.

G. Mechanika technićzna ogólna.

W  każdey pracy przem yslowey, do ktorey machiny są używane, 
trzy rzeczy główne, bardzo rożne } uważać inpzna:. w io. działacz .który 
ruchowi początek daie; slcLó. pewne mechanizmy złożone z cżęspi  ̂ bez
władnych, które ten ruch przesylaią lub żmieniaią, 3tóo. irine częsci bez
władne, które ruch od poprzednich odbieraią i daną pracę wykony- 
waią. A chociaż te troiakie części W działaniu mechanicznem stanowią 
iedńę całość, daią się iednak z osobna rozważać. Można iedne z nich 
odmienić bez naruszenia zupełnie drugich. I tak, za odmianą pi ży
czy ny ruch sprawuiącey , nie idzie odmiana tych części, które ruch 
przesełaią, lub tych co ostatecznie prace > w ykonyw aią: owszem części 
te pozostać mogą. Również iak i przy zatrzymaniu działacza porusza
jącego odmienić możną mechanizmy ruch przesyłaiące, albo wykony- 
waiące pracę przeznączoną.

T ą  uwagą powodowany, professor zastanawiać się będzie osobno 
nad wymienionemi troiakiemi rzeczami. Będzie tedy naprzód mówił o
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działaczach .poruszających (ageńs moteurs) czyli motorach , a mianowi- 
cie;, o człowieku, zwierzętach, wodzie, o wietrze, ciężarach, sprężynach, 
i t. d., śtaraiąc się; ocenić właściwą każdemu władzę mechaniczną. A 
ze inotor każdy wtenczas dopiero władzę swą obiawia> gdy iest przy
czepiony, zastanawiać się będzie uczący nad rozmaitemi sposobami 
przyczepienia tychże motorów: wypadnie mu przeto mówić przy wo
dzie o kołach wodnych, przy parze o machinach parnych, i tym po
dobnie, Następnie rozważać będzie przeszkody ruchu pochodzące, z 
z tarcia, z niegiętkości czyli tęgości sznurów, z oporu środków, i t . p .  
Przeydżie potem do wykładu sposobóvv przesełania ruchu, zmieniania 
gó stotownie do potrzeby, i tegoż reguło wanią; opisze także ważniey- 
sze ^  ty™ celu podawane mechanizmy. Ńakońieę/przechodząc rozma
ite prace, do których się machin używ a, rozbierze właściwy cel ka- 
żdey, i podług tego będzie usiłował ocenić podane sposoby ich wyko
nywania > i tu wypadnie roztrząsać, i opisywać machiny użyteczniey- 
sze, iako; machiny do przenoszenia i wynoszenia ciężarów, np. wozy, 
zora wie; machiny do kucia, rozbijania, spłaszczania, ściskania, wyci
skania, np. młoty, kafary- walcownie, drÓćiarme, prasy; machiny rolni-

> brony; machiny do podzielania ciał na cząstki 
^ o ^  P̂* tartąki, njł^ny mącznestępy; machiny 

,° części drobnych od grubyc^, iub cięż îcłi pcf lekkich, np.
f  do podnoszpnia wody, np. pompy, sikawki ;

^  ? wciskania i poruszania powietrza, np. miiechy; machiny do 
 ̂ ®nczania ezyli appreto wania mątęryy; machiny dp wygładzania ciał 

war yc czyi polerowania, i t. d. Czas przeznaczony na ten kurs , 
sama iego natura nie pozwoli w szczegółach zastanawiać się nad każ- 

ą  ̂o wy ic^onych oddziałów należącą machiną; wybiorą się przeto tył- 
 ̂o takie, które obszerne mąią użycie, lub tafcie których naywięcćy u- 

owic w przys^yin swym zawodzie potrzebować mogą.

uczacv *t“ rsu "ypadnie użyb rachunku, poprzestanie
trze L  teeo *  z n i^ e y  matematyki. G dy ie&nak uzna pó-

; S ’  ‘ "Mzielnym csEasieuczoiom stosownie usposobionym óbia-
•i-'., a;-:- •.* i-—, . n-’ - r.&fi

śniane będą gruntowniey nićktórie z l*fy umieiętności mieysca przy po- 

mocy rachunku w y zsżego.

W  tym roku na kurs w mowie będący, uczęszczać maią technicy 

drugoletni niżsi i wyżsi.

