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Z pokrzepionemi po wypocznieniu siłami, z ponowionern gorliwości i
wytrwania przedsięwzięciem, z powtórzonemi w sercu Królowi i oyczyznie ślubami, stawamy znowu w przeznaczone nam szranki, stawamy z ró
wną iak w przeszłym roku, dobra publicznego żarliwością, z równą przysz
łych skutków nadzieią, z równą nakoniec pewnością pozyskania tey dla każ
dego Polaka naydroższey, naymilszćy nagrody, którą w szczęściu kraiu na
szego, w ustalonym bycie iego, w zagruntowanej' pomyślności, iedynie szu
kać, iedynie osiągnąć pragniemy. W tey dla nas uroczystey chwili, witaiąc
was dostoyni urzędnicy i obywatele, którzy nas obecnością waszą zaszczycić
raczyliście, i was szanowni instytucji tey nauczyciele, i ciebie przezacna tak
z upłynionego roku pozostała, iak nowo przybywająca młodzieży, przyicmnem mi iest oświadczyć wam, że wspaniałością najlepszego z Królów,
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przezorną i dobroczynną chęcią godnych i ego w krain naszym wyr oczyci c l i,
zapewnione zostały potrzebne fundusze tak na rozpoczęcie dziś otwierające
go się kursu szkolnego, iak na zupełne ukończenie go a nawet na rozpoczę
cie następnego, a to przez zamieszczenie całego etatu politechnicznego* z p(>
mnożoną liczbą nauczycieli, do ogólnego wydatków królestwa budżetu. Iwwy
ten i niezaprzeczony dowód opieki, staie się nową rękoymią niezachwią/nych
rządu względem instytucyi naszey zamiarów; nowy na nas dług wdzięczno
ści wkłada; do nowych usiłowań zachęca.
Jeżeli mamy dać wiarę rozniesionym wieściom, byli tacy do instytucyi
naszey należący, których dziś dla tego w gronie naszem nie widzimy, źe
ich nroione iakies od dalszego wytrwania odstręczyły obaW^. Jeżclitak i e s t ,
o czem wszelako wątpimy, ieżeli tak iest, ieżeli bylii są tacy, dobrze im wyszłym, dobrze i nam pozostałym.— Dobrze im , bo pierwszey nayistotnieyszey do
przedsięwzięć przemysłowych potrzebney nie maiąc zalety, niestali, nieodważni, niewytrwali, lepiey im źe wcześnie, łatwieyszy iaki obrali sobie za
wód. Dobrze nam, bo się w nieco może przerzedzonych szeregach, wyborczy
okazuie hufiec, a w takim , duch podwaiaiąc liczbę i siły, pewnicysze rokuie
zwycięztwo. Gdzież w życiu nie masz. do pokonania trudności? gdzie z
Przeszkodami walczyć nie przychodzi? walczą z niemi ludzie poiedynczy, wal
czą narody, walczą i naypotęźnioysze rządy. Wielkie przedsięwzięcia z któ
rych prawdziwe dla społeczeństwa wypłynęły korzyści, zawsze naygruntownieyszych, to iest dobrze zgłębionych, a zatem przeciągnionych narad, by
ły skutkiem. Myśleć długo a rychło icykonać ,to było zawsze i być powinno,
przezornego steru cechą. Ado tego, czyi ten nie działa, co nie wszystkiego
razem dopełnia? czyliż nie trzeba użyć siły, czasu i zasięgnąć nawet rady,
doświadczenia, by wielkie rządowe utwory od pierwszego icli zarodu do
ostatecznego doprowadzić wykończenia? Czyliż.rok upłyniony nic nam dla na
szey nic przyniósł instytucyi ? Tego nam zarzucie nie można. Widzimy roz
szerzony lokal, widzimy pomnożoną liczbę Nauczycieli, widzimy powróconych i wracaiących czterech, nowych praco^Wikóyy j których przybycie ten?
więcey dla nas iest pocieszające; że wszystko nam, obiecuie, iż obfitym użytccznych i praktycznych znaiomości ploneni zbogaceiji, zasłużywszy sobie
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przez szlaclictne postępowanie na szacunek zagranicznych, z pałaiącą wra
cają chęcią odsłużenia się kraiowi i dobroczynnemu rządowi. Cieszmy się
więc z tego co ie s t, a z ufnością dalszey oczekuymy przyszłości. Ufayiny,
tak iesfc, ufaymy, Bogu, źe iak dotąd nowey pobłogosławi Polsce; rządowi,
że iak dotąd w dobroczynnych zamiarach niezmienny, których iuź początjkowemi pociesze się skutkami, wszystko co przemysł polski rozwiiać, usta
lać, ku na)istot lićyszym celom kierować może, opieką swoią wspierać i
utrzymywać nie zaniecha. Sobie nakoniec samym, że przez stałe w raz
obranym zawodzie wytrwanie, przez nabyte znaiomości techniczne, przez
nawyknienie do pracy sami wlasnem Haszem od nas samych zawisłem usiło
waniem, dzielnie przyłożymy się do osiągnienia wielkich celów, które dla
dobra drogiey nam Polski, wielki nasz i wspaniały Nayiaśnieyszy opiekun
i godni iego zastępcy, łaskawie powzięli, dzielnie i statecznie pielęgnować
nie przestaią.
Wzywam szanownego dyrektora szkoły przy goto wawczey do instytutu
politechnicznego, ażeby chciał nam wystawić krótki obraz działań i skut
ków z uplynionego roku.»
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Zasilani iak zwykle światłą pomocą W. W. professorów Kroi. warszaw
skiego uniwersytetu, przywiedliśmy szczęśliwie do skutku i ukończyli bez
przerwy wszystkie przy rozpoczęciu roku 182§ zapowiedziane kursa. Późne
przybycie z zagranicy kollegj Koncewicza, nie uszczerbilo w niczem spo
dziewanych korzyści. Gorliwy professor krótkość czasu wynagradzaiąc, dzie
więć godzin tygodniowo poświęca! wykładowi chemii stosowaney do sztuk i
rzemiosł. Jego Iekcyomi technologicznym doświadczeniom przyznać należy
silnieysze utwierdzenie w młodzieży naszey ponęly do chemiczno - rękodzielnych zatrudnień.
Przy schyłku rozpoczętych prac naukowych, zgromadzenie professorów
z radością powitało w swern gronie Wielmożnych Inspektorów Jeneralnych
budowli wodnych Urbańskiego i Smolikowskiego, w skutku bowiem posta
nowienia dwóch Komissyy rządowych wyznań religiynyeh i spraw wewnętrz
nych dawnieysza szkoła inżenieryi cywilney, w którey spomnieni Inspek
torowie kursa techniczne wykładali, wcieloną została tymczasowie do na
szego instytutu. Aczkolwiek sprawiedliwie chlubimy się iawnem zaufaniem
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dwóch tak wysokich w krain magi strat ur, zataić przecież nic można, iż ten
nowy, sam z siebie nader rozległy zakres, tysiącem zastarzałych przeszkód
pokrzyżowany, znaczny nader instytutowi przyrzuca ciężar do ogólney massy odpowiedzialności, a zbyt mało przynosi z sobą środków niezbędnych
do systematycznego i skutecznego działania.
Liczba i wielkość robót inźenieryi cywilney i architektury, od lat dwu
nastu postępuie u nasz zadziwiaiącą szybkością, a lubo nikt nie poymuie,
aby dzieła publicznego użytku, rnaiące przekazać obecne czasy nayodlegleyszym wiekom, wznieść się mogły bez wyższego talentu, naukowego ukształcenia i głębokich kombinacyy, przecież dziwnem zdarzeniem, nic leszcze
stanowczego, zgodnie z tem przekonaniem, nie uczyniono. W początkach
oddział budownictwa Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu, dwoma kursa
mi architektury cywilney i ieometryi praktyczney^sposobić miał na archite
któw i inźenicrów; późniey sądziła mieć do tego wyłączne prawo szkoła
Inźenieryi cywilney, która iednę tylko w końcu obeymowała katedrę. To
rozdwoi cnie, naturalny skutek zupełnego braku stałey organizacyi, łatwość
uzyskiwania posad bez kwalifikacyi naukowey, przedawniałość lub niestoso
wność z obecnym stanem nauk małey liczby przemiiaiących urządzeń, są
nayglównieyszą przyczyną, dla którey budownictwo tak lądowe iak wodne
nic mogło ieszcze w Polsce stanąć na tym udoskonalenia stopniu, iaki był
ciągle w Oycowskich zamiarach Rządu, który na liczne posady techniczne,
znacznych nader nie żaluic wydatków. Lecz rzeczy doszły iuż do tego sto
pnia, iż odtąd pomyślnieyszą można sobie rokować przyszłość; iak bowiem
hierarchia ucząca, mocno za ostateczną i zupełną organizacyą obstaie,
tak i sami wyżsi urzędnicy techniczni, iawnie o ićy konieczney po
trzebie są przekonani; aile mi wiadomo, wysoka Kommissya rządowa spraw
wewnętrznych i policyi, którey to się naybliżey dotyczę, czynnie się iuż
w tych czasach zbieraniem potrzebnych matcryałów zaymiiie. Wiele iest w
prawdzie do zwalczenia przeszkód, ale wiele zarazem pokładać należy ufno
ści w światłe i wytrwaniu Jaśnie Wielmożnego Radcy stanu Dyrektora prze
mysłu i kunsztów, który iak należy wszystkie spomnione okoliczności oce
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nia i ialc naymocniey iest przekonany, źe wszelka tymczasowość do podrzę
dnych tylko i mało znaczących prowadzić może wypadków.
Professor Gołońsld z gorliwości poprzednio wyldadaiący architekturę do
powołania przemysłowego uczniów zastosowaną, umieszczony został na eta
cie instytutu z początkiem roku 1829, a prócz tego otrzymał wynagrodzenie
od Kotnmissyi spraw wewnętrznych i policyi, która mu wykład kursów proiektowań architektonicznych, dla ćzwartoletnich uczniów oddziału Inżenier y i cywilney poleciła.
W skutku przedstawienia professora Janickiego, Kommissya Rządowa
wyznań religiynych i oświecenia publicznego przeznaczyła 1800 zip. na
pierwsze przysposobienie modeli części składowych machin , do obiaśniania
łekcyy mechaniki ogółney niezbędnie potrzebnych. Inny fundusz zip. 2500
wynoszący, służył do urządzenia tymczasowego małey pracowni chemicznej
w nowo przybranym lokalu i pokrył wydatki czynione przez professora Kon
cewicza na rozmaite naczynia, sprzęty i doświadczenia technologiczne. Czte
ry tysiące złotych na stypendia budżetem roku bieżącego obięte, trzynastu
uczniom niosło pomoc, w udzieleniu którey zgromadzenie nauczycieli za
mierzyło sobie trzymać się nayściśley przyiętych iednomyślnie przepisów.
Nadto: Kommissya spraw wewnętrznych, iak w roku uplynionym, tak i na
stępnie przeznaczać ma pewną summę na zasilanie pracowitszey i odznaczaiącey się młodzieży oddziału Inźenieryi cywilney, względem czego w dniu 3
Września 1829 roku stosowne przyjęła urządzenia.
Kilku uczniów zebrane minerały w czasie wakacyiney podróży, ofiaro
wało na pożytek ogólny. Wycieczki te bardzo ważne wnaszem przekonaniu ,
WtencZas dopiero pożądany skutek osiągną, kiedy; ograniczać się będą stoso
wnie do dwumiesięcznego tylko czasu na gruntownem poznaniu wszystkich
szczegółów poiedynczych części kraiu, zwłaszcza pod przewodnictwem pro
fesorów przedmiotów technologicznych.
Miło nam także donieść o korespondencyi z dawnym uczniem instytutu
Stanisławem Zawadzkim, który po obznaiomieniu się iak dawni ey donieśliśmy
z wyprawą skór w Austryi, następnie po slawnicyszych fabrykach różnych
części Niemiec, a po ukończeniu zupełnem swego praktycznego zawodu w
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(lach4 z przyszłą wiosną zamierza założyć w kraili stosown ie do obecnego
stanu sztuki, rękodziełnię wyrobów skór i safianów. Wielu mamy młodzieży
którey dążenia są równie zbawienne; kilku z trzecio i czwarto - letnich ucz
niów po wysłuchaniu w bieżącym roku kursów specjalnych, udaie się o
Własnym koszcie za granicę dla praktykowania w obranych zawodach po
znakomitszych fabrykach.
■Ztechników pierwszoletnich niższych, postąpiło na techników niższych
drugoletnich, czterech; natechników wyższych pierwszoietnich, siedmiu. Po
między technikami wyższemi, z picrwszolelnich przeszło na -drugoletnich,
siedmiu , z dł ugoletnich', natrzeciołcfnich siedmiu;* ztrzecioletnichnaczwartoletnich, dwóch. Względem trzecio i czwartołetnich uczniów oddziału itjźenjer y i,n ic nie stanowiono, gdyż z powodu znacznego czasu wymagających poro
zumień między dwiema Kommissyami rządoweini, kursa dla nich przezna
czone zaledwie kilka tygodni trwać mogły i iak o początek kursów roku
bieżącego, uważane będą.
Pomiiaiąc osoby różnego stanu i wieku, które na szczegółowe przed
mioty uczęszczać mogą, spodziewana liczba stałych uczniów do stokilkunastu posuniętą być może. Najwięcej7 zapisuie się do oddziału Inżenieryi i bu
downictwa, inne zaś o d d z i a ł y zaczynając od najliczniejszego, na rok bie
żący idą w następującym porządku: oddział rękodzielno- chemiczny, od
dział rękodzielno - mechaniczny, nakoniec oddział handlowy.
Z konieczności wynikaiące uczęszczanie uczniów Instytutu, na wiele
kursów przygotowawczych, mianowicie nauk przyrodzonych i matematycz
nych, wcałey rozciągłości, bo dla innych celów wykładanych w uniwersyte
cie, nic tylko przeciężaio ich nadzwyczajną mnogością godzin, ale nadto
wywodzić ich musiało za obręb ogólnego planu przyszłego instytutu polite
chnicznego i drogi ściśle praktyczney, z której oddalać się bez szkody nie
mogą. Pomnożone znacznie grono professorów nastręczyło sposobność zara
dzenia* tey niedogodności. Skrócony i zastosowany do głównego celu wykład
wszjstkichspomniojjjch nyźey przedmiotów, przez gorliwość pomiędzy na
uczycieli rozebrany, nić tylko zostawi młodzieży więeey iak dotąd czasu do
rozważania i zgłębiania słuchanych le k c ji, ale zarazem poda im sposobność
3
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częstszego pod okiem professorów manipulowania lub odrabiania rysunków
machin w urządzonych lub urządzić się maiących tymczasowie pracowniach
i salach technicznych. Zgromadzenie Nauczycieli źałuie, iż tak ważne ule
pszenie co do wielu punktów nie dało się. zaprowadzić, w oddziale inzenieiyi
cywilney i budownictwa.
Oprócz dawnicyszych kursów mechaniki ogolney wyzszey i nizszey,
ekonomii przemysiowey z gorliwości professora Kunata wykladaney, oprócz
tymczasowie nauczaney buchalteryi, połączoney z ogólną wiadomością o wexlach i wexlarstwic, oprócz architektury, budownictwa lądowego i wodnego ,
które rozdzielone między professorów Urbańskiego i Smolikowskicgo w zna
cz ney obszerności wykładane będzie, przybywa icszcze przedmiot nowy
przybrany przez profesora Golońskiego.: prawa i urządzeń administracyj
no- policyinych budownictwa.
Lecz naymilszą zapewne będzie wiadomość o ważnych dla kraiu nasze
go kursach technologicznych professora Koncewicza i nowo iuż przybyłych
lub za dni kilka przybyć maiących spólkolegów Zdxitowieckicgo, liana,
Bernharda i Kaczyńskiego , którzy « zawodzie Nauczycielskim,a nadewszystko z czteroletnich prąci poszukiwań praktycznych zagranicą, zaszczytnie
są radzie szkoły politechniczne}7 znani. Oto są nadmienione kursa:
a. Technologia chemiczna mineralna, obeymuiąca: wydobywanie meta
lów,ich połączenia używane wTsztukach, garncarstwo, hutnictwo szklanne i t. p.
b. Technologia chemiczna wyrobów roślinnych, maiąca za przedmiot
gorzelnictwo, piwowarstwo, wytłaczanie i czyszczenie oleiów , sztukę otrzy
mywania potażu , bielenia płótna, wydzielania cukru z buraków Lt.p.
c. Technologia chemiczna, obeymuiąca farbierstwo, garbarstwo, mydlarstwo i.t. p,
d. Technologia mechaniczna, obeymuiąca plóciennictwo,, sukiennictw'0 ,
■wyroby wełniane gładkie, dywany, tkaniny bawełniane, iedwabne, kapclusznictwo , papiernictwo i t. p.
e. Budownictwo wszelkich w przemyśle używanych machin. (1);
f i ) D lii u ł a t w i e n i a f a b r y k a n t o w i s t o l i c y k o r z y ś c i z k u r s ó w t e c h n i c z n y c h , p o s t a n o w i o n o , ab y p r o f e s o 
r o w i e t ł u m a c z y l i się i l e l> y d ź!m o £ c i ę z y k ie m p o p u l a m y n i ; i a b y w z glę d em rozp oc zęc ia się k a żd e y nauki do-.
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Ta.lt więc, za powrotem zwłaszcza w roku przyszły ni reszty professorów
i zagranicy, a mianowicie tych, którzy wykładać maią w caley rozciągłości
przedmioty wszystkich gałęzi handlu, za przydaniem jednego należycie w
nauce gospodarstwa rolniczego uzdatnionego professora; instytut nasz obeymować będzie wszystkie praktyczne wiadomości, na których się cała wielka
budowa przemysłu rolniczego, rękodziclnego i handlowego «spiera.
Zwracaiącmyśl na tę ogromną całość, i liczne iey potrzeby, nie ieden żarli
wością ogólnego dobra uniesiony, smutkiem się przeymuie i trwogą,-nie- wi
dząc ani wznoszących się stosownych gmachów, ani przyzwoicie urządzo
nych pracowni technologicznych, gabinetów: modeli, wyrobów przemysłu,
i t. p. Lecz właśnie ten sam ogrom przedsięwzięcia, to powszechne przeko
nanie, ze wszystko wrpoczątkach swoich iść musi koniecznie opornic i z wol
na, nadzielę nam coraz pomyślniejszego bytu rokuie. Wszak wydział le
karski tyle bogaty teraz w zakłady i profesorów w początkach swoi ego istnie
nia, długo był utrzymywany gorliwem tylko poświęceniem się ldlku osób
i funduszem zaledwie wystarczającym na zapłacenie opalu, światła i zwyczayney posługi. Co więcey, cały uniwersytet przed dwunastu łaty mieszczący
się w równie a może i w szczuplcyszyin ieszczc iak dziś nasz instytut okresie,
obecnie gmachami swoiemi, zupełnością i okazałością rozlicznych zbiorów,
rozmaitością i doborem professorów podziwia nayoświeceńsze nawet narody,
a z nas każdy mocno o tem iest przeświadczony, źe miliony na to wszystko
łożone, nigdy na cel zaszczytnieyszy użyć me można. Rzucając szybkim
wzrokiem na ogólną dążność narodów i na własnego krain potrzeby, starayiny się przeświadczyć, czyli i nasz instytut zrówna ufnością Siczy o powinien
na wspaniałomyślną hoynośc i łaskę potężnego władcy i na oycou ską opiekę
rządu %
Długo rozmaite narody, ria pognębieniu i ujarzmianiu drugich, wielkość
swoię .mocując, w wydartem przemocą zlocie błogość bytu własnego upatry
wały.— Kilkadziesiąt wieków minęło? zanim należycie poymowae zaczęto
t y c z ą c e y się . s z c z e g ó l n y c h falirykacyjr iako skór , pjłótna,
Ł cty z a w i a d a m i a ć , ,

