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ne, stopniowo powiększanoby, dochodząc wreszcie
do 400 kV na otwartym końcu linji; w tej chwili
włączanoby prądnice zakładu wytwórczego. Silni-
ki synchroniczne na końcu odbiorczym normalnie
pracowałyby, jako przesuwniki fazowe.

Wspomnieć należy, że obliczenia Viela doprowa-
dziły go do paradoksalnego wniosku, że prąd zwar-
cia na linji może być w niektórych wypadkach
mniejszy od prądu roboczego; wobec tego dla
ochrony linji nie można stosować przekaźników
nadmiarowych, lecz specjalne urządzenia, reagują-
ce na brali równowagi, uziemienie i t. d.

Ze względu na brak, ewentualnie na niepewność
działania odpowiednich wyłączników na tak wyso^
kie napięcia, nie dawanoby ich wcale, wykonywając
operacje włączenia i wyłączenia linji po stronie
„niskiego" napięcia transformatorów, a mianowi-
cie na napięciu 150 kV; linja więc traktowana jest
jako jedna całość wraz z transformatorami na obu
końcach.

Obciążenie kosztami: przesyłania i tranfonno-
wania energji na obu końcach- linji, regulowania
napięcia i kąta fazowego, — podaje dla. różnych
czasów użytkowania poniższa tabelka.
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Według tabeli powyższej, autor oblicza zasięg
różnego rodzaju zakładów elektrycznychj uwzględ-
niając koszt wytwarzania energji i porównywując
go z kosztem transportu węgla.

Okazuje się, że energję spadków wodnych przy
użytkowaniu rocznem 6000 godzin opłaca się prze-

syłać na odległość 1770 km, przy 8000 godzin —
3000 km. Ponieważ przy współpracy wielkich za-
kładów elektrycznych energja wodna służy do po-
krycia obciążenia podstawowego, zaś zakłady ciepl-
ne pokrywają jedynie szczyty obciążenia, — zapew-
nione są więc wysokie wartości czasu użytkowania,
dochodzące do 7500 godzin rocznie. W tych warun-
kach opłaca się przesyłać energję na odległość
2700 km.

Jeśli chodzi o transport energji zamiast tran-
sportu węgla, Viel oblicza, że opłaca się przesyłać
energję, wytworzoną w zakładzie cieplnym przy
kopalni, na odległość 1000 km przy użytkowaniu
linji 2560 godzin rocznie. Liczbę tę otrzymano,
przyjmując rozchód paliwa 0,8 kg/kWh oraz koszt
transportu węgla 92,25 franków za tonnę i 1000 km.

Projekt Viela przewiduje rozbudowę zakładów
wodnych w Alpach (2 400 000 kW), w Pirenejach
(1 400 000 kW), w Massif Central (1 500 000 kW)
i na Renie (500 000 kW). Zakłady wodne pracowa-
łyby na wspólną sieć państwową wraz z zakładami
cieplnemi, zgrupowanemi w północnych okręgach
węglowych (2 300 000 kW). Rozbudowa projekto-
wanych zakładów wodnych i sieci najwyższego na-
pięcia kosztowałaby przeszło 18 miljardów złotych.

Viel zgłosił również projekt sieci europejskiej,
opracowany nieco odmiennie, niż projekt Olivena.
Do sieci tej przyłączona byłaby również i Anglja;
w tym celu zostałby wybudowany tunel pomiędzy
Anglją a lądem Europy. Fakt, że szczyty obciążenia
występowałyby w różnych krajach z przesunięciem
o parę godzin ze względu na różne czasy, pozwoliłby
zmniejszyć moc, zainstalowaną w zakładach ciepl-
nych, o 7 000 000 kW.

Celem wykazania możliwości finansowej zreali-
zowania tych ogromnych planów, autor zestawia
je z budową sieci kolejowej w Europie, która we-
dług niego kosztowała około 400 miljardów złotych.
Projekt sieci europejskiej wraz z rozbudową zakła-
dów wodnych na ogólną moc 78 000 000 kW (w tem
Rosja 33 000 000 kW), oblicza Viel na 190 miljar-
dów złotych.