3. RYSU NKI I ARCH ITEKTURA CYW ILN A .

K. Rysunki. Ponieważ znaczna część, czy to rzeczy wistey czyli 
ptozórney wartości przemysłowych przedmiotów, polega częstokroć na 
iiadattiu im gustowney fórtnj?, lub samey tylko powierzchowności; po
nieważ nadto, dokładność wielu produktów -zależy od dokładnego 
wykonania machin lub narzędzi podług rysunku opartego na ścisłych 
zasadach ieometryi; ptżeto , piócz fysunków , oswaiaiących z pię- 
knemi i  wzorowemi fóTtńami, prócz rysunków ozdob, ćwiczeni nadto 
będą ucztliowie instytutu w  rysunkach technicznych.

Rysunki ręczne. Całkowity kurs tey ważniey nauki, przez wzgląd 
na różne usposobienie i następnie rozwiiać się maiące zdolności u- 
czniów, rozłożonym został na cztery oddziały, albo raczey na połrocza.

W  półroczu pierwszem, nowo zapisani w  instytucie wprawiani 
beda w kreślenie ód ręki różnych kształtów ieometrycznych, zaczy- 
naiąc od nayprostszych, iakiemi są liniia prosta w różnych kierunkach 
uwalana, tróykąt, kwadrat, i t. p., przechodząc następnie 
lów i innych tym podobnych liniy krżywyeh. Po nąlezytem ustalę- 
n iu ’ ręki i oka przez te mechaniczne ale niezbędne ćwiczenia ; naucza- 
iący tworzyć każe uczniom swoim, przez kombinowanie z sohą po- 
zńanycłi kształtów, rozmaite przedmioty, a mianowicie: naczynia, narzę
dzia ozdoby różnego rodzaiu, i t .p . ,  a w końcu wyłoży skład i wymia-

dzielaiątych części oświecone od ocienionych.

W ^ o ó i t f  drugietn, przystąpi liaućżyciel do wykazania uczniom
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proporcyy zachodzących pomiędzy wszystkiemi częściami ciała ludzkie
go , i będzie się starał dadź dokładne wyobrażenie ogołu zewnętrznej 
budowy . człowieka, iuż to przez sam wykład ustny, iuż też naywięcey 
przez podawanie do rysowania wzorów znakomitszych mistrzów.

W  półroczu trzeciem , rysować będą. uczniowie, podług dobranych 
wzorów, przedmioty w wyższym stylu , Z większem iak dotąd wykończe
niem pod względem lawowania, iakoto: figury, ozdoby architektoniczne 
brane ze sławnieyszych w starożytności gmachów, i t. p. Nadto, w  tey 
trzeciey części kursu, iako i następney, w wyborze wzorów nauczający bę
dzie miał wzgląd na przyszły zawód politechniczny każdego ucznia: dla 
tego to np. uczniom poiwięcaiąęym się inżenieryi cywilney, raz przynay- 
mniey na tydzień, podawane będą sposoby rysowania pojedynczych czę
ści drzewj i krzewów z odznaczeniem głównego charakteru każde
go gatunku. Po czem będą się wprawiać w rysowanie drzew; ca
łych poiedynczo lub zbiorowo uwazanyh^ a następnie w rysowanie cał
kowitych widoków. Po tak iey tylko odbytey śzkole', przyszli inżenie- 
rowie ńadadź będą mogli swoim tak konstrukcyynym iako i topografi
cznym rysunkom i tę wyrazistość i ten wdzięk nadewszystkó, bez które
go częstokroć rysunek wyobrażaiący nayszczęśliwszy pom ysł, zdaie się 
bydź iakby niewykończony, a co naygórzej i cktiwym dla duszy a nie- 
przyiemnym dla oka. Tym tylko sposobem obudzić bęilą mogli w-so
bie ważny bardzo talent, dla każdego projektującego wielkie roboty, czy 
tó lądowe czy wodne, talent, zdeymo Wania na okó planów i widoków 
ważnieyszych części okolicy , k tó re j należyte rozpoznanie nader wiele 
stanowi, względem ńayprzyzwoitszegó rozporządzenia i powiązania roz
maitych przygotowawczych, ieometryćznyćti, mWelaćyyriyćh, i t. p. ro-
bot, a tern samem, względem ważności, i możności wykonania rzucone
go na papier proiektu. ' :

W, półroczu czwartem,: rysować będą uczmowie, stóśOWnie dó-wro- 
dzoney lub. nabytej zdolności,; różne przedmiot) wystawiające'w cało-
ści elewacyie, przecięcia, {perspektywę sławnieyszych i bttdowli,- lub pięk-
mejsze w idoki; stosuiąc nabyty tęoryi^ do należytego ^ ko ń czen ia
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wszystkich szczegółów,; nie tylko pod względem abry sów i cieniowania, 
ale nadto pod względem koloryty  o którym nauczaiący da im krót
kie ale razem iasne wyobrażenie.