faiansów i

t. p,
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że każdy kray może własną pomyślności zasobność utrwalić bez niszczenią
pomyślności i zasobów innych kraiów.-— Hiszpania niegdyś potężna i bogata,
którey Europa za same w ełnę miliony płaciła, z zaciekłością przebiega niczwiedzane morza, napada, morduie, lub żywcem w wnętrznościach ziemi
grzebie tysiące nieszczęśliwych, i mniema, żeiest na nay wyższym szczycie
wielkości przez to że nay więeey złota posiadła. Lecz cóż wynikło ztey krótkotrwałey, mamiącey wielkości ? Oto, że Hiszpania zaniedbawszy wszelki dawny
swóy przemysł, iest teraz nayuboższym i naynieszczęśliwszym narodem ;gdy
-tymczasem, w tnałey i spokoyney krainie Saxonii, po większey części samo
troskliwe j umiejętne pielęgnowanie,kilkuset cskiu ialskich owiec, w pól wie
ku byt mieszkańców-do swobody i zamożności przywodzi. Anglia, którey setna
część narodowego długu, mogłaby nie iedno państwo do upadku przywieść, iest
ciągle wielką i potężną, nie przez posiadanie zapewne swoich zamorskich kolo
n i i , ale przez to , iż zasoby poiedynczych mieszkańców są tak znaczne, a prze
mysł tak rozległy i udoskonalony, iż w najtrudniejszych nawet razach, z pe
wnością prawie na nie rachować może. Dług nadmieniony obecnie około piędziesiątbimilionó w złotych polskich wynosić może — a przecież kapitaliści
W ielkiey Brytanii, którzy wyłącznie są i ego wierzycielami, w przeciągu lat
dziesięciu licząc od 1816 roku wypożyczyć mogli bez trudności różnym rzą
dom cztery tysiące trzykroć milionow Złotych polskich. Wypadki <c nie je
dnego poięcic przechodzące, nie będą się wj7dawać nadzwyczaynemi, ieżeli
podciągając pod liczby że tak rzekę, choć małą część przemysłowego życia zabieglych wyspiarzów zważymy: iż w iednym Londynie wypłaty handlowe przez
pośrednictwo samych wexlów corocznie uskuteczniane sześćdziesięciu Bimiłionówr Złotych polskich dochodzą!
Jako zatem przemysł naydziclnieyszym iest środkiem do utrwalenia za
możności obywateli: tak znowu byt dobry ogółu, niezachwianą siłę rządów
stanoAvi. Ztąd idzie, że wiek nasz, produkcyjną, umiejętną i ciągle dosko
naloną pracę, za którą idą, prócz powyższych korzyści oszczędność, rzetel
ność, wstrzemięźliwość i tym pooobne cnoty, za niezbędny warunek szczę
śliwości społeczeństw kładzie. Dobroczj nność teraz nie iest ani mniey skorą
ani mniey hoyną iak niegdyś,lecz nie tak ią sama jałmużna zatrudnia, iako
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i-aczey obmyślenie środków utrzymywania nieszczęśliwych z ich własney -pracy.
Zepsutych, zbrodniarzy nawet, bogoboyną pracą od złych nałogów i srogich nie
cnot odwodzą. Uczony dziewiętnastego wieko z mądrą obawą puszcza się wnapowietrzne kraie, lecz ochoczo i zniezlomnem wytrwaniem dociekaiąc praw ziem
skich, zręcznie ie i z upodobaniem do poięcia prostego gospodarza lub ręko
dzielnika zniża, przez co, albo całkiem nowy kierunek ich pracom nadaie,
albo ie skraca, poprawia, doskonali. A ieżeli nie może być błędem, utrzymy
wać źc z postępem oświaty i umiejętności , drażliwszą sięstaie wrodzona czło
wiekowi skłonność ulepszania coraz bardziey bytu swoiego, niezaprzeczoną
iest także prawdą, że ten sam postęp oświaty i umiciętności, byle dobrze
kierowany, tysiące przynosi z sobą sposobów godziwych ^aspokoienia niezli
czonych potrzeb, przyiemnoścj i wygód, tak dalece, iż trudno wyrzec ogarniaiąc myślą niezliczony szereg wynalazków 5 co bardziey zdumiewać win
no: czy ów zadziwiający rozlicznych utworów przyrodzenia ogrom , czyli też
ia subtelna iskierka Boskiego w nas ducha, która z nich miliony nowych wy
kształca światów, dla urozmaicenia i rozprzestrzenienia bytu człowieka?
Wszystko cośmy tu ogółowo przytoczyli, dostatecznie wyiaśnia, dla cze
go w dzisięyszych czasach rządy zgodnie z ludami, k u tema szczególniey
dążą, aby całą edukacyę zamienić w praktyczną i produkcyiną. Dla tego to
w każdym dniu niemal powstałą różnego rodzaiu instytuta politechniczne,
nie tylko w stolicach ale i po miastach średniego rzędu. Ztąd towarzystwa,
monarchów lub samych członków hoynością uposażane: przysądzaiące nagro
dy za różne wynalazki i ulepszenia, urządzające tysiące szkól.bezpłatnych
tak wyższych iakniższych, drukuiące własnym nakładem do różnego rodzaiu
przemysłu i wszelkiego poięcia zastosowane dzieła i pisma peryodycznc.—
Ztąd owe kluby rolników, przedsiębiorców rękodzielni łub rzemieślników,
w których często uczeńsi wykładają publiczne kursa, prostuią wyobrażenia
lub udzielają krótszych i nowszych sposobów spółtowarzyszom swoim.-Ztąd
nakoniec cały ów łańcuch usiłowań, którego ogniw niepodobna wyliczyć, a
który tak silnie techniczność z umieiętnościami spala, H obecnie nie znaydziem tyle upośledzionego rzemiosła, któreby nie miało swoiey należycie
4
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wyirozumowaney teoryi i któregoby udoskonalenie nie zależało' od iasnego
poięcia pewnych prawd lub własności z nauk matematycznych i przyrodzonych.
Pośród tey ogólney i wydatney w całym uobyczayionym świecic dą
żności, najwyższa magistratura wyznań teligiynyeh i oświecenia publicz
nego, podziwiaiąc oycowską dwóch wielkich Monarchów troskliwość : o podźwignienie Polski środkami maiącemi na celu rozszerzenie mało zna
nych rękodzieł i handlu, urządzenie instytutu politechnicznego w Warsza
wce zaproiektowała. Kto należycie zgłębia rzeczy, ten mnie o pochleb
stwo ani o przesadę nie obwini, ieżeli powiem iż w obecnem położeniu
nieszczęśliw szego, nic trafnieyszego nad ten pomysł być nie mogło. Ja
koż coż pożądańszego od zakładu, w którym przy pomocy technicznych pra
cowni i zbiorów7 gruntownie usposobieni nauczyciele, po czteroletni em zwie
dzaniu, rozpoznawaniu i porównywaniu wszelkich rękodzielni, stosunkowi
operacyi handlowych w iSiemczech, Hollandyi, Francyi i Anglii; wykładać
maią praktyczne kursa, obeynniiące w systematycznym porządku to wszy
stko, co odtąd w przemysłowym względzie wynalazczy geniusz człowieka,
co doświadczenie narodów i wieków za podstawę lub za ogólne prawidła
uznaią ? Czyż można było lepiey rozpocząć w tenczas gdy u sąsiadów wszy
stko naywyżśzey doskonałości sięga, a u nas wszystko należycie ieszcze
poiętem być nie mogło? Przez co właścicieli ziemskich, przez co wszy
stkich w ogóle mieszkańców, ieżeli nie przez rozszerzenie spomionych wyźey Wiadomości, zręczniey obznaymić można z przyrodzonemi bogactwami
kraiii, i że środkami najkorzystniejszego z nich użytkowania? Gdzie prędfcey, iak w instytucie politechnicznym, gdzież gruntowniey usposobićby
można przedsiębiorców pożytecznych rękodzielni i spekulacyi handlowych,
dobrych konstruktorów' machin, zdatnych; naczelników fabryk i kantorów
łub tym podobnych bardzo pożądanych u nas społeczeństwa członków?
Czyliź nie widzimy, iak nieraz nayzbawiennieysze zamiary dla braku zu
pełnego ekonomicznych i przemysłowych wiadomości, albo pełzną na nicżem, albo idą w odwlokę, albo nakoniec powierzane bywaią do wykona
nia przychodniom, których nayczęściey zwodniczey zdolności mimo licz
nych strat, smutnego doświadczenia, nie ieden na ślepo ufać musi, gdy
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tymczasem odtąd przy pracy i wytrwaniu w krótkim czasie sam będzie się
mógł wszystkiego co mu potrzeba od własnych nauczyć rodaków, a przez
to na pewnieyszych i wyrozumowanych zasadach przedsięwzięcia swoie do
skutku przywodzić.
Powszechnem iest dziś narzekanie, źe z powodu przepełnienia wszel
kich administracyjnych i sądowych posad, tysiące wteoryi ukształconey
młodzieży, choć niedostatkiem ciśniętey, dła iudzącey nadziei urzędów w
bezowocowey pracy naypięknieyszy wiek swóy tracąc, iest ciężarem sobie
samej', familii, a tern samem i rządu. Do oddalenia tey z każdym dniem
wzrastaiącey klęski i nadania pożytecznego ruchu tak wielkiey a na pró
żno trawioney sile, naydzielniey zapewne przyczynie się może instytut po
litechniczny. Jeżeli bowiem każdemu podana będzie sposobność obeznania
się należycie z naukami przymysłowemi,. a tem samem i iasnego poięcia
że powołanie rękodziełne lub handlowe równie szanowne iak każde inne,
podaie nadto naypewniejsze środki zabezpieczenia sobie na wiek podeszły
uczciwych ł! dostatecznych zasobów; wtedy rzeczy ia(wo korzystniejszy
wezmą obrót. Wtedy nie ieden zamiast szukania zawodzących nayczęściey
protekcyi, zamiast utrudzenia utyskiwaniem lub suplikami osób steruiących w różnych oddziałach Rządowych, los swóy sobie samemu, teehniczney i produkcyiney pracy poruczy, przez którą tylko iak powiedziano, tak
szczegółowa iak i ogólna wzrasta zamożność.
Wielu mniema, źe u nas należało zacząć od u kształcenia naukowego
rzemieślników, to iest nayniższey klassy rękodzielney, żc nie potrzeba
wyższych przemysłowych wiadomości gruntować na insty tucie politechni
cznym, ale zostawić raczey ich rozwinięcie i doskonalenie, postępowi cza
su, wzmagaiącym się potrzebom i naglącym okolicznościom. Oczywistą
przecież iest rzeczą, iż tam tylko w konicczney potrzebie będą rzemieśl
nicy umieiętnie ukształceni, gdzie są dość liczne i znakomite rękodzielnie, które, bez gruntownie oświeconych przedsiębiorców, ihżenieiów i na
czelników fabrycznych, nietylko kwitnąć, ale istnieć nawet nie mogą.
Przeciwnie, z rozszerzaniem się wyższych i pożytecznych wyobrażeń, po
większać się będzie i łatwość zakładania szkół rzemieślniczych, których
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pomyślność i rychła skuteczność wtenczas tylko zapewniona być może,
kiedy w nich profe&sorovric w instytucie wyższy to ukształceni i należycie
z całością, przemysłu obeznani, kitrsa wykładać będą. Doświadczenie bowiem uczy, że aby się zniżyć do powołania i poięcia prostego człowieka,
trzeba koniecznie nietylko wiele sztoki, ale i wiele nauki posiadać. Rzucaiąc z drugiey strony wyrokiem na obecny stopień doskonałości wszel
kich wiadomości i zatrudnień ludzkich, niewiem, czyby nsożna z korzy
ścią lub przyzwoitością dobrowolnie skazywać się na te wszystkie próby
i drogo opłacane doświadczenia, przez które w swoiem ukształcaniu się,
przemysł we Francy i , Anglii lub innych ucywilizowanych narodach sto
pniowo przechodzić musiał, i owszem sądzę, ii chcieć nadać taki rzeczom
kierunek, iest to s a m o co chcieć koniecznie przedzierać się błędną, prze
paścistą i niebezpieczną drogą wtenczas, kiedy do zamierzonego celu iść
można pośpiesznym, wiekami prostowanym i ulepszanym gościńcem.
Za koniecznością urządzenia instytutu politechnicznego, nietylko iak
się okazało, obecne położenie i nagie potrzeby ogółu mieszkańców wyra
źnie przemawiaią; ale nadto, przyszłe powodzenie licznych zakładów rzą
dowych i naywyźsza wola dobroczynnego Monarchjr, który w duchu mą
drych widoków wiekopomnego poprzednika postępuiąc, przekonywaiąccmi
faktami nadać pragnie popęd wszystkiemu co tylko do podźwignienia i
rozwinięcia uśpionych sil przemysłu i handlu posłużyć może. Czyliź nie
dosyć dla poparcia tey prawdy przytoczyć, te pamiętne wyrazy wysokiego
i powszechnie sławionego urzędnika, publicznie wyrzecone na ostatniem.,
epokę w dziełach naszych stanowiącem, posiedzeniu Banku Polskiego.
»W Banku Polskim uięte widzicie wieden nierozpoyny węzeł, te
wszystkie cele, które w kraiach rozlegleyszych na różne poiedyncźe roz
chodzą się zakłady. I tak, iego iest rzeczą umarzać dług publiczny,.. przy
kładać się do rozszerzenia kredytu, handlu i przemysłu narodowego;
zapomagać przemysłowe w kraiu zakłady: wreszcie czynić Avlasne przedsięr
wzięcia ku dobru handlu, kredytu i przemysłu narodowego zmierzaiące.
» Przy tak przestronnym czynności okresie, łatwo p o i ą ć ż e mimo ich
rozmaitość , każda z nich przecież zasila inne i wspiera , na wzór owych
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koła promieni, któro wynikając z obwodu, w iednym się środku spólnym
dla wszystkich zbiegają: ale razem i ta się nastręcza uwaga, iak wysoka
cięży odpowiedzialność na urzędnikach, którym tak urozmaicone czynno
ści icdnodąźnic prowadzić wskazano.
» Dla tego to, Panowie, prócz rękoymi w osobistych urzędników tych
przymiotach, prócz bezpośredniego nadzoru, do którego Ministra skarbu
powołano, prócz samey tey skuteczności dorad, iakJey po światłe i doświad
czeniu radców handlowych spodziewać się było można; spodobało się ieszcze
Nayiaśnieyszeniu Panu, ażeby ku tern silnieyszcmu publiczney ufności
utwierdzeniu, była przy banku osobna kommissya złożona z senatorów i
członków izby posclskiey, któiaby ciągle czuwaiąc nad wszelkietoi tey wła
dzy czynnościami, mocną była ponieść przedstawienia swoie do stóp tro
nu samego, ilekroćby takowe,■ dobro instytucyi, nieodłączne od powszech
nego dobra, doradzało.,,)
Z tak treściwego określenia dążności banku polskiego , łatwo poiąc, nu
iak gruntownych, rozlicznych, rozległych naukach i wiadomościach, opie
rać się muszą mężowie nadaiący ruch temu ogromnemu ciału i wnieść za
razem, że o tyle tylko ich choćby naygłębsze pomysły, wszechstronnie wa
żone i przewidywane rachuby, tak obecne iak przyszłe, do maximum skut
ku swoiego zbliżyć się mogą, o ile w wykonaniu ogólowem lub szczegółach,
natrafiać będą na utalentowanych aientów zagranicznych lub krajowych, na
dobrze z całością handlu i przemysłu obznaymionyeh urzędników, na umjeiętnych naczelników; iednem słowem: o ile wszystkie choćby naydrobnieysze części całego mechanizmu, zręcznie i systematycznie z sobą będą. się
mogły powiązać i do jednego głównego celu dążyć.
Ztąd widzimy, iak iedna tylko nowa instytucja rządowa ciągnie za so
bą niezbędną potrzebę, nietyłko znac^ney liczby oświeconych techników,
ale i urzędników administracyinych, zaćzynaiąc od nayniższego stopnia, a
kończąc na dostoicnstwic- oboyga izb reprezentantów, którym należycie nau
ki politechniczne z n a n e bydź winny; gdyż bez tego ani przedsięwzięcia spekulacyine, ani ich ostateczne wykonanie, ani nakoniec naywyższa kontio l 
la, nie miałaby tey podstawy i tey wartości, iakie były w mądrych i oyco-
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wskich zamiarach Króla. Ztąd nakoniec iasno wypływa, źe we względzie
przyszłych kwaliłjkacyi do powyższych, i wielu im podobnych po różnych
dykasferyach posad, riayważni.eyszą rolę grad musi świadectwo z odbytych
kursów winstytucie politechnicanym, iako naygłównieyszy punkt rękoymi,
która ma na osobistych tylko przymiotach polegać.
Kiedy zatem urządzenie i szybkie rozwiianie się instytutu politechnir
cznego tak iest koniecznein, tak zgodnem się okazuie z wolą naylepszego monarchy, znaglącemi potrzebami różnych instytucyi i przedsięwzięćrzą^
dowyeh, z zewnętrznemi naszemi stosunkami, z ogólnem nakoniec położe
niem i dążnością mieszkańców do pomyślnieyszcgo i trwalszego, bo na
przemysłowcy praey ugruntowanego bytu, kiedy pewni iesteśmy źe to sa-^
mo przekonanie podziela naywyższa magistratura wyznań religiynych i oświeeenia publicznego, rada szkoły politechniczney, znakomici urzędnicy
i wszyscy przewidywać nmieiący obywatele, natedy trudności na iakic
wielkie zakłady przy swern pierwiastkowem wzrastaniu natrafiać muszą
koniecznie, zrażać nas wcale nie powinny. Me potrzebuię zapewne do
gorliwości i niezłomnego wytrwania zachęcać was szanowni professorowie,
tak dawni iako i nowo przybyli spółkoledzy moi, bo głęboko tkwi w du
szy moiey to przeświadczenie, źe nie masz takióy ofiary, któreybyście nie
ponieśli z ochotą, tak dla obecnego iako i spodziewanego dobra instytutu
naszego.
Lecz ty politechniczna młodzieży, na którey tak wiele miłych i dro
gich nadziei rodziców, nauczycieli, oyczyzny iK róla waszego polega; mło-r
dzieży pełna zdolności, naylepszych zamiarów i chęci, ale trwożliwa i zra-?
żaiąca się naymnieyszą trudnością, przeymiy się należycie ważnością za
wodu twoiego a pewno będziesz wytrwałą. Pamiętay^ zawsze o tem , źe pier
wsza okazać masz w skutkach spółziomkoin swoim co może umieiętnie pro-r
wadzony przemysł i handel. Nie zapominay nigdy o tćm , źe Francya
przed kilkudziesiąt laty prawie tak uboga iak Polska teraz, stoi obecnie
na naywyźszym prawie pomyślności stopniu, który z chlubą w znaczney
części usiłowaniom i poświęceniu się dawnym uczniom szkoły politechnik
czney paryzkiey przyznaie. A kiedy przez to w całym ucywilizowanym
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świecie ten skromny tytuł, dawny uczeń szkoły polilechnicznóy paryzhiey
obok nay wyższych nawet dostoieństw i zaszczytów, zawsze świetnym iaśnieie blaskiem; tedy i wy zapewne mili przyiaciele przyznacie, że żadne
poświęcenie zwaszey strony nic może bydź tak wielkie, któregoby nic wy
nagrodziła stokrotnie ta myśl iedyna, że od każdego z was samych zale
ży, ażeby spominaiąc o nim w przyszłości, światli ziomkowie ze czcią i upodobaniem przydawali; oło\ dawny uczeń szkoły politechnicznśy JVar~

szawshiey.

P R O G R A M M A T OGOLMY
NA ItOK 18-2 0..
I.

NAUKI PHZYGOTOWNICZE.,
a, Nauka Religii.

Na naukę religii,uczniowie instytutu politechnicznego, w braku własne
go professora, uczęszczaią do Królewsko-warszawskiego. Uniwersytetu. Na
nabożeństwach zaś niedzielnych i świątecznych bywałą w kościele Panien
Wizytek w tym samym czasie kiedy i JJ. Panowie Akademicy..

b. Matematyka niższa.