Znaczenie postępu techniki
Dwa przemówienia J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej, Prof. Dr. W. Chrzanowskiego.

Przemówienie na inauguracji roku akademic-
kiego 1932/33 w dn. 1.X.32.

Zgromadziliśmy się dziś na uroczystość otwar-
cia nowego roku akademickiego.

Na wstępie tego obchodu składam w imieniu
naszej Politechniki, jako tegoroczny jej gospo-
darz, najgorętsze podziękowanie Panu Prorektoro-
wi Prof. Dr. Pszenickiemu za Jego trzyletnie za-
szczytne rządy rektorskie. Panie Prorektorze, su-
mienność i sprężystość w spełnianiu ciężkich obo-
wiązków Rektora naszej Uczelni, — ciągła troska
0 należyty jej rozwój, — wreszcie bezstronność,
życzliwość i wielki takt w stosunku do profesorów
1 studentów zjednały Ci powszechne uznanie naszej
Politechniki. Znając Twoje oddanie się sprawom
Uczelni, jestem przekonany, że niejednokrotnie
wesprzesz mnie Swą cenną radą w czasie mego
urzędowania.

Panowie Koledzy, zaszczyciliście mnie powierze-
niem rządów naszej Politechniki na obecny rok
akademicki, dając mi przez to dowód Waszego zau-
fania. Dziękuję za to jak najserdeczniej. To zau-
fanie Wasze będzie mi największym bodźcem do
wytężenia wszystkich sił, aby obowiązki na mnie
włożone należycie spełnić. Znaczenie Politechniki
i jej rozwój zależą w głównej mierze od indywidual-
nej pracy profesorów, tak naukowej, jak i,pedago-
gicznej, a następnie od zgranej ich współpracy
w ciałach kolegjalnych Uczelni. Zdaję sobie z tego
jasno sprawę, że zadaniu memu podołać mogę tyl-
ko przy Waszym współudziale i wydatnej Waszej
pomocy; — dla dobra naszej Uczelni proszę o nie
jak najusilniej.

Młodzieży droga, okres Twego pobytu na Poli-
technice jest okresem przygotowania do zawodu
technika, dla dobra Ojczyzny i ludzkości.
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Zadaniem techniki jest tworzenie dóbr mate-
rjalnych na pożytek ludzkości. W tem najogólniej-
S£em pojęciu technika nie ma nic wspólnego z wy-
nikiem ekonomicznym, a istota jej polega na two-
rzeniu urządzeń, które ułatwiają człowiekowi cięż-
ką pracę fizyczną i zaspakajają wymagania mate-
rjalne. Dzięki środkom, stworzonym przez techni-
kę, szerokie warstwy ludności winny mieć moż-
ność oddania się działalności umysłowej. Dopiero
technika umożliwiła ogólny rozwój kulturalny, —
jest więc ona jednym z elementów kultury.

Bliższe zadanie techniki polega na tworzeniu
wartości ekonomicznych, służących do podniesie-
nia dobrobytu ogólnego ludności i przynoszących
zysk ich wytwórcy, oraz na tworzeniu urządzeń,
służących do obrony państwa.

Ścisła łączność pomiędzy techniką i ekonom ją
rozciąga się na wszystkie dziedziny techniki. Drogi
bitej, czy kolejowej, uspławTnienia rzeki czy kana-
łu, zbudowania mostu czy tunelu nie wykonywuje-
my dlatego, aby stworzyć nowe dzieło techniki, lecz
dla podniesienia dobrobytu danej części kraju, lub
też ze względów strategicznych; równocześnie wy-
konywujący te dzieła technik posiada osobisty cel
ekonomiczny, mianowicie osiągnięcie pewnego zy-
sku. Także utrzymanie komunikacji ma nietylko na
celu stworzenie udogodnień dla ludności, lecz prze-
dewszystkiem względy ekonomiczne.

Jeszcze dobitniej występuje cel ekonomiczny
działalności technicznej w produkcji przemysłowej,
tak w dziedzinie mechaniki i elektrotechniki, jak
i w dziedzinie przemysłu chemicznego. Przemysł
tworzy i organizuje nie dla nauki, nie dla postępu
techniki, nie dla wykonania rzeczy nowych, lecz
bezcelowych, natomiast najbliźszem zadaniem jego
pracy jest zdobycie zysku dla przedsiębiorstwa.

