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I.

W roku 1844, t. zn. w roku powstania Poli

techniki Lwowskiej, odróżnić się dają 

zaraz na pierwszy rzut oka dwie warstwy 

w społeczeństwie lwowskiem. Jedna, to biuro

kracja rządowa i związana z nią magnaterja ga

licyjska, z drugiej strony „lud“, który stanowiło 

podówczas mieszczaństwo wraz z młodzieżą aka

demicką i rzemieślniczą. Zwłaszcza ta ostatnia 

grupa bierze żywy udział w ówczesnem życiu 

społecznem, interesując się żywo wszelkiemi jego 

przejawami.

Młodzież technicka, jako wybitna, acz nieco 

pogardzana przez studentów Uniwersytetu Lwow

skiego część młodzieży akademickiej, nie mogła 

obojętnie patrzeć na sprawy naokół niej się to

czące i rzuciła się z całym zapałem do pracy 

społecznej i politycznej. A był to okres, w któ

rym ukazywały się już widma przyszłych walk

0 wolność, kiedy już świtała era „wiosny ludów“

1 zapowiadało się krwawe powstanie o wolność 

Polski.

Wszystkie te zjawiska same przez się dawały 

powód do łączenia się w organizację, któraby 

skupiła cały ogół młodzieży, studjującej w Wyż

szej Szkole Technicznej. Życie koleżeńskie w tych 

czasach przedstawia się idealnie, albowiem wy

padki i nieszczęścia polityczne i wspólne po

święcenie łączyły młodzież, to też koleżeńskie 

stosunki były zażyłe i trwałe.

Nic też dziwnego, że tak nastawiona my

ślowo młodzież technicka brała żywy udział 

w ówczesnych spiskach politycznych, w ówcze

snym ruchu rewolucyjnym. Czynny udział wzięli 

lwowscy technicy w powstaniu węgierskiem

w roku 1849, mającem na celu wyzwolenie Wę

gier z pod austrjackiego zaboru. Jednak epoka 

ówczesna, jako epoka gasnącego romantyzmu, 

sprzyjała bardziej organizowaniu się życia kultu

ralnego, aniżeli rewolucji, to też okres od roku 1850 

do roku 1860 nosi raczej charakter cichej i nie

złomnej pracy nad zdobywaniem wiedzy, nad 

doścignięciem Europy w jej kulturalnym pocho

dzie. Zrozumiano, że w ówczesnym stanie rzeczy 

nie krwią, nie rewolucją, lecz cichą i wytrwałą 

pracą należy zdobywać Polskę i wolność.

Potrzeba łączności i organizacji młodzieży 

przedarła się do Politechniki ze Szkoły Głównej 

w Warszawie, w której młodzież bardzo inten- 

zywnie pracowała nad zdobyciem wolności.

Samą myśl założenia organizacji, łączącej 

wszystkich Kolegów, przywiózł do Lwowa stu

dent chemji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Karol 

Wodyński. Wystąpił on pierwszy z projektem 

założenia „Bratniej Pomocy“ na wzór tworzącego 

się właśnie Towarzystwa w Krakowskim Insty

tucie Technicznym. Dodać tutaj należy, że już 

przedtem na Politechnice istniało nieliczne To

warzystwo, zwane ironicznie „towarzystwem ko- 

stogryzów“, którego działalność polegała na tem, 

że w pobliskiej restauracji Kwiatkowskiego za

mawiało za wspólne składki obiady dla uboższych 

Kolegów.

Pierwsze manifestacje warszawskie i ich ofiary 

wstrząsnęły umysłami całego społeczeństwa. Po

częto czuć, myśleć i mówić powszechnie po pol

sku, zrozumiano większą jak dotychczas potrzebę 

spójni, łączności i organizacji. Wśród takiego to 

nastroju przybył do Lwowa kol. Wodyński, któ
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rego myśl, raz rzucona, powszechnie się przyjęła. 

Kolega Wodyński postarał się o jeden egzem

plarz statutu z Krakowa, z którym zapoznano 

się na zebraniu w mieszkaniu kol. Stanisława 

Podlewskiego, gdyż zebranie, które odbyć się 

miało na Politechnice, rozwiązał ówczesny dy

rektor szkoły Prof. Aleksander Reisinger, niespełna 

w kwandrans po rozpoczęciu, z obawy przed dy

rekcją policji.

Na tem zgromadzeniu, odbytem w listopa

dzie 1861 r., przyjęto myśl założenia Towarzy

stwa i ogólne jego podstawy, wybrano Komitet 

ściślejszy, który miał opracować statut, odpo

wiadający miejscowym warunkom. W skład tego 

Komitetu weszli Koledzy: Mieczysław Darowski, 

Grzybiński, Żegota, Alojzy Runge i Juljusz By

kowski z roku I, Alojzy Niesiołowski i Józef Pan- 

nenka z roku 11, Kazimierz Drzewicki, Napoleon 

Kovats i Karol Wodyński z roku 111, Jarosław 

Michałowski, Wiktor Sadłowski i Eustachy Skro- 

chowski z roku IV, Antoni Bogdański, Ludwik 

Goltental i Stanisław Podlewski z roku V.

Wybrany Komitet zaczął swoje prace i po 

paru tygodniach przedłożył obszerniejszemu Ko

mitetowi projekt statutu, który, po przedyskuto

waniu i poczynieniu odpowiednich zmian, został 

jednomyślnie uchwalony.

Deputacja, składająca się z kol.: Podlew

skiego, Skrochowskiego i Grzybińskiego, wrę

czyła dyrektorowi prośbę o legalizację statutu 

Ten jednak, obawiając się jakichś ukrytych ce

lów nowopowstałej organizacji, deputację przyjął 

szorstko i odmówił przyjęcia podania, a nawet 

nie wysłuchał postulatów młodzieży.

Ta sama deputacja udała się przeto do 

ówczesnego namiestnika Galicji, generała hrabiego 

Mensdorff-Pouilly, na publiczną audjencję. Na

miestnik przyjął delegację bardzo uprzejmie, przy

rzekł statut osobiście przejrzeć i przyśpieszyć 

ewentualne jego zatwierdzenie.

W parę miesięcy później, za zgodą namiest

nika i za wiedzą dyrektora, odbyło się konsty

tucyjne zebranie T-wa Bratniej Pomocy, które na 

przewodniczącego powołało kol. Stanisława Pod

lewskiego. Wydział składał się z 7 członków, 

w tem po jednym delegacie z każdego roku.

Wypadek ten stanowi nową epokę w życiu 

młodzieży Politechniki. Bratnia Pomoc skupia 

powoli w sobie całą młodzież, staje się jej opie

kunką i prawdziwą matką, rozszerza wreszcie 

swój zakres działania do tego stopnia, że wszyst

kie wydarzenia, obchodzące ogół młodzieży tech-

nickiej, znajdują w niej swój oddźwięk, a ogar

niając cały ogół słuchaczów, potężnieje z każdym 

rokiem i jako reprezentant ogółu słuchaczów Poli

techniki staje się jednem z najpoważniejszych 

polskich towarzystw akademickich i dlatego hi- 

storja jej jest historją życia koleżeńskiego mło

dzieży technickiej Lwowa.

Pierwszy statut T-wa, przewidujący jedynie 

niesienie pomocy materjalnej ubogim Kolegom, był 

w swej osnowie zbyt szczupły. Byłby on uległ 

niejednej zmianie, gdyby wypadki polityczne roku 

1863 nie oderwały umysłów Kolegów od studjów 

i pracy koło rozwoju T-wa.

Udział młodzieży w powstaniu był bardzo 

liczny. Wielu też z nich położyło swą głowę na 

placu boju. Wśród nich padł na polu chwały 

pierwszy przewodniczący T-wa, kol. Stanisław 

Podlewski. Z założycieli T-wa polegli: Antoni 

Bogdański, Alojzy Niesiołowski i Józef Pannenka. 

Kilkunastu poszło na Sybir, reszta wróciła po 

upadku powstania do nauki, którą dzięki wy

rozumiałości profesorów mogła dalej kontynu

ować. Powstanie w roku 1863 zapisało się 

w dziejach T-wa pięknemi, choć purpurowemi 

głoskami.

Odtąd stanowisko dyrektora Politechniki 

w stosunku do Bratniej Pomocy, początkowo tak 

nieprzychylne, ulega zasadniczej, zmianie. On to 

wracających z pola walki bez trudności przyj

mował do Akademji, pozwalał składać zaległe 

egzaminy, a nawet niektórych w własnem mie

szkaniu ukrywał. Sam osobiście dopilnowywał, 

by uchwały Wydziału były realizowane i t. p.

Po ś. p. Podlewskim prezesami T-wa w tym 

pierwszym okresie byli: Eustachy Skrochowski, 

Józef Horoszkiewicz i Tomasz Orłowski. Oni to, 

organizując rozmaite imprezy, w rodzaju koncer

tów, przedstawień amatorskich etc., przysporzyli 

T-wu wiele dochodu. Równocześnie z akcją, ma

jącą na celu zdobycie środków materjalnych, na

stępni przewodniczący, a to : August Sołtyński 

i Mieczysław Darowski, założyli i zorganizowali 

tanią kuchnię dla techników. Kuchnia ta mie

ściła się przy ul. Sobieskiego. Wydział założył 

również Kółko Gimnastyczne i Śpiewacze. Lokalu 

w tym okresie nie posiadano, przeto posie

dzenia odbywały się w mieszkaniu kol. Sadłow- 

skiego, a księgi przechowywano u poszczegól

nych członków Wydziału. Praca Wydziału w tym 

okresie była bardzo intenzywna. Wniesiono prze- 

dewszystkiem dnia 25 grudnia 1865 roku po

nowne podanie o zatwierdzenie statutu, uchwa-
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łono szereg regulaminów oraz wzięto się ener

gicznie do ściągania długów. Do najczynniej- 

szych członków należeli kol.: Edmund Bartmański, 

Juljusz Bykowski i Józef Jägermann, którzy upa

dające Towarzystwo do nowego życia pobudzili. 

Otwarto w tym okresie Bibljotekę, zamkniętą 

na czas powstania, zawiązano Kółko Naukowe, 

urządzono wreszcie przedstawienia amatorskie.