W  końcu całkowitego kursu każdy liczeń obowiązany będzie wy
pracować należycie rysunek podług danego wzoru lub modelu wy
pukłego, która tó praca, na pamiątkę, i iako dowód usposobienia 
się iego, w instytucie politechnicznym, zachowaną zostanie. Przy czem 
zdaie się, iż niem a potrzeby nadmieniać, że nie czas, ale tyłko należyte 
usposobienie, stanowić będzie względem przeyścia z iednego do następ
nego oddziału, tak iż każdy, stosownie do prędzej lub pźoniey rozwiia- 
iącychsię nabytych lub wrodzonych zdolności; krócey lub dłużej w 
każdym oddziale zatrzymanym być może.

B. Rysunki techniczne.

Kurs rysunków technicznych, zostaiący pod przewodnictwem pro- 
fessora architektury, óbpymować będzie rysunek ieometryczny narzę
dzi, machin i budowli architektonicznych, a mianowicie p lan y, pro
file, elewacye, przecięcia tak ogółu iako i poiedyńczych części, do 
należytego poznania składu całości, nieodbicie potrzebnych. Naukę 
tę uczniowie zaczną naprzód , od wiernego przerabiania podawa
nych sobie wzorów sławnieyszych rysowników , zmnieyszaiąc lub 
powiększaiąc ich skale, a następnie przeydą do odrabiania rysunków 
z podanych sobie modeli machin, i t. d., tak, iżby po pewnym prze
ciągu czasu, własne pomysły umieli wydadź na papierze, co do 
wszystkich szczegółów, w takowy sposób: iżby każdy znaiący się na ry
sunku rzemieślnik, mógł ie wykonać ze wszelką dokładnością, ia- 
kieyby się od niego wynalazca miał słusznie prawo domagać.

Na rysunki techniczne uczęszczać będą wszyscy uczniowie drugoletni.

C. Architektura cywilna.

Kurs ten przeznaczony dla uczniów drugoletnićh składać się bę
dzie ze czterech jęzęśęi: lód. Obeymować będzie wybór i przygotowanie
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materyałów; 2 re. części składowe budowli; 3 de. konstmfccya; l\le. nako-> 

niec, kompozycyią.

t fs  Częśd pierwszey, to iest o wyborze i przygotowaniu materyałów, 
mowa będzie: a) o kamieniach naturalnych , klasśyfikacyi onych u- 
żywaney przez kostruktorow, o ich złych i dobrych, przymiotach , 
rozmaitym stopniu, wytrzymałości, to iest: o sile do znoszenia cięża
rów, o niszczeniu się przez tarcie, i o niezmienności czyli wytrzy
małości na różne działania powietrza.

b). O kamieniach sztucznych, to iest: cegle surowey i różnych iey 
gatunkach, o cegle paloney i dachówce. Sposoby przygotowywania po- 
rnienionych materyałów do budowy, siła i różne onych wady i dobre 

przymioty.

c). O wapnie, cymencie, puzzolanach naturalnych i sztucznych, o 
rozmaitych zaprawach wapiennych, i kamienistych, o gipsie.

d). O metalach używanych w konstrukcyi, iako to: miedzi., żelazie, 

ołowiu, i t. d.

e). O drzewie , wyborze onego, czasie ścinania, sile i w ytrw ałości, 
przygotowaniu dó b u d ow y, rozgatuńkowaniu iego używanem w kon- 

strukcyi.