Również w architekturze, która dawniej two-
rzyła wyłącznie dzieła sztuki, odgrywają obecnie
względy ekonomiczne coraz większą rolę; to też no-
woczesna architektura stara się łączyć piękno z uży-
tecznem.

Z powodu wzajemnej zależności produkcji tech-
nicznej i życia gospodarczego, nie wolno inżynie-
rowi nigdy ani na chwilę zapominać, że dla wszyst-
kich jego prac prawa ekonomiczne są równie waż-
ne, jak prawa nauk technicznych.

Niezależnie od Łych zagadnień życia codzienne-
go, ścisła praca badawcza musi mozolnie rozwijać
się w imię postępu techniki. Z chwilą, gdy praca
badawcza doprowadzi do stworzenia nowego pro-
duktu technicznego, staje się on wartością gospo-
darczą i wówczas powstaje zadanie ekonomiczne
wykonania produktu nowego zapomocą najmniej-
szych kosztów własnych.

Działalność inżyniera zamyka się dotychczas
przeważnie w zakresie t. zw. techniki klasycznej,
obejmującej budowę mostów, tuneli, kanałów,
środków komunikacyjnych wszelkiego rodzaju,
wznoszenie wielkich budowli architektonicznych,
budowę i fabrykację wszelkiego rodzaju maszyn,
urządzeń maszynowych i elektrycznych, wyroby
wielkiego i średniego przemysłu chemicznego, gór-
nictwo i hutnictwo. Natomiast wielka dziedzina wy-
twarzania produktów codziennego użytku, jak prze-
mysł produktów żywnościowych, ubraniowy, me-
blowy i t. p. obywa się dotychczas bez współpracy
inżyniera.

Znając w najogólniejszych zarysach zadania
techniki, musimy postawić pytanie, jakie zadanie
powinna spełnić Politechnika, jako najwyższa uczel-
nia nauk technicznych. Odpowiedź nasza musi
brzmieć: praca badawcza, która w wyniku dopro-
wadza do celów ekonomicznych, oraz kształcenie
potrzebnych dla życia gospodarczego kierowniczych
sił technicznych.

Praca badawcza odbywa się w zakładach nauko-
wych Politechniki, — na polu nauk doświadczal-
nych w laboratoriach, na polu nauk teoretycznych
w postaci prac naukowych, w dziedzinach więcej
praktycznych przez utrzymywanie ścisłego kon-
taktu z praktyką techniczną, przez opracowywanie
zadań dla niej w formie projektowania lub oceny
projektów urządzeń technicznych, tak pod wzglę-
dem technicznym, jak i gospodarczym.

Kształcenie kierowniczych sił technicznych, któ-
re wymieniłem jako drugie zadanie politechniki,
wymaga odpowiednich studjów politechnicznych.
Podstawą działalności technicznej są nauki przyrod-
nicze i mechanika, które wymagają nietylko znajo-
mości wyższej .matematyki, lecz i wyszkolenia umy-
słu pod względem ścisłego myślenia przy pomocy
matematyki. Gruntowne wykształcenie w tych dzie-
dzinach jest podstawą twórczej działalności tech-
nicznej. Studja praktyczne dzielą się, stosownie do
głównych działów t. zw. techniki klasycznej, na
szereg wydziałów. Nauki techniczne poszczególnych
wydziałów rozrosły się jednakże tak bardzo, że za-
kresu jednego wydziału trudno objąć byłoby w cią-
gu czteroletnich studjów, — najwyżej encyklope-
dycznie. Ponieważ encyklopedyczne wykształcenie
nie może przysposobić do pracy twórczej, przeto po-
wstały na większości wydziałów sekcje, które przy-
sposabiają studentów do samodzielnej pracy tech-
nicznej przy pomocy przedmiotów, które może po-
głębić student stosownie do swych zdolności i swe-
go zamiłowania. Skutkiem tego niedostatecznie wta-
jemniczeni w istotę kształcenia politechnicznego
mniemają, że poszczególne sekcje wydziałowe
kształcą specjalistów. Zapatrywanie to jest z grun-
tu mylne, bo specjalizować uię można tylko w prak-
tyce technicznej, a nie w uczelni. Politechnika ma
za zadanie nauczyć studenta samodzielnie technicz-
nie myśleć, aby w życiu praktycznem potrafił na
podstawie zdobytej wiedzy technicznej twwzyć sa-
modzielnie dobra natury technicznej dla osiągnię-
cia celów ekonomicznych. Tak pojęte kształcenie,
poparte należytem wyszkoleniem ekonomicznem,
umożliwia absolwentom politechnik pożyteczną
pracę w praktyce technicznej, nietylko w zakresie
przedmiotów, wykładanych na pewnym wydziale
Politechniki, lecz i pokrewnych.