Na 1865/66 r. kończy się pierwszy okres 

rozwoju Towarzystwa, które dotychczas istniało 

półoficjalnie i dopiero dnia 5 października 1866 r., 

za prezesury kol. Kuczyńskiego, doczekało się 

legalizacji statutu przez Namiestnictwo.

II.

Mając wreszcie ostatecznie załatwioną kwestję 

zatwierdzenia statutu, a co za tem idzie i moż

ność legalnej pracy, zaczęto zwracać jej wyni

kami uwagę społeczeństwa. Hasła, szerzone przez 

Bratnią Pomoc, znalazły oddźwięk tak wśród 

społeczeństwa starszego, jak i wśród młodzieży. 

Stersze społeczeństwo spieszyło z moralną i ma- 

terjalną pomocą, a wśród młodzieży technickiej 

mało było takich, którzyby do Towarzystwa nie 

należeli. Szereg imprez, które urządzało T-wo, 

dał piękne wyniki i popularność na terenie 

Lwowa. Zajęły się również następne Wydziały ure

gulowaniem administracji wewnętrznej, a w roku 

1866/67 wydano pierwsze drukowane sprawo

zdanie.

W roku 1867/68 dokonało się za sprawą 

Towarzystwa, prowadzonego przez kol. Radwań

skiego, wielkie dzieło założenia do dziś dnia 

istniejącej Czytelni Akademickiej. Istniały bowiem 

do tego czasu osobne czytelnie dla studentów 

Uniwersytetu i Politechniki przy Bratnich Pomo

cach, dawał się jednak odczuć brak wspólnego 

miejsca, gdzieby słuchacze obu Uczelni schodzić 

się mogli celem wzajemnego porozumienia się 

i wymiany myśli. Tedy za inicjatywą Towarzy

stwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki 

Lwowskiej Czytelnię taką założono.

Towarzystwo pracowało jednak nie tylko na 

polu wychowania młodzieży studjującej, ale po

święcono także dużo uwagi wychowaniu mło

dzieży rzemieślniczej. Owocem tego jest zało

żenie Towarzystwa rzemieślniczego „Gwiazda“, 

Towarzystwa gimnastycznego „Sokół“, Towa

rzystwa Śpiewackiego, oraz Towarzystwa „Ogni

sko“ we Wiedniu.

Ciężkie czasy skłoniły do zajęcia się orga

nizacją wspólnej Kuchni i do udzielania, zamiast 

pożyczek, poręczeń za nabywane przez członków 

T-wa ubrania, obuwie etc. W chwilach tych nie

zwykłą energję wykazali ówcześni prezesi Towa

rzystwa: Stach w r. 1866/69 oraz Stołowicz i Ku- 

nowski w r. 1869/70.

Nowe dziesięciolecie istnienia zaczęło się 

pod dobrą wróżbą. W  roku 1871 zaprowadzono 

w Uczelni polski język wykładowy, przemieniono 

ją i zorganizowano na Szkołę Politechniczną i po

zostawiono młodzieży większą swobodę myśli 

i czynów. Pod wpływem tego Towarzystwo co

raz bardziej wzrasta w tym okresie na siłach. 

Towarzystwo w latach tych ścieśnia się i kon

soliduje wewnętrznie, co okazuje się przez szybki 

wzrost majątku Towarzystwa. Ster T-wa trzy

mają w tym okresie w swych rękach kolejno 

prezesi: Zygmunt Jedliński, Tadeusz Wojnaro- 

wicz i Albin Zagórski.

Za prezesury kol. Placyda Dziwińskiego, 

w dniu 12 stycznia 1874 r., Namiestnictwo re

skryptem L. 65115 zatwierdziło nowy statut To

warzystwa. Statut ten powiększył liczbę członków 

Wydziału do szesnastu i następnym prezesom, 

Augustowi Witkowskiemu i Kazimierzowi Tra- 

czewskiemu, otworzył nowe pola pracy.

W roku 1876/77, gdy Politechnika przeniosła 

się do nowego gmachu przy ul. Leona Sapiehy 

L. 12, Bratnia Pomoc otrzymała własny lokal 

w tym gmachu, co dało znów możność do pod

jęcia pracy nad wychowaniem duchowem Kole

gów, W roku tym ukazują się wreszcie pierw

sze skrypty, wydane nakładem Komisji Wydaw

niczej T-wa. W roku tym pewna grupa ludzi, 

pod hasłem wzajemnej pomocy naukowej, zało

żyła przy T-wie Bratniej Pomocy Towarzystwo 

Wzajemnej Pomocy Naukowej. Praca T-wa Wza

jemnej Pomocy Naukowej nie poszła na marne. 

W łonie tego T-wa zaczęły się gromadzić co 

najtęższe głowy na Politechnice, które dzięki wy

siłkom prezesa T-wa, kol. Kajetana Strońskiego, 

doprowadziły do zlania się tych dwóch Towa

rzystw w jedno. —  Z tą chwilą Bratnia Pomoc 

staje się jedynem na Politechnice Towarzystwem, 

któremu ogół przyznaje prawo reprezentacji mło

dzieży technickiej nazewnątrz, z czego wywią

zują się bez zarzutu prezesi: Władysław Biał- 

czewski, Karol Stelzer, Marceli Pilecki i Włady

sław Deryng.

Po roku 1880 do Galicji, a w szczególności 

na Politechnikę Lwowską zaczęły napływać masy
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studentów „Królewiaków“, którzy wywarli olbrzymi 

wpływ na charakter myślenia rzesz technickich. 

Były to masy młodzieży, którym idee Marksa, 

Darwina i Hoene-Wrońśkiego mocno biły do 

głowy. Nic więc dziwnego, że młodzież ta, która 

na „Galicjaków“ zawsze duży wpływ posiadała, 

mogła w krótkim czasie zmienić ich poglądy.

Okazała się przeto potrzeba stworzenia ja

kiegoś pisma, któreby stanowiło pewną strawę 

duchową dla Kolegów. Piękna ta myśl prezesów 

Aleksandra Biborskiego i Karola Pajączkowskiego 

nie doszła do skutku jedynie wskutek rozbieżno

ści zdań między T-wami, które to czasopismo 

wydawać miały, mianowicie między Bratnią Po

mocą Politechniki, a Bratnią Pomocą Słuchaczów 

Akademji Rolniczej w Dublanach.

W roku 1882/83, za prezesury kol. Włodzi

mierza Kosterkiewicza, przeniesiono i zorgani

zowano wreszcie własną Kuchnię, której regula

min uchwaliło Walne Zgromadzenie w dniu 15 

lipca 1882 r. Wielką atrakcją i udogodnieniem 

dla słuchaczów było to, że kuchnia otrzymała 

pomieszczenie w gmachu Politechniki, co nie

mało przyczyniło się do jej rozwoju. Pierwszym 

przewodniczącym kuchni wybrano kol. Józefa 

Bukowskiego. Jak świetnie kuchnia się rowijała, 

niech świadczy cyfra 7519 objadów wydanych 

w pierwszym roku istnienia. W  roku 1887/88 

wydano już 15.000 objadów, z czego 1108 bez

płatnie.

W roku 1883/85 zawiązało się przy Towa

rzystwie Bratniej Pomocy „Kółko Koleżeńskie“, 

które starało się zbliżyć jak najbardziej Kolegów, 

ogłaszało konkursy literackie, opracowywało re

feraty na tematy społeczne i t. d.

W roku 1884, z inicjatywy prezesa Towa

rzystwa kol. Seweryna Widta, urządzono po raz 

pierwszy Wigilję dla Kolegów, pozostających we 

Lwowie, w sali Klubowej T-wa.

Ciekawem zjawiskiem, świadczącem o za

sobie energji w życiu ówczesnem, są wydawane 

przez Kolegów pisemka literacko-humorystyczne 

Iskra i Kropelka. Skoro jednak dyrekcja policji, 

skonfiskowawszy 2-gi numer wydawnictw, po

łożyła kres istnieniu tych pism, tematy w nich 

poruszane przeniosły się na zebrania Kółka Ko

leżeńskiego.

Energja i siła, tryskająca z każdego czynu 

ówczesnej młodzieży, postawiły ją również wy

soko w życiu towarzyskiem. Świadczy o tem 

olbrzymie powodzenie balów, które cieszyły się 

rzadko spotykaną frekwencją.

W latach 1883— 1888 panowało wielkie zain

teresowanie magnetyzmem i hypnotyzmem, które 

przybrało w dyskusjach w Kółku Koleżeńskiem 

formę naukową, a stąd przedostało się do warstw 

nieakademickich.

Z Czytelnią Akademicką utrzymywało Kółko 

ścisłą łączność i współpracę.

W okresie tym wydano 10 skryptów wła

snym nakładem. Wogóle stwierdzić należy, że,

0 ile poszczególne Wydziały zaskorupiały w pracy 

wewnątrz T-wa, co prawda zawsze dającej re

zultaty dodatnie, to Kółko Koleżeńskie, okazu

jące największą ruchliwość, przyczyniło się w nie

małym stopniu do wychowania społecznego Ko

legów. Wogóle życie umysłowe i towarzyskie 

rozbudziło się w Kółkach, powstałych przy Brat

niej Pomocy. A Kółek takich powstało wiele, wspo

mnieć tutaj należy chociażby o Klubie szermierzy, 

Kółku zachęty naukowej, Kółku volapiickistów etc.

Jedynym, żywszym faktem na szarem tle co

dziennej pracy w „Bratniaku“ był Wiec, zwołany 

przez studentów Politechniki i Uniwersytetu do 

sali ratuszowej w dniu 9 i 10 marca 1889 roku. 

Mimo nieprzychylnego stanowiska Senatów Aka

demickich, Wiec ów odbył się, przyczem przebieg 

jego był niezwykle ciekawy.

Oto treść wygłoszonych referatów: 1) Zbli

żenie się młodzieży miejscowej i zamiejscowej.

2) Organ młodzieży — ref. kol. Fraenkel. 3) Sty- 

pendja — ref. kol. Kasparek. 4) Stosunek mło

dzieży do Władz — ref. kol. Podkowicz. 5) Fa

kultet medyczny — ref. kol. G? 6) Wynagrodze

nie młodzieży w biurach — ref. kol. Markiewicz.