W kursie tym technicy n iżsi pierwszoletni dopełni aią wiadomości mate
matycznych, których im do pozyskania świadectwa doyiżałości akadcmickiey
nie dostawało. Technicy zaś wyżsi pierwszoletni, odświeźaią w swoiey
pamięci znane inż po części prawdy, lecz w sposób całkiem nowy,, bo stoso
wany do przyszłego ich zawodu.
Część rachunkowa. Arytmetyka ., Po wyłożeniu znaków skróconych i szybi
k iem przeyściu czterech działań na liczbach zw yczajnych, dziesiętnych i
ułomkowyeh i wskazaniu ważnieyszych ułatwień i skróceń, . iakich w tey m ie 
rze kupcy i spekulanci , dla oszczędzenia czasu,, uźywaią lub użyćby mogli.—
Po w yłożeniu czterech działań na liczbach wielorakich (nombres complć-
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xes), i Sposobów które takowe działania, nieraz żmudne, w praktyce często
prostszemi czynią; zastanawiać się będzie Professor w rozciągłości odpowiadaiącey przeznaczeniu szkoły, nad dawnemiinowoczesncmi miarami, waga
m i, stopą pieniężną it.d. znacznieyszych europeyskich kraiów, nie zapoininaiąc o wykazaniu korzyści, iakic z zaprowadzenia systematu dziesiątkowe
go liandel i: przemysł zyskaeby mogły. Chcąc zaś okazać w przykła
dach, iak i dla czego iedne z tych systematów zamieniać można na in
ne, przeydzie naturalnie do wyłożenia stosunku i proporcyi; poczem roz
bierać będzie teoryę reguły trzech prostey, składaney, procentu, mieszani
n y , łańcuchowey, co wszystko w należy tey obszerności zastosuje licznemi
przykładami do praktyki, a mianowicie do różnego rodzaiu spekulacyi, iako
na papiery publiczne a mianowicie na nasze listy zastawne, do arbitrażów
(arbitrages) czyli naykorzystnieyszego uskutecznienia trzech głównych operacyy bankowych, to iest: ściągania wierzytelności, spłacania długów przezwex lc i handlowania teniiż wexlami. Nareszcie, zastanawiaiąc się nad regułą
trzech w ogólności pod względenj zastosowań, starać się będzie uczący do
kładnie .wyłożyć przyczyny, dla których często wypadki rachunku mogą być
z doświadczeniem niezgodne , i o ile pod tym względem na wspomnione wy
padki liczyć należy, aby grubym nic popaśdź omyłkom.
Algebra . Tu Professor wyłoży cztery działania na ilościach ogólnych,
iednomiennych i wielomiennych, tak całkowitych iak ulomkowych. Okaże
ogólny sposób sprowadzania ułomków donayprostszych wyrażeń, stosuiąe to
do niektórych, w konstrukcji lub tym podobnych przypadkach używanych
formuł, które bez przy wiedzenia ich do prostszego wyrażenia mogłyby w za
stosowaniu nader być trudne. Po czem, zastanawiać się będzie nad podnosze
niem do potęgi wyciąganiem pierwiastków, tak ilości ogólnych czyli alge
braicznych, iako i liczb zwyczajnych; poda waźnieysze sposoby skróceń,i
wszystko przykładami, mogącemi mieć w praktyce iakieś przystosowanie,
wyiaśni. Stąd przeydzie do teoryi równań oznaczonych z iedną lub więcey
niewiadomemi, pierwszego i drugiego stopnia, przebieży pokrótce teoryę
równań niewyznaczonych stopni poAvyższych , tudzież równań więcey warun
ków, aniżeli potrzeba, obcymuiących. Tu często mieć będzie sposobność^
6
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nietylko uzmysłowić nieiako teoryę ilości uieninych, nieoznaczonych, nie
skończenie wielkich lub uroionych, ale nadto, przez dobieranie stosownych
zagadnień, iasno pokazać uczniom, ile dla przemysłu, handlu, konstrukcyi
i t. d., ta tcorya, nietylko przez skrócenia, iakie im w rachunku nastręczyc
może, ale nawet przez właściwy sobie mechanizm w działaniu, który nie
raz dla arytmetykipotoczney. byłby niepodobnym, użyteczną im się stanie,
zwłaszcza, ze powyższe zagadnienia tak dobierane będą, iżby nie sama tyl
ko rozrywką rozumu, ale wypadkiem potrzeby praktycznego życia być mo
gły. Poczem przeydzie nauczyciel do teoryi proporcji i postępów aryt
metycznych i ieometrycznych, a następnie do teoryi logarytmów, którą
odrabianiem z uczniami przykładów liczebnych wyiaśni, i dotąd stosować
będzie, dopókąd się nie przekona, że uczniowie nietylko rzecz dobrze poięli, ale nadto że nabyli takiey wprawy, iżby nadal sami w każdym przypad
ku bez trudności tablic logarytmicznych użyć mogli.
Po wyłożeniu teoryi kombinacyi i wzoru Newtona, po rozwiązaniu stoso
wnych zagadnień, przeydzie nauczaiącydo wyłożenia ogólnych zasad rachun
ku prawdopodobieństwa, tyle ważnego w ocenianiu oczekiwanych strat lub
korzyści różnych przemysłowych przedsięwzięć. Poczem, Wyłożywszy
rozmaite sposoby powiększania kapitału przez nagromadzanie procentów od
procentów, czy to od summy na raz ieden oddaney, czy też powiększaney
przydatkami w różnych epokach składanemi, wskaże formy matematyczne
rozwiązuiące zagadnienia w rozmaitych tego rodzaiu przypadkach. Potakowem przygotowaniu, nauczający czynić będzie ważnicysze do różnych spekulacyy przystosowania, a mianowicie do różnych rodzaiów eskontowania
składanego (escoutes-composes) do wypłat przeleciem zwanych (annuites)
i t. p.; wszystko to zaś obiaśni uczniom, przez podawanie szczególnych
przykładów do liczebnego rozwiązania, mianowicie: do wyiaśnienia za
sad i obliczań, na których się cale towarzystwo kredytowe listów Zasta
wnych opiera, do wykazania korzyści na spekulacyc w kassie towarzy
stwa oszczędności; rachuiąc zwłaszcza na cały przeciąg trwania tegoż
towarzystwa, do ocenienia liczebnie wielkiego dobrodzieystwa Wiekopo
mnego Monarchy, przez które na zawsze zapewniony został fundusz
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na pożyczki dla nowobuduiących się w stolicy królestwa. Nakoniec, naiiczaiący zastanawiać się będzie nad rozbiorem i rozwiązaniem zagadnień
dotyczących się mało u nas ieszcze znanych stowarzyszeń, a mianowicie
stowarzyszeń dla wdów, sierot, stowarzyszeń zapewniaiących od strat na
morzu, od pogorzeli, tak zwanych rantów, tontinów (rente, tontine) it. d.
Nakoniec wyłoży ważnieysze własności równań ogólnych, a potem potocznieysze sposoby rozwiązania równań 3go i 4go stopnia.
C z ę ś ć jeomrtryczna.
Planimetry a. Po zwyczaynych definicyach ieo*
m etryi, i iey podziałów, po definicyach bryły, powierzchni, liniy, i stoso*
wnym rozkładzie: nauczaiący uważać będzie linię prostą samą w sobie,
własności kątów, liniy pochyłych i prostopadłych; wytłómaczy znaczenie
i sposób urządzenia skali przy różnego rodzaiu rysunkach, i sposób prze
konania się o dokładności liniału i tak zwaney ekierki (equerre); poczem
wyłoży własności liniy równoległych, tak względem siebie samych, iak i
stosunkowo do liniy pochyłych i prostopadłych, a zamiast rzucenia wąt
pliwości względem zasad inateinatyczney ścisłości tey teoryi, wystawi raczey wielką iey użyteczność w wielu przypadkach przemysłu. — Okaże np.
■że wkraianiu na taśmy wełny albo bawełny, w ich przędzeniu lub tkaniu
za pomocą machin, naj^więcey na tein zależy, aby się zbliżyć do matema
tycznego kierunku równoległości liniy, który, albo wspomnione taśmy, albo
same nici lub różne części machiny, w czasie całego działania, ciągle za
chowywać powinny. Po tych i tym podobnych zastosowaniach, które, ile
czas dozwoli, nauczyciel dokładnie wyiaśmć starać się będzie, przeydzie
do wyłożenia własności koła względem cięciw, stycznych, względem iego
podziału na rozmaite części; powie o sposobie mierzenia kątów, it .p .; i
to stosować będzie do różnych przypadków praktyki, iak np. do mecha
nizmu używanego przy warsztatach dla przesłania ruchu od iednego kola
do drugiego, do podziału) koła na równe części za pomocą sławnieyszych
machin, do oznaczenia mechanicznego formy zębów, kół zazębiających się
w zegarach większych lub innieyśżych, it.p . Poczem zastanawiać się bę
dzie nad rozmaitemi figurami, które z kombinowania po trzy, po cztery
it.d . liniy prostych powstaią; wyłoży własności i różnice, iako też uży-
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cie figur równych, podobnych symetrycznych i foremnych, Przechodząc
kombinacyc liniy prostych z różnemi częściami kół równych lub rozmai
tyc h promieni, wskaże ich użyteczność w różnych częściach konstrukcyi,
a mianowicie w sztuce profilowania, urządzania planów architektonicznych
i t . p .; nakoniec, przeydzie nauczający do obliczenia obwodu i powierzchni
figur, i wzaiemnego ich między sobą porównywania, do wyliczenia głó
wniejszych twierdzeń ieometrycznych względem maximum i minimum, któ
rych ważne i częste zastosowania w praktyce się zdarzające pokrótce wy
liczy. Tu także powie o zamianie figur icdnych na drugie i ich podziale
na różne części, co liczne ma przystosowania w geodczyi.
T rygow m elrya . ISaukę tę starać się będzie nauczyciel wyłożyć iak
naykrótszym sposobem, i zastosuie ią do zwyczaynych i ważnieyszych przy
padków niwelacyi i geodezj i praktyczney.
JSolidomelrya. Po wyłożeniu ważnieyszych twierdzeń, dotyczących się
położenia liniy względem płaszczyzn, płaszczyzn względem siebie i glównieyszych zastosowań, których wyliczenie byłoby zbyteczne, przeydzie
potem nauczaiący do uważania brył określonych płaszczyznami, tak niere
gularnych iako i regularnych, równych, podobnych, symetrycznych, do obliczauia ich powierzchni, obiętości, it.d . Poczem uważać będzie two
rzenie się walców, ostrokręgów, powierzchni obrotowych, których przy
padkami szczególnemi są walec prosty, ostrokrąg prosty i kule. Tc ostatnie bryły uważane będą następnie pod względem wyrachowania ich po
wierzchni, oboiętości i proporcyonalności.
Po krótkim wstępie okazuiącym iak za pomocą rachunku rozwiązy
wać można zagadnienia ieometryczuc, po wyprowadzeniu równania linii
prostey, przystąpi nauczaiący do oznaczenia równań keżdey linii sekcyą
foniczną zwaney, wychodząc z główney własności każdey takowey linii
słiiźącey nieiako za iey defmicyią. Poczem wyprowadzi z równań otrzy
manych , lub syntetycznie główniej sze własności sekcyy konicznych, a mia
nowicie: dotyczące się łatwych sposobów kreślenia, oceniania ich powierz
chni j ważnieyszych przystosowań .konstrukcji sklepień, reflektorów i.t. d.
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c. Algebra W yzsza ,
Po krotlaetn powtoizcmu teoryi koinbinacyi i dwuniianu JNcwtona wraz
z zastosowaniem do niektórych ważniejszych przykładów; zastanowi się
uczący nad podzielnością wielomianow, wynaydywaniem naywiększcgo mię
dzy niemi wspólnego dzielnika, własnościami równań jakiegokolwiek sto
pnia, poda sposoby wyszukiwania granic pierwiastków równania z iedną
niewiadomą, przemienienia danego równania na inne łatwieysze do roz
wiązania; następnie zwróci uwagę na funkeye symmetryczne, wyprowadzi
wzory służące do ich obliczania, i tego wszystkiego użytek w zastosowa
niach ile czas dozwoli, wskaże, — Daley zatrudni się nauczaiący rozwiązy
waniem równań ogólnych ziedną niewiadomą trzeciego i czwartego stopnia,
nad rozwiązywaniem równań liczebnych wszech stopni z pierwiastkami rze
czy wistemi lub uroionemi, a po wyłożeniu teoryi rugowania nad rozwią
zywaniem równań z kijku niewiadomemi, — Nakoniec przeydzie nauczaią
cy metodę współczynników nieoznaczonych, za pomocą którey rozwinie na
szeregi częściey używane funkcyie wykładnicze, logarytmiczne i kołowe
służące za wstęp do rachunku wyższego.
d. fiachunhi icyzsze.
Kurs ten przeznaczony iest dla techników wyższych długoletnich od
działu mechanicznego i inżpnicryi cywilnęy,
Pamiętaiąc iż w wykładzie dla uczniów pddaiących się powołaniom
technicznym, nie tyle na względzie inieć trzeba wyszczególnienie, wszyst
kich znarnci teoryi, iako raczey to, co naywięeey nadal dla nich potrze
bne i użyteczne bydź może; tymczasowo wykładający ten przedmiot Pro
fessor określił się iak następnie.
r a c h u n e k różniczkowy .
Pq zdefiniowaniu funkcyy w ogólności i wyło
żeniu zasad rachunku różniczkowego; zaymie się nauczaiący różniczko
waniem funkcyy oiedney, dwóch łub wjększey liczbie zmiennych, a następnie
różniczkowaniem równań. — Przystąpi nareszcie do rozmaitych zastosowań
7
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zasad rachunku różniczkowego, a mianowicie do tak zwaney teoryi maxi
ma i minima, tyle maiącey użyteczności w obliczaniu machin, konstrukcyy
iużenierskich, architektonicznych i t. p.— Do rozpoznawania kształtów i wszyst
kich zwrotów liniy krzywych, a mianowicie, ich stycznych, normalnych promie
nia krzywości i t. p. iako i niektórych podobnychże własności w powierzch
niach krzywych w ogóle uważanych.
rachunek całkowy. — Po ukończeniu w sposób wskazany rachunku ró
żniczkowego , przystąpi nauczaiący do wykładu rachunku integralnego czy
li całkowego, a mianowicie zastanowi się: nad całkowaniem różniczek iednomiennych i wielomiennych, nad całkowaniem cząstkowem, nad całkowa
niem otrzymywanemu przez szeregi— nad całkowaniem ułomków funkcyy
wymiernych i niewymiernych, nad całkowaniem różniczek dwumiennych
czyli binomowych i ich redukcją, nad całkowaniem różniczek obcyrnuią»
cych w sobie funkcje przestępne, i nad całkowaniem za pomocą wzoru
Bernu! lego.
Od całkowania funkcyy aiedney zmienney, o których dotąd była mo
wa,. przeydzie nauczaiący następnie: do całkowania funkcyy o dwóch i większey liczbie zmiennych, wyłoży potem teoryę ilości stałych dowolnych,
i rozwiązań szczególnych, a nareszcie pokrótce przebieży teoryę równań
liniynych, równań różniczkowych pierwszego i drugiego stopnia, równań
różniczkowych cząstkowych it .p . stósuiąc gdzie się poda sposobność teoryę
do różnych przypadków, a mianowicie do obrachowanfa obwodu i powierz
chni liniy krzywych, powierzchni i obiętości rozmaitych brył it .p .
Rachunek różnic i rachunek zmienności. W końcu wyłoży nauczaiący
rachunek różnie i rachunek zmienności , i wskaże ieh ważnieysze przy
stosowania.
t
e. Jeomełrya Opisuiącar.
: 7/

Kurs. ten uczący podzieli na dwie części. W piel wszey wyłoży ogólne
zasady rzutów, rozwiąże główniejsze zagadnienia dotyczące się punktów,
liniy prostych i płaszczyzn położonych w przestrzeni. Następnie przeydzie
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do linii krzywych dwoistej krzyw ości i płaskich; Wskaże sposoby ich kresie*
nia, prowadzenia do nich liniy stycznych i normalnych. Pocżem przystąpi
uczący do tworzenia się powierzchni krzywych,a mianowicie rozwiialnych
skośnych, obrotowych i powłóczących; tutay także wyłoży teoryę płaszczyzn
stycznych do wszystkich tego rodzaiu powierzchni. Wreście zakończy pier
wszą część tego kursu na wyznaczeniu liniy krzywych powstałych z przecię
cia się płaszczyzn z powierzchniami pomienionemi i tyehktóre wypadaią z
przecięcia się powierzchni krzywych między sobą. — W drugiey części uczą
cy obezna uczniów z ważnieyszemi zastosowaniami Jcometryi opisuiącey do
ciesielki, karuieniarki, perspektywy, nauki cieniów i lawowania. Szczegól
nie zaś rozszerzy się nad zastosowaniami Jcometryi opisuiącey^ do mechaniki
praktyczney, iako to: nad Jeometryczną teoryą nay właściwszego kształtu
zębów w kołach zębatych tak drewnianych iak metalowych, nad szrubami tróykątnemi i czworokątnemi, i nad powierzchniami lub liniami krzy
wymi zastósowanemi do rozmaitych, częścimaehin , które daną prędkość
i rodzay biegu na inne zamieniają* Nie omieszka także uczący wy tknąć głó
wnych zastosowań Jcometryi opisuiącey do innych sztuk i rzemiosł n. p. do
garncarstwa, tokarstwa i t. dKurs ten skrócony przeznaczony iest wyłącznie dla Uczniów Oddziału
Rękodzielno-Chemicznego i techników niższych długoletnich. Technicy wyż
si Oddziału inżenicryi, i Oddziału Mechanicznego, uczęszczać mogą na ten
kurs w obszerności wykładany w Któ Warsz^ Uniwersytecie.
f.

Jeometrya Analityczna.

Wszyscy technicy wyżsi pierwszoletni, oddziału techniczno- mechanicz
nego i Inżenicryi cywilney, uczęszczać są dotąd obowiązani, na icometryą.
analityczną do Królewsko- Warszawskiego Uniwersytetu.
g. Mechanika techniczna Ogólna.
W Mechanice umysłowey albo teoretyczney uważaią się ciała iako nie
ściśliwe, niewyeiągalnc, niegiętkie; w istocie zaś ciała nie są takiemi vr
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przyrodzeniu: wszystkie bowiem, pod ciśnieniem mnieyszem lub większem,
ściskaią się i kruszą, wyciągaią się i rozrywaią, gną się i łamią. Nie
które znowu ciała, iak sznury uvrazanc w Mechanice umysiowey za gięt
kie , nie są takiemi zupełnie: do zgięcia bowiem każdego sznura mnićyszey lub większey siły potrzeba. Nie są także nigdy powierzchnie ciał
doskonale wygładzone, iak to w teoryi przypuszcza się, ztąd pochodzi
opór, którego doznaie ciało, gdy się po powierzchni drugiego ciała po
suwa, a który tarciem nazyw amy. — Dla tego Professor Mechaniki techniczney ogólney wpierwszej/ części swego kursu mówić będzie: naprzód
0 mocy czyli wytrzymałości tych mianowicie ciał, które używane w prze
myśle wystawiane są na ciśnienia; to iest, o oporze, iakie te ciała przedstawiaią przeciw ściśnioniu i skruszeniu lub zgnieceniu, przeciw wyciąga
niu i zerwaniu, przeciw zgięciu i złamaniu; powtóre, o nicgiętkości czy
li tęgości sznurów; p o trzecie, o tarciu.
W kaźdey pracy przemysłowej7, do którey machiny są używane, trzy
rzeczy główne, bardzo różne, uważać można: naprzód , działacz który ru
chowi początek d aie, powtóre, części bezwładne, które fcn ruch przesełaią lub zmieniaią; nakoniec, inne części bezwładne, które ruch od po
przednich odbieraią i daną pracę wykonywają. Chociaż te troiakie części w
działaniu mechanicznem stanowią iednę całość, daią się iednak osobno
rozważać. Można iedne z nich odmienić, nie naruszaiąc wcale drugich.
1 tak, za odmianą działacza poruszaiącego, nie idzie odmiana tych części,
które ruch przesyłaią, lub tych, które pracę ostatecznie wykonywaią: owszem
części te pozostać mogą. Równie, jak i przy zatrzymaniu działacza poru
szaiącego odmienić można mechaniczny ruch przesyłaiące, albo wykonywalące pracę przeznaczoną.-— Tą uwagą powodowany Professor, w drugićy
części powierzonego sobie kursu, zastanawiać się będzie osobno nad wymienionemi troiakiemi częściami. Będzie tedy naprzód mówił o działaczach
poruszających (agens moteurs) czyli motorach, a mianowicie, o człowieku,
zwierzętach, o wodzie, o wietrze, i t.d, i starać się będzie o ocenienie wła
dzy mechanięzney każdemu motorowi wlaściwey; a że motor wtenczas do
piero władzę swą obiawia, gdy iest przyczepiony, zastanawiać się będzie
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uczący nad rozniaitcmi sposobami przyczepienia motorów: wypadnie mu
przeto mowie, przy wodzie, o kolach wodnych, przy parze, o machinach
parnych, i tym podobnie. Następnie rozważać będzie sposoby przesyłania
ruchu i zmieniania go stosownie do potrzeby i tegoż regulowanie. Nakoniec, zastanowi się w ogólności nad wykonywaniem prac rozmaitych i nad
sposobami użycia władzy mechanicznej7 do otrzymania żądanego mecha
nicznego skutku; powiększę zaś w tey mierze szczegóły odeszle częścią do
kursu Budownictwa machin, a częścią do kursu Technologii mechanicz

n ej.
Uwaga. Wszyscy uczniowie szkoły, iakikolwiek na przyszłość obieraią sobie zawód, winni są wysłuchać w instytucie kursa mechaniki tccliniczney; a że w szyscy, nic w równym stopniu sposobią się w matematyce,
umieiętności służącey mechanice za podstawę, wypadało kurs mechaniki
tcchniczney na dwa osobne kursa podzielić. Pierwszego skróconego i ele
mentarnego, wykładanego pod nazwizkiem mechaniki nizszey słuchaią wszyscy uczniowie drugoletni; drugi zaś pod nazwiskiem mechaniki technieznćy ogólnej/ przeznaczony iest dla Uczniów trzecioletnich poświęcaiących
się mechanice lub Budownictwu. Dla przyzwoitego przysposobienia uczniów
do ostatniego kursu, wykładane są uczniom drugoletnim oddziału mechani
cznego i Inźenieryi główne wiadomości z mechaniki analUyczney , przy
użyciu, gdzie potrzeba, rachunku wyższego.
h.

His lory a, naturalna techniczna.

Gdy trwałość dzieł przemysłu i pomyślność iego wypadków, zależy po
części od znaiomości, trafnego wyboru i stosownego użycia ciał, do trzech
oddziałów czyli królestw przyrodzenia należących, ze wszystkiemi przeto czę
ściami historyi naturalney, uczniowie obieraiący zawód przemysłowy, obe
znać się powinni. Zwracaiąc atoli uwagę na mnóstwo szczegółów, które
historya naturalna obeyrnuie,i razem na przyszłe potrzeby uczących się, ta
kie tylko przedmioty z całey tey nauki wyłożone im będą, których użytek
w praktyeznem życiu wykazany bydź może.
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Tą myślą powodowany proferarwyM&uaiącyhistoryę naturalną, niemo
że zastanawiać się obszernie, ani nad szczegółami pojedynczych przedmio
tów, ani nad syśtematami naukowemi; tyle więc tylko o nich powie, ile tako
we są potrzebne do utrzymania przyzwoitego związku pojedynczych części
nauki; i tak poczynaiąc o d :
Mineralogu. Wyłożywszy znamiona używane do poznawania ciał ko
palnych, opisywać będzie naprzód, ciała mineralne poiedyncze, iak granat,
szmaragd, diament, rudy kruszczowe, potem złożone czy li skały, iak granit,
porfir, w obu razach tych tylko da obszernieyszą wiadomość, których użycie albo
iuż iest albo też moźebydź zastosowane do budownictwa, garncarstwa, iubilerstwa; np. mówiąc o granitach, piaskowcach, marmurach, powie, na czeni polega
ich moc, piękność., .mówiąc o kamieniach drogich czyli kleynotach, spomni o
sposobach używanych do ich polerowania, rozróżnienia prawdziwych od fał
szywych, naznaczania ceny tey gromadzie kamieni właściwey. W końcu, wy
łoży ogólne wiadomości tyczące się budowy skorupy ziemslriey, posłużyć mo
gące za skazówkę w poszukiwaniu i wynaydywaniu ciał mineralnych.
Z Botaniki. W yłoży zasady anatomii i fizyologii roślin, w sposób ile
można naykrótszy i nayprostszy to iest tyle ty Iko,ile znaiomość spomnionych za
sad iest potrzebna koniecznie, do rolnictwa, uprawy drzew, poznawania ich mocy,
pory ścinania. Przeszedłszy do botaniki opisuiącey, wskaże zasady systematów, obierze z nich ieden za przewodnika, i szczegóły iego rozwinie w laki
sposób, ażeby uczniowie potrafili oznaczyć nazwisko rośliny daney, a na
stępnie szukać opisania iey własności w dziełach przemysłowi poświęconych.
Nadto, poznawać będą uczniowie znacznieysze rośliny takkraiowe iak i zagra
niczne, pożyteczne w rolnictwie, lub znaiome w handlu i przemyśle rękodzielnyin.
Zoologia , podobnymże sposobem wykładana będzie. Przebiegłszy kró
tko ogólne wiadomości, pizcydzie nauczaiący do opisywania poiedynczych
gatunków zwierząt, pod jakim bądź względem znanych w handlu lub ręko
dziełach : np. z gromady zwierząt ssących lub z gromady ptaków, da poznać
takie których skóry, futra, i pióra,. . . są używane. Ta część historyi naturalney będzie raczey historyą płodów zwierzęcych, używanych w rozmaitych
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odnogach przemysłu, aniżeli historyą naturalną samych zwierząt; wszakże
uczący waiąc mówić o takotvych płodach, wprzód da poznać same zwierzęta
z których te płody pochodzą.
i.

Chemia Ogólna.