Wychodząc z założenia, że politechniki kszLałcą
kierownicze siły techniczne, nie mogę podzielić za-
patrywania, które czasem słyszymy, że politechniki
powinny dostarczać przemysłowi dwa rodzaje inży-
nierów, mianowicie niższego i wyższego stopnia.
Dla inżynierów niższego stopnia miałyby być ogra-
niczone wymagania, w szczególności w teoretycz-
nych naukach podstawowych. T. zw. inżynier stop-
nia niższego jest to technik, czynnik bardzo po-
trzebny w praktyce, lecz kształcony przez szkoły
techniczne różnego typu. Kto nie posiada odpowied-
nich zdolności lub warunków do przezwyciężenia
studjów politechnicznych, ten powinien udać się,
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mimo uzyskania świadectwa dojrzałości w szkole
średniej, do zawodowej szkoły technicznej.

Przemysł potrzebuje tak techników, jak i inży-
nierów. Technik projektuje i fabrykuje według da-
nych reguł, zadaniem inżyniera natomiast jest
wprowadzanie na podstawie nauk przyrodniczych
nowych reguł, np. dla konstrukcji i fabrykacji
przyrządów, mających na celu osiągnięcie lepszego
skutku ekonomicznego. !

Konstruktor maszyn, który w swych projektach
uwzględnia tylko stronę techniczną, a nie troszczy
się o stronę ekonomiczną, t. j . o stosunek kosztó\y
wyrobu projektowanego produktu do wartości jego
dla odbiorcy, nie jest kierującym inżynierem, a jest
natomiast technikiem.

Kierownik ruchu, który zna doskonale urządzer
nia maszynowe swego warsztatu, lecz nie potrafi
wydać podległemu personelowi takich zarządzeń,
aby wytwórnia pracowała z największą sprawno-
ścią, nie jest kierującym, inżynierem, tylko dozoru-
jącym technikiem.

Zastosowanie w życiu praktycznem wykształce-
nia, zdobytego w politechnice, zależy naogół od cha-
rakteru jednostki. On decyduje też o zdobyciu naj-
wyższych stanowisk kierowniczych w technice prze-
mysłowej. Do otrzymania stanowiska lego rodzaju,
a przedewszystkiem do utrzymania się na niem, nie
wystarcza sama wiedza zawodowa, decydującym
czynnikiem są dopiero cechy osobiste w połączeniu
z umiejętnością zawodową. Naczelne stanowisko
w przemyśle może piastować tylko człowiek dziel-
ny, o silnej woli i niezłomnym charakterze, z du-
żym taktem życiowym, indywidualność wybitna,
umiejąca produkować z zyskiem ekonomicznym.

Studium politechniczne wymaga pracy wyjątko-
wo wytrwałej. W celu osiągnięcia możliwie dobre-
go wyniku tak pod względem ukończenia studjów
w czasie ustalonym, jak i zdobycia rzeczywistej
wiedzy i umiejętności zawodowej, trzeba zdobyć się
na pełny, długotrwały wysiłek.

