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Wyższe szkolnictwo techniczne w Ameryce Północnej.
Podał dr. Stefan Władysław Bryła.

W s t ę p .

Rozwój szkolnictwa w Ameryce l) szedł zupełnie inną
drogą niż w Starym Świecie. Musiało tam powstać w dzie-
siątkach lat to, na co u nas składały się wieki. Były wpraw-
dzie wzory europejskie, ale nie zawsze i nie wszędzie mo-
żna je było dostosować wprost do zupełnie różnych wa-
runków.

Tem bardziej, że rozwój Ameryki nie był równomier-
ny. Dawne kolonie „amerykańskie" („Nowa Anglia"), obej-
mujące 13 pierwszych stanów, zakładali ludzie o znacznej
nieraz kulturze, często ofiary prześladowań religijnych ko-
ścioła anglikańskiego (np. Boston, założony w r. 1623). Sta-
ny środkowe, a zwłaszcza zachodnie zaludniały się o wiele
później, (pierwszy dom w San Francisco powstał właści-
wie w r. 1835), a osadnicy tamtejsi byli to przeważnie po-
szukiwacze złota, awanturnicy, nieraz uciekający zbrodnia-
rze, którym na szkołach nie zależało nic. Wprawdzie wa-
runki zmieniły się dziś niezmiernie, różnice uległy niwela-
cyi,—przecie istnieją wciąż i znajdować muszą swój odpo-
wiednik w poziomie szkół i szkolnictwa wogóle.

Z drugiej strony ambicyą stanów młodszych było
mieć—pozornie przynajmniej—zakłady o znaczeniu tem sa-
mem, co poważne zakłady stanów wschodnich. Ułatwił im
to fakt, że w Stanach Zjednoczonych niema władzy normu-
jącej wszędzie równoległy rozwój szkolnictwa 3), a tem sa-
mem ustanawiającej minimum wymogów dla pewnej kate-
goryi szkół. Stąd pochodzi, że o ile niektóre tamtejsze uni-
wersytety własne w stanach wschodnich stoją na równi
z europejskimi, o tyle szkoły stanów zachodnich i środko-
wych, podszywają się pod tę samą nazwę „universities",
dosięgają nieraz swym poziomem ledwie naszych średnich,
niekiedy nawet tylko parę klas tychże szkół. Zresztą na-
wet w jednem i tem samem mieście istnieje czasem parę
szkół o tej samej nazwie a zupełnie innym poziomie. Prze-
cie na to wystarczy aby warunki wstępne były różne lub
niejednakowa długość studyów. Tem bardziej, że nazw jest
wogóle bardzo wiele (porównaj niżej) i to mniej więcej ró-
wnoległych, tak, że dobrze rozglądnąć się trzeba w tym
chaosie, aby nie zbłądzić i módz sobie o nich zdanie wy-
robić.

Dla omówienia zatem imjższego szkolnictwa koniecz-
ne jest wyeliminowanie i porównanie szkół w tej części
kraju, która pod względem kulturalnym wogóle mniej roz-
winięta, nie mogła wydać też szkół wartych ważniejszej
uwagi i pilniejszego studyum. To też to, co powiem niżej,
dotyczyć będzie prawie wyłącznie szkół w stanach wscho-
dnich, szkół, które stanęły już pod względem naukowym
na poziomie europejskim, pod względem zaś wyposażenia
materyalnego najczęściej o wiele wyżej od analogicznych
zakładów Starego Świata, tem bardziej, że w czasie mojej
podróży naukowej tym właśnie szkołom poświęciłem naj-
więcej czasu i najbaczniejszą uwagę.

Szkoły amerykańskie.

Niemożliwem jest w ramach tej pracy zagłębić się
w szczegóły niż'szego i średniego szkolnictwa, jednakże
z drugiej strony muszę poświęcić mu choć parę słów, gdyż
bez tego byłby niezrozumiały ustrój szkół wyższych wogóle,
a wyższych szkół technicznych w szczególności.