IjS części dru ey, o częściach składowych budynków.
a). O murach z kamieni, cegły, i t. pi Sposobach składania mu

rów używanych przez konstruktórów starożytnych. O murach z: gliny 
lub surówki, o muriach pizee i w wiązarek zwanych pruskie.

b). Ó podporach i porządkach architektonicznych.
c). O sklef)ieiiia<;h, otworach, posadzkach , schodach, wiązaniach 

dachowych i ich pokryciu.

d). O kominach, piecach i rurach dymnych.
e). O kanałach, kloakach.

t ©

W  części trzeciej^ p konstrukcji, Wyłoży się.
a). O różnym rodzaiu gruntów na iakie przy budowaniu natra-
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fiem y; o rozmaitych sposobach zabezpieczania czyli wzmocnienia po
sady pod fundamenta.

b). O sposobach zakładania fundamentów z kamienia lub cegły i t. p.
c). O konstrukcyi sklepień i murów.

d)- O konstrukćyiwiązan dachowych i pokryciach takowych budowli.
e). O ocenieniu robot i sporządzaniu wykazu kosztów i t. d. 

części ęzwarłey, o kompozycyi podane będą prawidła.
a). Proporcji i sy metry i.
ł>\ Względem gustu i estetyki
c)' Ogólne rysy budowy celnieyszych narodów starożytnych, rysy 

budynków w  wiekach średnich i nowoczesnych

d). Względem rozkładu zewnętrznego i wewnętrznego znaczniey- 
szych budynków publicznych i prywatnych i t. d.

Przy wykładaniu części czw artey, uczniowie wprawiać się będą w 
kreślenie własnych pomysłów*. Nauczyciel zwykle poda them at, który 
uczniowie podług prawideł wskazanych sobie w kursie rozwiązywać będą.

4te. NAUKI PRZYRODZONE

Hi&orya naturalna techniczna.

G dy trwałość dzieł ̂ przemysłu i pomyślność iego wypadków?, zale
ży po. części ód żriaiómósci, trafnego wyboru i stosownego użycia ciał, 
db trzech od działo w czy i królestw przyrodzenia należących, ze wszy-, 
stkiemi przeto częściami hiśtoryi natiiralńey, uczniowie obieraiący za- 
w2^̂  Pr?eI??¥s 0̂W3f!, obezijać się powinni. Zwracąiąc atoli uwagę na 
mnóstwo sczegółów , które history.ia naturalna obeym uie, i' razem na 
przyszłe potrzeby uczących się, takie tylko przedmioty z całęy tęy nau
ki wyłożone im będą, : których użytek w praktyc?nęm życiu wyJkazany 
bydź móże.

-f . - . . . .....  . r. . , , : . ■'
r̂ 4 myśH powodowany professor wykładaiący, hiśtoryą naturalną, 

nie vnć>ze żaśtana\viac się obszernie, ani naci sczegołami poiedynczych 
przedm iotów, ani nad systemataini naukowem i, tyle więc tylko o nich
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pow ie, ile tąkowe są potrzebne .cło utrzymania przyzwoitego związku 
poiedynczych części nauki i tak poczynaiąc od : ; '

Mineralogii, W yłożywszy znamiona używane f do poznawania ciał 
kopalnych, opisywać będzie naprzód, iciała mineralne'poiedyncze , iak 
granat, szmaragd,'diament, rudy kruszezowe, potem złożone czyli skały, iak 
granit, porfir, w obu razach tych tylko da obsżerhieyśzą wiadomość, któ
rych użycie albo iuż ie s t , albo też może’ bydź zastosowane do budo
wnictwa, garncarstwa, iubilerstwa; np. mówiąc o gramtach, piaskow
cach, marmurach, powie, na cze'm polega ićh moc, piękność. . . .  mówiąc
0 kamieniach^.^drogich ćzyli kley,notach , ispomiii' o śpbśbbach uźywahych 
do ich polerowania, rozróżnienia prawd xi wy c h ó d  fałszyw ych, naznacza
nia ceny tey gromadzie kamieni \vłąśpiwęy. .W końęu, wyłoży ogólne 
wiadomości tyczące się l}udo\vy skorupy, zięinskiey, posłużyć mogące za 
skazówkę w poszukiwaniu i wynaydywaniu ciał mineralnych.

JŻ bfitąnihi., W yłoży zasady auątpmii ii}zyp]$gii rośli n ,w  sposób ile 
njo|na naykrótszy, naypypstązy r \to iest tyle ■ tylko, i;le znaiomość spo- 
jńnionych żasad iest potrzebna koniecznie , do rolnictwa, uprawy drzew, 
poznawania ich mocy, pory; ^ścinania, i sPrzeszedłszy do botaniki opisu- 
iącey, wskaże zasady systematów ? obierze z nich ieden za przewodnika,
1 sezeguły i ego rozw iniew talu  spośób,ażeb^ uczniowie potrafili ozna
czyć nazwisko rośliny daney , a następnie szukąć ^piąanią iey własno
ści’ w dziełach przemysło wi poświęconych , ,. Nądto , - pozna wac będą u- 
czniowie żnaęznieysze 'rośliny t;ak kraiowe iak i zagraniczne, pożyteczne 
w rólńictwię , lub znaiome w bancjlA i przemyśle rękodzieinyiij