Młodzieży droga! Pamiętaj o tem, że nieugięta
wola i energja osobista odgrywają w życiu rolę de-
cydującą, o ile poparte są rozwagą i doświadcze-
niem. Kształć więc te cechy charakteru, a we
wszystkich sprawach, wymagających rozwagi i do-
świadczenia, zwracaj się z pełnem zaufaniem o ra-
dę do nas, starszych, którzy razem z Wami tworzy-
my dopiero całość Uczelni.

W przekonaniu, że Uczelnia nasza spełni swe
zadanie, otwieram nowy rok akademicki.

Przemówienie na „Święcie Politechniki"
w dn. 20.XI.32.

W imieniu Politechniki witam wszystkich do-
stojnych gości, którzy zaszczycili swą obecnością
„Święto Politechniki", witam serdecznie młodzież,
która poświęca się mozolnym studjom technicz-
nym w naszej Uczelni.

Politechnika posiada, jak wszystkie państwowe
szkoły akademickie w Rzeczypospolitej, dość znacz-
ny samorząd. Wobec tego, zdaje ona z wyniku
swych prac i swej działalności w ubiegłym roku
akademickim sprawozdanie publiczne przez usta
profesora najwięcej powołanego, mianowicie tego,
który w tym czasie piastował godność Rektora.
Tradycją lat ubiegłych i dziś sprawozdanie to bę-
dzie wygłoszone, czuję się jednak w obowiązku za-

znaczyć, iż w myśl uchwały Senatu akademickiego
„Święto Politechniki" ma być w przyszłości połą-
czone z obchodzoną od kilku lat uroczystością inau-
guracyjną przy otwarciu nowego roku akademic-
kiego.

Na tegorocznym obchodzie inauguracyjnym
podkreśliłem w najogódniejszych zarysach zadania
techniki i rolę, jaką w stosunku do tych zadań speł-
nić winny Politechniki. Technika jest ściśle złączo-
na z ekonomią. Stąd wypływają w obecnie przeży-
wanem, ciężkiem .przesileniu gosipoclarczem dość
jednostronne zarzuty w stosunku do techniki. Sły-
szymy zdania, iż wynalazki techniczne spowodowa-
ły panujące ogromne bezrobocie, pod którego brze-
mieniem uginają się państwa i narody. Słyszymy
zdanie, że „technika jest przekleństwem ludzkości",
bo prowadzi walkę z przyrodą, a w walce tej czło-
wiek ulec musi.

Trudno podzielić te zapatrywania. Technika
rozwijała się bowiem powoli przez tysiące lat, pra-
cując dla zaspokojenia najprymitywniejszych po-
trzeb ludzkich i dając zatrudnienie oraz utrzymar
nie stosunkowo niewielkiej liczbie ludzi. Dopiero
pod koniec 18-go wieku epokowy wynalazek ma-
szyny parowej, tej staruszki, która dziś odgrywa
już małą rolę, umożliwił rozwój najróżniejszych ga-
łęzi przemysłu, dając przez to utrzymanie licznym
rzeszom. Potwierdza to niezbicie statystyka. Do
r. 1800 liczba ludności w Europie wynosiła przez
całe wieki około 180 mil jonów, a dopiero z rozwo-
jem przemysłu wzrastała ona stopniowo, dochodząc
obecnie do 460 mil jonów.

Temu ogromnemu przyrostowi ludności nie mo-
gło dać zatrudnienia, zapewniającego możność
egzystencji, ani rolnictwo, ani rzemiosło, — uczy-
niła to natomiast technika, w szczególności przez
swe wielkie wynalazki i przez umiejętne zastosowa-
nie pomysłów pionierów techniki, Wymienię tylko
najważniejsze ich nazwiska z poszczególnych dzia-
łów, więc z dziedziny przemysłu maszynowego —
Watt, Otto, Diesel, de Laval, Parsons, Linde,
Stodoła, — z dziedziny elektrotechniki: Galvani,
Volta, Auer, Welsbach, Goolidge, Siemens, Hertz,
Roentgen, Edison, Marconi, a w przemyśle chemicz-
nym — Bayer, Hoffmann, Liebermann, Knorr,
Chardonnier, Haber, Bosch. Nie mniejsze, a czasem
nawet większe znaczenie od samego pomysłu po-
siada twórcza praca inżyniera wykonywającego,
który z pomysłu stwarza dopiero produkt technicz-
ny, przez co .staje się on wartością gospodarczą.
Pracę tę uskuteczniły wytwórnie, kierowane przez
wybitnych inżynierów o szerokim poglądzie ekono-
micznym, którzy często, mimo pierwotnych licz-
nych .niepowodzeń, przyczynili się, dzięki wytrwa-
łości i celowemu działaniu, do wielkich postępów
techniki.