Nauka zaczyna się w Ameryce—podobnie jak u nas—
normalnie w szóstym roku życia i do dziesiątego roku od-
bywa się w t. zw. Elementary School, następnie uczeń prze-
chodzi do Grammar School, zwykle również czteroletniej.
(Obecnie często obie te szkoły złączone są w t. zw. Elemen-

') Pojęcie „Ameryka", „amerykański" identyfikuje się ogro-
mnie często z pojęciem „Stany Zjednoczone' i w tem też znaczeniu
używam tego słowa. Zresztą w pracy niniejszej uwzględniłem ró-
wnież szkoły kanadyjskie, niewiele różne od „amerykańskich".

2) Istniejący w Waszyngtonie Board of Eduoation jest raczej
urzędem informacyjno-statystycznym.

tary School lub Primary School). Od 14 do 18 roku trwa
studyum średnie w t. zw. Higli School 3). Ci studenci, któ-
rzy pragną uzupełnić swoje ogólne wykształcenie lub przy-
gotować się do studyów najwyższych, udają się do tak zw.
College, wchodzącego w skład uniwersytetu, a po ukończe-
niu tegoż ewentualnie jeszcze do Graduate School czy ja-
kiejś wyższej Professional School.

Szkoły wyższe.

Jak widać z tego pobieżnego zestawienia, szkoły ame-
rykańskie nie idą współmiernie z naszymi. Jest ich prze-
dewszystkiem więcej: zamiast naszycia trzech, widzimy tu
pięć. Wynika stąd zupełnie inny rozkład materyału i zu-
pełnie inny charakter całego studyum. Przedewszystkiem,
o ile chodzi o samą naukę, to najczęściej dopiero High
Schooi odpowiada mniej więcej naszym niższym (4—6)
klasom szkoły średniej, tak, że uczeń wstępujący do „col-
lege11, a więc do szkoły uniwersyteckiej stoi pod względem
t. zw. wykształcenia ogólnego o wiele niżej aniżeli nasz
ukończony maturzysta.

Te braki wyrównać musi studyum w „college". „Col-
lege" jest instytucyą, jakiej odpowiednik trudno znaleźć
w szkolnictwie europejskiem. Najlepiej jeszcze da się ono
scharakteryzować jako połączenie najwyższych klas szkoły
średniej z pierwszemi ogólnie kształcącemi półroczami szko-
ły wyższej. Obecnie zaś coraz częściej mieści się w niem
prawie zawsze taki zarys nauk fachowych, które wykłada
się na latach wyższych, co zrównywa „college" zupełnie
z „department", t. j . naszym „wydziałem". W Ameryce jest
„college" jednostką wszystkich prawie szkół wyższych, czy

. to będą uniwersytety czy szkoły fachowe, jak „instytuty
technologiczne" i t. p. i o tyle podobne jest do naszych wy-
działów, aczkolwiek nie tylko poziom ale i ogólny kierunek
nauki (jak również sama nazwa wydziałów) niezupełnie im
odpowiada. W każdym razie stopień naukowy „bachelor"
( = „baccalaureatus", „bakałarz"), do jakiego prawo daje
ukończenie „college", jest uważany za mniej więcej równo-
znaczny z naszem „wykształceniem uniwersyteckiem", acz-
kolwiek tyle nie daje pod względem umysłowym, a także
w zakresie wiadomości fachowych. • Wykształcenie fachowe
bowiem, jak wyżej zaznaczyłem, jest o wiele bardziej en-
cyklopedycznie traktowane niż u nas. Kto zaś pragnie
dalej kształcić się specyalnie, ten wstępuje do jednej z „gra-
duate schools*, t. j . do szkoły (złączonej integralnie z uni-
wersytetem), do której uczęszczają wyłącznie studenci
„graduowani", t. j . posiadający tytuł „bachelor" albo też
do szkoły zawodowej, wymagającej ukończonego „college".
Zresztą inżynierowie kończą tę „graduate school" tylko wy-
jątkowo, i to ci tylko, którzy pragną pójść drogą „nau-
kową".

Nierównomierność warunków przyjęcia do szkół wyż-
szych i różnorodność ich poziomu naukowego sprawia je-
dnak, że powiedzieć o kimś w Ameryce, iż ukończył . uni-
wersytet4), znaczy nie wiele więcej, niż u nas powiedzieć np.
„ukończyłem szkołę". Dopiero określenie, który uniwer-
sytet dany osobnik ukończył (podobnie jak u nas, jaką
szkołę ukończyłem) pozwala wnosić o jego „akademickiem"
wykształceniu. To szczegółowe określenie szkoły jest w Ame-
ryce jeszcze o wiele ważniejsze, niż w Anglii tytuł ukończo-
nego „Oxończyka" 6).