Źpófógi&p podtifóhymże sposobem i wykłądaha będzie, Pi^zebiiegłszy 
krótko ogólne wiadomości, prźeydzie naućząiący db Opisywania póiedyń- 
czych gatunków zwierząt, pbd iakimbądź w zgl^em  znany.ch w handlu 
lu;b rękodziełach: np; z gromady zwierząt ssących ltiB z gromady ptaków, 
da poznać takie których skóry, futra, piorą,... są używane. Ta część

|>ędzie_ rąęze^ histpr^ą-płpdó^ ^ j e ^ ę c y ^ , ł y używa- 
n?c , _jpdnog^ć^^^raemysłu. ,̂ aniżeli jłistpryj^ naturalną są-

mych zwierząt, wszakże uczący inaiąc mówić o takowych płodach, wprzód 
da poznać same zwierzęta z których te płody pochodzą!

Kurs ten przeznaczony iest dla wszystkich technik ów pierwszole- 
tnich ta k ; niższych iako i wyższych.

B. C  h e m i  i

W szyscy technicy wyżsi pierwszoletni a nawet i technicy w yzsi dru
goletni oddziału techniczno-chemicznęgo^ uczęszczaią w tym roku na 
chemiią do Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetuj dla techników tyl
ko niższych pier wszoletnich, professor Pawłowicz wykłada kurs od dziel
ił ydhem ii e le m e n ta rn e y w  którym, nie. zamierza sobie Wchodzić w 
sczęgołowy wykład teoryi w tey umieiętnpści znaiomych , ani wdawać 
się y f obszerne opisy kązdegp.^e znanych dotąd ciał prostych lub zło
żonych. Kurs ten albowiem , uwalany bydź powinien iako przygotuiący 
techników niższych 4 o korzystnego słuchania, ohszernieyszegoi zupełne
go kursu * chemii lub tez umieiętności stosowanych. ; D lą cze g o  • szybko 
przebiegąiąc ciąg całey; chemii ogólney, nauczaiący takie: tylko* z niey 
wybierzę imięyscą zą r przef^ ipt ̂ dłużsgęgo |opisu iv zastanawiania się, któ
re pod; iakim bądź wzglądem { Wj. dziełach przemysłu uzyteczneiói bydź 
mogą. -• ■ .... *; •: •• ■? ■

C. F i z y k ą .

Iak na chemiią tak i na fiz/kę technicy wyzśi pierwszoletni uczę
szczaią do Uniwersytetu. Dla techników zaś niższych pięrwszoletnich 
professor. Janicki wykładać bidzie kurs fizyki skrócony i elementarny 
który dopełniać $ędzi^ niedóŚtaiących wiadomości w  tym przedmiocie 
ucżriiom bez do^riaipsci akademięzney do naszego instytutu przybyłych;
i uspąsahiać zaraz^m iak kurs poprzedni, do słuchania wyższego kursu fi- 
zyki i rtaipąitycłi kursów technicznych. Ż tych zasad ^y^chodząc pro- 
feśsor, zamierza sobie wyłożyć, zwięzłe wiadomości o ogólnych własno
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ściach r ciał, o niektórych prawach mchu i równowagi,, zatrzymując . się 
dluzćy nad cieplen) iakó ; działaczem bez Wątpienia hayuźytećmieyszym': 
Przechodząc zaś wkrótkości naukę o oświetlę, elektryczności i magne
tyzm^ zastanawiać się będzie blizny ńadteih tylk -̂ co w iyrfu fjoto- 
Jcnem lub przemyśle zastosowanie iakie mieć rtoże. W  lróńcu zaś na
uczający przechodzić będzie niektóre ziawiska meteorologiczne.

5te .POW TARZANIE, MANIPULACYIE, Z  W IDZ ANIE GABINETÓW  itd.

? P  G & t  u r. z ci n i  a.