Postęp techniki odciąża coraz więcej człowieka
od ciężkiej pracy fizycznej. Jeden z największych
inżynierów-teoretyków doby obecnej, prof. Stodoła
z Zurychu, wypowiedział w roku ubiegłym zapatry-
wanie, iż można wyobrazić sobie przyszłość, w któ-
rej technika podniesie człowieka do takiego pozio-
mu życiowego, przy którym zniknie wszelka ogłu-
piająca i uciążliwa praca mięśni, a nowe pokolenie
ludzi będzie pielęgnowało organizm fizyczny jedy-
nie ze względów higienicznych, zapomocą ulubio-
nych sportów. Z pewnością niewielu z nas uważa-
łoby taką przyszłość za dobrą dla ludzkości, oba-
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wiając się jej degeneracji. A jednak w oświadcze-
niu prof. Stodoli zarysowują się dwa wielkie zada-
nia, które czekają na rozwiązanie. Przedewszyst-
kiem trzeba podnieść przy pomocy techniki ogólny
poziom życiowy ludzi, co dotyczy jeszcze bardzo
wielu krajów. Niezależnie od tego trzeba stworzyć
warunki, w których ogół ludzi, przy krócej trwają-
cej pracy, miałby zapewniony dostateczny byt ma-
terjalny.

Zagadnienia te są wybitnie ekonomiczne, lecz
technika jest z niemi jak najściślej złączona.

Jaką drogę ma obrać technika, aby w rozwiąza-
niu tych zagadnień spełnić rolę twórczego elemen-
tu, gdy ogólne warunki ekonomiczne zezwolą na
zmiany?

Z pewnością powrót do rzemiosła, zalecany
przez wielu, jako jedyne lekarstwo na obecne bez-
robocie, jest niemożliwy, bo nikt z tych, którzy za-
kosztowali wygody dobrych komunikacji lub przy-
jemności światła elektrycznego, samochodu i radja,
nie chcieliby wyrzec się ich. Rzemiosło nie mogłoby
zaspokoić naszych dotychczasowych wymagań. Bie-
gunowo przeciwne byłoby rozwiązanie zapomocą
t. zw. ogólnej gospodarki planowej. Twórcza praca
techniki, złączonej nierozerwalnie z ekonomją, wy-
maga pracy wybitnie indywidualnej, przy posiada-
niu jasno określonego planu działalności, — nie
może jej zastąpić „praca komisyjna". Ogólna gos-
podarka planowa zabija indywidualność, a techni-
ka gospodarcza wykazuje, że bardzo często plan
„przy zielonym stoliku", jak najszczegółowiej roz-
ważony i nakreślony, nie uwzględnił różnych czyn-
ników, bo nie mógł ich uwzględnić, a jednak obró-
ciły one w niwecz wyniki spodziewane.

Innym dowodem słuszności powyższego twier-
dzenia jest trudność, z jaką wielkie zcentralizowa-
ne wytwórnie przemysłowe przeżywają obecne prze-
silenie gospodarcze. Powstały one przeważnie z eko-
nomicznie niezdrowego założenia, bo ze względów
spekulacyjnych, licząc na utopijne możności zbytu.
Stosownie, do tego założenia, zainwestowały w urzą-
dzenia mechaniczne, które zastępują pracę ludzką,
zbyt wiele kapitału. Z powodu znacznie mniejszego
zbytu swych wyrobów, urządzenia wspomniane mo-
gą być tylko częściowo, przeważnie w bardzo nie-
znacznym procencie wyzyskane. Strata jest po-
dwójna, raz nierentujące się zastąpienie pracy ludz-
kiej przez maszynę, drugi raz załamywanie się eko-
nomiczne przedsiębiorstw, wyrażające się ograni-
czeniem pracy, a spowodowane zbyt dużemi inwe-
stycjami. Zastosowanie postępu technicznego jest
tylko wówczas słuszne i zdrowe, jeśli daje towar
tańszy i lepszy, — a zatem pracę fizyczną ludzką

i zwierzęcą należy tylko wtedy zastępować maszyną,
gdy zmiana taka zapewnia trwałe wyniki ekono-
miczne.