Pod względem nazwy niema również jednolitości.
W Ameryce spotykamy „Unwersities", ^Institutes1", nGolle-
gesu 6), „Schools". Podobnie jak trudno jest poklasyfikować
szkoły amerykańskie, tak też trudno określić, co te nazwy

3) Nazwy tej absolutnie nie można • mieszać z naszą szkołą
wyższą (niem. Hockscłmle).

4) Mówię „uniwersytet", gdyż amerykańskie uniwersytety p o -
siadają z reguły także wydziały techniczne.

ft) Oxonian = student uniwersytetu oksfordzkiego.
6) Czasem „college" jest nazwą całej szkoły, a n ie tylko jej

wydziałów.
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oznaczają. Podziału poprowadzić poprostu nie można. Jeśli
chodzi o szkolnictwo techniczne, to co najwyżej możnaby
odróżnić szkoły, w których nauk inżynierskich udziela się
obok innych, więc coś w guście uniwersytetów angielskich,
belgijskich i t. p., oraz zakłady naukowe wyłącznie tech-
niczne, podobne środkowo-europejskim szkołom politech-
nicznym; w Ameryce nazywa się je najczęściej instytutami
technologicznymi. Przykładem pierwszych mogą być np.
uniwersytety „Columbia'1 w Nowym Jorku, „Pensylwańsld"
w Filadelfii, „Illinois" w Urbana; przykładem drugich—
„Massachusets Institute of Technology" w Bostonie, „Ar-
mour Inst. of Techn." w Chicago i t. d. Typ pierwszy poja-
wił się o wiele później, ale zwolna zaczyna wypierać szkoły
typu drugiego, szkoły specyalne, powstające obecnie coraz
rzadziej. Jakkolwiekbądź, prócz tej różnicy, innych zasad-
niczych właściwie niema i przeto jedne i drugie będę oma-
wiał wspólnie.

Historya szkół technicznych.

Pierwsze amerykańskie szkoły techniczne, podobnie
jak francuskie1), miały charakter wybitnie wojskowy (np.
szkoły w West Point, Annapolis i t. d.). Dopiero w r. 1825
powstała pierwsza szkoła techniczna niewojskowa; istniejący
ao dziś dnia Rensselaer Polytechnic Institute (w Troy,
N. Y.)s), a za nią—inne. Ale właściwy rozwój szkolnictwa
technicznego rozpoczyna się dopiero z t. zw. „Land Grant
BiWem", uchwalonym przez kongres jeszcze podczas wojny
domowej w r. 1862. Akt ten przyznawał każdemu ze stanów
po 80 000 akrów (1200 ha) ziemi na każdego przedstawiciela
w kongresie, a za to miał w przeciągu najbliższych lat pięciu
założyć pewną liczbę szkół technicznych i rolniczych, które
w Ameryce zwykle zalicza się do jednej kategoryi3). W ten
sposób stworzono początek obecnego świetnego rozwoju,

') Ecole Polytechnique.
2) N. Y. - Stan Nowy Jork
•>) Podobnie jak i szkoły górnicze t. p.

tem bardziej, że nie brakło i ogromnych zapisów prywat-
nych, które umożliwiły pojedynczym zakładom wzniesienie
się na tak wysoką stopę. Zresztą kongres stworzył jeszcze
fundusz, przeznaczony specyalnie dla szkół techniczno-inży-
nierskich (the Moril Act 1890), przeznaczając pewną kwotę,
której pierwsza rata, wynosząca dla każdego stanu 15 000 do-
larów, wzrastała corocznie o 1000 dolarów. Odtąd liczba
szkół technicznych wzrasta w Ameryce coraz bardziej, tak
instytutów technicznych, jako też inżynierskich ,,colieges"
przy uniwersytetach, co ostatnie jest tam regułą, bardzo
chlubną zresztą dla Ameryki, która nauki techniczne posta-
wiła odrazu na równej stopie z innemi gałęziami nauki.