, Wszystkie kurśa matematyczne i nauk przyrodzonych, w godzinach 
p a nem, ,ws azanych, powtarzaią ucznic wie z wlaśćiwemi kórrepetytbra- 
“ “ ’ , a *° cel“ » »lt>o wyiaśnieriia rftieysc nie dosfetecznie .zfditumia- 
nySh na  ̂lekcyi, alboliteż odrabiailia i spi^wdżania 'ś^ólfiie ; ńśznaćza- 
nyeh^sotee,, przez . professorów

ra ̂ zkołyozdecaj. aby. powtarzania i WafltóJWtenfci

o :^^uczm ow  ° to(upMsMi;( 'luh\ied^id(}śtra^ł: Że!drógaśfctórą.
p ę lorą , o odgadnienia zadania, byłaby za długą, niełatwą i wiele 
czasu zabieraiącą. ..

i*. H' B. Manipięląeye Cfeemięzne.. ,

1 ° ^  ,las2a ÓW posiada, włagnćy pracowni, fra tóuiipujacye chemiczne, tak wielki™
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kierować, zapewniając w każdym razie swoię poradę JP. magistrowi 
Bełzie, manipuliście szkoły naszey.

Namanipulacyie uczęszczaią wszyscy technicy Wyżsi pierwszole- 
tni i nad tô  technicy wyżsi oddziału chemicznego drugtoletni , z tfcgo 
powodu, ćwiczenia te podzielono na dwa oddziały.

oddziale pierwszym, obięte będą takie preparata wykonywane 
własnemi rękami uczniów, których bliższe poznanie dokładniey wyia- 
śniaiąc samę teoryią, posłużyć może do ułatwienia z pożytkiem czyta
nia dzieł chemicznych , i robienia w przyszłości doświadczeń, w iakim~ 
bądź zawodzie politechuicznym prytrafić się mogących i dla tego to , po 
obeznaniu się należytem ze wszystkiemi ważnieyszemi naczyniami i sprzę
tami używanemi w pracowniach chemicznych; po nabyciu należytey 
wprawy mechaniczney piianowicie: w urządzaniu f i l t róww wydymaniu
i naginaniu rurek, w lutowaniu i t. p., przystąpią uczniowie do wydo
bywania gazów, a mianowicie, kwasorodu, wodorodu, chloru,saletroro- 
du, iako i innych ciał pojedynczych ważnieyszego użytku, tak niemeta
licznych iako i metalicznych, starąiąc się ile możności, aby spomnione 
produkta były wstanie ile bydź może nayczystszym.

Od ciał prostych, przeydą uczniowie do połączeń użytecznieyszych 
w praktyce a śczególniey preparować będą: gaz wodoród węglowy zwła
szcza tein, którym teraz'pierwsze Europy miasta są oświecane , a na- 
stępnie gaz wodoród fos worowy, k was octowy, winny, szcza wiowy, ga- 
lassowy, cukier mechaniczny i t. p. Nakoniec, uskuteczniać będą uczniowie 
ważnieysze rozbiory i takie preparata, które by im służyć mogły za 
nieiaką skazówkę> w przypadkach iakieby się im w ich przyszłym za
wodzie wydarzyć mogły.

Ponieważ byłoby niepodobną a jnąwet i szkodliwą rzeczą, aby Wszy
scy uczniowie razem zaymowali się preparowaniem:, przeto urządzona 
iest pomiędzy nimi . koley,. tak̂  iż około każdego preparatu nie więcey 
iak czterech uczniów" pracuie, tłumacząc całe swoie postępowanie in
nym kollęgom którzy z resztą, mogą czynić różne spostrzeżenia i przed
stawiać zmiany w postępowaniu któreby za dogodnieysze uważali.
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W ' oddziMe drugim iako óbeymuiącym uczniów iuz obeznanych 
z ogółem chemii, i sposobiących się wyłącznie dó 'zawodu tecbnicżinó- 
chemićznego, takie naywięcey preparata dobierane będą; które w prze
myśle częsjfe zastosowania mieć mogą. W  tern to ;,celu, ząympwać ^  ;bę-? 
dą -otrzymaniem znacznieyśzyeh gatunków szkła *
waznieyszych farbników a niiano.wicie; berłinerblau, laki marzannowey , '  
kartaminu, i tym podobnych"pierwiastków' koforuiących;przy' ciefti o- 
powiadahą im będzie teoryiąj którą stwierdzą dóświadezenieih ^;izaktb- 
sowywania otrzymywanych przedmiotów, do różnego rodźaiu rękodziel- 
iii i rzemiosł* Porządek w samem mahipulowć\|iin? zachowa się ten sam 
iak w oddziale pierwszym,