Kurs ten, w pierwszem półroczu obeymie cheniiię ogólną nieorganicz
ną; druga zaś połowa roku, zostaie poświęconą chemii ciał roślinnych i zwie
rzęcych. —
Wykład ohu części będzie przeznaczonym do usposobienia nowoprzybywaiących do naszego Instytutu uczniów, tak aby następnie oddaiąc się szcze
gółowym gałęziom techniki, mogli korzystnie słuchać właściwych kursów
zupełnemu ich rozwinięciu poświęconych.
Idąc zwykłym w nauczaniu tey umieiętności torem, po wyłożeniu przed
wstępnych wiadomości ogólnych, przechodzić będzie uczący, każde z osobna
ciało, opisuiąc iego własności, sposób otrzymywania w stanie czystym,
rozróżnienia go od innych, związki iakie tworzy it.p.
Nie pominie uczący żadnego z znanych ciał pojedynczych; mniey interessuiące technika, będą tylko w krótkości opisy wanemi, ważne zaś dla niego
z iakiegokolwiek względu, przeydzie obszernie, aby dadź ie poznać w .roz
maitych stanach związków, i wpływu iakiprzy fabrykacyi okazuią.
Z ważney nauki o solach, opiszą się nayużytccznicysze, obok ciał któ
re w iyra rodzaiu połączeń tworzą zasady (bases)— nadto dołączy się część
analizy, podaiącey sposoby oznaczenia gatunku ciał (qualitatiye) powszechniey używanych.—
Nim przystąpi uczący do opisu szczegółowego, wspomni nieco o nauce
stosunków chemicznych, czyli taknazwaney Stócliiometryi, która w ostatnich
czasach tyle udoskonalona, staie s2'ę niezbędną dla każdego Chemika i Fabry
kanta. Tą postępuiąc drogą, kurs chemii ogólney będzie mógł odpowiedzieć
celowi, jaki w wykładaniu iego zamierzono.— Wprawdzie czas dla niego
przeznaczony, musi go uczynić treściwym; le c z n ic obeymuiąc wiele poiedynczycli faktów, nie stanie się iednak niedostatecznym, ponieważ w ogolę
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własności c i a ł , zatrzyma uwagę uczniów, przy nayważnieyszych clla wła
ściwego każdemu powołania. Wreszcie poddając ie pod formę teoryi, poda
im sposób śledzenia biegu procesów w fabrykacyi wykonywanych, zdaiąc
sobie sprawę z wzaieinnego zachowania się ciał w działaniu będących.
Doświadczenia w czasie kursu wykonywane, posłużą do objaśnienia po
dawanych prawd i opisywanych własności każdego ciała.— Dla wprawienia
uczniów w sposoby oznaczenia ciał używanych, przeznaczone są godziny na
Ciciczenia chemiczne w tym rodzaiu, skoro nabyciem stosownych wiadomo
ści będą przysposobionemi.
,
*... ‘‘i**'*i "
.
?
*~A ‘
‘V *^
k. Fizyka.
— Umieiętność ta, maiąca liczne zastosowania w rolnictwie, handlu, sztu
kach i rękodziełach, należy do głównych przedmiotów, w których obieraiący zawód przemysłowy doskonalić się powinni. Lecz gdy nie wszyst
kie prawdy, dotąd wniey poznane, w powyższych zatrudnieniach znayduią
zastosowanie; przeto Professor wykładaiący Fizykę, te ostatnie albo zu
pełnie pominie, albo też tyle tylko o nich nadmieni, ile rzozumienie ogółu wymagać będzie, aby przez to tern więcey zyskać czasu, na wyłoże
nie tych części umiejętności, które ze względu na zastosowanie w prakty
ce, wielką maią uwagę. ■— Nie będzie się nawet rozszerzać nad równowa
gą i ruchem ciał stałych i nad siłami do tego wpływaiącemi: nic dla tego,
aby to za riinićy potrzebne uważał, lecz że przedmiot ten, naystosownieyszy znaydzie wykład w mechanice, do którey właściwie należy. — Nato
miast zostanowi się obszerniey: nad własnościami ogólnenii ciał; nad si
łą ciężkości; nad własnościami ciał w troiakim stanie skupienia, stałym,
ciepłym i rozprężliwym; tudzież nad wymierzeniem ilości materyi w cia
łach znayduiącey się , czyli oznaczeniem ich gęstości. Przechodząc zaś
wcałey rozciągłości naukę o cieple , wskazywać będzie iey zastosowania, do
ogrzewania ciał stałych; do ulotniania, parowania i destylowania rozmai
tych cieczy, do ogrzewania mieszkań, urządzania suszarni i. t. p. Nie przepomni również o wskazywaniu zastosowań, mówiąc o trzech innych działa
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czach, to icst: elektryczności, magnetyzmie i świetle. — W końcu wyłoży
meteorologiią, gdzie wytlómaczy odmiany przez ogrzanie powietrza, w at
mosferze zachodzące, iako tez wszelkie wodne, elektryczne i optyczne, na
powietrzne zjawiska.
1. IłysunM ręczne.
Całkowity knrs tey ważney nauki, przez wzgląd na różne usposobie
nie i następnie rozwiiac się maiące zdolności uczniów, rozłożony został
na cztery oddziały, albo raczey na półrocza.
Wpólroczu pierwszem, now o zapisani w instytucie wprawiani będą w
kreślenie od ręki różnych kształtów ieonietrycznych, zaczynaiąc od nayprostszych, iakiemi są linia prosta w różnych kierunkach uważana, trój
kąt, kwadratit. p., przechodząc następnie do kola, owalów i innych tym
podobnych linii krzywych. Po należytem ustaleniu ręki i oka przez te
mechaniczne ale niezbędne ćwiczenia; nauczaiący tworzyć każe uczniom
swoim, przez kombinowanie z sobą poznanych kształtów, rozmaite przed
mioty, a mianowicie: naczynia, narzędzia, ozdoby różnego rodzaiu i t . p . ,
a w końcu wyłoży skład i wymiary powszechnie przyiętc, różnych poiedynczych części ciała ludzkiego, mianowicie głowy, ręki, i t . p . , podaiąc
zawsze do odrabiania w abrysach wzory wyrażaiące wspomnione części, z
oznaczeniem liniy oddzielających części oświecone od ocienionych.
Wpólroczu drugiem, przystąpi nauczyciel do wykazania uczniom proporcyy zachodzących pomiędzy wszystkicmi częściami ciała ludzkiego, i
będzie się starał dadź dokładne wyobrażenie ogółu zewnętrzney budowy
człowieka, iuż to przez sam wykład ustny, iu i też naywięcey przez po
dawanie do rysowania wzorów znakomitszych mistrzów.
W półroczu trzeciem, rysować będą uczniowie, podług dobranych wże
rów, przedmioty w wyższym stylu, zwiększeni iak dotąd wykończeniem
pod względem lawowania, iako to: figury, ozdoby architektoniczne, brane
ze sławnieyszych w starożytności gmachów it.p , Nadto, w tey trzeciey
części kursu , iako i następney, w wyborze wzorów nauczaiący będzie miał
9
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wzgląd na przyszły zawód politechniczny każdego ucznia: dla togo to np.
uczniom poświęcaiącym się inżenieryi cywilney, raz przynayniniey na ty
dzień, podawane będą sposoby rysowania poiedynczych części drzew i krze
wów z odznaczeniem głównego charakteru każdego gatunku. Poczeni będą
się wprawiać wrysowanie drzew całych poiedynczo łub zbiorowo uważa
nych, a następnie wrysowanie całkowitych widoków. Po takiey tylko odbytey szkole, przysżli inżenierowie nadadź będą mogli swoim tak konstrukcyynyniiako i topograficznym rysunkom, tę wyrazistość i ten wdzięk nadewszystko, bez którego częstokroć rysunek wyobrażający najszczęśliwszy
pomysł , zdaie się być iakby niewykończony, ckliwy dla duszy i nieprzyiemny dla oka. Tym tylko sposobem obudzić będą mogli w sobie ważny
bardzo talent, dla każdego proiektuiącego wielkie roboty, czy to lądowe
czy wodne; talent, zdeymowania na oko planów i widoków waźnieyszych
części okolicy, którey należyte rozpoznanie nader wiele stanowi, wzglę
dem najprzyzwoitszego rozporządzenia i powiązania rozmaitych przygotowawczych, ieometrycznych, niwelacyynych it.p. robót, atem samem, wzglę
dem ważności i możności wykonania rzuconego na papier proiektu.
W półroczu czwartem, rysować będą uczniowie, stosownie do wrodzoney lub nabytey zdolności, różne przedmioty wystawiające w całości clewacye, przecięcia, perspektywę sławniejszych budowli, lub pięknieysze
wddoki; stosuiąc nabytą teoryę do należytego wykończenia wszystkich szcze
gółów, nie tylko pod względem abrysów i cieniowania, ale nadto pod wzglę
dem kolorytu, o którym nauczaiący da im krótkie ale razem iasne wyobra
żenie.
W końcu całkowitego kursu każdy7 uczeń obowiązany będzie wypraco
wać należycie rysunek podług danego wzoru lub modelu wypukłego, któ
ra to praca, na pamiątkę, i iako dowód usposobienia się iego, w instytu
cie politechnicznym zachowaną zostanie. Przyczem zdaie się, iż nie ma
potrzeby nadmieniać, że nie czas, ale tylko należyte usposobienie, stano
wić będzie względem przeyścia ziednego do następnego oddziału, tak iż
każdy, stosownie do prędzey lub późniey rozwiiaiących się, nabytych lub
wrodzonych zdolności, krócey lub dłużejr w7każdym oddziale zatrzyma
nym być może.
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Języki.

7j czasem instytut politechniczny mieć będzie czterech nauczycieli ięzy-

ków to iest: angielskiego, francuzkiego, niemieckiego i rossyyskiego. Do
tąd szkoła nasza posiada tylko dwóch, to iest: ięzyka angielskiego i niemiec
kiego. Przedmioty te wykładane będą w tym samym sposobie i duchu iak
w roku zeszłym.
II.
A.

NAUKI TECHNICZNE.

Ekonomna przemysłowa.

Pominąwszy wpływ wypadków niezawisłych od postępowania i woli czło
wieka, pomyślność każdey przemysłowcy antrepryzy, czy to w rolnictwie,
czy w manufakturach, czy też w handlu od przyzw oitego usposobienia antreprenerów zależy. Usposobienie zaś to polega na posiadaniu doldadney znaiomości operacyy przemysłowych pod względem technicznym, i na tey zrę
czności i umiejętności- w obieraniu przedmiotu zatrudnień i kierowaniu interessarni,od których zależy rozwiązanie naygłównieyszego dla każdego antreprenera zagadnienia, to iest: iak z włożonych w zakład lub iakową operacyę przemysłową kapitałów nayAviększc pobierać dochody. — Dla tego w szko
le przygotowawczey do instytutu politechnicznego obok nauk przyrodzonych
i matematycznych utworzony został kurs Ekonomii przemysłowcy.
Celem tego kursu będzie dać poznać prawa tworzenia się, rozdzielania
i zużycia bogactw, a zarazem wskazać sposoby: iak zeznaiomości tych praw,
w zawodzie przemysłowy ni korzystać. — Tę maiąc dążność i nie spuszczaiąc
nigdy z uwagi praktycznego użytku uczniów w przyszłem ich powołaniu,
uczący po przeyściu ogólnych uwag, dotyczących natury nauki i iey przed
miotu, poiedyncze materye w następuiącym zamierza wyłożyć porządku.
Trzymając się powszechnie dziś przyiętego planu, całą naukę rozdzieli na
trzy główne części: ucząc w pierwszey, praw produkcyi, w drugiey roz
dzielania się i obiegu, w trzeciey konsunicyi bogactw narodowych.— Co do
pierwszey części. — Po wykazaniu co przez prodiikc,yTę w Ekonomii przemy-
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słowey rozumieć należy7, przystąpi do rozbioru natury i funkcyi trzech sil
produkcyynych, to iest ziemi, kapitałów i pracy: — tudzież wskazania sposobn
iak takowe z sobą się łączą w7celu wydawania produktów'. —- W części tey na
tych tylko ograniczy się zasadach, których znaiomość iest konieczną do zro
zumienia nauki o cyrkulacyi.
W części drugiey, którey przedmiotem iest nauka o rozdzielaniu się i o
biegu bogactw, wyłoży teoryę ceny, wskazuiąc prawa od których cena zale
ży co do wielkos'ci i odmian którym ulegać może, — następnie przystąpi do
nauki o trzech rodzaiach dochodu, to iest: do nauki o zarobkach (salaires),
zyskach (profits) i intracie gruntowey (rente).— Ostatnim oddziałem tey
części będzie rzecz, o środkach ułatwiaiących zamianę, a mianowicie o mo
necie, o naturze kredytu, o i ego wpływie na cyrkulacyą monet i dalszych
ekonomicznych skutkach, przechodząc rzecz o rozmaitego rodzaiu bankach,
o wexlach, pieniędzach papierowych i t. p.
Przedmiotem trzeciey części kursu, będzie: wykazać rozmaite rodzaie
zużycia i wynikające z nich ekonomiczne skutki.
Uczący ma zamiar kurs ten zakończyć nauką o poiedynczych przemy
słowych zatrudnieniach, uważanych ze względu narodowego gospodarstwa;
rzecz ta należałaby właściwi ey do części pierwszey o produkcji,gdyby do iey zro
zumienia nie była konieczną .znaiomość nauki o biegu i zuży ciu bogactw7.
W tein mieyscu każdą gałęź przemysłu rolniczego, manufakturyynego i han
dlowego rozważać będzie pod następuiącemi względami: 1 ze. O ile każda z
nich przyczynia się do ogólney produkeyi do zaopatrzenia w produkta potrze
bne rozmaitych klass narodu. 2 re Jakie siły produkcyyne, w iakim do sie
bie stosunku, i w iakiey ilości, potrzebne są w7 każdym głównym rodzaiu
prac przemysłowych. Zcie Jaki iest stan ceny, ich produkt w rozmaitym
stanie ekonomicznym narodu, iakie warunki odbytu, 4łe Jaki ma wpływ
każda z nich na los wyrobnika i antreprenera* hre Jaka iest massa potrzeb
daiąca się przez produkt każdey z głównych prac przemysłowych zaspokoić,
iaką reakcyę wywiera konsumpeya tychże produktów na ich produkcyę.
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Nauka o tvexlach i spehulacyach ivexlowych .

W kursie tym nauczyciel po określeniu co się powszechnie rozumie przez
wexel (lettre dcchange, Wechsel, oder W echsel-Briefc),po rozbiorze wszy
stkich części iakie redakeya wexlu stosownie do przyiętego między negoyantami i bankierami zwyczaiu obeymować powinna — po okazaniu co się
} rzez tratę a co przez rcmissę rozumie, czyli co znaczy trassowac a co remit( tac wexel w ięzyku wcxlowym; co toiest akceptacya, protestacya, inter
nyexcya; it. d. uważać następnie będzie zobowiązania iakie na siebie biorą oso
by wexlu wyrażone.—- Przyczem’ mieć będzie sposobność mówić o zapa
sie v /rovision), o kopiach i duplikatach wexlowych, o tak zwanem uzo ( usancc, $antz)o dniach laski (joursde faveur, R espect-Tagen) o andossowaniu i
pnU ,nssentach, it. d.
Następnie nauczaiący wytlómaczy co to są bilety zwyczayne, bilety soJarne, mandaty, bilety bankowe i t. p. i które z nich w przypadkach szcze
gólnych ulcgaiąc prawom handlowym zastępuią wexle, a zatem kiedy z ró
wną pewnością przędawane i nabywane bydź mogą.
Po takowem przedwstępnem przygotowaniu i okazaniu co się rozumie
przez interessa wexlarskie czyli bankierskie, wyliczy nauczaiący pokrótce mo~
nety wexlowe, rachunkowe i brzęczące (de change, dc compte et courrant)
glównicyszych Europeyskich kraiów, zwyczaie wexlarskie i sposób wzaiemney między temi mieyscami wymiany. Ztąd przeydzie do wyluszczenia co
się rozumie przez wartość względną i bezwzględną monety dwóch kraiów >
co się w wexlarstwie zowie oznaezonem i nieoznaczonym ( certain e tl’incertain)
co się rozumie przez kursa: równy, wysoki, nizki ( au pair, haut, bas) — co zna
czy kurs bezsrzednii posrzedni ( directet indirect). <■— Co wpływa głównie na
ustawiczną zmianę kursu w exli, iak się kursa czytaią i piszą w uwiadomieniach które sobie nawzajem za każdym kuryerem negocianci przesyłać zwy
kli i t. p.
Po wytłótnaczeniu nakonicc co się rozumie przez arbitraże (arbitrage)
* zredukowaniu ich do trzech głównych operacyy, to iest ściągania długów,
10

( 33 )
spłacania wierzytelności i kupczenia wexlami (speculation de change) zasta
nawiać się będzie uczący, nad ogólnym i arytmetycznym wykładem każdey
z tych operacyi, nie pomiiaiąc kosztów komissów, meklerskicli i t. p. a^na
stępnie rozbierać będzie sposoby używane w praktyce przy arbitrażach, koń
cząc cały ten przedmiot wyłożeniem natury i użytków arbitrażów złolonych
( arbitrage compose.)
O.

Buchhalterya*

Po wyłożeniu ogólnych i fundamentalnych zasad rachunkowości podwóy*
ney i po utwierdzeniu ich dobrze w pamięci uczącym się za pomocą należytey liczby przykładów przez nich samych rozwiązywanych; przyydziemy następnie do opisania szczegółowego xiążek tak głównych iako i po
mocniczych po kantorach używanych; pokażemy sposoby ich otwierania,
prowadzenia, sprawdzania i zamykania.— Ażeby zaś wszystko praktycznie
zastosować, co zwłaszcza nieobcznanym z tym przedmiotem nader ważną
iest rzeczą, wystawimy sobie iakoby nam wyrażonym że tak powiem przez
iednę osobę, pewny dom handlowy z oznaczonym kapitałem w monecie, to
warach, wierzytelnościach i t . d. został do prowadzenia poruczony.— Zaymierny się następnie urządzeniem stosow nych xiążek, w które wszystkie
nasze operacye przez ciąg kilko miesięczny zapisywać będziemy — czyniąc
co miesiąc Bilans szczegółowy, a w końcu Bilans ogólny i inw entarz czyli
wykaz wszystkich szczegółów handlu nam poruczonego.— Następnie wsponmierny o rachunkowości podwóyney instytucyy publicznych, mianowicie; na
szego Banku i Byrekcyi Towarzystwa kredytowego.
T). Architektura Cywilna.
Wiatach upłynionych kurs Architektury Cywilney wykładanym był
tylko dla techników drugo i trzecioletnich oddziału rękodziclno-chemicz. nego .1 techników niższych drugoletnich. W bieżącym roku uczęszczać bę
dą i uczniowie długoletni oddziału rękodziehio-mechanicznego i inżenic-
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rył cywilney. Oprócz tego, uczniowie czwartoletni inzenieryi cywilney,
wprawiać się będą w odrabianie rozmaitych proiektów Architektonicznych.
Okoliczności te zniewalaią do zmiany kursu Architektury i uczynienia go
w pewnym względzie rozciągleyszym. Dwa zarówno ważne działy, sldadaią naukę Architektury cywilney: rysunek i technika, do obudwu z ró
wną nsilnością uczniowie przykładać się winni. Nie ma tu potrzeby wspo
minać, że: część techniczna iest stanowczą, że upładnia i przysposabia
wyobraźnią, do wydawania pożytecznych i bezbłędnych proiekcyy. Rysu
nek, który dla Architekta iest tem, czeni pismo dla przelewaiąCego na pa
pier zdania i myśli, winien poniekąd część techniczną poprzedzić lub z nią
razem tak postępować aby, doszedłszy do kompozycyi, uczeń tyle weń był
wprawiony, ile do zrozumiałego i czystego kreślenia myśli architekto
nicznych potrzeba. Oko i rękę do tego celu przysposabiaią rysunki ręcz
n e, rysunek architektoniczny dopełnia reszty. Rysunek i technika uspo
sobią wpraw dzie budownika do wydawania proiektów architektonicznych,
lecz nie przygotują zupełnie do posługi publicznej’. W praktykowaniu oprócz wyźey wymienionych iest potrzebną znaiomość policyi i prawa bu
downiczego. Takiemi myślami powodowany professor, zwaźaiąc nadto na
czas potrzebny do zaprawienia uczniów w rysunek Archi tektoniczny, kurs
Architektury na trzy części rozłożył. Dwie pierwsze zaynią przeciąg czasu
dwóch lat szkolnych, trzecia i ostatnia sześć miesięcy zimowych.
DZIAŁ. I. RYSUNKI I TECHNIKA, a .Rysunki. W celu nabrania wpra
wy, będą uczniowie kopiować rysunki rozmaitych części składaiących budo
wlę , (iuż to powiększając, iuż zmnieyszaiąc ich skałę) iakiemi są: po
rządki Architektoniczne, spoicnia rozmaite drzewa, kamieni, żelaza, po
między sobą. Wiązania dachów, sklepienia, schody i t. p. daley7, plany,
elewacye i przecięcia rozmaitych budynków. Po nabraniu wprawy w
kopiowanie, zaymą się zdejmowaniem planów znaczniejszych budowli
z natury.
Taki sposób i porządek w nauczaniu rysunków architektonicznych mnie
ma professor za najdogodnieyszj7, albowiem: kopiowaniem nabiorą wpra
wy w oznaczanie pięknych stosunkó w; nauczą się zaraz na oko iak z każde
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go pierwiastka budowlannego układać wątek najprzyzwoitszy lejo nah
rze i naysilnieyszy; iak części składowe budowli formować, i z tych n
koniec ułożyć całość zdolną rozum i smak zaspokoić.
Zdeymowanie planów budowli wzorowych, obok stosowney kry t k; n?
mniey stanie się użytecznem. Doprowadzi uczących się do czynienia i „ przyzwoitszego rozkładu budynków, tak wewnętrznie iak i zewnętrznie ; obiaśni zresztą naocznie to, czego rysunek nie był wstanie wykazać,
a. Technika. Obeymie 1. przygotowanie materyąłów do bur
2. części składaiące budowlę, 3. konstrukcyą,
Co do 1. Przebiegłszy rozmaite matcryały używane do budowli
iwie
nauczaiący: O sile czyli sposobności ich do dźwigania ciężarów; twu '.'ości
czyli wytrzymałości na tarcie; niezmienności czyli wytrzymałości na roz
maite zmiany atmosfery. Wskaże sposoby wydobywania ich i przygotov.
nia do roboty, następnie najstosowniejsze każdego użycie w budowli, Nc
tern albowiem dobrze zrozumiana trwałość, na tóm powiększey części o
szczędnośc' wbudowaniu zależy.
Co do 2, Zastanowi się nauczyciel nad rozmaitemi częściami składar
iącemi budowlę, lakierni są: mury wszelkiego rodzaiu, podpory i por .ądki Architektoniczne, sklepienia, posadzki, otwory, schody, wiązanie dacho
we i ich pokrycia, kominy, piece, kanały it.p. Tu wskaże każdey częs. j
w szczególe użytek i mieysce naystosownieyszego położenia w budowli.
Co do 3. Opisze uczący rozmaite grunta, na iakie przy stawianiu bu
dowli natrafiamy; wskaże sposoby zmocnienia we wszystkich przypadkach
posady pod fundamenta; nakoniec sposoby budowania fundamentów z ka
mieni rodzimych, lub ręką ludzką przysposobionych, konstrukcyi murów,
sklepień, wiązań dachowych i t. p.
Dział pomieniony obeymować będzie kurs pierwszoletni, na wykład któ
rego poświęci się ośm godzin na tydzień; z tych dwie na teoryą, sześć nr
cwiczenia i rysunki Architektoniczne.
DZIAŁ. If. Rozkład, kompozycie , Policya i prawo budownicze,
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a. Rozkład iKompozycya. Przeszedłszy o proporcyi i synietryi w ogólności i w szczególności o proporcyi wszystkich członków wchodzących do składni
budowli; podał uczący ogólne prawidła rozkładania wewnętrznie i zewnętrznie
budynków głównieyszych publicznych i prywatnych; zastanowiwszy się cokol
wiek nad gustem i estetyką, okaże nakonicc nayłatwieyszc sposoby przele
wania myśli na papier, ich porządkowania i redagowania.—
Po wyłożeniu części te y , uczniowie probować będą sił własnych w od
rabianiu proiektów architektonicznych, zastosowanych do przyszłego ich
zawodu.
b, Policy a i Prawo budownicze. p o l i c y a. Budowanie iest ważną
częścią policyi, która doziera aby bądź w miastach, bądź na wsiach, trwało,
bezpiecznie i pięknie budow ano, Z tego względu są pewne urządzenia, któ
re stosownie do rozmaitego położenia mieysca, zwyczaiów i t. p. nietylko
dja każdego kraju w ogólności, ale nawet dla iniast wielkich i mnioyszych iednego kraiu, bywaią odmienne. Urzridzenia te znać każdy budowniczy powi
nien, zwłaszcza poświęcaiący się służbie publiczney; dla tego to ze wszystkiemi iakie w kraiu naszym ogłoszono, professor obezna uczniów7. Tu
w szczególności poda przepisy u nas obowiązujące, iak o : przepisy robienia
wykazu kosztów, szacowania budowli do towarzystwa ogniowego, sporządze
nia protokóło w odbiorczych i t, p.
p r a w o . Niemniey ważną iest znaioinośę prawa budoAvniczego. Wyda
rza się bardzo często, że: budowniczowie są wzywani, dla udzielenia zdania
w sporach zachodzących o rozmaite służebności, Tu przeto powie professor:
otnurach wspólnych, o zakładaniu belek w rourach sąsiada, stawianiu ścian na
murach obcych, wyprowadzeniu otworów na grunta obce, o wbudowywaniu się
w grunt sąsiada, o odciekach, okapach i tylu innych tern podobnych służębnościach. Kiedy zarówno używać mogą sąsiedzi praw względem icdnych,
wzbraniać sobie lub dozwalać używania drugich, to wszystko uczący wyiaśni
uczniom, -rNa kurs długoletni przeznacza się cztery godziny na tydzień, z tych
trzy na rysunki i kompozycyę, jedna na ?eoryę.—
11
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D Z I A Ł . 111. Dział pierwszy i drugi obcy mu ią wszystko co budowni
czy iako teoryk, częścią iuż iako w doświadczenie wchodzący wiedzieć po
winien. Obeymuią nadto wszystko, co dla techników 2 go i 3 cio-letnich od
działu rękodzielno - chemicznego kurs kompletny stanowić moźe._ Dział
przeto niuieyszy wyłącznie poświęca się nabieraniu wprawy do projekto
wań architektonicznych, na który uczniowie czwartoletni inżenicryi cywil
ney uczęszczać będą.
Maiąc wzgląd professor na usposobienie uczniów w teoryi, kurs proiektowań wyłoży praktycznie; i dla tego po opisaniu każdey w szczególności
budowli, użytku na iaki ma bydź przeznaczoną, niemniey rozmaitych iey
potrzeb wewnętrznych, zaymą się uczniowie proiektowaniem.
Przy kreśleniu proiektów nauczaiący nicprzepomni zwracać uwagę ucz
niów na bezpieczeństwo, zdrowość, wygodę, piękność, często nawet i na
oszczędność, te główne i konieczne warunki dla każdey budowli. W końcu
do każdego budynku zastosuie uczniom prawidła stylu i estetyki*
Na proiektowania przeznacza się 3 godziny na dzień, przez sześć miesię
cy zimowych.
E. Nauka kommumhacyy lądowych i wodnych.
Kurs TtrZemeryi cywilney czyli komtnunikacyi lądowey i wodney, roz
pocznie nauczaiący od niwellacyi prostey, składanćy i jprofilowey, ztąd
przeydzie do niwellowania rzek, obliczania prędkości do teoryi, tworzenia.się po
wierzchni gruntu, i do sposobów^ oznaczenia i wyrachowania zbiorki i nasypki, przyczem uczniowie dla wprawy odrabiać będą rysunki i zadania co
do wyrachowania mass ziemi i wody w przypadkach, które zwykle wpraktyce- się Wydarzaią.
Z kolei przystąpi nauczaiący do Techniki Materyałów. — Lubo ucznio
wie w kursach Architektury cywilney słuchali iuż tey nauki, ze względu
iednak, źe w budowlach wodnych użycie materyaiów i wybór ich, iest od*
mienńym, zastanowi się szczegółowo nad każdym z tych materyaiów. — I tak
mówić będzie o kamieniachw budownictwie wodnem używanych, a szczególnie o
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znayduiących się nayobficiey w kraiu. Wskaże więc kopalnie kamienia
ciosowego, porówna z nich gatunki, łatwość dostawy, a nawet i ceny, przed
stawi każdy gatunek do stosownego użycia na tretoary, schody, mury lub
ozdoby, a w'końcu poda sposoby ocenienia ich wytrwałości, i z powodu ie
kamienie ciosowe w rozmaitych formach, i kierunkach ulegaią ciśnieniu,
wskaże ieszcze używane machiny i ułożone tabelle na oznaczenie ich mo
c y .— Po udzieleniu następnie wiadomości o drzewie i wykazaniu użytku iego przy budowlach wodnych, zastanowi się obszernie nad wypalaniem wa
pnu, hydraulicznego iako naygłównieyszego materyału do budowy wodney.
Przedstawi uczniom używane do tego piece, wskaże sposoby użycia,
i nadmieni oodkrytem niedawno takowem wapnie w kraiu, iako też o korzystnem używaniu iuż tego. Przystąpi potem do zapraw wapiennych,
wspomniawszy poprzednio o piasku, cy meneie, pucollank; i tem podobnych
istotach w sldad zapraw wchodzących, a w końcu mówić będzie o wapnie hy
draulicznym sztucznem > którego sposób otrzymania i użycie podług naynowszych odkryć Wyłoży.
Podawszy te wiadomości, przystąpi do wytłumaczenia sposobów składa
nia tych materyałów, czyli do murowania. — Mówić będzie o murowaniu
wmicyscach suchych i w wodzie, omurach z kamienia łamanego, cegły i gra
nitu, a szczegół niey o sposobie murowania kamieniem ciosowym, ó zachowa
niu przytem potrzebnych ostrożności.— Zastanowi się nad mu ram i brzeżnemi rzek i kanałów; tu wyłoży obszernie za pomocą rachunku wyższego teoryę oparciu ziemi i wyciągnie ztąd formuły, podług których grubość muru
oporowego może bydź z a w s z e i dokładnie oznaczoną — w końcu tey części
mówić będzie o budowaniu i zakładaniu fundamentów wmicyscach suchych,
lub w wodzie, na gruncie naturalnym, na samem kratowaniu i na palach,
co; poprzedzą wiadomości, obiciu pali za pomocą rożnych machin, - o gra
nicach ciśnienia, iakio też pale wytrzymać mogą, - o poznawaniu gatunku
gruntów na fundamenta,-© skrzyniowaniach wszelkiego rodzaiu, - i o machi
nach używanych do wylewania wody z fundamentów. —
Przysposobiwszy tak uczniów, rozpocznie kurs kommunikacyi lądowej
od wykładu Budowy wielkich dróg. — Ponieważ rozmaite tego rodzaiu bu
dowy stosowane zawsze bydź muszą do położenia mieysca, gatunku gruntu