7) Szkoły Wyznaniowe — ref. nieznany. 8) Re

formy Ministra Gautscha — ref. kol. Podkowicz. 

9) Ustawa wojskowa — ref. kol. K? 10) Udział 

młodzieży w życiu publicznem — ref. kol. Try- 

lowski. — Widzimy z tego, jak wszechstronnem 

było to zgromadzenie. Powzięto na tym Wiecu 

wiele ciekawych uchwał, z których najważniej

sze rozesłano do Towarzystw celem zrealizowa

nia ich na Uczelniach. Wspomnieć należy, że Wiec 

ten odbył się mimo zakazu Rektorów i Władz. 

Wywołało to formalną burzę tak w prasie, jak

1 wśród społeczeństwa. Młodzież jednak, mimo 

odstępstwa paru słabszych jednostek (jak np. 

ówczesny Prezes Czytelni Akademickiej), hardo 

stawiła czoła. Za udział i przemawianie na tym 

Wiecu relegowani zostali z Politechniki kol.: Adolf 

Schleyen i Stanisław Kozłowski.

Wspomniano tutaj o Wiecu z tego powodu, 

że Wiec ten był dalszym etapem walki młodzieży
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technickiej o jej prawa ogólno-akademickie i o jej 

stosunek do Senatu Uczelni. Wiec ten wpłynął 

niezbyt dodatnio na rozwój Towarzystwa, o czem 

świadczy sprawozdanie Wydziału kolegów Ale

ksandra Krugera i Tadeusza Rozwadowskiego za 

rok 1888/89, mówiące: „że T-wo było zagrożone 

rozwiązaniem i tylko z ciężkim trudem, po cięż

kiej walce zdołano burzę zażegnać“. Rok ten,

o ile był bardzo wybitny i nacechowany ruchem 

umysłowym młodzieży technickiej, o tyle był 

dla T-wa jednym z najcięższych.

W  owym czasie wszczęto na nowo starania

0 zatwierdzenie nowych statutów T-wa z dnia

31 października i 10 grudnia 1888 r., starania 

te jednak spełzły na niczem, na skutek nieprzy

chylnego stanowiska Namiestnictwa. Przeto znie

chęcone Władze T-wa przestały się zajmować 

potrzebnemi zmianami na dłuższy czas.

W roku 1889, za prezesury Tadeusza Roz

wadowskiego i Andrzeja Korneli, powstała wsku

tek uchwały Walnego Zgromadzenia fundacja 

stypendjów im. T-wa. Stypendja te uchwala co 

roku Walne Zgromadzenie, a na wspólnem po

siedzeniu starego i nowego Wydziału bywają te 

stypendja rozdzielane między najuboższych ko

legów.

Rok ten zaznaczył się również zupełnem 

oziębieniem się stosunków między Bratnią Po

mocą a Czytelnią Akademicką, co jednak wpły

nęło bardzo dodatnio na ruch umysłowy mło

dzieży technickiej. W ramach T-wa powstało 

nowe Koło „Ognisko“, które zajmowało się spe

cjalnie ruchem naukowym i umysłowym Kolegów. 

W  Kółku tem przeprowadzano szerokie i pou

czające dyskusje o ludzie polskim, o historji

1 geografji polskiej, o literaturze oraz o kwe- 

stjach w danej chwili najżywotniejszych.

Dodatnią cechą „Ogniska“ była jego praca 

na terenie zewnętrznym, a nie zaskorupianie się 

(jak to miało miejsce z Kołem Zachęty Nauko

wej) w kwestjach mało żywotnych. Przeto za

łożenie „Ogniska“ wyszło T-wu jedynie na dobre. 

Poza tem, że wskutek ścierania się zdań nastało 

wielkie ożywienie, zbliżenie i wzajemne nauczanie 

się rozmaitych grup koleżeńskich, wykształciło 

„Ognisko“ zastęp Kolegów, którzy Bratnią Pomoc 

doprowadzili do rozkwitu niezwykłego jak na 

T-wo młodzieży akademickiej.

W  okresie tym T-wo coraz więcej przycho

dzi z pomocą uboższym Kolegom. Sprawozdania 

prezesów Wiktora Syniewskiego i Jędrzeja Mo- 

raczewskiego świadczą o tem, że coraz wyższe

sumy pożyczek, coraz większy obrót roczny po

lepsza byt młodzieży technickiej. W latach tych 

T-wo zaczyna po raz pierwszy myśleć o budo

wie własnego Domu.

W latach tych do T-wa Bratniej Pomocy 

należeli wszyscy studenci Politechniki, zarówno 

chrześcijanie, jak i żydzi. Na tle jednak narodo- 

wościowem, mimo zupełnego „zczerwienienia“ 

politycznego Kolegów, dochodziło często do nie

miłych scysyj. Jednym z takich wykadków było 

wystąpienie z T-wa 23 kolegów wyznania moj- 

żeszowego, którzy założyli własną kuchnię dla 

studentów żydów, która jednak wskutek braku 

funduszów zakończyła swój krótki żywot.

Długoletnie starania o zatwierdzenie nowego 

statutu zostały wreszcie uwieńczone zatwierdza

jącym reskryptem Namiestnictwa z dnia 7 listo

pada 1893 r., L. 88.399. Jak bardzo nowy statut 

był potrzebny, niech zaświadczy sprawozdanie 

Wydziału T-wa z roku 1892/93.

„Kto wie i rozumie, jakim był dotychcza

sowy statut, kto wie, że sześć razy od lat czte

rech podawaliśmy nadaremnie o zmianę, kto wie, 

że panowało u nas mniemanie, że nie uzyskamy 

zmiany statutu, kto wie, że, opierając się na 

dawnym statucie, kwestjonowano istnienie Kó

łek, istnienie członków honorowych i wspierają

cych, ten zrozumie, czem jest dla nas, jak upra

gnionym i oczekiwanym postępem w rozwoju 

T-wa, ten statut obecnie prawny, usuwający tyle 

braków i wprowadzający tyle reform, warujący 

i zastrzegający nam tyle pól do działania. Przez 

10 lat widzieliśmy jego braki i nie mogliśmy 

temu zaradzić“.

Statut ten, mający, jak widzimy, dla T-wa 

pierwszorzędne znaczenie, wprowadził wolność 

tworzenia się Kółek w T-wie, powiększył ilość 

Wydziałowych, rozszerzył prawa Wydziału i ure

gulował finanse T-wa.

W roku 1894, za przewodnictwa kol. Karola 

Ruebenbauera, z okazji odbywającej się we Lwo

wie Wystawy Krajowej, odbył się w dniu 12-go 

lipca 1894 r. Zjazd byłych słuchaczów Akademji 

Technicznej we Lwowie, a zarazem zjazd byłych 

członków T-wa Bratniej pomocy. Towarzystwo 

wystąpiło na Zjazd ten okazale. Wydało spe

cjalną księgę pamiątkową, z szeroką i szczegó

łową historją Bratniej Pomocy, jakoteż wzięło 

przez swoich delegatów czynny udział w Zjeżdzie. 

Uchwalono dalej budowę 1-go Domu Techników 

i poświęcono kamień węgielny pod budowę tego 

domu.
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T-wo wzięło również czynny udział w Wy

stawie Krajowej we Lwowie, utrzymując własne 

stoisko.

Czterokrotna prezesura kol. Karola Rueben- 

bauera w latach 1892—96 przyniosła T-wu ko

losalne sukcesy. — Towarzystwo rozwija coraz 

szerszą akcję na terenie poza lwowskim, t. zn. 

w innych środowiskach uniwersyteckich oraz zu

pełnie organizuje się wewnątrz.

Ciekawą i bardzo cenną zdobyczą było stwo

rzenie specjalnej Komisji Ubiorowej, która za

opatrywała uboższych Kolegów w odzież.

Komisja ta mimo, że sprzedawała taniej od 

cen rynkowych, przynosiła T-wu dość znaczne 

dochody, bo około 500 zł rocznie. Wskutek do

kładnej reorganizacji Kuchni liczba wydawanych 

objadów wzrosła do 20.000. Również wydatnie

powiększyła się liczba książek w bibljotece To

warzystwa oraz liczba wydawnictw.

W roku 1895, za ostatniej prezesury kol. Rue- 

benbauera, wykończono wreszcie budowę domu 

T-wa. Stanął 1. Dom Techników, który miał dać 

schronienie najuboższym Kolegom.

Łączna wartość inwentarza wydawnictw 

z chwilą ustąpienia kol. Ruebenbauera wynosiła 

961 zł. Fundusz żelazny wzrósł do 72.904 zł, 

stan w rezerwach wynosił 24.962 zł, zaś fundusz 

obrotowy 32.767 zł, — Daje to najlepszy obraz 

tego, jak prosperowało T-wo i jak szybko ma

jątek jego wzrastał. Dodać tutaj należy, że ma

jątek T-wa w tych latach wzrósł prawie w dwój

nasób właśnie przez wykończenie 1-go Domu 

Techników.

I. DOM TECHNIKÓW WE LWOW IE, PRZY UL. 1SSAKOWICZA I.. 18.
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W roku 1898 Kolegjum Profesorów uchwa

liło wymówić Bratniej Pomocy lokal zajmowany 

przez nią na drugiem piętrze gmachu głównego, 

składający się z obszernej sali i małego pokoiku. 

Wzamian za to Kolegjum ofiarowało pokój na 

parterze, który się na lokal klubowy wcale nie 

nadawał. Wydział przyjął ten pokój, który T-wo 

zajmuje do dnia dzisiejszego, rozumiejąc znacze

nie posiadania własnego lokalu na Politechnice, 

wynajął jednak równocześnie ubikację przy ulicy 

Leona Sapiehy 1. 23 i tę zamienił na lokal klu

bowy. Sprawa ta spowodowała znaczne oziębie

nie stosunków T-wa z Kolegjum Profesorów. 