C . , Z p lęęlzanię gabinetów i różnych zakładów, y

W  godzinach na to przeznaczanych iicżniovvie dla ^yiaśnicriia i u- 
zupełnienia słyszanych lekćyy, zwiedzać będą z professórami lub \y3aści- 
wemi korrepetycórami gabinet mirieralógicźńy, zbÓlÓgiczny i Ogród b o -' 
tańiczny' Królewskó-Warszawśkiegó Uniwersytetu, iiąffitd, ptfz f naSężytęm* 
przysposobieniu, odwiedzać - będą mogli różrie3 zakłady fibryCzri ę Stolicy, * 
do których nasz instytut pozyskał łaskawy priystęp, ód Jaśńie ćswi^- 
cpnego Xięcia Ministra Skarbu i Jaśnie Wielmozrieąo;Hra bi:Miaistrą jSpra w 
Wewnętrznych i Pojicyi, W  pórze zaś dogpdneyprofessor łftstoryi? natur 
ralney tęphnic^nęy, przy pomocy koJ?re^^|ppą z;\yfiedząć będzie z s  wojer 
mi uczniami, niektóre okolice stolicy. y^;^jut:psmoi^Dią uczniów z>prakr 
tycznęm i, sposobami detęrminowaiń^ t na grun ęię rp|]in i minerałów, lubi 
c/.ynjeui^ ogolnyęh spostrzeżeń geologiczny cłjf , • i i ..

. : •■■■■ NAUKĄ ; ’ ■

Ź czasem instytut politechniczny lńieę może ^c*terech ' professorów 
języków to iest: angielskiego, francuzkiego, niemieckiego i:’ iróssyyskier 
gp. s W- tym zaś roku szkoła nasza póśiada tylko iedriegó" nauczyciela ięr 
zyka angielskiego -LbMystya-ną Ijaćha Szyrmę prófćśsójra Królewsko W ar
szawskiego Utiiwersytetu. \ i- .

Ważna ta? ^włiąśzcżai pod Względem przemysłu J nauka, Wykładana 
będzie w trzech ąod^ipaćłi tygpdpibwo. D wió godzin poświęcone są

( 38 )
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dla pierwsZoletnich ,. iedna zaś dla dł ugoletnich, lub maiących iuż pier
wiastkowe usposobienie, lecz w ogólnem rozkładzie kursów tak sobie 
postąpiono, że godziny powyżey spomnione dla wszystkich uczniów szko
ły  wolnemi są od innych naukowych zatrudnień, tak iżby każdy gdy
by czuł potrzebę, na wszystkie trzy godzin mógł bez przeszkody uczę
szczać.

Iak w roku zeszłym tak i bieżącym nauczaiący zaymować się . 
będ zie: wyłożeniem głównych zasad mowy angielskiey i tłomacze- 
niem stopniowanem, względnie do postępu uczniów, wyiątków z autorów 
angielskich, ciągle zmierzaiąc do tego celu aby, ile bydź może nayry- 
chley przysposobić uczących się , do czytania i zrozumienia dzieł angiel
skich zwłaszcza przedmioty handlu i przemysłu obeymuiących. Zosta
wia zaś nauczaiący na czas poźnieyszy , przekład z oyczystego ięzy- 
ka na angielski, i własne roboty w przedmiotach korespondencyi prze
mysłowcy, iako rzecz poprzedniczo znacznego usposobienia wymagaiącą. 
Co się tycze w prawy uczniów w mówienie po angielsku, takowa z po
wodu krótkości czasu i znaczney ilości osób uczących s ię , iedynie tyl
ko przez własną każdego pilność, czytanie dzieł i obcowanie z angłikar
mi, nabytą bydź może.
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Nauk dla uczniów szkoły przygotowawczey instytutu politechnicznęgz ną r .i8 f^

Rozkład nauk i godzin dla uczniów pierwszoletnich sposobiącyeh sie na
techników niższych.
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Nazwiska i liczba uczniów; 1

1. Białostocki Stanisław*
2. Biedrzycki Dominik.
3. Biniaszkiewicz Jakób.
4t Celiński Walery au.
5k Chrzanowski Jani
6. Cynka Paweł.
7. Dąbrowski Ludwik.
8. Długosz Franciszek.
9. Ginet Alexanderi

10. Głuchowski Julian.
11. Godlewski Julian*
12. Gerżyński Leon.
13. Grodzki Stanisław*
14. Held Ąlexander.
15. Helbing Ludwik.
16. Horoch Felix.
17. Hoyer Franciszek.
18. Jaroszewski Stanisław.
19. Klopsch Jan.
20. Kluczewicz Jgnacy.
21. KonkoWski Józef.
22. Kozicki Ezechiel.