(

44

)

i okolicznych materyałów; — professor więc przeydzie naprzód po
szczególnie rozmaite położenie na drogi, i do każdego z nich poda uczniom
właściwe profile i rysunki, a w przykładach stosować się zawsze będzie nay*
więcey do położeń i matcryałów kraiowych, Starać się będzie zacząwszy
od samego projektowania dróg aż do zupełnego ich wykończenia porządkiem
nippominąć żadnego szczegółu, któryby mógł należeć do dohrey exekucyi
lub samego ulepszenia,— wskaże uczniom: postępowanie w wyborze proior
któw, prawidła wTwyprowadzaniu kierunków i zakładaniu dróg, nadmieni o
naywjaściwszym sposobie budowania ich u nas, o utrzymywaniu i naprawie,
a nareszcie napomni i o zachowaniu przyzwoitego porządku w robocie i o
upiększeniu, — Mówiąc o drogach po miastach* przedstawi zarazem uczniom
budowę rozmaitych tjretoarów a w zastosowaniu wskaże liczne ich próby >r
Stolicy, Przy proiektowaniu zaś wyłoży obszernie o nadawaniu drogom
spadków, o urządzeniu ścieków dla wod deszczowych, i o zakrzywianiu dróg,
gdy zaś często się przy trafiaią trudności aby kształtne zakrzywienie nadać, wska
zane będą uczniom praktyczne do tego sposoby oparte na wiadomościach matema
tycznych, które w' każdy m przypadku z wszelką ścisłością zastosować się dadzą.
Z porządku przystąpi do budowy mostów, glówney także części konir
munikacyi lądowey.— Mówić będzie o mostach kamiennych, drewnianych
i żelaznych. — Naprzód udzieli ogólne wiadomości o proiektowaniu mostów
w każdem położeniu, powie o otworach które daną massę wody rnaią prze
puście,— o wszelkich liniach krzywych, używanych dotąd w budowie ar
kad , — o praktycznych sposobach ich wykreślenia, i o wytykaniu położeń czę
ści mostowych.— Następnie ponieważ iuż poprzedziła nauka o murowaniu
i zakładaniu fundamentów, wykaże tylko formy i grubość murowanych filarów
mostowych, a w celu wynalezienia teyźe grubości, ponieważ to zależy od sze
rokości arkady, formy sklepienia i wielkości klucza, mówić będzie o równo
wadze sklepień, postępuiąc w7tym względzie podług naynowszych teoryi.
Daley wskaże budow ę i urządzanie rozmaitych bukszteli do robienia ar
kad ,- sposoby układania w nich kamieni frontowych, - i robienie na mostach
drog, tretoarówi ścieków'.— Zakończą ogólne uwłagi nad exekucyą mostów
kamiennych i zaradcze środki przeciwko podmywanu filarów. Wnauęc o

( 45 )
mostach drewniannych, zastosuie wszystkie poprzednie, wspólne temu rodza
jowi wiadomości.—
Wyszczególni następnie mosty stałe, pływaiąęe, zwodzone it. p. Poda
na każdy oddzielne, i rozmai te wiązanie ,•— dla mostów zaś małych otworów
od 2 - 1 2 sążni, iako nayczęściey się u nas przytrafiaiących, szczególniey tako
we wiązania obiaśni i urozmaici, Przejadzie potem do budowy wielkich otworow i okaże, że naystosownieysze do tego wiązanie byłoby w formie luku
kołowego. Nakoniec przytoczy hjstoryę niektórych znaczniejszych mo
stów drew nianych i wskaże naypięknieyszę z nich w tym czasie wybudowane,
Z porządku mówiąc o mostach żelaznych a naprzód o mostach na ar
kadach, obiaśni skład tych arkad, urządzenie na nich pokładów', sposób
wiązania zworników żelaznych, spaianic i umocowanie wszystkich innych
części, i okaże zarazem oznaczenie ich grubości. — Co się zaś tycze mo
stów wiszących przej dzie wcałey obszerności naj lepszą w tym względzie
teoryę P. Nayicr, która rachunkiem analitycznym, i kształt wszystkich
części, i moc ich, z dokładnością ocenia.
Zakończą ogólne uwagi i porównanie wszystkich gatunków mostówr,
gdzie starać się będzie professor przedstawić uczniom zastosowany ich wy
bór do naszego kraiu, amaiąc na względzie gwałtowne zmiany klimatu dla
mostów żelaznych, trudniejszy i kosztownieyszy materyał dla mostów kamiennj'ch, zaś obfitość i dobroć zakonserwow anego w kraiu budulcu, oka
że korzyść, dostateczną trwałość i taniość przy budowie mostów drewnianych.
W drugU y części liursu , o kom mu ni kacy i wodnej'.— Ponieważ wykła
dany iest osobny kurs uspławicnia rzek, wyłoży więc tylko o nawigacyi
sztuczney za pomocą kanałów, do czego wszelkie wiadomości z porządku
wypadaiące, zacząwszj' od przedsięwzięcia proiektów' exekucyi, kanałów,
nadawania im spadków, pochyłości, ubezpieczenia, i t. p. aż do budowy śluz,
przepustów, i grobel wszelkiego rodzaiu, wszystko na mocy matematycz
nych wiadomości lub najnowszych teoryi i ulepszeń w całey obszerności
udzieli.
Proiekta zadawane będą uczniom do każdey części wykładanego kursu(
i odrabiane pod okiem professora, a dla nabrania wprawy obowiązani ie12
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szcze będą robie opisy tak samychżc projektów iako i ich exekucyi, obrachowywad parcia, ciśnienia, przepływy w ód, i wy gotowy wad anszlagi, za
stosowane do cen i przepisów kraiowych.
F. Naulia Usj>la wn icni a rzek.
W przedmiocie uspłaWnienia rzek, po wyłożeniu wstępneni uwag nad
tworzeniem się wąwozów, źródeł i troiakiui rodzaiein wód zewnętrznie pły
nących/podana naprzód będzie teorya w raz z wszelkiemi wypadkami, wlaściwemi każdemu z tych trzech rodzaiów wód, to iest strumieni, rzek i
części pośrednie mieysce pomiędzy poprzedzaiąccmi trzymaiącey. •— Następnie podane będą sposoby utrzymania wód w właściwych korytach i ile
możności wzbronienia gwałtownemu ich wezbraniu: przyczem także wobszerności nauka o tamach pod względem ich kierunków do biegu wody,
ich mocy, użycia materyałów i sposobu zakładania. Nakoniec, nadanie lub
przywrócenie, a wrogólności przysposobienie rzeki do spławu zupełnego,
czyli zużyciem żagla, do spławu zwyczaynego, czyli do holowania, i do
spławu mniejszego, czyli samemu przeprowadzaniu drzewa w tratw ach lub
też poiedynczo przeznaczonego, zaymować będzie uczącego.
G. Budownictwo machin.
Budow nictw o machin obeymowac będzie sposoby użycia wiadomości na
ukowych, wproiektowaniu i wykonywaniu wszelkiego rodzaiu machin; to
iest tych narzędzi, które więcey silę człowieka niż iego zręczność maią za
stąpić. Jakkolwiek te sposoby zdaią się bj dź prostem zastosowaniem wypad
ków przez zasadnicze umieiętności podanych; nie są one wszakże pozbawio
ne właściwego sobie rozumowania, bez którego ich wybór nie zawsze iest
łatwy. Niestosowne użycie tych sposobów, zdradziwszy wielokrotnie prakty
cznych mechaników, którzy w teoryi szukać chcieli pomocy, stało się powo
dem przesądu: że tylko zrodzony do tego geniusz machinę wynaleźć, tylko '
kilkunasto-letni praktyk zbudować ią potrafi. Leez postęp ludzkich wiado
mości na drodze zastosowań, okazał iuż wielkość przeskoku* który w przey-
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śeiii z teoryi do praktyki zrobić trzeba. Przekonano się, że ten właśnie prze
skok zdradzał zaufanie ialęie w teoryi pokładać' można; potworzono więc na
uki teoretyczno-praktyczne, z których liczby budownictwo machin, ma usposobic przyszłych konstruktorów tak, aby ci zaraz przy weyściudo praęowni
mechanicznych mogli w nich z pewnością wykonywać właściwe sobie zatrunienia, i byli wstanie przywłaszczyć sobie praktykę, która światłych Jnżenłeró w mechaników cechuie. — Ten iest główny cel, który nauczaiący w wy
kładzie ninicyszcgo kursu osiągnąć zamierza: żc iednak nie można wynaleść
machiny, ani nawet znąney iu ż , dobrego zrobić proiektu, nieznaiąc szcze
gółowo i niemal praktycznie działania, które ona ma wykonywać; rozbiór
więc prac mechanicznych, zwłaszcza tych w których s.iła głównym iest działa
czem , znaj dzie tu mieysce: a z tego względu kurs ten ważny będzie dla Inżenierów cywilnych, pomocny dla tych wszystkich, którzy wielkie roboty me*
chaniczne przedsiębrać lub niemi kierować maią.—
W samym wykładzie pomiiać będzie Professor teorye matematyczne, a
przyimuiąe wypadki iakich mu mechanika techniczna ogólna dostarczy, wska
że ich użytek w liczebnem obranem obrachowaniu, tak działań, iako też ma
chin do ich wykonywania przeznaczonych: przez to bowiem nie tylko wykład
swóy zrobi przystępnym dla wszystkich ; ale ieszcze zbliży go tern więcey do
praktyki, która w podobnjch szczegółach nieprzelamane często znąyduie
trudności. Wierny tey zasadzie, i baczny na to wszystko, czego nauka buduiącemu machiny lub używaiącemu ich może dostarczyć; obeymie w rocz
nym kursie lod Opis technologicznjr fabrykacji machin; 2re Zasady właści
wego im rysunku; 3cie Skład machin i sposoby ich używania: 4te Uwagi
nad ich wykonywaniem.-—
W pierwszey z tych części pokaże: że Inżenier budowniczy machin po
winien umieć wdanych okolicznościach ułożyć machinę z części do wykona
nia podobnych, nadać iey stosowne rozmiary, zrobić potrzebne rysunki, tak
aby główne wymiary były w nich widoczne, zamienić ie na rysunki piodel i , stosownie do materjału z iakiego każda część ma bydź wyko
nana; sprawdzić te części , ustawić z nich machinę, i wskazać używającemu
ostrożności, które on w iey dozorowaniu zachować powinien: ze zaś rysunek
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iuż do samego układania machin iest potrzebny; wyłoży więc następnie
iego zasady przedmiotem drugiey części będące. Część trzecią rozpocz
nie od rozbioru członków mechanicznych (organes) a mianowicie kształ
tów, które poiedynczyni ich częściom dla pewnych wyrozumowanych przy
czyn nadawać się zwykły. Z tych członków składać będzie machiny, a za
cząwszy od silni ( machines motrices) to iest narzędzi przeznaczonych do
oddzielania siły od inateryi która ią rodzi, iakiemi są np. koła wodne }
machiny parowe i t. p.; opisze wszystkie mechanizmy do iey przesłania,
zmieniania i regulowania przeznaczone, poczem rozbierze machiny i na
rzędzia używane do wykonywania prac mechanicznych: mianowicie zaś
do przenoszenia ciężarów, iak wozy, żórawie, kołowroty i t. p. do zmiany
kształtu i giętkości materyi przez iey ściskanie, iak prassy, walcownie,
m łotyit.p. do dzielenia ciał na mniey więeey drobne części, i ich gatun
kowania, iak młyny, tartaki it.p . do podnoszenia'i przeprowadzania cieczy
iak koła łopatkowe, śruby Archimedesa, pompy it.p. do ściskania i prze
noszenia gazów, iak miechy, wictrzniki ( ventiliateur) pompy pneumaty
czne it.p . i d o róźnj^ch robót ekonomicznych, iak pługi, siewki, młoc
karnie sieczkarnie i t. p.
W całym tym wykładzie szczególnieyszy wzgląd mieć będzie naucza
iący, na ilość materyału, i na wybór takich kształtów, których wykonanie
iest łatwe i oszczędne: a przechodząc krytycznie wszystkie proiekta, w
każdym rodzaiu machin wykonane; wykaże ich korzyści i wady, zachowuiąc szczegółowy rozbiór temu tylko, który w dzisieyszym stanic przemy
słu za naylepszy iest uznany. Tą drogą spodziewa się doprowadzić do
poznania ducha kompozycyi; który, będąc warunkiem wynalazku, iest o-r
raz warunkiem rozwinięcia się mieyscowego przemysłu.
Ukończywszy w ten sposób naukę machin, przeydzic ‘do czwartey częśei poświęcpney uwagom nad ich budowaniem. Opisze tu wszystkie ma
chiny pomocnicze (machines outils) iak tokarnie, machiny do gładzenia
( planing machinę), wiercenia, dziurawienia, robienia śrub, wycinania zą->
zębian it. pf a wskazawszy ich użytek w pracowniach mechanicznych ; da po
znać wążnieysze narzędzia ręczne, z wyiaśnieniem przyczyn, które je ę.jzę-
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sto nad same machiny przekładać każą.— Zastanowi się nad zestawianiem
machin; ich naprawą i robieniem kosztorysów; przyczem wymagać będzie
od każdego ucznia Avykonczenia proiektu iedney przynaymniey machiny,
którą on z zebranych w czasie calcgo kursu nary sów (croquis) ułożyć,
obłiczyc i z wszclkicmi szczegółami zrysować będzie obowiązany. Znaj
dzie on wielką do tego pomoc w oglądaniu pracuiącj7ch machin, i ryso
waniu ich z naturj7; zwłaszcza źe potrzebne do tego ogólne pozwolenie udzielone zostało szkole przez wyższą władzę, która przez wszelkie środ
ki na rozwinięcie się narodowego przemysłu wpływać usilnie.
Krótkość przeznaczonego na ten kurs czasu, nie dozwoli rozwinąć go
w bieżącym roku stosownie do życzeń professora; spodziewa się iednak
wykonać naygłównieysze przynaymnicy punkta planu, iakie mu korzyść
słuchaczy zrobić nakazała.
^
c
■. .
. :
'
' i*.-H.

Technologia mechaniczna .