Kulminacyjnym punktem zatargu z Gronem Pro- 

fesorskiem była sprawa wiecu technickiego w roku 

1899. Wiec ten był wiecem sprawozdawczym 

z wycieczki, urządzonej przez Bratnią Pomoc 

z okazji kongresu Młodzieży Akademickiej w Pa

ryżu. Rektor odebrał od zwołujących v>iec zobo

wiązanie, że dopiero wówczas zaczną się obrady, 

gdy ilość obecnych przekroczy 150 osób. Licznie 

zebrani studenci nie dopuścili do przeliczenia 

kompletu, lecz ogłaszając się prawidłowym wie

cem, uchwalili rezolucję przeciw ograniczaniu 

wieców nieuzasadnionemi żądaniami jakiegoś 

kompletu: „Wiec zgłoszony formalnie i formalnie 

ogłoszony, jest formalnym bez względu na ilość 

zebranych“. Na taką rezolucję oświadczył Rektor, 

że odtąd nigdy na odbycie się wiecu nie pozwoli. 

Gdy na następny rok tenże sam Rektor został 

wybrany, doszło podczas Inauguracji do nieby

wałych demonstracyj. Większość obecnych opu

ściła demonstracyjnie salę i nie powróciła dopóki 

Rektor nie skończył przemawiać. Nadto podczas 

mowy Rektora demonstranci starali się przeszko

dzić mu śpiewaniem. Zajście to, w wyniku któ

rego kilkunastu studentów relegowano, bądź 

dyscyplinarnie ukarano, oziębiło zupełnie stosunki 

między Bratnią Pomocą a władzami Politechniki.

Tarcia polityczne wśród młodzieży, ujawnia

jące się już w poprzednich latach, doprowadziły 

do otwartej walki w roku 1906, kiedy Wydział 

Bratniej Pomocy zaprosił Stanisława Brzozow

skiego do wygłoszenia szeregu odczytów 

z zakresu literatury i zagadnień socjalnych. 

Odczyty te wywołały energiczne sprzeciwy naro

dowego odłamu młodzieży technickiej, a gdy 

Wydział wysunął propozycję oddania Brzozow

skiemu katedry literatury polskiej na Polite

chnice, powstała szalona burza. W dziennikach 

ukazały się napastliwe artykuły za i przeciw.

III. Politechnika została zarzucona ulotkami z obu 

stron. Dnia 25 listopada 1906 roku Wydział 

powziął uchwałę: „Wydział T-wa zgadza się, 

wbrew głębokiemu przekonaniu, a jedynie pod 

naciskiem Panów Kuratorów, na wstrzymanie 

wykładów, oddając ostateczną decyzję Walnemu 

Zgromadzeniu“. Walne Zgromadzenie zaś przyjęło 

wniosek następującej treści: „Walne Zgroma

dzenie T-wa Bratniej Pomocy z dnia 26 listopada 

1906 roku uchwala wprowadzenie wykładów 

Pana Brzozowskiego jako czynnika dodatniego 

w ogólnem kształceniu Kolegów, uznaje bezpar

tyjne stanowisko, jakie zajął Wydział wobec 

partyjnej kampanji, skierowanej ku zerwaniu 

tych wykładów i poleca nowemu Wydziałowi 

prowadzić te wykłady dalej“. Uchwała ta spo

wodowała secesję Młodzieży Narodowej, która 

zawiązała T-wo Wzajemnej Pomocy Studentów 

Politechniki.

Rozłam trwający 7 lat odbił się fatalnie na 

pracy T-wa. Majątek Bratniej Pomocy w tym 

okresie wykazuje minimalny wzrost, zmniejsza 

się ilość członków, maleją wpływy, rok za rokiem 

upływa wśród walki prawie bez postępów. 

Wytwarzają się takie stosunki, że „Bratniak“ nie 

kupował w Kramie Pomocy Przemysłowej, bo 

ten był w rękach „Wzajemniaków“ i naodwrót 

„Wzajemniak“ nie zapisywał się do Koła Mecha

ników, bo było w rękach „Bratniaka“. Dopiero 

Wydział z roku 1911/12 położył pierwsze podwa

liny do zgody. Zwołano mianowicie konferencję 

pojednawczą, w której wzięli udział przedstawi

ciele Towarzystw i ich kuratorowie. Wzajemna 

Pomoc postawiła jako warunki ugody trzy postu

laty: językiem urzędowym Bratniej Pomocy ma 

być wyłącznie język polski, Bratnia Pomoc będzie 

reprezentować ogół młodzieży technickiej jedynie 

na zewnątrz, wreszcie wstąpi do „Ogniwa“ 

Związku Towarzystw Akademickich, istniejącego 

przy Czytelni. Konferencja ta rozbiła się i dopiero 

dnia 1 maja 1913 roku ustalono następujące 

warunki ugody: z chwilą połączenia się nastąpią 

nowe wybory do władz Towarzystwa i Komisji 

doradczej. Towarzystwa wydadzą wspólną odezwę 

do społeczeństwa. Członkowie Wzajemnej Pomocy 

nie płacą wpisowego. W sprawach majątkowych 

obowiązuje specjalna umowa przez obie strony 

przyjęta, a przelewająca część majątku na Bratnią 

Pomoc, część na Czytelnię Akademicką. Walne 

Zgromadzenie dnia 13 maja 1913 roku zakończyło 

długoletni zatarg zatwierdzeniem powyższej 

umowy.
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Równolegle z likwidacją walk politycznych 

postępowały zabiegi około zdobycia funduszów 

na budowę II. Domu Techników. Uchwała Wy

działu już w roku 1906 stwierdziła konieczność 

starań w tym kierunku, lecz dopiero w roku 1911 

utworzono komitet obywatelski z Jego Magnifi

cencją Rektorem T. Fiedlerem na czele. Komitet 

wydał odezwę do społeczeństwa, rozpisał konkurs 

na plany Domu, wreszcie urządził bal, który 

przyniósł pierwszy poważny dochód na budowę 

Domu w kwocie 2.000 koron. Społeczeństwo 

również spieszyło ofiarnie z pomocą tak, że po 

roku fundusz budowy wzrósł do 4.000 koron 

i T-wo mogło nabyć na Górze Kadeckiej plac 

pod gmach II. Domu Techników.

Wojna zaskoczyła T-wo w chwili, gdy kie

rownictwo spoczywało w rękach Przewodniczą

cego Komisji Wakacyjnej Kol. Stefana Kraka. 

Zwołał on Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

obecnych we Lwowie członków, którzy uchwalili 

zawiesić czynności T-wa, a gotówkę znajdującą 

się w kasie (przeszło 1.000 koron) oddać na 

Polski Skarb Wojskowy.

Duża część Młodzieży Technickiej pospieszyła 

do Legjonów, część została wcielona do armji 

zaborczej, na Uczelni została nieliczna garstka 

studentów. Świadectwem nastroju Młodzieży 

w owej chwili jest list Kolegi Kraka do Kolegów 

zakończony słowami: „Kolegom wszystkim życzę 

spełnienia naszych najgorętszych marzeń Wolnej 

i Niepodległej Polski. Z dniem dzisiejszym dzia

łalność T-wa jest zawieszona“.

W jesieni roku 1914 tylko nieliczna grupka 

studentów Politechniki znajdowała się we Lwowie. 

Wobec ciężkich warunków finansowych posta

nowiono wejść w kontakt z Gronem Profesorów 

Politechniki celem uzyskania od nich pomocy 

i poparcia. Wystosowano odpowiedni memorjał 

z prośbą o zaakceptowanie samowolnego zresztą 

projektu zamieszkania w Domu Techników,

o pośredniczenie w wyszukiwaniu pracy i zwró

cenie się do czynników kompetentnych o zaopa

trzenie w artykuły spożywcze, światło i opał 

dla uruchomienia wspólnej Kuchni w Domu 

Techników. Starania te zostały uwieńczone pomyśl

nym skutkiem. W Domu Techników wybrano 

pewnego rodzaju Wydział. Tak więc Bratnia Pomoc 

wznowiła de facto swoją działalność, występując 

wobec Władz jako Miejska Kuchnia Technicka.

IV.

Po ustąpieniu Rosjan, Bratnia Pomoc z powro

tem powołała do życia swe agendy, był to jednak

okres zaledwie wegetacji. Dość wspomnieć, że 

na Politechnikę było wówczas zapisanych 200 

studentów, z czego do Bratniej Pomocy nale

żało 20.

Dopiero rok 1918 piękną kartą otworzył 

historję T-wa w Niepodległej Polsce: I. Dom 

Techników był pierwszą placówką uzbrojoną 

i urzędowo nazywał się „Odcinkiem 1“. Dziś 

zdobi go, podobnie jak gmach Uczelni, Krzyż 

Obrony Lwowa. W latach 1918 do 1920 preze

sami T-wa byli Koledzy Jan Łazoryk i Wiktor 

Przedpełski. Wydziały ich nie mogły jeszcze 

prowadzić normalnej pracy. Odrodzona Ojczyzna 

duże miała potrzeby i wysokie stawiała żądania. 

Odłożony na bok karabin nie miał czasu zardze

wieć. Na Politechnice widziało się prawie tylko 

mundury wojskowe. Raz wraz porzucali studenci 

Politechnikę, by wziąć udział w wojnie bolsze

wickiej, powstaniach Górnośląskich, w walkach

o Śląsk Cieszyński, czy wreszcie w akcji plebi

scytowej na Spiszu i Orawie. Większą część 

czasu młodzież spędzała w polu, przyjeżdżając 

na Politechnikę jedynie na urlopy.

Wydziały powojenne Bratniaka stanęły wobec 

zagadnień niezmiernie trudnych. Śmiało rzec 

można, że wymogi chwili przerastały znacznie 

siły pracowników. A jednak zdziałano niesłycha

nie wiele dzięki ich energji i wytrwałości, dzięki 

opiece i pomocy Władz Akademickich Polite

chniki i dzięki tej sympatji, jaką się technik 

lwowski cieszy i niezawodnie cieszyć będzie 

stale w społeczeństwie naszego miasta i naszej 

dzielnicy.

Z tą chwilą, gdy z rowów strzeleckich 

napłynęły do sal wykładowych tysiące studentów, 

stanęły przed Bratnią Pomocą następujące zaga

dnienia nowe, a piekące :

1. Ułatwienie uczestnikom wojennym powrotu 

do normalnych warunków bytu i studjów.