Ustrój uniwersytetów.

Jak z poprzednio powiedzianego wynika, pojęcie „uni-
versityu w Ameryce jest szersze, niż u nas; obejmuje tam
bowiem przedewszystkiem kursy dla nie posiadających żad-
nego stopnia naukowego, t. zw. „niegraduowanych", „non-
graduates", na które składają się ,,collegesui), t. j . instytuty,
podobne do wydziałów naszych uniwersytetów, politechnik,
szkół górniczych, rolniczych, leśniczych—oczywiście o znacz-
nie mniejszym niż u nas poziomie wykładów—połączonych
z najwyższemi klasami naszej szkoły średniej; dalej kursy
dla „graduoivanych", „graduates" 5), przygotowujące „ba-
chelor'ów do stopni wyższych (np. doktorskiego); dalej nie-
raz drobne „niegraduowane" kursy dla kobiet6) (np. w Har-
vard University, Columbia Univ.), kursy letnie i t. p. (p. ni-
żej). Najczęściej „college" i „graduate-school" są bardzo ści-
śle związane z sobą, tak, że uczą . w nich ci sami profeso-
rowie, (o. d. u.)

4) Czyli „departments4. W niektórych, uniwersytetach „colle-
ge" ma przecież znaczenie podobne do angielskiego, t j . znaczenia
wydziału ogólnie kształcącego.

fi) Zwykle o tych samych nazwach co „colleges*.
6) Kursy „gr.aduowane" są zwykle nawet w tym wypadku

wspólne dla mężczyzn i kobiet.

O zakładaniu stawów rybnych.
Napisał inż. Adam Kuryłło, asystent politechn.

(Dokończenie do str. 320 w Na 31 i 32 r. b.)

Ulepszony mnich (rys. 5) charakteryzuje się tem, że
przed właściwą ścianą z zastawek, spiętrzającą wodę, znaj-
duje się druga jednolita ściana drewniana, wsunięta w ten
sposób od góry, że pomiędzy jej dolnym końcem a podło-
gą poziomej rynny spustowej pozostaje wolna przestrzeń.
W takiem położeniu ściany mnichem odpływa woda z głę-
bi stawu. Jeżeli chodzi o odpływ wody z powierzchni lub
o zupełne spuszczenie stawu, w takim razie przednią ścia-
nę usuwamy, i upust działa tak, jak zwykły mnich. Rys. 6
przedstawia mnich odprowadzający wodę z warstw dolnych,
wykonany z fasonów betonowych Mnich taki może być
także skonstruowany z rur kamionkowych.

Bardzo rzadko i to tylko dla niewielkich stawów uży-
wany jest mnich lewarowy, skonstruowany przez Rumbkego.
Jest to rura blaszana zgięta w kształcie odwróconego U z po-
ziomą rurą odpływową. Słabą częścią tej konstrukcyi jest
miejsce, w którem lewar łączy się z rurą poziomą, ponie-
waż wskutek obrotu lewara miejsce to jest najbardziej na-
rażone i najczęściej bywa uszkadzane.

Stawy, o znaczniejszej powierzchni zalanej, dla któ-
rych zwykły mnich do odprowadzenia wody nie wystar-
cza, muszą być opatrzone śluzami, o konstrukcyi nieco sil-
niejszej od mnicha. Gdy staw oprócz hodowli ryb ma na
celu zebranie wody do poruszania motoru wodnego (zwykle
dla młyna wodnego), to upust stanowi śluza w rodzaju dre-
wnianego jazu Hagena.

Dla stawów, położonych na równinie, mnich zawsze
wystarczy; jednak wśród wzgórz, gdzie bywają wielkie i na-
głe wezbrania, obok mnicha daje się (wspomniane pod 3)
w grobli prseroały lub rury przel&woioe. Rury przelewowe
stosuje się dla stawów wtedy, gdy mamy odprowadzić tyl-

ko nieznaczny nadmiar wody burzowej, a także, gdy wodę
doprowadza się bezpośrednio ze stawów górnych do dol-

jpionowy.

Przekrój l-l.

Rys. 5.

nych. Rura przelewowa (rys. 7) może się składać z poje-
dynczych fasonów kamionkowych; na obu końcach podpar