Kurs Technologii mechaniczney obejmować ma praktyczny wykład tych
przemysłu rękodzielnego i fabrycznego zatrudnień, które całkowicie lub wr
znaczney ich części polegaią na działaniach czyli operacyach mechanicznych.
Dla mnóstwa przedmiotów, które do Technologii mechaniczney należą,
uczący nie zamierza sobie wszystkich w równey wyłożyć rozciągłości; zwró
ci 011 szczególnie uwagę na istotne dla kraiu naszego gałęzie przemysłu w
nim iuż zaprowadzone, lub którychby przyswoienie i rozwinięcie silnie przjrczjniać się mogło do podźwignienia przemysłu narodowego. Głównym iego
celem będzie zadość uczj?nić potrzebie, nie pominąwszy wszakże nic takie
go, co i na potem może się stać użytecznem kraiowi. Tą powodowany my
ślą uczynił stosowny wybór przedmiotów, których porządek mniey więcey
iest następuiący : płóciennictwo ; swldennictwo ; J ‘a bryltacya materyi gład
kich wełnianych ; rzecz o kobiercach ; fa b ryka cya m ateryi bawełnianych ,

tkanin iedwabnych, szalów ; pasamoriictwo ; fa b ryka cya kapeluszow słomiannych , pończośniclwo ; o wyrobach ręcznych i mechanicznych , używa
nych lub zastosowanych do robienia sieci , siatek, koronek, tu li, petinely
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i t . p , powroźnictwo, Jiapeluszniclwo , papiernictwo ; i t .p . — Przy tych
przed miotach gdzie będzie najdogodniej-* wskażą się także zasady zatiudnien
ubocznych, iakoto:sposoby dorobienia nici, grępli, płoch ze trzciny lub me
talu, tkanin metalowych, przetaków, do rznięcia form służących, do wytła
czania wzorów na pcrkalikach i t. d.
Zdaie się , iż nie będzie od rzeczy slow parę powiedzieć o samymże
wykładzie tak praktycznego przedmiotu, aby tem lepiey pokazać co wyłą
cznym uczącego celem będzie i iakiemi on środkami go osiągnąć pragnie.
Wprzód iednak wspomnieć się powinno o nader ważnym szczególe dotyczą
cym się porządku wyżey wskazanych przedmiotów*
Uczący iuź to dla uniknienia zbytecznych po wtarzan, iuż też dla uła
twienia słuchaczom prędszego objęcia tylu szczegółów, iakie każde rze
miosło lub fabrykacja przedstawia, uznaie potrzebę przeyścia oddzielnie
zasad sztuki tkackiey po wj7robach iedwabnjch. Prócz wielu dogodności
wynikających z odrębnego wykładu tey zmudney, choć nader ważney części,
nie naymnieysza i ta: iż tutay stosownie się pomieści znajomość o obszernym
oddziale tkanin mieszanych; iakiemi są: materye złożone z lnu i w ełny,
iedwabiu i bawelnj', i t. p.— W tem mieyscu także da się poznać Termino
logia w szelkich tkanin tak, iak ona znana iest kupcom lub fabrykantom.
Przechodząc z kolei fabrykacye wyżey wymienione, naprzód opiszą się
własności materyałów surowj7ch. Ta wiadomość nicodbicie icst potrzebną.
Poczem przystąpi się do wyliczenia działań czyli operacji, daiąc przy każ
dej' z nich poznać narzędzie ( outil) używane, lnb warsztat (metier ) ieżeli
nim się pracę rąk zastępuie. Wykład zaś wszystkich opcracyy odbędzie
się w tym porządku, wiakini one po rzemiosłach lub rękodziełach mieysce
maią. A ponieważ też działania w ciągłym z sobą są związku, i gdy porzą
dku ich dowolnie zmienić nie można, przeto wskażą się powody takowego
następstwa. Niekiedy także dla wytłómaczcnia pewnego ciągu działań uźyie się w pomoc teoryi tychże samych operacji, gdzie io stan obecny nauki,
doświadczenie uczonych lub rękodzielników dozwoli. W e wszystkich pra
wic fabrykacjach tutay należących, cztery główne szeregi działań oznaczyć
można; ą temi są: lo. opracyemające na celu zmienienie surowego matery-
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ału na przędziwo; 2o. operacje ściągające się do przędzenia; 3o. do tkania;
4o. do ostatniego wykończenia tkaniny czyli do apretury.— Itak 11. p. wSukicnnictwie trzymaiącsię podziału dopiero wskazanego, mowa będzie: o pra
niu wełny, uwolnieniu iey od potu i innych nieczystości, o gręplowaniu,
przędzeniu na grubo i cienko, kleieniu osnowy, przyrządzeniu warsztatu, o
wątku, o suknie przed apreturą; a przechodząc do apretury, opiszą się opera
cje maiące mieysce w folowaniu, barwieniu, postrzyganiu i nadawaniu su
knu połysku i miękości w dotknięciu. Przy tych zaś operacyach wyłuszczą
się wszystkie narzędzia, machiny i warsztaty zastosowane do tey fabryka cy i.
Szczególnie rozbiorą się gręplarnie, przędzalnie, folusze, machiny do bar\vienia sukna, postrzyganie, prassy, tak iak w naylepiey urządzonych tego
rodzaiu fabrykacji ie widzieć można. Uczniom nadto wskażą się naynowsze
U l e p s z e n i a uczynione w warsztatach lub operacyach pomienionych.— Wszy
stkie poiedyncze działania iakiey bądź fabrykacyi, prócz ustnego ich opisu,
ieszcze objaśniane będą manipulacyami, tak przynayniniey, iżby uczniowie
ie oceniać umieli, czy należycie lub nie zostały wykonanemi; gdyż o zręcz
ności w tylu różnorodnych zatrudnieniach przemysłowych tutay mowy bydź
nic może, iako o rzeczy wymagaiącey więeey wprawy niż namysłu. Jeżeli
w' ciągu opisu operacyi wypadnie m ó w i ć o iakim warsztacie, wtedy nauczy
ciel trzymać się myśli sposobu następującego: odróżni naprzód części pracu
jące, czyli wykonywaiące biegami s w e m i pewne działanie, od tych, które i m
tylko za nieruchomą służą podporę ( bati). Dla obięcia zaś snadnieyszego
składu warsztatów niekiedy bardzo zawiłych , nie wyliczą się wszystkie czę
ści jedne po drogich; ale istotne tylko części pracujące, się wskażą; tym spo
sobem używając ieszcze w pomoc rysunków i modeli, iasnc da się wyobraże
nie uczniom o d z i a ł a n i u każdego w a r s z t a t u . Z tern wszystkiem, iak opera
cje ręczne objaśniane będą manipulacyami, tak i na ogólnem wyobrażeniu
o warsztatach p r z e s t a ć nic można. W dwóch więc osobno na to poświęco
nych godzinach na tydzień, uczniowie iuż obeznani z przeznaczeniem i za
sadą warsztatów, p o d a n e będą sobie mieli dokładne ich rysunki, gdzie
wzgląd miany będzie, iżby zaczęli od poiedjrnczj'eh części składowych, na
stępnie przeszli dorysowania rzutów lub przecięć calcgo składu warsztatów,
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xdeymowali plany z warsztatów lub modeli iuż wykonanych, i w roście maląc sobie wskazane operacj e , iakie warsztat ma wykonywać, przy wiadomo
ściach nabytych w kursie traktuiącym o budownictwie machin, doświad
czali sił własnych w wyrobieniu stosownych proiektów. Uczniowie poiąwszy
tskże zasady sztuki tkackiey we wspomnionych iuż oddzielnych godzinach,
wprawiać się będą mogli w rozbiór tkanin, w ułożeniu tak zwaney zbroi
tkackiey (arm ure),lub wzoru materyi na papierze kratkowanym (fairc le
plandudessin), tudzież w przyrządzeniu warsztatu (monter le melier) i t. p,
zgoła w to wszystko, co może im posłużyć do wykonania tkaniny zupełnie
podobney do wzoru sobie udzielonego.
Wyznać należj', iż iak w ogóle mało iest zatrudnień przemysłowych,
którychby płody wyrobione nic były skutkiem połączonych działań chemi
cznych i mechanicznych, tak i w przedmiotach niniej szego kursu, bardzo
często szeregi operacyy mechanicznych przerwane są operacjami chemicz
nemu W takowych zatem razach zawsze ostrzeże się uczniów, iakie one mieysce wciągu działań mechanicznych zaynmią, i odeśle się ich, co
do obszernieyszego takowychdziałań wykładu, do właściwego kursu chemii
stósowaney. Nayczęściey wydarzy się to tam, gdzie wypadnie bielić far
bować lub drukować tkaniny.
Po skończeniu każdey w szczególności fabrykacyi, uczący ieszcze posta
ra się obliczyć iey koszta, wskaże iak mieyscowość niekiedy wpływa na
stan iey kwitnącjr, lub iakie nowemu zakładowi trudności przedstawia ?
stosuiąc to zawsze do potrzeb i położenia kraiu naszego. Niekiedy hisłorya postępu iakoweyś fabrykacyi bardzo iest ciekawą i uczącą. Przebiedz choć po krotce główne usiłowania rękodzielników i mechaników,
iakie od czasu do czasu czyniono wdoprowadzeniu iakoweyś gałęzi prze
mysłu do wyższego coraz stopnia doskonałości, pewnie nie ostatni przy
nieść może słuchaczom pożytek.
Gdy uczniowie obowiązani uczęszczać na Technologią mechaniczną do
rozmaitych powołań kształcić się mogą, każdy z nich odpowiednich przy
szłemu swemu zawodowi wiadomości nabyć powinien. Przedmiot zatem
ten wykładany będzie w tym duchu aby wszystkim dogodzić. Gospodarz

* naydzie w tym kursie n ieicdnę skazówkę do lepszey surowych materya
łów uprawy, i stósownieyszego tychże przygotowania, skąd znacznie do
chody swe roczne pomnożyć może. Fabrykant lub rękodzielnik gruntowniey w nim poznawszy zasady swego zatrudnienia, nietylko współubiegania obawiać się nie}będzie, ale umiciąe rozumować i wolny od przesądów,
coraz wydoskonalać będzie swą sztukę, przez co iedynie tylko może
taniey i lcpiey od innych wyrabiać. W ogóle śmiało powiedzićć można,
iż oświeceni tylko rękodzielnicy zagraniczny przemysł na ziemię oyczymtą przenieść, utwierdzić i w narodowy zamienić potrafią.— Konstruktor
warsztatów obeznawszy się w tym kursie zwszystkiemi fabrykacji iak iey
jnanipulaeyami, nie wystawi machin dowcipnych ale zbuduie użyteczne.
Przedmiotem poszukiwań iego będą rzeczy podobne do osiągnienia, a ma
chiny wychodzące z iego pracowni, cechą doskonałości się odznaczą. Sło
wem będzie on razem Inżenierein i konstruktorem w właściwem znacze
niu tych wyrazów. r Zresztą nie wątpi uczący, iż iak wszystkie kursa tech
niczne, tak i wykład Technologii niech ani czney zaszczepi w słuchaczach
chwalebną dążność do tego co icst pożytećznem, i ustali w nich to przeko
nanie : iż bez naukowego «kształcenia niepodobna w praktyce, nawet miernych
uczynić postępów?
K.

Chemia, zastosowana do gorzelnie twa, piwowarstwa i innych
sztuk ip ścisłym z rolnictwem zostaiących związku.

Nic pospolitszego, iak słyszeć w teraźnieyszych czasach uskarżania się
właścicieli dóbr ziemskich, na niską cenę piodow rolniczych :gdy taniość ta,
nie pochodzi iedynie od przypadkowych i przemiiaiących przyczyn, aje po
naywiększey części skutkiem iest ulepszeń w rolnictwie poczynionych,
przez które, w wielu kraiaęh, do takiey ziemię doprowadzono żyzności, iź
dzisiay iuż kilkakrotnie obfitsze, aniżeli dawniey, wydaie plony; przeto
dla utworzenia nowych źrzódeł dla ich odbytu i podwyższenia ich wartości,
trudniący się rolnictwem, więcey niż kiedy, starać się powinni o zaprowa
d ź c i e sztuk mających na celu przetwarzanię i ulepszanie takowych płodów»
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Bo takich sztuk liczą się: gorzelnictwo, piwowarstwo, sztuTri wytłaczania i
czyszczenia olei ów - wyrabiania potażu - otrzymywania krochmalu - wydziela
nia cukru z buraków-robienia masła i serów it. d. Lecz aby sztuki takowe,
dla kraiów rolniczych <yie ważne, przyniosły przedsiębiorcom naj większe,
ile być może, korzyści, powinny być prowadzone z gruntowną znajomością
rzeczy: to zaś nic pierwey nastąpi, aż kicruiący niemi, obeznani będą z za
sadami, na których opieraią się wszelkie, w nich zachodzące, działania.
Wskazad i obiaśnie tak o n e zasady, przedmiotem iest Jmrsu niniejsze
go, w którym zarazem opisywać będzie uczący, manipulacje każdey sztuce
właściwe, i wszelkie okoliczności na pomyślność zakładów wpływające,,
iak się to widoczniey okazuie z poniźey umieszczonego wyszczególnienia
materyi, które w następniącym przechodzić zamierza porządku.
Rozpoczynaiąc swóy wykład od sztuki wypalania węgli, zastanowi się
naprzód Professor, nad rozmaitemi gatunkami drzew, pod względem ich
opałowey wartości.— Poczem wskaże: iakitn sposobem, bez znacznych kosz
tów, piece urządzić należy, i iak przy zwęgltniu postępować, aby zdaney
ilości drzewa, iak naywięcey i w najlepszym gatunku, węgli otrzymać m o
żn a— Następnie mówić będzie o smole i kwasie octowym, który przez destj7lacyą drzewa się otrzymuje: zastanawiając się nad każdemztychcial w szcze
gólności, opisze apparata do wyrabiania ich służące, iako też sposoby do
oczyszczania kwasu octowego używane. Nadmieni także, w iakich przypad
kach, ciała takowe, iako uboczne produkta przy wj pałaniu węgli, zbierane
byc mogą.— Daley wskaże sposobjr otrzymywania olejku terpentynowego;
tudzież żyw icy, i sadzy tak zwaney angielskiej^.
Gdy oleie roślinne, mianowicie: makowy, bukowy, rzepakowy, lniany
konopny i t. d. w tak wielkiey ilości używane są w sztukach i gospodarstwie
domowem , a sposoby udoskonalone ich wytłaczania i czyszczenia, mało do
tąd w kraiu naszym są znane; przeto nad niemi w szczegółach zastanowi
sięuczący. Itak zacząwszy od opisania machin do gniecenia ziarn używanych, mówić z porządku będzie: w iakich apparatach ziarna zgniecone przed
wytłaczaniem ogrzewać należy, i iaki stopień ciepła, podług natury ziar
na, tudzież użytku na iaki oley ma być przeznaczony, dla każdego z nich
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iest potrzebny.— Opisawszy daley prasy do wytłaczania olciti służące; tu
dzież Wskazawszy manipulacjo i wszelkie ostrożności, tey ważney sztuki
dotyczące się, wy!oży również szczegółowo, naynowsze sposoby czj7szczenia olei ów, tych mianowicie, które do pokarmów, pokostów i palenia w lam
pach, są używane.
PrZy rozgatiinkoWańiu olciów ze względu na ich użytki, zwróci szczególniey uwagę uczący, na olejr makowy, który, zpotrzebnemi ostróżnościami wydobyty, mógłby u nas zastąpić oliwę, tak iak ią zastępuie w całey
Francji pólnocney, w Alzacyi i niektórych okolicach Niemiec. — Za upo
wszechnieniem tego krajowego produktu, i ta ieszcze mocno przemawia
okoliczność, że i tak rzadko do nas oliwa wstanie czystym przychodzi,
iest ona powszechnie z tymże pomieszana Oleiem, iako nay więeey z nią, co
do smaku, podobieństwa maiącyn). — Oley z nasion bukowych, również do
pokarmów używany, mógłby utworzyć ważną galęż przemysłu dla miesz
kańców' okolic, w których znayduią się lasjr, w drzewa tego rodzaiu obfituiące: wszystko więc, co ma związek z i ego fabrykacją i przyczynić się
może do nadania mu pożądanych własności, będzie wył ozonem w kursie
niniejszym.
Po wskazaniu daley, które z ołeiów ńayWłaściwsźe są do palenia w lam
pach, opisze apparata i manipulacye, do wydobywania gazu do oświecenia
służącego, tak z olei u , iako też zwęgli kopalnych, i innych cia! na ten.
cel używanych; a zarazem porówna, pod iakiemi względami i wiakieh przy
padkach , gaz takowy, większe od olein, łoiu i wosku przy oświecaniu,
zapewnia korzyści. — Opisawszy następnie własności gum i żywic w han
dlu znayduiących się, wyłoży sztukę robienia lakierów' i pokostów, do po
wleczenia drzewa, płótna i innych przedmiotów służących — tudzież sztukę
robienia laku do pieczętowania.
Daleko iednak więeey, aniżeli dwom ostatnim sztukom, poświęci cza
su uczący, na opisanie sposobów wyrabiania potażu; produkt bowiem tenfi
w kraiu naszym, przy wielkiej', zwłaszcza w wielu okolicach, obfitości, i
nizkiey cenie opału, bardzo znaczne przedsiębiorcom tego rodzaiu zakła
dów przynieść może korzyści; tem bardziey, ż e , maiąc wielki za grani-

*ą odbyt, w każdym czasie spieniężonym byc może. — Opisuiąc rośliny, któ
re do wydobywania potażu z korzyścią użytemi byc mogą, zwracać szcze,
gólniey będzie uwagę, na zielne i takie, które małą maią wartość opalo
wą i na inne użytki misiey są przydatnymi. Poczem przeydzie do sztu
ki wyrabiania pas>śeni; w sztuce tey, wymieniwszy w krótkości tylko mcclianiczne operacye, zastanowi się obszerniey nad tą która ma na cejij kle
jenie: gdzie, po opisaniu nowego sposobu zaprawiania kleieni inassy par
pierowey w kadziach, wykaże iak ważne kleienie takowe przedstawia ko
rzyści, i że z tego względu , nad kleieniem w arkuszach, iak i ego w nayr
większęy liczbie papierni dotąd używaią, niezaprzeczone ma pierwszeń
stwo,
Sztuka wydzielania krochmalu z pszenicy, ziemiaków it. d. iakkolwiek
na pozór bardzo łatwa,wymaga wszakże wiele wiadomości, których brak,
przedsiębiorców, zwłaszcza większych tego rodzaiu zakładów, na znaczne
częstokroć straty naraża, a zawsze pozbawia ich wielu korzyści, iakieby,
przy stosownem w tey mierze postępowaniu, odnieść mogli: szczegółowo
więc przechodzić będzie uczący ntanipulacye i wszelkie okoliczności tego
wyrobu dotyczące się. — Następnie poda sposoby zamienienia go w cukier:
tp posłuży m uza przej ście do cukru z owoców, z którym powyższy niemal
zupełne ma podobieństwo. — Powiedziawszy, na czem polega wydzielani^
cukrii z owoców, zastanowi się nad czyszczeniem miodu.
Lecz gdy ani cukier z owoców7, ani miód, nawet doskonale oczy
szczony, uje może we wszystkich przypadkach zastąpić cukru krystalit
Kowanego, który iiiż wdzisicyszych czasach do niezbędnych liczy się
potrzeb, i którego konsumpeya, we wszystkich krajach, coraz bardziey się
powiększa, przeto wydzielanie cukru z buraków, który w niczem się nie
różni od tego, iaki się z trzciny cukrowey otrzymuic, zwrócić powinno uwagę mieszkańców tycji wszystkich kraiów, w których produkt icn, z ko
rzyścią wyrabianym być może. Gdy położenie kraiu naszego, naypomyśłnieysze pod tym względem cbieciiię skutki: uczący wyłoży zwszełkiemi
szczegółami tę nową i dotąd u nas nieznaną sztukę, która tem waźniey*est ^ kraju paszego, zp w na^śeiśleysz^m związku zrplqictwem zo~

iitaiąc przyczynie się dzielnie może do iego polepszenia , iak tego mamy
dowody we Franeyi, gdzie sztuka w mowie będąca udoskonalona uzyskała
iuż cechę użyteczności niewątpliwey, i z kaidj tu rokiem więcey liczy za
kładów.
Gorzelnictwo, które icst równie ważne dla kraiów rolniczych, będzie
także przedmiotem szczegółowego wykładu: opisze naprzód uczący suro
we płody do robienia wódki używane i wskaże, ile zdaney ilości każdego
z nich, alkoholu otrzymać można, dla osądzenia który z tych płodów, ma
jąc wzgląd na wartość ich w stanie surowym, naykorzystniey do przerabia
nia na produkt w mowie będący, przeznaczonym być może. Po wyłożeniu
daley manipulacji tey sztuki dotyczących się, zaymiesię objaśnieniem apparatów destylacyjnych, tych mianowicie, które naybardziey odpowiadają ce
lowi, i ostatnim dopiero czasom, winny swoie udoskonalenie.— A okaza
wszy następnie, ile udoskonalenia takowe, nietylko na ilość, ale zara
zem i na iakość maiącego się otrzymać produktu wpływają, poda sposobj7 naśladowania rumu, araku, wódek francuzkich, tudzież wyrabiania
rozmaitych likierów. — Tu także naywłaściwiej mówić mu wypadnie o oleykach lotnych.
Po wyłożeniu gorzelnictwa, przeydzie uczący do sztuki robienia piwa,
która tem więcey kray obchodzi, że produkt, jakiego ona dostarcza, w
klimacie naszym, do naj ważniejszych liczy się napojów, a przynaymniey
za taki uważanym być powinien. Jeżeli zaś nic ma on dzisiay, odpowia
dającego ludności odbytu, przyczyną tego iest, że maią tylko liczbę za
kładów w stolicy i różnych częściach królestwa wyjąwszy, w których, przy
robieniu piwa, trzymaią się mniey więcey zasad, iakie chemia podmie,
we wszystkich innych browarach, postępuią zupełnie empirycznie i bez
naymnieyszey znaiomości rzeczy. Możnaż się więc dziwić, że gdy w An
glii zkorca naszej7 miary, dobrze uprawionego słodu, otrzymuią około 60
garcy piwa mocnego (porteru), u nas nie wiednym browarze na prowinc y i, z takieyże ilości słodu, mało co więcey ciągną napoiu, który raczey
mixtura, aniżeli piwem nazwaćby można.-— Tey to zapewne okoliczno
ści, przypisać wznaczney części należy "wstręt najliczniejszej klassy
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mieszkańców krain naszego (Io tego napoiu i nieumiarkowane używani®
wódki, które, wielu nieszczęść w ich stanie, główną iest przyczyną.
Maiąc na względzie te wszystkie okoliczności uczący, sztukę w mowie
będącą w całej7 przechodzić będzie rozciągłości — Zacząwszy od położenia
browaru, dla którego nie każde mieysce iest równie przydatnem : mówić z
kolei będzie o wodzie, tudzież o ziarnach do robienia piwa używanych, a
mianowicie: o ich zmiękczaniu, wyrastaniu i zamienianiu na słód.
Daley opisze naystosownieysze urządzenie suszarni, i opal do suszenia
słodu naywłaściwszy.— Gdy drobniejsze lub grubsze podzielenie słodu,
wpływa także wiele na własności maiącego się otrymać piwa, przeto i machin czyli młynów do tego używanych, nie pominie uczący, równie iak źadnego ze szczegółów ściągających się do ilości i temperatury wody, maiąT
cey się użyć do wyciągu.»—Długość czasu przez iaki brzeczka wrzeć powinr
na, a nawet sposób w iakim to wrzenie się odbywa, ma także wpływ na do
broć przyszłego napoiu i nad temi więc okolicznościami zastanowi się bliżej
uczący: przyczem nadmieni również o ilości maiącego się dodać chmielu,
z zastrzeżeniem , iż ilość tą, podług mnieyszóy lub większej mocy piwa,
tudzież pory roku, w którey się to wyrabia, a nawet gatunku samegoż chmicr
lu , zmieniać się powinna — Jeżeli dotąd wymienione operacje wielkiej7 wymageią ścisłości i gruntownej' znaioiności rzeczy; niemniej umiejętnie po
stępować należy przy fermentowaniu piwa i ostatecznem iego sklarowaniu,
wszystkie więc okoliczności, do tego ściągaiące się, dostatecznie obiaśni
uczący.
Po tak szczegółowein wyłożeniu sztuki robienia piwa, nie trudno bę-*
dzie poiąć, na czerń polega różnica, między porterem, a piwem zwanem
el (ale) i innemi angielskiemi, a temi, które się w Czechach, Jfiawaryi i in
nych kraiach wyrabiaią: na wykazaniu właśnie tey różnicy, i krótkiem nad
mienieniu o sposobach zachowania tego napoiu, zamierza uczący zakoń-.
czyć tę sztukę.
Oprócz piwa, wyrabiaią nadto w wielu kraiach napóy z soku gruszek,
a szczególniey iablek, który u nas z nazwiska tylko iest znanj'. Gdjr ten
równie zdrowy iak przyiemny napóy, w niektórych okolicąch kraiu naszego,
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z wielką korzyścią mógłby by ć wyrabiany, i utworzyć nową gałęź przemysłu
dla trudniących się. rolnictwem, tem bardziey, że drzewa, które owoc do
robienia go wydaią, nie koniecznie w ogrodach lecz i na polach zasadzane
być mogą,, gdzie nieprzeszkadzaią bynayniniey uprawie zboża; przetoJ tę
sztukę obszernie wyłoży uczący: Opisze naprzód machiny czyli młyny do
gniecenia owoców służące— daley prasy do wyciskania soku używane a na
stępnie poda sposoby, iakich przy fermentowaniu, klarowaniu i t. d. soku tego
trzymaią się w Niemczech , tudzfeź we FrancyJ połnocney i A n glii, w któ
rych to kraiach, napóy w mowie będący, w bardzo wielkiey ilości, a w nie
których mieyscach w tak dobrym wyrabiaią gatunku, iż wina prawdziwe
naśladuie, do czego także używane są porzyczki, agrest i t. d. Po opisaniu
sposobów wyrabiania win takowych, tudzież miodu (do picia), zastanowi
się nad robieniem soków z owoców, iako też konfitur i t. d. — poczem wy
łoży sztukę robienia octu ze zboża? melasu i owoców.
Wyrabianie i pieczenie clileba, iakkolwiekza bardzo łatwe i proste rze
miosło j, pospolicie iest uważane* iest przecież sztuką na chemii zasadzaiącą
się, a zatem bez iey znaiomości, umieiętnie prowadzone być nie może. A
lubo empiryczne wiadomości i nabyta wprawa w wykonywaniu mechanięz-r
nych działań, mogą w pewnym względzie zastąpić umieiętność dokładną,
nic są iednak wystarczaiącedo iasnego wytłómaczenia licznych, w tey sztu
ce zdarzyć się mogących zjawisk, i do usunięcia szkodliwego wpływu nie
których z pomiędzy nich: bez czego, gdy nie można być pewnym pomyślne
go wypadku, udanie się wyrobu, do naypierwszych potrzeb należącego, tra
fowi iedynie przypisać należy.— Tą uwagą powodowany, uczący i tę sztu
kę , ile ważną, tyle z zasad imało znaną, obszerniey wyłożyć zamierza.
Niemniey szczegółowo opisze sposoby robienia masła i serów, które to
osta tn ie u nas, z powodu mniey stosownego postępowania przy ich wyrabia
niu , nie maią odpowiednego ludności odbytu ? bo w małey ilości, i to przez
pewną tylko klassę mieszkańców, bywaią używane; gdy tymczasem wSzwaycaryi, Francyi, Holandyi, i Anglii, bardzo w ażną gałęź przemysłu stanowią,
i fabrykacja ich słusznie do naydzielnieyszych podpór rolnictwa policzyć
jiię może.