2. Usprawnienie agend Bratniej Pomocy dla 

sprostania zapotrzebowaniom w każdej dziedzinie, 

przerastającym znacznie ich dotychczasowy zakres 

działania.

3 Podtrzymanie wysokich i świetnych tra- 

dycyj technika lwowskiego w życiu społecznem 

Odrodzonej Ojczyzny.

Pierwsze „wojenne“ , półrocze w Wolnej 

Polsce' przypadło na rok akademicki 1919/20. 

Siła wyższa powołała znaczniejszą część Kolegów 

po kilku miesiącach, a niejednokrotnie i tygodniach, 

do szeregów. Z natury rzeczy zapełniły się sale 

wykładowe i pracownie przedstawicielami różnych
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„roczników“ technickicli, z uwagi na różne 

przerwy w studjach, sięgające niejednokrotnie 

i lat sześciu. Ta „umundurowana“ Politechnika 

pracowała jednak niezmiernie pilnie i wydatnie, 

jakby w przewidywaniu, że te tygodnie studjów 

są już istotnie policzone.

Równocześnie z licznym napływem Kolegów 

odżył ruch w Bratniej Pomocy. Na czele Wydziału 

stanął zasłużony „Bratniak“ przedwojenny, Kolega 

Wiktor Przedpełski. Uczestnik wojenny, znany 

działacz wśród polonji syberyjskiej, w najtru

dniejszych chwilach jednoczył z prawdziwem 

umiłowaniem idei bratniackiej niesłychaną praco

witość, dojrzałość sądu i wypróbowaną energję. 

Odżywają agendy Bratniej Pomocy, Wydział 

uzyskuje potrzebne subwencje, a rzesze Kolegów

znajdują w każdej sprawie w Bratniaku chętną 

pomoc, skuteczną radę i koleżeńską opiekę.

Lecz już wczesną wiosną roku' 1920 wraca 

przeważna część Kolegów do szeregów. Lecz 

i ta część, której danem było skończyć ten jeden 

wojenny. rok studjów, nie rezygnuje z pracy 

społecznej, lecz tworzy „drużyny plebiscytowe“, 

które udają się na Spisz, Orawę i na Górny 

Śląsk, by w najtrudniejszych warunkach pracować 

dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Chwila przełomowa — lato pamiętnego roku 

1920, zastaje całą Politechnikę Lwowską pod 

sztandarami Armji.

Po zawieszeniu broni następuje demobili

zacja akademików. Po zwyż 6 latach wojny

wrócić należy do ławy szkolnej. Nic dziwnego, 

że dla wielu był ten powrót niezwykle trudny. 

Ludziom, którzy piastowali odpowiedzialne stano

wiska na froncie, ranionym, odznaczonym, trudno 

się było pogodzić z nowemi warunkami życia. 

Ułatwienie tego „powrotu“ stało się teraz głównem 

zadaniem Bratniaka. Ale i w tej najtrudniej

szej chwili dla młodzieży technickiej nie zapo

mniano o obowiązku pracy społecznej. Spis 

ludności w Małopolsce Wschodniej wymagał 

znacznej liczby uświadomionych i inteligentnych 

pracowników. Wobec tego Bratniak podejmuje 

skuteczną akcję agitacyjną wśród Kolegów, 

a Senat Politechniki — w zrozumieniu doniosłości 

sprawy — odracza rozpoczęcie wykładów. Odro

czenie to stało się tembardziej konieczne, że

demobilizacja nie mogła postępować w tempie nie- 

uregulowanem wymogami Armji, a liczne rzesze 

Kolegów czekały jeszcze na zwolnienie z szeregów.

Zaznaczyć należy, że Bratniak znalazł w tym 

trudnym okresie najserdeczniejszych, prawdziwie 

ojcowskich opiekunów w osobach ś. p. Profe

sorów S, Pawlika (ówczesnego rektora), S. Anczyca 

i T. Godlewskiego, Kuratorów T-wa. Brali oni udział 

we wszystkich jego radościach i smutkach, opie

kowali się Towarzystwem gorąco i szczerze, nie 

szczędząc rady, pomocy, ni drogocennego czasu, 

a nadewszystko... byli sercem z nami. Składamy 

hołd Ich Cieniom. Pamięć przezacnych Opiekunów 

naszych żyje i żyć będzie w sercach całego 

pokolenia studentów Politechniki Lwowskiej.

II Dom Techników we Lwowie przy ui. Abrahamowiczów L. 14.
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Rozpoczyna się rok akademicki 1920/21. 

Ilość studentów urasta do wysokości nigdy nie 

spotykanej przed wojną, a temsamem wyłaniają 

się dla Bratniej Pomocy nowe, trudne, a piekące 

zagadnienia. Pierwszy Dom przepełniony; Bratniak 

apeluje do społeczeństwa o udzielenie tanich 

pomieszczeń Kolegom. Mimo mizerji mieszka

niowej apel nie pozostaje bez skutku. Niekiedy 

przeżywa się w lokalu Bratniaka wzruszające 

chwile. Rodzice poległych na wojnie zgłaszają 

gotowość udzielenia pomieszczenia Kolegom za 

najniższą cenę „dla uczczenia pamięci" tych, co 

odeszli... Lwowiacy przyjmują do siebie Kolegów 

z prowincji — jak to się mówi — za byle co.

Wydział nie pomija żadnej drogi. Znając 

przychylność ś. p. Najdostojniejszego Arcypaste- 

rza Ks. Arcybiskupa Dr. J. Bilczewskiego dla T-wa, 

udaje się do Niego Prezydjum z prośbą o pomoc 

i poparcie. Dzięki Jego staraniom uzyskano 

miejsca dla kilkunastu Kolegów w klasztorach 

lwowskich.

Społeczeństwo lwowskie otacza technika 

lwowskiego żywą sympatją, lecz wyniszczone nę

dzą wojenną nie mogło dostarczyć — mimo go

rących chęci — pomocy materjalnej w dostate

cznej mierze. 1 tu otwiera się zadanie energji 

i inicjatywy Wydziału. Zdobyto subwencje, za

pewniono licznej rzeszy Kolegów korzystanie 

z Kuchni po cenach najniższych, dzięki otrzyma

niu darów amerykańskich w naturze. Wiele po

mógł Bratniej Pomocy wypróbowany przyjaciel 

Polski Dr. Rose, który — przebywając wówczas 

na studjąch w Uniwersytecie Jagiellońskim — 

miał wielkie zrozumienie dla potrzeb młodzieży 

lwowskiej i stale popierał wydatnie jej usiło

wania.

Równocześnie — w należytej ocenie stosun

ków — poczyna Wydział zbiórkę funduszu bu

dowy 11. Domu Techników. Nie brakowało 

wprawdzie opinji, że należy sprzedać parcelę na 

Górze Kadeckiej, celem doraźnego zasilenia kasy 

T-wa, a jednak Wydział nie poszedł na lep chwi

lowych korzyści, a że postąpił trafnie, o tem 

miały przekonać wszystkich następne lata. Celem 

przyjścia z pomocą Kolegom założono Spółdziel

nię, której rozwój uwarunkowała pożyczka udzie

lona przez Bratnią Pomoc. Bezprzykładne rozwi

nięcie agend Bratniaka wymagało zmiany organi

zacji Wydziału. Dokonano tej ważnej zmiany or

ganizacyjnej po należytej rozwadze, w sposób 

najbardziej celowy i wprowadzono zarazem mie

sięczne zapotrzebowania pieniężne poszczególnych

agend T-wa, stając się wzorem dla wielu insty- 

tucyj. Praca Bratniaka znalazła przedewszystkiem 

uznanie u innych pokrewnych organizacyj aka

demickich lwowskich. Kuchnia, instytucja rewer- 

sówek, Komisja Pożyczkowa i inne organizacje 

T-wa stały się wzorem dla wszystkich podobnych 

organizacyj. Cieszyło nas również uznanie zagra

nicznych wycieczek akademickich, których ucze

stnicy nieśli na obczyznę wieść o doniosłej nauko

wej, kulturalnej i organizacyjnej pracy lwowskiego 

technika. Swoi i obcy podziwiali w pierwszym 

rzędzie rozmach pracy bratniackiej, na który się 

zdobyć może przecież tylko społeczeństwo aka

demickie o wysokiej kulturze i długoletnich tra

dycjach. Stoi temi walorami każdy Wydział Brat

niej Pomocy, a jednak w tych ciężkich czasach 

powojennych trzeba było jeszcze jednego czyn

nika, aby pracy bratniackiej nadać konieczny 

rozpęd. Czynnikiem tym był gorący zapał, uja

wniający się w całkowiteni poświęceniu czasu 

sprawom T-wa. Któż ze starszej braci nie pamięta 

ofiarnej pracy Kolegi Bracha i Frohlicha w Komi

sji Pożyczkowej, Denka starszego w Komisji Wy

dawniczej, Jarosławskiego, ś. p. Kędzierskiego, 

Śmietanki, Hebenstreita, Oleksego, Piłata w Wy

dziale? Wydział ten, któremu przewodniczył Kol. 

Jan Nawrocki był istotnie zgrany i pracował w do

skonałej harmonji.

A jednak i tu rok akademicki 1920/21 — 

pierwszy rok pokojowy — nie był rokiem poko

jowym dla technika lwowskiego. Drużyny plebi

scytowe pracują w ciężkich warunkach na tere

nie Górnego Śląska, zdobywając — trwającą do 

dnia dzisiejszego w tej najdroższej sercu pol

skiemu dzielnicy — sympatję dla „technika ze 

Lwowa“. Praca młodzieży Politechniki Lwowskiej 

na Górnym Śląsku była pracą dla Państwa w naj- 

istotniejszem tego słowa znaczeniu. Dokonana 

w czasie dla studjującego technika bodajże naj

trudniejszym, świadczyć będzie zawsze o zdrowym, 

państwowym instynkcie młodzieży technickiej 

lwowskiej, która nie cofnęła się nigdy i nie cofnie 

przed żadnemi ofiarami na rzecz Ojczyzny, co 

więcej, staje zawsze w pierwszym szeregu, ochotna, 

ofiarna i pełna zapału.