23. Kozłowski Felikt 
21. :Kr'awsfi ński Jó zef.
25. Kronenberg Lesel.
26. Kureła Teofili
27. Langner Tbmasz.
28. Lnbieniecki J -zef.
29. Mirecki Antoni:
30. Nasyusz W al eiity.
31. Ordysiński Franciszek*
32. Piotrowski Jakób.
33. Płodowski Andrzey.
34.. Popławski Erazm.
35. Poraziński Stanisław*
36. Ptaszyński Józef*
37. Rakowiecki Jan.
38. Ryłkowski Paweł.
39. SierzputoWski Tadeusz.
40. Smolski Onufry.
41. Smolski Wicenty.
42. Wysocki Jakób.
43. Wiśnicki Michał.
44. Zakrzewski Michał. 

Ogó^Puczniów 44.
7



B. Rozkład nauki godzin dla uczniów drugoletnich sposobiąoych się ńa
......  techników niższych.
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Nazwiska i liczba uczniów.

1. Adamczyk Tadeusz.
2. Brpk Walpnty*
3. Chobrzyński Karol.
A . Cżaiykowski Stanisław?
5. DębówskŁ Henryk.
6* Filipowski: Paweł.
7.. QieSnich iJozefi -
8. Jański Antoni. :
9. Kelbas -Wilhelm•

JO. Machnacki Maximilian.
11. Radżyński Leopold.

Ogól uczniów 11.

i

|l Rozkład nauk i godzin dla uczniów pierwszblettiicb sposobiąćych* się h a 'f 
| - lecfihików  w / z s ż f c h  w oddziale rękódzielno-mechaiiiczrtym i oddziale 
U  iniynieryi cywilńćy.
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Nazwiska i liczba, uczniów

kodzielnego mechanicznego.
1. Klimaszewski Mateusz
2. Lutowski Woyciech.

lód. Sposobiąeych się do oddziała rę- IIre. SjospbiącyęJi się do oddziału inży-„1 mnołianirzneirn. , Iliei'̂ 1 CjW"llńey.
1. Dietrich Ąpdlinery,
2. Jakubowski Stanisław.
3. Karłowm Stanisław.
4i.- Kowalski Adam.
5. Kozerśki Karol.
6. Matuszewski Alexander.
7. Przewodowski Andrzey.
8. Sławęcki Wicenty
9. Szumiąński Adolf.

10. Wasilewski Jan.
11. Zieliński Jozefat.

O^ół uczniów 13.O
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D, Rpzkłąsd ną|j|t i. godzinrdląv/ipzniów drugoletpięli, sposo;biaęych; się na 
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Nazwiska i liczbą uczniów.

Bąyer Macięy. 
BehrStanistaw. 
I\vąskjewicz- Bolesław. r 
Krzyczkowski Jgnacy. 
PłąterJ Kazihiierz Zyberg. 

ć. . Wędryćhpwśki Leon.
' "  i i  !\V iatroW ski M ateu sz.' i?■;; n *• -/c i •; . * .. •

Ogołuczniów 7.

E. Rozkład nauk i godzin dla uczniów pierwszoletnich sposobiących się 
na techników wyższych w oddziale rękodzielnym chemicznym.
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Nazwiska i liczba uczniów
1. Piaseeki Xawery.
2. Piotrowski Klemens.
3. Sobolewski Tadeusz,

Ogół uczniów 3.
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F. Rozkład nauk i godzin dla uczniów drugoletńich sposobiącyeh się ńa
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Nazwiska i liczba uczniów,

1. Guliński Franciszek.
2. Kaszel Franciszek.
3. Muszyński Jakób.
4. Wołowski Adain.
5. WoycickiTRazimierz. 
fi. Zawadzki Stanisław,

Na nabożeństwo uczę

szczać mtiią razem z u- 

czniaiui Uniwersytetu.

Ogól ucznjów

Obraz summaryczny uczniów szkoły przygotowawczey instytutu Politechni
cznego w roku 1828.
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84
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55
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84
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Oprócz właściwych uczniów, w i e l c e * ,  iako ochotników uczęszcza na kursa 
Szkoły przygotowawczóy Instytutu Politechnicznego , szczegoln.ey zas na lekcye 
rysunków i ięzyka Angielskiego. ,