( «0 )
W końcu nadmieni uczący o sposobach zachowania w stanie świeżym
wszelkiego rodzaiu ogredowin, tudzież owoców mięsistych i innych artyku
łów, do pokarmów używanych: wskaże niemniey, iakim sposobem składy na
zboże i mąkę urządzone być powinny, aby artykuły te, przez czas znacznie
długi, mogły się w nich zachować, będąc usunięte od wpływu wilgoci, a za
razem zabezpieczone przeciw żarłoczności owadów, które dłuższemu zacho
waniu się zboża, zwłaszcza w większych ilościach, są również na przeszko
dzie.
Gdy dobroć każdego z wyżey wymienionych wyrobów w szczególności,
iako też stosunkowa iego ilość, iaka się z daney ilości, surowego płodu
otrzymać może, zależy w znaczney części od innieyszey lub uiększey do
broci, samegoż surowego płodu; przeto nauczaiący, przy każdey sztu
ce, podawać będzie sposoby, za pomocą których przekonać się można,
0 istotney, maiących się użyć płodów, wartości. I tak mówiąc ooleiach,
wskaże iakie są cechy po których poznać można dobroć maku, rzepaku,
lnu i ile z korca n. p. każdego z tych ziarn da się wytłoczyć oleiu — Nad
samą nawet uprawą lnu zastanowi się w krótkości dla wykazania iak postę
pować należy, przy zasiewie tey rośliny, tudzież dałszeni iey pielęgnowaniu
1 zbiorze, maiąc na celu otrzymanie z niey dobrego gatunku włókna, a iakie
znowu zachować ostrożności, zamierzaiąc zebrać w wielkiey ilości i dosko
nałe ziarna. Doświadczenie bowiem pokazało, źe chcąc oba te płody z iedney
ciągnąć rośliny, ieden z nich koniecznie iest podleyszego gatunku, a naypowszechniey ani włokno, ani ziarno nie posiada pożądanych własności.
Opisuiąc sztukę wydzielania cukru z buraków, nie może również po
minąć szczegółów dotyczących się uprawy tey rośliny; uprawa bowiem ta
w tak ścisłym zostaie związku zsaiuąż fabrykaeyą, iż od umieiętnego iey
prowadzenia, po większey części pomyślność tego rodzaiu zakładów zależy.
Przy piwowarstwie zastanowi się nad gatunkami ziarn zbożowych do
robienia słodu'używanych, i obiaśni, ile natura, położenie i uprawa grun
tu, na którym takowe wzrosły, wpływać może na ich własności i iakie z
tego powodu ostrożności zachować należy w wyborze ich i kupnie, na uzytek w mowie będący.— Wskaże także sposoby ocenienia wartości chmie-
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lu , która może byc znacznie większą lub mnieyśżą, podług- tego z iakich
gruntów chmiel pochodzi, tudzież iak był uprawiany i przechowywany.
Dobrze o tey prawdzie przekonani są znawcy, i dla tego produkt ten czę
stokroć z odległych sprowadzaią okolic, pomimo to że cena icgo wmieyscu daleko iest niższą.
Wreście mówiąc o robieniu iabłeczniku i win kraiowych, opisze ga
tunki owoców które na ten cel uźytemi byc mogą,, a oraz poda stosunki,
w iakich gatunki takowe mieszać potrzeba, chcąc otrzymać słodszy, lub
też mocnieyszy a zarazem diużey zachować się mogący napóy.
Nadto gdy napoie, i inne przedmiot kursu tego stanowiące wyroby
bywaią częstokroć, iuż to przez niewiadomośc, iuż też przez kary godną
chciwość zysku zafałszowane, przez co nietylko prawdziwa ich wartość
się zmnieysza, ale co gorsza, staią się mniey przycłatnemi do użycia, nie
kiedy nawet dla zdrowia niebezpiecznemi / nauczaiący wskaże przy każ
dym produkcie ciała, które na ten niegodziwy cel używane bywaią, a oraz
poda sposoby, za pomocą których takowe wyśledzone byc mogą.
J. Chemia zastosowana do Farbierslwa, Garbarstwa,j M ydlar-

slw a , Jabryliacyi lali nazwanych wyrobów chemicznych.
Przedmioty kursu tego, aby z korzyścią słuchanemi bydź mogły, wymagaią dokładney znajomości Chemii teehnicziiey, aIilbo przeznaczone są
dla uczniów trzecio i czw artoletnicb, a zatem tych którzy iuż poprzednio
chemii ogólney słuchali, wszakże trudniący się wykładem naukowym tych
gałęzi przemysłu, za nieodbicie potrzebnem uważa powtórzenie w części
przynaymniey, tak chemii nieorganiczney iako też i organiczney. We
wstępie więc samym po daniu w yobrażenia o zasadach chemicznych, których
w całym swym kursie trzymać się zamyśla, zaymie się zwiększą ścisło
ścią iak w chemii ogólney tcehniczney mieysce mieć może, opisaniem ciał
i ich połączeń tych tylko, które bezpośredni związek z głównemi przed
miotami późniey wyłożyć się maiącemi mieć mogą, aby tym sposobem
uniknął ich opisu szczegółowego wtenczas, kiedy o ich zastosowaniu mó16
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wid wypadnie. Tym to sposobem traktować będzie mianowicie o powietrzu ,
wodzie, chlorze i iego połączeniach* o potażu i sodzie sztuczney, i niedokwasach Manganczu > o Ammonii , kwasach i solach tak organicznych iako
i nieorganicznych ( liiywanych w sztukach); o pierwiastkach farbuiących i
ich zrzódle; daley otlustościach roślinnych i zwierzęcych, ich topieniu,
czyszczeniu i wyrabianiu świec, o m ię śie , skórach i kości i wyrobach z
nich, iakoto: galarecie, kiciu, węglu zwierzęcym i fosforze. Nakonicc o
urynie i z n i e y robionym Salmiaku i kwasie benzoessowym, tudzież o ro
gu , włosach, krwi i tworzeniu z nich prussyanu źelezistego potażu i błę
kitu pruskiego (Berlinerblau).
* '•
W y k ł a d ten zarazem obcym owad będzie STodki poznawania stopnia
czystości ciał o których mowa, a że podawane różne sposoby otrzymywa
nia ich w znacznych ilościach, popierane doświadczeniami o ile stan ninieyszy tymczasowego laboratorium pozwoli, łącznie z obliczaniem wydat
ków i zysku, dokładnie dać mogą wyobrażenie tey gałęzi przemysłu; mnie
ma przeto nauczaiący, i i wstęp takowy nietylko przygotowniczym, ale
i dla tak nazwanych produktów chemicznych dostatecznym będzie.
Po takowem ukończeniu wstępu rozpoczętym będzie:
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I* K urs naulii Farlierstw a *
Nauka ta prócz ogólnego wyobrażenia o kolorach pod wfcględeto fizy
cznym, z natury rzeczy saiftey trudnie się powinna.*
a) tak poznawaniem gatunków ciał, iakie podlegad mogą operacjom
farbierstwa, iako też
b) Okolicznościami w iak ich ciała na siebie dzialaią, tudzież
c) Zjawiskami mogącemi mieć mieysce w czasie samego ciał na siebie
działania, nakonicc
d ) własnościami połączeń z zafarbow ania wynikłych*
Z tego więc względu kurs ten obeymować będzie.
1* Przygoto iranic materyi (etoffe), to icst wszystkich tych, które są zło-*
ioiie %wełny, iedwabiu, bawełny, lnu i konopi. Mowa tu zatem będzie
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iuetylko oczyszczeniu i bieleniu wełny i iedwabiu, ale nadto osmalaniu bar
wy materyi bawełnianych, iuż utworzonych, o moczeniu lnu i konopi, a
nadewszystko też o ich bieleniu tak naturalnem czyli roszeniu iako też
chemiczneui. Część tę roboty nauczaiący za nader ważną uważa, i dla
tego zamierza sobie z nay większą ścisłością krytycznie przechodzić wszyst
kie dotąd znaiome sposoby bielenia i doświadczeniami przekonać, które
z nich na pierwszeństwo w kraiu naszym Zasługuią, a które przesądem tyl
ko ugruntowane i przeciwne zakwitnięciu tey ważney gałęzi przemysłu
naszego, zwalczyć należy.
2. Utwierdzenie na tychże materyach wszelkiego gatunku łączników
( mordans) i uwagi ogólne nad temiż łącznikami.
3. Utwierdzenie na tychże materyach istot farbuiących, lub zafarbowa
nych tak organicznych iako też mineralnych.
Dla uniknienia powtarzali, wykład tey części odbywać się będzie w
porządku nie materyy lecz kolorów, i tak po sposobach utwierdzenia ko
lorów poiedynczych, iakieńii będą żółty, czerwony i niebieski, nastąpi far
bowanie kolorami z dwóch poiedynczych złożonemi, daley czarnym i bru
natnym czystym, daley płowym ( fauve) , nakoniec mowa będzie o kolorach
które są wypadkiem wielu kolorów poiedynczych.
Wyłożywszy tym sposobem całe farbierstwo w kolorach iednostaynyeh
(unieś) przystąpi nauczaiący do naywaźnieyszey i zarazem nayżawilszey
części farbierstwa, to iest kolorów drukowanych, tak na materyach weł
nianych, iedwabnych iako też bawełnianych. Mówić będzie nadewszystko
o fabrykacyi perkalów drukowanych (toiles peintes), a w tey opisze nietylko wszelkie manipulacye chemiczne, iakiemi są: przygotowanie samey ma
teryi do druku, przj7sposobienie łączników (mordans) i wyboru środków ie
zagęszczaiących, wydzielanie pierwiastków farbuiących lub tworzenie ich
przez połączenia, iako też ważność wyboru kolorów w miarę okoliczności
co do gatunku, ich cząstkowe niszczenie (enlevage), tudzież wyfarbowanie, i czyszczenie druków; ale nadto zastanawiać się będzie nad częścią
mechaniczną fabrykacyi w ścisłym związku Z poprzedzającą będącą, i od
którćy często udanie się roboty zależy, iakiem iest samo drukowanie, for-
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mami ręcznemi, blachami miedzianneini lub walcami, tak łączników (mor
dans) iako też kolorów tak nazwanych fałszywych (couleur d’application)
i sposoby utwierdzania ich za pomocą pary wodney (steam colors).
4. Wpływ działaczów ogólnych na materye zafarbowane, iako to ciepła,
światła, kwasorodu czystego, powietrza atmosferycznego i nakoniec pró
by maiące na celu ocenienie trwałości pierwiastków farbuiących na mate
ryach zafarbowanych.
5. Uwagi ogólne nad farbierstwem tak pod względem fizycznym iako
teź i chemicznym.
6. Kurs ten farbierstwa zakończony będzie analizą farbierską, którey
przedmiotem iest rozpoznanie iakości
a) pierwiastków użytych do zafarbowania materyi;
b) ciał które im służyły za łączniki (mordans).
[I. Garbarstwo

( trzyślertie).

Część kursu tego pod względem naukowym uważana, tem waźnieyszą dla przemysłu bydź się zdaie, im mniey znaiome i niepewne prawidła,
na których zwykle iest gruntowaną. Wychodząc więc z tey zasady: że
wtenczas tylko ciało złożone dobrze poznać i stan iego ocenić można,
kiedy części iego składowe, i wzaiemne na nich działanie dokładnie iest
znal om em , zamierza sobie nauczaiący nim do fabrykacyi skór różnego
rodzaiu i gatunku przystąpi lód. śledzić wszystkie własności iakie sztuka
We względzie garbarstwa posiada, a mianowicie:
a) tak nazwanego garbniku obficie w naturze się znayduiącego iako tci
tego , który sztuką iest utworzony, tudzież
b)i skóry świeżey niewygarbowaney ( peau verte) nakoniec
c. ) Połączenia obu czyli skóry iuż wygarbowaney.
Stan dotychczasowy chemii organiczney wielkie zapewnie w dopięciu ce
lu tego przedstawi trudności, w kierowaniu więc doświadczeniami szukać
należy pomocy, iaką namFizyologiai Anatomiiaporównacza udzielić zdołaią*
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2
re. Po ukończeniu tym sposobem teoryi Garbarstwa! utworzeniu iedńości
do którey wszystkie dalsze prace i skutki ich/to iest wyroby odnosić i poró
wnywać będzie można, rozpoczętą zostanie nauka właściwego Garbarstwa
(nauka trzyślenia), w którey prócz przejścia tak roślin krafowych, dostarczaiących materyału garbarskiego (czyli trzyśla), iako też istot przedmio
tem garbarstwa bydź mogących, wyłoźonerni będą wszystkie sposoby wyprawia
nia skór podeszwianych iako roboty w caley tey nauce nay ważni eyszey, i zara
zem zastanowi się, ile z nich kaźden względnie do kraiu naszego na naślado
wanie lub zmianę zasiuguie. Nadto przeydzie nauczaiący wszelkie poprawy ia
kie w ostatnich czasach w tey gałęzi przemysłu iuż porobione b jły , i te które
dotąd tylko proponowane, lub też te które dla braku gruntownych znaioiności
nauki ostać się w zastosowaniu nie mogły; daley zastanowi się nad środkami
ulepszeń iakie nam nauka chemii co do oszczędności tak w czasie iak wmateryale podać może.
3cie. Teorya działań dotychczasowych dobrze zrozumiana wielce ułatwi
poznanie fabrykacji skór tak nazwanj^eh zwierzchnich i siodlarskich (cuirs
&la cham). Tu także krytycznie opisywane będą pod względem naukowym
wszelkie dotąd używane manipulacye, i zmiany iakimby korzystnie uiedz
m ogły, tak co do samey części chemiczney, iako też i mechanicZney, w któ
rey tylko cel i skład organów działaiących wyłoźonerni będą, zostawuiąc sto
sowne ich rozłożenie nauce o budownictwie machin. Część tę nauki zakończą
uwagi nad sposobami używanemi w przyprawie skór (Corroyage Zurichtcrn)
o tyle, o ile te wpływać mogą pod względem chemicznym na wartość wewnę
trzną tego rodzaiu wyrobów.
4 te. Lubo wyprawa Safianów polega nateyże samey co i powyższe roboty
zasadzie, bacząc iednaknato iż sztuka farbowania i przyprawiania (corroya
g e) naygłówuieyszą w tey gałęzi przemysłu graią rolę, oddzielnie zatem
część ta od garbarstwa traktowaną będzie. Nadto zwróci nauczaiący uwagę
na różnicę tak codo natury iako też sposobów fabrykowania Kordubanów.
Na tein zakończy się właściwe garbarstwo (czyli sztuka trzyślenia).
5 te. Dla dopełnienia iednakże tey dla kraiu naszego ważney nauki wyło
żone zostaną nadto wszelkie sposoby wyprawiania skór tak’grubych iako też
17
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cieniach za pomocą ałunu czyli roboty białoskórniczc, daley zamszownlctwo, a nakoniec fabrykacya pargaminu i tak nazwanego Szagrynu (chagnu j
-

III.

Mydlarstwo,

Słuchaczom obeznanym ćtobrze z prawidłami chemii technicznóy w o
wstępie wyiożonemi, łatwo będzie poiąć gruntowne zasady tey sztuki i prze
konać się po iak zawiłych manowcach dążą często inniey oświeceni prakty
cy, do celu, do którego znaiotność chemii tak krótką i pewną prowadzi dro
gą. Po wyłożeniu więc środków naukowych iakie tey fabrykacyi w pomoc
póyść mogą i po daniu dokładnego wyobrażenia o naturze mydła pod wzglę
dem chemicznym doskonałego, przystąpi nauczaiący do opisu fabryk naj zna
komitszych, i wskaże w czem każda z nich celuie, lub czego icszcze iey nic
dostaie, zastanawiać się oraz będzie nad drogą iakiey się trzymać wypada ,
aby fabrykacya tego wyrobu w wielkich ilościach naykorzysthiey wykonywa
ną bydź mogła.
Mówić nadto będzie o mydłach twardych iakiemi są mydła białe, marmurkowe, i żywiczne, tudzież o rzadkich czyli mydłach oleiowyeh, nako
niec o mydłach tak nazwanych goto wal nianych (savon de toilette), do których
należyd będzie i mydło przezroczyste, tudzież mydła używane do wywabiania
plam z materyi zafarbowanych.
t
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Pracownia chemiczna dla Kursu tego urządzić się maiąca podą zapew ne
naylepszą sposobność dla uczniów stałych mierzenia swych sił naukowych
wobliczaniu kosztów i proiektowaniu zakładów fabrycznych; nadto spraw
dzeniu tego co albo w ciągu kursu mówionęm lub uskutecznionym było, ą
nadewszystkoteż nabycia pewney wprawy na pozór tylko mechaniczney, bez
ktorey wszakże żaden politechnik obyć się nie może, nietylko w wykonywa*
niu prac własnych, ale nawret, nie potrafi sądzić i kierpwac robotami tych,
którym z czasem pomysły swe do wykonania porucza. Nadto uczęszczanie
do fabryk tak w Stolicy iako iey obwodzie będących, uzupełni to wszystka
na czem w praktyce laboratpryyney zbywać może.—
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Chemia zastosowana do Hutnictwa.