Trzecie Powstanie Górnośląskie działa potę

żnie na młodzież Politechniki Lwowskiej. Liczny 

zastęp spieszy do szeregów walczących Braci, od

bywając znów, miast technicznej, nie pierwszą 

bojową „praktykę“ na naszych Kresach Zacho

dnich. Technik lwowski spełnił i tam swe zada

nie chlubnie i ofiarnie.
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Jesienią roku 1921 święcono 60-lecie Brat

niaka. Kilka pokoleń zasiadło do skromnej 

biesiady sporządzonej nota bene w Kuchni 

Bratniackiej.

I poczęły się wspomnienia... o tern, jak to 

dawniej bywało, o tern co dzieliło i łączyło 

pokolenia techników. A młodsza Brać czerpała 

nową otuchę do pracy z tych wzruszających 

wynurzeń naszych kochanych „starszych panów“, 

w tem głębokiem przeświadczeniu, że stanowi

sytetu i Politechniki. W czasie ostatniej uroczy

stości przemówił również przedstawiciel Młodzieży. 

„Mon Marechal“! Tak zaczął technik. Obecnych 

dygnitarzy ogarnęło przerażenie. Bo jakżeż można 

tak mówić do Najwyższego Wodza ? Marszalek 

Francji słuchał uważnie. Technik mówił dalej 

krótko, prosto, bez okrasy o nieprzerwanej od lat 

pracy żołnierskiej młodzieży technickiej. Zmęczony 

dotychczas „Mon Marechal“ powstał nagle i ser

decznie wyściskał lwowskiego „Bratniaka“.

Sala balowa II. Domu Techników.

ogniwo w nieprzerwanym łańcuchu ideowej pracy 

bratniackiej, tak prostej w swem założeniu, robić 

dobrze, dla dobra samego, a nie dla ubocznych 

celów.

O tem, jak swoi i obcy oceniają naszą 

pracę, niechaj będzie dowodem poniższy ustęp 

z książki Stanisława Wasyiewskiego „Lwów“:

„Kiedy Marszałek Foch przybył do Lwowa... 

wręczono Wodzowi honorowe doktoraty Uniwer-

Po roku 1920 nastąpiła zupełna zmiana obli

cza ideowego młodzieży technickiej. W mury 

Uczelni wkracza młodzież powracająca do studjów 

po przebyciu Obrony Lwowa i kampanji bolsze

wickiej, Światopogląd tych ludzi był oparty na 

teorjach i spekulacjach filozoficznych, a nie na 

doktrynach materjalistycznych, nie pochodził ze 

studjów i literatury. U podstaw ich światopoglądu' 

leżało poczucie związku organicznego z Narodem,
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zdobyty na polu walki i wypływająca stąd ko

nieczność poświęcenia wszystkiego dla Narodu 

i rozpatrywania każdej sprawy pod kątem wi

dzenia jego dobra. Od tej chwili walka z kie

runkiem ideowym, panującym na Politechnice od 

lat 40, walka trwająca w różnem nasileniu już 

od dawna, przynosi młodzieży narodowej szybkie 

sukcesy.
Główną linją bojową staje się sprawa ży

dowska, przyczem coraz więcej zwolenników zy

skuje pogląd, że współpraca z żydami staje się 

niemożliwa, że zatem żydzi nie mogą być człon

kami Bratniej Pomocy. Sprawa ta jest na porządku 

dziennym we wszystkich Uczelniach i wszystkich 

środowiskach, a wszędzie kończy się wyklucze

niem żydów ze społeczeństwa akademickiego. 

Równocześnie kształtuje się ustrój Rzeczypospoli

tej Akademickiej, zorganizowany w Związku Na

rodowym Polskiej Młodzieży Akademickiej.

Walne Zebranie Bratniej Pomocy uchwala: 

„Członkiem T-wa może być każdy student Poli

techniki z wyjątkiem wyznania mojżeszowego“. 

To samo Walne Zebranie wybiera Prezesem Kol. 

Stanisława Starzewskiego, oddając w ten sposób 

kierownictwo Bratniej Pomocy w ręce młodzieży 

narodowej, stanowiącej już ogromną większość. 

W maju 1924 roku odbyło się Nadzwyczajne 

Walne Zebranie, które uchwaliło przystąpienie do 

Związku Narodowego Polskiej Młodzieży Akade

mickiej i do Ogólnopolskiego Związku Bratnich 

Pomocy. W ten sposób T-wo stało się członkiem 

Związków, w których tworzeniu brało czynny 

udział przez swych delegatów na wszystkich Zja

zdach.

Po Kol. Starzewskim prezesami są kolejno 

Koledzy: Zbistaw Roehr, Zygmunt Sosnowski, 

Jerzy Długoszewski. Kryzys walutowy i spadek 

wartości marki polskiej powoduje ogromne tru

dności w administracji T-wa. Głownem staraniem 

Wydziału w tych latach jest wykończenie i odda

nie do użytku II. Domu Techników, wobec ogrom

nego zapotrzebowania mieszkań i przepełnienia 

I. Domu, który mieścił 94 Kolegów zamiast 60.

Dzięki usilnym staraniom udało się uzyskać 

kolejno kilka pożyczek, które pozwalają wreszcie 

Dom wykończyć i oddać go do użytku. W jesieni 

roku 1926 dom został zamieszkany, pomimo nie

zupełnego jeszcze wykończenia. Następnym Wy

działom pozostało już tylko spłacanie zaciągnię

tych długów. Walne Zebranie w roku 1926 jest 

po raz ostatni widownią zaciekłej walki. Wybrany 

na nim Wydział pod prezesurą Kol. Roehra do

prowadza Bratnią Pomoc do nieznanego poprze

dnio rozkwitu. Od tego czasu każdy rok przy

nosi ogromne postępy. W'ydziały, mając za sobą 

zupełnie jednolitą opinję i poparcie bez zastrze

żeń członków T-wa, mogą zająć się swobodnie 

sprawami wewnętrznemi. W roku 1926/27, wobec 

ogromnego obrotu pieniężnego, wprowadza skar

bnik we wszystkich agendach podwójną buchal- 

terję i po raz pierwszy przyjmuje T-wo na stałe 

płatnego buchaltera.
W roku następnym, za prezesury Kol. Jana 

Kowalskiego, osiąga kuchnia, dzięki rozumnej go

spodarce finansowej ówczesnego prezydjum, po 

raz pierwszy od czasu wojny równowagę budże

tową. Wydział ten przeprowadza zniesienie auto- 

nomji 11. Domu Techników, co staje się początkiem 

ogólnej centralizacji gospodarki T-wa, przeprowa

dzonej konsekwentnie w następnych latach. Po 

powrocie Kol. Peista, zast. przewodniczącego T-wa 

ze zjazdu Ogól. Pol. Związku Bratnich Pomocy 

odbytego w Zakopanem, wprowadza T-wo na 

wniosek wymienionego stałe ambulatorjum lekar

skie dla Domów Technickich, uniezależniając się 

temsamem poniekąd od Opieki Zdrowotnej istnie

jącej przy Senacie U. J. K.

Gospodarka T-wa zbliża się coraz bardziej do 

ideału samopomocy, opierając się w bardzo ma

łym stopniu na subwencjach i darach, głównie 

zaś na dochodach z domów, z komisji proceso

wej i przedsiębiorstw. Głównym sukcesem nastę

pnego Wydziału pod przewodnictwem Kol. Stani

sława Kwolka jest przeprowadzenie konwersji 

długów, ciążących na 11. Domu Techników. Kon

wersja ta, przeprowadzona na bardzo dogodnych 

warunkach, przewiduje spłatę długów w ciągu 

25 lat w ratach, których wysokość nie obciąża 

zbytnio budżetu T-wa. W tym roku zakończono 

też ostatecznie budowę II. Domu, oddając do 

użytku salę balową, otwartą reprezentacyjnym 

Balem Techników.

W życiu ogólnoakademickiem środowiska 

lwowskiego bierze młodzież technicka szczególnie 

żywy udział. Technicy pracują we wszystkich or

ganizacjach ogólnoakademickich, sprawując tam 

częstokroć najwyższe godności. Bratnia Pomoc 

Studentów Politechniki, jako największe, najlepiej 

zorganizowane i finansowo najsilniejsze towarzy

stwo akademickie na terenie Lwowa, odgrywa 

dużą rolę w życiu środowiska. Jej delegaci biorą 

udział we wszystkich zjazdach międzyśrodowisko- 

wych, przyczyniając się w niemałym stopniu do 

podniesienia znaczenia i roli Lwowa.
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Również żywy udział biorą technicy we 

wszystkich wystąpieniach zbiorowych młodzieży 

akademickiej. Mieszkańcy li. Domu Techników 

stanowią zwarty i karny ośrodek, niezawodny 

wszędzie tam, gdzie chodzi o zamanifestowanie 

uczuć i przekonań młodzieży. Charakterystycznem 

zjawiskiem jest zaniknięcie w ostatnich latach 

tradycyjnego separatyzmu technickiego. Technicy, 

czując swoje znaczenie, często manifestują soli

darność z kolegami innych uczelni. Najlepszym 

tego wyrazem jest inauguracja roku akademickiego 

na Uniwersytecie Jana Kazimierza, w którejto 

uroczystości młodzież technicka bierze od kilku 

lat czynny udział.

Wybrany na okres roku 1929/30 Wydział 

z Kol. Wiesławem Jarzembskim na czele jest ostat

nim, na którym spoczywała troska uregulowania 

reszty zobowiązań, ciążących na II. Domu Techni

ków. Wprawdzie w poprzednim roku skonwerto- 

wano wierzytelności w Banku Gospodarstwa Kra

jowego, w Zakładzie Pensyjnym i szeregu innych 

większych wierzycieli, jednak pozostał jeszcze cały 

szereg drobnych zobowiązań nieobjętych kon

wersją, które Wydział całkowicie uregulował, pła

cąc zł 27.000'— oraz rozkładając na bardzo do

godne raty zł 35'000'— należnych Zakładowi Pen- 

syjnemu. Splata długów pociągnęła za sobą pe

wne ograniczenia świadczeń ze strony T-wa na 

rzecz Kolegów, ograniczenie to jednak nie było 

zbyt dotkliwe, bo udzielono mimo to pożyczek 

w sumie zł 31.640'— i obiadów rewersowych na 

kwotę zł 5.714—, przewyższając nawet cyfry 

z lat poprzednich.