Widzimy też, że mniejsze i średnie wytwórnie,
w których indywidualna i planowa praca jednostek
kierowniczych odgrywać może większą rolę, w któ-
rych nie utopiono w nierentującem się zmechani-
zowaniu zbyt dużo kapitału, znoszą obecne przesi-
lenie gospodarcze znacznie lżej.

Droga, prowadząca do ideału, przedstawionego
przez prof. Stodołę, jest długa i wymaga stopnio-
wego rozwoju, jeśli mamy uniknąć wielkich wstrzą-
sów ekonomicznych. Obecne przesilenie gospodar-
cze zostało bezwątpienia wywołane skutkami woj-
ny europejskiej, lecz pogłębiły je błędy, popełnione
na całym świecie w dziedzinie ekonomicznej i spo-
łecznej, tak przez sfery rządowe, jak i prywatno-
gospodarcze.

W życiu ekonomicznem pracują finansiści,
przemysłowcy, ekonomiści, prawnicy i kierujące
siły techniczne. Nie mówiąc o winach innych,
otwarcie przyznać trzeba, że kierujący inżynierowie
ponoszą dużą, choć może tylko pośrednią winę
w stosunku do pogłębienia obecnego przesilenia
gospodarczego.

Ulegając sugestji, że brak towarów, który pa-
nował w czasie wojny i po wojnie, będzie trwały,
inżynierownie mechanicy, elektrycy i chemicy do-
stosowali do tego swe projekty. Zachęcani przez fi-
nansistów, rozbudowali i zmechanizowali zbytnio
wytwórnie, wychodząc z założenia, że technika no-
woczesna ma przeogromne możności produkowa-
nia, a zapominając o podstawowej zasadzie gospo-
darczej, że produkcja musi być dostosowana do
możliwego zbytu. Wielkie przecenienie tego zbytu
przyniosło niepowetowane straty. Zawinili też in-
żynierowie dróg i mostów oraz architekci, skłania-
jąc się do wykonywania budowli kosztownych, nie-
raz nawet luksusowych, lecz nie rentujących się;
czasem nie potrafili oni przekonać swych mocodaw-
ców, że w okresie zubożenia powojennego należy
tworzyć nietylko dzieła piękne i trwałe, lecz prze-
dewszystkiem ekonomiczne.

Mimo obecnego przesilenia gospodarczego, lu-
dzie nie będą chcieli obejść się bez dobrodziejstw
tej „przeklętej" techniki. Dla ogólniejszego korzy-
stania z darów techniki, konieczna jest jednak od-
budowa gospodarcza, w której indywidualna praca
kierowniczych inżynierów o szerokim poglądzie
ekonomicznym musi odegrać dużą rolę.

Pragnąłbym szczerze, aby w wielkiej tej pracy
wzięli w przyszłości udział uczniowie naszej
Uczelni.

P R Z E G L Ą D P I S M T E C H N I C Z N Y C H
BUDOWNICTWO.
Oryginalna konstrukcja wspornikowa z żelbetu.

N.i targach w Budapeszcie wykonano ciekawa budowlę
z żelbetu w celu przekonania zwiedzających o niezwykłych
możliwościach konstrukcyjnych przy zastosowaniu tego two-
rzywa.

Budowla składa si(J z filara, zamocowanego w funda-
mencie (rys. 1 i 3), ze wspornikiem o wysięgu 9 m. Koniec
wspornika, wygięty pod katem 45°, podtrzymuje mimośro-
dowo osadzoną na wysokości 8 m płytę.

Na wysokości 3,2 m i 6,4 m znajdują sie spocznilu żel-
betowe.