Kurs chemii specyalney, obeymuiący wyroby, któreby można ogólnem
wyrażeniem wyrobów hutniczych oznaczyć, zawierać będzie kilka oddzia
łów , z kórych każdy zostanie poświęconym odmiennemu rodzaiowi fabryka
tów, i sposobów ich produkcyi — zaymuie on wytapianie metallów w wielkich
ilościach, czyli tak nazwaną M etalłurgią , fabrykacyą szklą, kryształów;
porcellany i faiansów, palenie cegły i wapna, gdzie zarazem dołączy się na^>
uka o cementach wapiennych.—
Wrozwiianiu każdego z tych szczegółowych oddziałów', poda uczący spo
soby rozpoznania gatunku matcryałów używanych, ich przysposobienia i oce
nienia dobroci; wskaże szereg opcracyi, które fabrykat do wykończenia swe
go przechodzić powinien, i zastosuie wiadomości w teoryi czerpane, które
by obiaśniły ich bieg, i iakie wykonywaniem ich osiągnąć się maią cele. Sta
rać się będzie kurs ten uczynić ile można praktycznym, okazuiąc przy wy
kładaniu właściwych ródzaiów fabrykacyi, doświadczenia że tak powiem za
sadnicze; w opisie zaś działań, które zwykle na wielkich tylko odbywaią się
ilościach, i niczawsze mogą bydż w laboratoryach powtórzonemi, mówiąc o
szczegółowych manipulacjach, odw oła się do naocznego przekonania o ich wy
konywaniu, w właściwych zakładach przemysłowych.
Z porządku przedmiotów, które maią bydż traktowanemi, nayprzód zaymie się uczący, wyłożeniem Metallurgii, w którćy mówić będzie obszernióy
o fabrykacyi żelaza, ołowiu, miedzy, cynku; innezaś motalłe, chociaż pozna
nie ich równie do tey umieiętności należy, lecz rzadko wTsztukach używa
ne lub wkraiti naszym nieznayduiące się, i z tego względu mniey dla techni
ka ważne; przeydzicmy w krótkości, wskazuiąc tylko ogólowo procesa ich
otrzymywania; wymieniaiąc iednak użycia do iakich własnościami swoieuli zastosować się daią.
Oszczędzaiąc tym sposobem czas na wykład Metallurgii przeznaczonóy,
zamierza uczący przeyśdź nayobszerniey fabrykacj ą żelaza; nie tylko bo
wiem przedmiot ten, iest iednym z nayważnieyszyeh dla naszego kraiu bo_
gatego w rudy żelaza, ale nadto zawiera on wiele właściwych sobie szczegó-
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łów, na które wzgląd mieć należy, wprowadzeniu całego processu, aby otrzy
mać produkta żądaney dobroci.
Fabrykacją żelaza uważać będziemy w trzech głównych iey pery odach.1) Co do otrzymania surowca, (Roheisen, fontc)
2 ) Stali.
3) Żelaza kowalnego (geschmidetes Kisen, fer malleabe)
Przed wskazaniem manipulacy i prowadzących do otrzymania żelaza w tych
stanach, wyłożą się wiadomości przedwstępne: o własnościach fizycznych
żelaza czystego i połączeń iego z węglikiem - o wpływie iaki wywicraią
Wysokie Temperatury - o zachowywaniu się z rozmaitemi ciałami, awszczególności zkwasorodem, wodą, węglikiem, fosforem, siarką i innemi metallarni. O rozmaitych gatunkach rudich przysposobieniu przed topieniem się.
Nadto: gdy traktowanie rudy ,wwytapianiu,zawisło od iey gatunku i części obcych, które iey tow arzyszą, w skaże uczący sposoby używane do iey
rozbioru - to iest: oznaczenia ilości żelaza, i innych ciał które znayduią się
w rudach domieszane, lub \\r związku chemicznym, i maią bydź stosownemi
środkami oddzielone - albo bytnością swoią wplywaią na dobroć otrzymy
wanego produktu, i z tego względu nie mogą bydź dla hutnika oboiętnemi.
Przychodząc do wytapiania rud, w skaże się gatunki inateryałów palnych,
które są uźywanemi - ich przysposobienie - środki otrzymania wysokiey
temperatury, potrzebney do stopienia mieszaniny w re dukty i będącey, co
poprowadzi do wskazania składu miechów i naznaczenia ilości powietrza,
tudzież iego prędkości ziaką ma bydź wcisniętem do pieców, uźywaiąc ró
żnych gatunków materyalów palnych.—
Opisze się budowa pieców wysokich (Hochófen ) - prowadzenie ich biegu,
wskaże różnice surowców,, w rozmaitych iego stanach otrzymywanych; wy
mienią się charaktery i własności iakie surowiec posiadać winien,aby był zda
tnym do odlewówr- fabrykacji stali, etc:-da się poznać skład pieców służących
do przetapiania surowca, i dołączy się wiadomość o odlewach.—
Poznawszy sposoby prowadzące do produkcji surowca, rozbierzemy
processa, za którjrch pomocą zostaiepozbawionym węglika, i powraca do stanu
żelaza kowalnego, odzyskuiąc własności które go czynią tyle uźytecznem w
rolnictw ie i rękodziełach. — Mówić potem będzie uczący: o świerzeniu (Fri-
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schcn) w ogniskach ( Herd) zwyczaynych - następnie wskaże proces właściwy
piecom płomienistym, opisując go we wszelkich szczegółach, któreby cały iego
bieg dokładnie wystawid mogły.
Mechanizm używany w hutach żelaznych, dp wyrabiania blachy, sztab,
drutów, lubo należy właściwie do wykładu mechaniki, wszakże przy opisie
processów chemicznych współdziałaiącyeh, wskażą się rodzaie machin, ich
wżycie, zostawuiąc wyprowadzanie prawideł ich konstrukcji i skutków
mechanicznych właściwemu kursowi.
Wfabrykacyi stali, uważać będziemy wyrabianie stali naturalney (RohBtahl) cementowey i laney [Gusstahl, acier fondu).
W hutnictwie ołowiu, wskaże uczący gatunki rud które zostaią wytapiąnemi, sposoby ocenienia ich zasobu (Gehałt) i oznaczenia drogą dog
matyczną, czylj ojów z nich otrzymany zawiera w sobie srebro łub zło
to razem z tymże metalem, w iakiey ilości it.d. Mówiąc o processio hu
tniczym, przeydzie topienie w piecąch szachtowych ( wKrumm-ofen, Hoehofen, Halbhochofen) używane w Węgrzech, W. X* Badeńskiem, i Harcu;
w piecach płomienistych ( jFlammenofen) sposobem zaprowadzonym w hur
tach Karyntyi, Anglii'? i Bretanii, opisze budowę tych pieców, i wytłómaczy teoryę dwóch oddzielnycjh metod traktowania ołowiu: to iest: robo
ty strącenia ( Niederschlagsarbeit) tudzież roboty prażenia (Rostarbcit).
Po przejściu operacji prowadzących do otrzymania ołowiu, wskażą
się środki oddzielenia zawartego w nim srebra przez Odciąg (Treibarb c it ) ; nakoniec gdy w srebrze z rudy otrzymanem, znaydować się może złoto,
opisie się oddzielanie tych metalów, drogą mokrą lub suchą.
W traktowaniu rud miedzi zastanowi się, podobnież iak ppzy rudach
ołowiannych, nayprzód nad wytapianiem rud czystych, a następnie zay?
mie się traktowaniem Czarnomiedzi ( Sehwartzkupfer) srebro zawieraiącey,
wskazuiąc process odsączenia ( Saigerpvocess, liquation) używany w Węgrach
i Harcu niższym.
Po ukończeniu oddziału metallurgicznego, przeydzie uczący do fabry
kacji szkła, porcelany, faiansów i t, d. — 'Wyroby te, są ważnym
przedmiotem przemysłu krajowego; posiadamy bo wieją materyały do
18
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produkeyi szkła IfaiansóW, a zbliższóm poznaniem płodów riasZey ziemią
może będą mogły rozwinąć się i inne gałęzie tego rodzaiu fabrykacyi,—
W kursie hutnictwa szklannego, wskaże uczący sposoby poznawania ma*
teryałów ogniotrwałych, służących do budowy pieców ., lub naczyń w których
odbywa się topienie mieszaniny - - opisze własnosci ciał szkło wydaiącychj
co da mu powód do mówienia: o krzemionce, sodzie, potażu, wapnie, niedo-^
kwasie ołowiu - o niedokwasach szkło kolorujących i t d - Zastanowi się nad
składem mieszaniny na szkło, do rozmaitych wyrobów' przeznaczonej-- nad
robieniem szkieł z nicdokwasami metalicznemi, czyli tak [nazwanych kry
ształów, i szkieł naśladuiących kamienic drogie. - Wskaże budowę pieców', i pro*
ces s iak i się wykonywa, gdy mieszanina zostaie topioną-da poznać materyały palne które mogą bydź użytemi i p.
W fabrykacyi porcelany, opisze uczący własności tego fabrykatu, i ma*
teryały które wchodzą do iego składu. - Następnie mówić będzie o ich przy*
sposobieniu, opisuiąc młyny służące do roztarcia, i wymieni stopniami
w niektórych fabrykach używane.-— Gdy iednak przepisy te są tylko lokal*
nemi, i nie mogą służyć dla fabryk innych niateryałów uży waiących, przeto wię*cey zważać będzie na wskazanie prawideł, które zachow ać należy w do*
borze i składzie mieszaniny, aby otrzymać wypadki zaspokaiaiące* Po
przejściu tych nayważnieyszych części, mówić będzie o budowie pieców
do wypalania używanych, o składzie polewy, o przysposabianiu i utwierdzaniu
kolorów metalicznych i lustrów.
Podobną metodą iak wyźey, przeydZie uczący robienie faiansów i gdy
fabrykacya ich łatwiey może aniżeli porcelany, potrafi się U nas rozwi*
nąe, przechodzić będzie szczegółowo, operacye prowadzące do otrzyma
nia tego wyrobu.—-Zastanowi się przeto nad gatunkami ziem używanych;
wskaże ich charaktery, sposoby rozbierania, opisze ich przysposobienie, wy*
rabianie, wypalanie naczyń urobionych, przygotowanie polewy it*d.
W prow adzeniu iakiegokolwiek processu hutniczego, ważnóm iestpozna*
wanie materyałów z któremi ma się do czynienia, i produktów w rozmai
tych manipulacyach otrzymywanych, nieodzowną przeto staic się analiza
chemiczna, która prowadzi do poznania ich składu. W tym celu ćwiczytf
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się będą mogli uczniowie stali, w rozbiorach rud, gatunków ziem , pro
duktów hutniczych i rozmaitych wyrobów* skoro usposobienie się w wia
domościach potrzebnych i urządzenie laboratoryum chemicznego, pozwo
li przedsięwziąć ćwiczenia tego rodzaiu.

1. Garbiński Kaietan Dr. filozofii Członek T, Ii. P. N. Professor K. W*
U. Dyrektor szkoły przygotowawczey do instytutu politechnicznego,
wykłada kurs arytmetyki i algebry niższey stosowaney, nadto naukę
utrzymywania xiąg kupieckich, i naukę owexlacb i wexlarstwie.
2. Bernhardt August Mr. filozofii, Professor szkpły przygptowawczey do in
stytutu politechnicznego, wykłada Technplogią mechaniczną i Jcojnetryę opisującą.
3. Gołoński Andrzey Mr, budownictwa i miernictwa, Professor K. W. U.
Pro. szko. przj got, wykłada kurs architektury cywilney i proiektpwań
architektonicznych, nadtp wprawia uczniów w rysunki architektoniczne.'
4. Hann Antoni Mr. filo. Professor szkoły Przygp. do Insty. P oli,, wykła
da chemią stosowaną do garbarstwa, farbierstwa, inydlarstwa i produ^
któw chemicznych, a nadtp w półroczu djrugiem chemią ogólny prga-»
niczną.
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5. Janicki Stanisław Dr. filo. Professor szkoły P. I. P. wykłada mechani
kę racyonalną, mechanikę techniczną ogólną i mechanikę Anality czną*
6» Koncewicz Jan Mr. filo. Professor szkoły P. I. P. wykłada chemiią za
stosowaną do wyrobów roślinnych i fizykę.
7. Kaczyński Paweł Mr. filo. Professor szkoły P. I. P . wykłada Budo
wnictwo machin i rachunek wyższy.
8. Kunat Stanisław Mr. prawa i administracji, Professor K. W . U. wy-'
kłada bezpłatnie kurs ekonomii przemysłowcy.
9. Lieder Franciszek, nauczyciel szkoły, wykłada naukę ięzyka niemie
ckiego.
10. Pawłowicz Marek Dr. filo. Członek T. K. P. N. Dyrektor gabinetu
mineralnego i P. w K. W. U. P. Uniwer. Professor szkoły przygotowawczey wykłada historyą naturalną techniczną.
11. Piwarski Jan Konserwator rycin w7 bibliotece publiczney, Profes
sor szkoły P. I. P. wprawia uczniów instytutu we wszelkiego rodząiu rysunki ręczne.
12« Szyrma Chrystyan Dr. filo- Członek T. K. P. N. Professor K. W . U*
nauczyciel szkoły, wykłada naukę ięzyka angielskiego.
13. Smolikowski Jan Mr. filo. Inspektor Jeneralny Bud. Wod. Professor
szkoły P. I. P. wykłada kurs o spławianiu rzek i wprawia uczniów
w rysunki inżenierskie.
14. Urbański Teodor, Inspektor Jeneralny budowli wodnych, Professor szko
ły P. I. P ., wykłada kurs kommunikacyy lądowych i wodnych.
15. Zdzitowiecki Seweryn Mr. filo. Professor szkoły P. I. P. wykłada che-*
miią stosowaną do wyrobów hutniczych^ i nadto w pierwszem półroczu,
chemiią ogólną nieorganiczną.
16. Wyleżol Antoni Mr. filo. wykłada kurs ieometryi niższey, i kurs al
gebry wyższey.
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I. TECHNICY NIŻSI.

a. Pierwszoletni.
1. Dulęba Alexander.
2. Fontana Makary.
3. Gołębiowski Ludwik.
4. Grofe Robert.
5. Deputowski Jan.
6. Jaquemart Romuald.
7. Kruszyński Wiadysław.
8. Kessler Henryk.
9. Karpowicz Floryan,
10. Lange Joachim.
11. Kamiński Leonard.
12. Łuciejowski Woyciech.
13. Maryewski Alexander.
14. Malinowski Norbert.
15. Netrebski Jan.
16. Nierwiński Antoni.
17. Piętkowski Ludwik,
18. Piątkowski Mikołay.
19. Ramio wski Gustaw,
1.
2.
3.
4.

20. Skarżyński Bronisław'.
21. Skryński Walenty.
22. Szteinbock Leopold.
23. Seydlitz Józef.
24. Smyczyński Emilian,
25. Stalewski Michał.
2G. Sapiński Macicy.
27. Schwartz Jan.
28c Tokarski Walenty,
29. Ulidowski Franciszek.
30. Wyczalkowski Stanisław.
31. Wilczewski Alexander,
32. Winnicki Romuald.
33. Łącki Seweryn.
34. Zaremba Stanisław.
35. Zolopiński Jan.
30. Zimara Grzegorz.
37. Zieliński Marcel.
38. Zenon Geysztor.
b. Di?■u golełni .
5. Machnacki Maxymilian.
6. Siennicki Franciszek.
7. Smolski Onufry.

Ciołek Paweł.
Hoyer Franciszek,
Ii urei la Teofil.
Molier Karol.
Ogół tephników niższych wynosi 45»

II. TECHNICY 'WYŻSI.

A

ODDZIAŁ m Ź E N IE R Y I.

a. Pierw szol etui.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0.

Chrzanowski Jan.
Dembowski Henryk.
Dylewski Leon.
Faliński Stanisław.
Gerreth Antoni.
Galle Alexander.
Horoch Felix.
Held Alexander.
Ignatowski Franciszek.

10. Jański Antoni.
11. Jedliński Hieronim.
12. Jahn Franciszek.
13. Kromer Fryderyk.
14. Konkowski Józef.
15. Kowalski Adam.
16. Lewiecki Stanisław.
17. Szymanowski Romuald.
18. Szodkie Franciszek.

b. Drugoletni
3. Łakomy Ludwik.
4. Wy socki Jakób.

1. Kozłowski Ludwik.
2. Niwiński Mikołay,

c. Trzecioletni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Belir Stanisław.
Cygański Marcelli.
Bogusławski Stanisław.
Bayer Maciey.
Fleury Alexander.
Grabowski Antoni.

7.
8.
9.
10
11
12

Kulczycki AcSam.
Krzyczkowski Ignacy.
Przewódowski Jędrzey
Rogiński Jan
Sławęcki Wincenty.
Wędrycliowski Leon

d. Czwartoletni
1 Kolsdorf Xawer.y
2 Lubowidzki Wiktor
3 Muszalski Józef

4 Smolikowski Seweryn
5 Sauvan Edward.
6 Witaszewski Karol
Ogól Inżenierów wynosi 40
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B ODDZIAŁ RĘKODZIELNO - MECHANICZNY.

a Pićrwszoletni
1. Adamczyk Tadeusz.
2. Boczkowski Konstanty.
3. Celiński Waleryan.

4. Kaczmarski Antoni.
5. Stworzyński Ignacy.
6. Zakrzewski Michał.

b. Drugoletni.
1. Długosz Franciszek.
1. Klimaszewski Mateusz.

2. Mirecki Antoni.

C. TrZecioletni.
2. Lutówki Woyciech.

Ogól Mechaników "wynosi 10.
C. ODDZIAŁ RĘ KODZIE LNO - CHEMICZNY.
a. Pióricszoletni.
1. Dąbrowski Aloizy.
3. Kratz Franciszek.
2. Ekelt Jan.

b. Drugoletni.
1. Chobrzyński Karol.
2. Fryczyński Michał*
3. Godlewski Juliusz.
1. Kuszel Franciszek.
2. Sobolewski Tadeusz.

4. Langner Tomasz.
5. Matuszewski Alexander.
6. Ryłkowski Paweł.

c. Trzecioletni.
3. Radzyński Leopold.

d. Czwarloletni,
1. Guliński Franciszek.
2. Wołowski Adam.
Ogół Chemików wynosi 14.
D* ODDZIAŁ HANDLOWY.
1. Sunderland Phineas.
Ogół Zatem Uczniów zapisanych do Xiąg Dyrektora Szkoły przygotowawczey Instytutu Politechnicznego na rok szkolny 1 8 |f wynosi: 110.
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K U RSA PRZYGOTOW AW CZE.
1. Religia wykłada się we Środę od godziny
2. Arytmetyka i Algebra niższa w Poniedziałek i Piątek
3. Jcometrya we Wtorek i Sobotę
we Środę
4 Algebra wyższa we Wtorek od godziny
we Środę od godziny
5. Rachunek wyższy w Poniedziałek, Środę i Piątek
6. Jeometrya Opisuiąea we Wtorek i Sobotę
7. Mechanika Analityczna w Poniedziałek i Piątek
8. Mechanika techniczna ogólna we Środę i Sobotę;
9. Ilistorya Naturalna we Wtorek i Sobotę
we Czwartek
,
Ditto
10. Chemia ogólna w Poniedziałek i Piątek
11- Fizyka we Środę
w Sobotę
12. Język Angielski WPoniedziałek, Środę i Piątek
13. Język Niemiecki (we Wtorek i Sobotę
we Czwartek
14. Rysunki ręczne w Poniedziałek, Środę, Czwartek i Piątek
1 & Zwiedzanie Gabinetu historyi ńaturalney we Czwartek

j(2 — 1
10 — 12.
11 — 12*
9 — 10
10 — 11.
11 — 12.
8— 9
i l — 12
11 — 12^
11 — 12^
2 — 4.
10— 11.
4 — 5.
8 — 10.
10 — 11.
9 — 11.
4— 5
4— 5
5— 6
2— 4
11— 12^
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TECHNICZNE.

1. Ekonomia przemysłowa wykłada się we Czwartek i Sobotę od go. o — <3.
2. Buchhalterya we Środę od godziny
3— 4
3. Architektura Cywilna we Wtorek i Sobotę od godziny
JO — 11,
4. Proicktowanie Architektoniczne w Poniedziałek i Piątek
11 — 12J5. Inżenierya cywilna przez cały tydzień od godziny
4— 5
6. Uspławnienie rzek w Piątek
2 -— 4
7. Budownictwo Maphin we Wtorek i Czwartek od godziny
10 — 11 |
8. Technologia Mechaniczna w poniedziałek i Środę
8 — 10
9. Chemia techniczna wyrobów roślinnych w Poniedziałek i Piątek 11 — 1 2 |
10. Nauka ofarbierstwic, mydlarstwie i garbarstw ie we Wtorek,
Czw artek i Sobotę
8 — 10
11. Metallurgia we Środę i Sohotę od godziny
2 — 3|
42. Rysunki Architektoniczne w Poniedziałek, Środę i Piątek
i)— 11
13. Rysunki Jnżenierskie w Poniedziałek, Wtorek , Środę i Czwartek 2 — 4
14. Rysunki warsztatów we Wtorek
2— 4
15. Manipulacye technologiczne w Poniedziałek i Piątek
2— 5
we Wtorek i Czw artek
10 — 12’

Prócz godzin ogólnym rozkładem obiętych, Professorowie przedmiotów
technicznych postanow ili, w miarę postępu kursów przez siebie wykładanych,
przybierać godziny wolne od innych zatrudnień na ćwiczenia praktyczne •
wktóry.chby uczniowie sami wykonywali manipulacje i operacje fabryczne,
wprawiali się wproiektowania machin, warsztatów7 it.p . Nadto zwiedza
nie fabryk po kraiu w czasie wąkacyy, pod zwierzchnictwem Professorów*
którzy chętni/s wszelkie poświęcenia dla ogólnego dobra łozą, ważne korzy
ści, tak samym upznipm iakp i dla całego kraiu, wskaże,
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R O Z K Ł A D
Nauk Oddziałami, dla sposobiących się na techników niższych i wyższych,
na każdy rok przepisanych.
I. Sposobiący się na Techników niższych.
a, Piórwszoletni obowiązani są uczęszczać na następuiące kursa;
1. Na Religiią.
2. — Matematykę Elementarną,
3. — Chemiią ogólną,
4. —- Fizykę ogólną.
5. — Historyą naturalną.
6. — Rysunki ręczne.
7. — Język Angielski.
8. — Język Niemiecki.
h. Drugoletni uczęszczają na kursa, które im Dyrektor Szkoły stoso
wnie do powołań iakim się oddaią na matrykułach wypisuie.
II. Sposobiący się na Techników wyższych.
A. ODDZIAŁ

Rękodzielno-mechaniczny i Inźenieryi Cywilney.
a, Pierwszołelm obowiązani są uczęszczać na następuiące kursa;
1. Na Religiią.
2. — Matematykę Elementarną.
3. — Algebrę wyższą
4. — Jeometryą Analityczną
fr. — Historyą Naturalną
6. — Chemiią ogólną.
7. — Fizykę ogólną
8. *— Rysunki ręczne.
9. — Język Angielski
10. — Język Niemiecki
b. Drugolefni obowiązani są uczęszczać na następuiące kursa:
1. Na Rachunek wyższy
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2. NaJeometryą opisującą.
3. — Mechanikę Analityczną.
4 . — Mechanikę techniczną ogólną.
5 . — Architekturę,
6. — Geodezyą i Niwellacyą.
7. — Rysunki ręczne.
8. — Język Angielski.
9. — Język Niemiecki.
c. Trzecialetni obowiązani są uczęszczać na następuiące kursa:
Ir Na Technologią Mechaniczną
2. — Budownictwo Machin
3. — Mechanikę techniczną ogólną
4. — Budownictwo wodne (kurs: pierwszoletni).
5 — Architekturę
6 — Buchhalteryą
7 — Ekonomiią przemysłową
8 — Rysunki warsztatów
9 — Rysunki Inżenierskie
d GzioarloTetni Oddziału Inźenieryi obowiązani są uczęszczać:
1 Na Budownictwo Machin.
2. — Budownictwo lądowe i wodne (kurs: dru
goletni)
3. — Usplawnienie rzek.
4* Proiektowania Architektoniczne> Policyę Budów.
5. Rysunki Inżenierskie.
B. ODDZIAŁ
Rękodzielno - Chemiczny.
Pierw szoletni obowiązani są uczęszczać na następuiące kursa::
1. Na Religiią.
2' — Matematykę Elementarną.
3. — Chemią Ogólną^
4. — Fizykę.
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5. Na Hiśtóryą Naturalną.
6. — Rysunki ręczne.
7. — Język Angielski.
8. — Język Niemiecki.
b* Drugolefiii obowiązani są uczęszczać na następuiące kursa:
1. Na Buchhalteryą.
2. — Ekonomiią przemysłową.
3. — Jeonietryą opisuiącą.
4. — Architekturę.
5. — Mechanikę techniczną ogólną.
6. — Cheniiią techniczną wyrobów roślinnych.
7. — Rysunki ręczne.
8. —• Rysunki Architektonicze.
9. — Język Angielski.
10. — Język Niemiecki.
■\ Trzeciólelni obowiązani są uczęszczać na następuiące kursa:
1. Na Chemiią techniczą wyrobów roślinnych*
2. — Naukę o fabierstwie, mydlarstwie i garbarst:
3. — Metallurgią.
4. — Manipulacye technologiczne.
5. — Ćwiczenia Architektoniczne.
d. Czwartoletni obowiązani są uczęszczać na następuiące kursa:
1. Na Chemiią techniczną wyrobów roślinnych.
2. — Naukę o farbierstwie, mydlarstwie i garbarst '
3. — Metallurgiią.
4* — Manipulacye technologiczne.
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