W zestawieniu z ubiegłemi latami cyfry te 

dowodzą, że Bratnia Pomoc w rozwoju swym 

idzie stale naprzód, osiągając coraz więcej do

świadczenia, a zatem i coraz lepsze wyniki go

spodarcze: 1217 członków, około 345.000.— zł 

obrotu Kasy Głównej, coraz lepszy efekt pracy 

Komisji Procesowej, a wreszcie roczna nadwyżka 

bilansowa, przekraczająca 31.000'— zł, oto krótkie 

dane, charakteryzujące stan Towarzystwa i po

czynania tego ostatniego Wydziału.

Pozatem Wydział ten zdaje sobie sprawę 

z tego, że pracuje w momencie zwrotnym w dzie

jach Towarzystwa, a to dlatego, że z chwilą wy

kończenia 11. Domu Techników dawne dążenia 

zostały zrealizowane, a nowe potrzebują żmudnej, 

początkowo mało efektywnej pracy przygotowa

wczej. Praca ta narzuciła się sama przez się w roku 

tym, jak i w latach poprzednich. Istniała bolączka 

w postaci Kuchni. Chcąc zaradzić wreszcie tej

bolączce, Wydział opracował obszerny materjał 

statystyczny, oparty na doświadczeniu lat ubie

głych, zapomocą którego zreorganizował gospo

darkę Kuchni. Reorganizacja przyniosła pomyślne 

rezultaty. Jest to zatem pierwsze posunięcie, oparte 

na statystyce, które będzie musiało stać się nadal 

podstawą rzeczowej i realnej gospodarki Towa

rzystwa. Nie tylko racjonalizacja gospodarki, ale 

też i zajęcie się z przychylnością i zapałem nowo- 

powstającemi Kołami, jak Koło Muzyczne i Sekcja 

Technicka Akademickiego Związku Sportowego, 

świadczy o dużem zrozumieniu przez Wydział 

swej roli na Politechnice; wszak ongiś z takich 

Kółek powstały samoistne dziś organizacje tego 

rodzaju, jak Koło Mechaników, Koło Chemików, 

Związek Studentów Inżynierji, Lwowski Chór 

Technicki i wiele innych.

Na zewnątrz członkowie Wydziału zawsze na

leżycie reprezentowali interesy ogółu Polskiej Mło

dzieży Technickiej Lwowa, zajmując w organiza

cjach środowiskowych kierownicze stanowiska, 

przewodnicząc lub zasiadając w Prezydjach Wie

ców Ogólnoakademickich.

To też w tym roku Towarzystwo Bratniej 

Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej zostało 

uznane przez wszystkie organizacje studentów 

Politechniki za jedynego reprezentanta Młodzieży 

Technickiej. Pierwszym aktem skonsolidowania 

poglądów na tę sprawę była petycja do Senatu 

Politechniki o pozwolenie Przewodniczącemu To

warzystwa jako reprezentantowi młodzieży na 

zabranie głosu podczas uroczystości Inauguracji 

Roku Akademickiego. Niestety prośba ta spotkała 

się z odmową Senatu, co wywołało ze strony 

młodzieży natychmiastowy i solidarny odruch 

w postaci bojkotu Inauguracji; zamiast do auli 

udały się szeregi Techników na mszę żałobną za 

duszę ś. p. Kuratora Stanisława Sobińskiego.

Nieporozumienie między Senatem a Młodzieżą, 

powstałe na tle niedopuszczenia przedstawiciela 

Młodzieży do głosu podczas uroczystości inaugu

racyjnej, było jakoby zapowiedzią, iż rok 1930/31 

będzie rokiem walki pomiędzy Rektorem a Mło

dzieżą. Do napięcia stosunków z Senatem przy

czyniły się zajścia, mające miejsce na Walnem 

Zebraniu Związku żydowskich studentów Poli

techniki i Walnem Zebraniu „Osnowy“, na któ- 

rem Młodzież zażądała od obradujących uchwa

lenia lojalności wobec Państwa Polskiego, Czego 

zebrani uczynić nie chcieli. By zrozumieć podłoże 

tego żądania, trzeba sobie przypomnieć wypadki, 

jakie miały miejsce w Małopolsce Wschodniej
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w lecie i jesienią 1930 roku. Akcja sabotażowa, 

prowadzona przez tak zwanych „Ukraińców“, przy

brała niepokojące rozmiary, wywołując wzburze

nie wszystkich Polaków. Akcja pacyfikacyjna 

Rządu nie przyniosła uspokojenia. A gdy z po

czątkiem listopada „Osnowa“ zajęła na Walnem 

Zgromadzeniu przedstawione wyżej stanowisko, 

nic dziwnego, że oburzona Młodzież- przerwała 

obrady i usunęła zgromadzonych ze sali. W kon

sekwencji tych zajść Senat zabronił odbywania 

w murach Szkoły zebrań, z wyjątkiem zebrań

0 charakterze czysto na

ukowym. Równocześnie 

Rektor wezwał wszystkich 

do jawienia się celem 

ukarania ich. Młodzież 

zgłosiła się tłumnie w Se

kretariacie, podpisując 

deklarację solidaryzującą 

się z tymi, którzy brali 

udział. Rónocześnie miało 

się odbyć zwyczajne Wal

ne Zgromadzenie T-wa 

Bratniej Pomocy, które 

poraź pierwszy, dzięki po

leceniu Rektora musiało 

się odbyć poza murami 

Uczelni. Mimo udania się 

delegacji do Rektora

1 zapewnień całkowitego 

spokoju ze strony Pre- 

zydjum T-wa Bratniej Po

mocy, T-wo nie uzyskało 

sali w murach Politech

niki. 1 tak w dniu 13 gru

dnia 1930 roku odbyło 

się Walne Zgromadzenie 

poraź pierwszy w II. Do

mu Techników. Jest to 

fakt w historji T-wa nie

bywały, ale świadczący 

jasno o stosunkach jakie w tym czasie miały 

miejsce.

Na tem zebraniu wybrano Wydział z Kol, 

Jarzembskim na czele, który przyjmując tę godność 

poraź drugi, oświadczył, że mimo warunków oso

bistych, niepozwalających mu na zaniedbywanie 

się w studjach, poczuwa się do obowiązku zlikwido

wania zatargu z Senatem, oraz załatwienia zawie

szonej wciąż jeszcze sprawy statutu,

Jak to już na innem miejscu przedstawiliśmy, 

statut został zmieniony gruntownie w roku 1923

1 od tego czasu Senat znajdował coraz to nowe

trudności w zalegalizowaniu go, a definitywne 

załatwienie uzależnił od pewnych warunków,

o których niżej pomówimy.

Młodzież, a temsamem i jej przedstawiciele 

interesowali się sprawami aktualnemi, a więc

sprawą brzeską i sprawą t. zw. komisji dla Walki 

z Młodzieżą tj. temi sprawami, które interesowały 

każdego obywatela Państwa Polskiego. Wypada 

też przypomnieć, iż owa Komisja do Walki z Mło

dzieżą Akademicką spotkała się z ostrą i żywiołową

krytyką Młodzieży w cza

sie jednego z Wieców 

Ogólnoakademickich, a to 

z powodu wyzyskania sta

nowiska profesora. Wyż

szej Uczelni dla celów 

czysto politycznych.

Sprawy te miały 

w każdym razie znaczny 

wpływ na stałe odwle

kanie ostatecznego zała

twienia statutu.

W dniach od 1 do

3 lutego odbywała się we 

Lwowie XIV. Sesja Ogól

nopolskiego Związku Bra

tnich Pomocy, której obra

dy odbywały się w II. 

Domu Techników. Sesji 

przewodniczył Kol. Ja- 

rzembski, zaś w pracach 

brali żywy udział człon

kowie Wydziału, Koledzy 

Kołaczek i Szybalski. 

Zjazd powziął szereg do

niosłych uchwał, dotyczą

cych pracy w towarzy

stwach samopomocowych 

W kwietniu r. 1931 

odbył się w Warszawie 

I. Kongres Naukowy P. M. A., zwołany przez

O. Z. A. K. N,, w którym to kongresie uczestni

czył szereg naszych członków.

Przedstawiwszy po krótce sprawy ogólne — 

powróćmy znów do wewnętrznych stosunków 

Bratniaka. Zgodnie ze swojem postanowieniem, do

prowadziwszy do sfinalizowania 8-letnie starania

o statut, złożył Kol. Jarzembski na Nadzwyczaj- 

nem Walnem Zgromadzeniu, odbytem w dniu

2 czerwca 1931 r. swą władzę w ręce nowoobra- 

nego Przewodniczącego Kol. Stefana Szybalskiego.

Sala jadalna II. Domu Techników
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Na tern zebraniu załatwiono też ostatecznie sprawę 

statutu, którego poszczególne punkty będące po

wodem długotrwałego sporu między Senatem 

a młodzieżą przedstawimy :

Główną przeszkodą była sprawa żydowska. 

Kiedy natomiast Senat zgodził się ze stanowiskiem 

młodzieży, żądając jedynie pozytywnego sformu

łowania punktu dotyczącego członkostwa zwy

czajnego i Walne Zgromadzenie z dnia 18. paź

dziernika 1930 zmianę tę wprowadziło, Senat za

żądał drugiej rzeczy a mianowicie skreślenia ze 

statutu punktu, stwierdzającego przynależność Twa 

do Związku Narodowego Polskiej Młodzieży Aka

demickiej i Ogólnopolskiego Związku Bratnich 

Pomocy. Żądanie Senatu było sprzeczne z naszemi 

dążeniami do centralizacji życia akademickiego. 

Wprawdzie zgodziło się Walne Zgromadzenie usu

nąć ze statutu odnośny punkt, postanowiło jednak 

kontynuować przynależność do centralnych orga- 

nizacyj akademickich w formie osobnej uchwały.

Tak, po 8 latach jedno z kardynalnych żą

dań młodzieży a więc usunięcie żydów z Rzeczy

pospolitej Akademickiej zostało na naszym terenie 

statutowo zrealizowane. W praktyce uchwała po

wyższa zapadła jeszcze w roku 1923 i od tego 

właśnie roku żydzi do naszego Twa nie należeli.

Czeka nas jeszcze długa walka o zrealizo

wanie dalszych naszych dążeń, streszczających 

się w stworzeniu ogólnopolskich związków aka

demickich o charakterze reprezentacyjno-koordy- 

nującym. Wierzymy, że mocna postawa młodzieży 

pozwoli nam dążenie nasze zrealizować.

Ostatnią sprawą natury ogólnej, którą mu

siano załatwić jeszcze przed ferjami była sprawa 

praktyk wakacyjnych. Wynikła ona z dążenia 

Ministerstwa Robót Publicznych do bezpośredniego 

rozdziału praktyk pomiędzy studentów Uczelni, 

z pominięciem organizacyj studenckich i Władz 

Uczelnianych. W wykonaniu dążeń Ministerstwa, 

prof. Bratro zwołał konferencję, na którą zaprosił 

oprócz przedstawicieli Związku Studentów Inżynierji

i Związku Studentów Inżynierji Mierniczej także 

reprezentantów Związku Żydowskiego i „Osnowy“. 

Młodzież, stojąc na stanowisku, że do ukończenia 

śledztwa przeciwko członkom „Osnowy“ nie może 

mieć z organizacją tą nic wspólnego, złożyła od

powiednie oświadczenia i z konferencji wyszła. 

Celem poinformowania szerszego ogółu o powyż- 

szem zajściu, postanowiło Prezydjum Twa razem 

z delegacją Kół Naukowych Politechniki zwołać 

wiec ogólnotechnicki w westibulu Politechniki, 

na którym to wiecu liczni mówcy wykazali, iż

koncepcja Ministerstwa jest technicznie trudną do 

przeprowadzenia a zatem ten sposób rozdziału 

praktyk służyć ma innym, całkowicie ubocznym 

celom.

Powracającą z ferji Młodzież, zaskoczył okólnik 

pana ministra Jędrzejewicza zwracający uwagę 

Władz Uczelnianych na to, iż Związek Narodowy 

Polskiej Młodzieży Akademickiej, jakoteż i jego 

władze są instytucjami niezalegalizowanemi wo

bec czego należy im odmawiać poparcia. Na 

okólnik pana ministra młodzież zareagowała żywo

i podjęła walkę przez swoją władzę naczelną 

a więc Naczelny Komitet Akademicki w Warszawie.

Na polu gospodarczem Wydział Kol. Szybal- 

skiego zdziałał dużo nowych rzeczy przyczyniają

cych się w znacznym stopniu do zmniejszenia 

kosztów administracyjnych. Najważniejszą rzeczą 

jest instalacja gazu ziemnego w II. Domu Techni

ków, dzięki której należy się spodziewać około 

40% zysku na opale. W chwili obecnej opraco

wuje się również projekt wprowadzenia gazu 

ziemnego do kuchni, mieszczącej się w gmachu 

głównym Politechniki.

O zapotrzebowaniu świadczeń Twa na rzecz 

Kolegów dadzą najlepszy obraz cyfry: 71.000 zł 

udzielonych pożyczek, oraz kwota 7.800 zł z tytułu 

obiadów rewersowych.

Z przyjemnością stwierdzić należy, iż w tej 

pracy samopomocowej i w walce z trudnościami 

gospodarczemi nie byliśmy zdani wyłącznie na 

własne siły. Wydatną pomoc otrzymaliśmy prze- 

dewszystkiem z Kwestury Politechniki z opłat na 

pomoc w naturze, następnie z darów jak stypen- 

djum Grona Profesorów Politechniki Lwowskiej> 

subwencje Koła Pań na obiady stypendyjne, sub

wencje Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Polskiej 

Młodzieży Akademickiej, wreszcie subwencje róż

nych firm: jak Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Pocztowa Kasa Oszczędności, Lwowskie Two 

Akcyjne Browarów, Cukrownia Przeworsk i inne.

W roku sprawozdawczym 1930/31 obcho

dzimy 70-lecie naszego Twa. Czasy są wprawdzie 

bardzo ciężkie, ale Two nasze dzięki pracy i ofiar

ności pokoleń, patrzy jasno w przyszłość, ufne, 

że jak przedtem, tak i teraz nie braknie ludzi, 

którzyby kontynuowali dalej ideę Bratniej Pomocy.

Rozrost Twa i obecny majątek jego jest wy

nikiem pracy kilkunastu pokoleń Kolegów, którzy 

często z godnym podziwu samozaparciem i wytrwa

łością pracowali dla swoich „Bratniaków“. Dla 

nich większą radością było wykazanie powiększe

nia majątku z końcem swojej kadencji, aniżeli
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zdanie jakiejś kursówki. Przeglądając poniżej są dobroczyńcy naszego Twa i dzięki im, niejeden

przedstawioną listę dotychczasowych przewodni z naszych Kolegów jest w stanie bez trudu po

czących Twa pamiętać zawsze będziemy, iż to moc zawsze znaleść.

SPIS PRZEWODNICZĄCYCH TWA OD ROKU 1861— 1931.

1861/62 Stanisław Podlewski 1897/98 Włodzimierz Szczypczyk

1862/63 Eustachy Skrochowski Franciszek Jakubik

1863/64 Józef Horoszkiewicz 1898/99 Mieczysław Chałecki

1864/65 Tomasz Orłowski 1899,90 Józef Pruchnik

1865/66 August Sołtyński 1900/01 Edward Kostecki

1866/67 Mieczysław Darowski Aleksander Litwinowicz

1867/68 Ludwik Radwański 1901/02 Edward Kostecki

1868/69 Eugenjusz Stach Aleksander Litwinowicz

1869/70 Franciszek Stotołowicz 1902/03 Stanisław Sokołowski

1870/71 Jan Kunowski Tadeusz Hartleb

Zygmunt Jedliński 1903/04 Stanisław Downarowicz

1871/72 Tadeusz Wojnarowski 1904/05 Stanisław Downarowicz

Albin Zagórski Jerzy Grodyński

1872/73 Albin Zagórski Wacław Sokół-Kotyłowicz

1873/74 Placyd Dziwiński 1905/06 Tadeusz Śliwiński

1874/75 August Witkowski Władysław Sikorski

1875/76 Kazimierz Traczewski 1906/07 Ryszard Świętochowski

1876/77 Kajetan Wroński Witołd Załuska

1877/78 Władysław Białaczewski 1907/08 Karol Sztolcman

1878/79 Karol Stelzer 1908/09 Wacław Premmer

1879/80 Marceli Pilecki Leon Nowakowski

Władysław Deryng 1909/10 Jan Bryl

1880/81 Aleksander Biborski Jan Weber

1881/82 Aleksander Biborski 1910/11 Kazimierz Roupper

Karol Pajączkowski 1911/12 Leopold Toruń

1882/83 Włodzimierz Kostrakiewicz 1912/13 Tadeusz Rucki

1883/84 Włodzimierz Kostrakiewicz 1913/14 Smoczyński

Seweryn Widt Kobylański

1884/85 Seweryn Widt 1914/15 Stefan Krak

1885/86 Tadeusz Chryściński 1915/16 Ziółkowski

1886/87 Tadeusz Chryściński 1916/17 Mieczysław Siennicki

Jan Tomasz Kudelski 1917/18 Antoni Sachnowski

1887/88 Jan Tomasz Kudelski 1918/19 aż do 1920 Antoni Sachnowski

Aleksander Kruger 1920 od 16.1. do 6. X. Wiktor Przedpełski

1888/89 Tadeusz Rozwadowski „ 6. X. Krygowski i Bielnicki

1889,90 Tadeusz Rozwadowski

Andrzej Kornelia
1921 Jan Nawrocki 

przewodniczący.
1890/91 Wiktor Syniewski Ignacy Brach Tadeusz Oleksy
1891/92 Jędrzej Moraczewski I. wiceprzewodniczący. 11. wiceprzewodniczący.

Karol Ruebenbauer Władysław Chorąży Jan Meszaros

1892/93 Karol Ruebenbauer
skarbnik. bibljotekarz.

1893/94 Karol Ruebenbauer 1921/22 Jerzy Płochocki

1894/95 Karol Ruebenbauer przewodniczący

1895/96 Karol Ruebenbauer Robert Fróhlich Kazimierz Piłat 
I. wiceprzewodniczący. II. wiceprzewodniczący.

Mieczysław Rybczyński Witold Kędzierski Władysław Dudziński
1896/97 Kazimierz Zipser sekretarz. skarbnik.
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1922/23 Kazimierz Piłat 1927/28 Jan Kowalski
przewodniczący. przewodniczący.

Zdzisław Rychlik Jan Dobrucki Ludwik Peist Czesław Topolewicz
I. wiceprzewodniczący. II. wiceprzewodniczący. I. wiceprzewodniczący. II. wiceprzewodniczący.

Marjan Pociej Juljusz Denk Dominik Janowicz Tadeusz Gabryszewski
sekretarz. skarbnik. sekretarz. skarbnik.

Od 4. VI. 1923 Stanisław Starzewski 1928/29 Stanisław Kwolek
przewodniczący. przewodniczący.

Zbisław Roehr Kazimierz Orlicz Wiesław Jarzembski Tadeusz Gabryszewski
I wiceprzewodniczący. II. wiceprzewodniczący. I. wiceprzewodniczący. II. wiceprzewodniczący.

Józef Dadlec Tadeusz Czaykowski Adam Czartoryski Tadeusz Piechowicz
sekretarz. skarbnik. sekretarz. skarbnik.

1923/24 Zbisław Roehr 1929/30 Wiesław Jarzembski
przewodniczący. przewodniczący.

Stanisław Haidzik Edward Montalbelti Tadeusz Piechowicz Adam Tysson
I. wiceprzewodniczący. II. wiceprzewodniczący. I. wiceprzewodniczący. II. wiceprzewodniczący.

Tytus Ostachowicz Tadeusz Czaykowski Juljan Solik Stefan Szybalski
sekretarz. skarbnik. sekretarz. skarbnik.

1924/25 Zygmunt Sosnowski 1930/31 Wiesław Jarzembski
przewodniczący. przewodniczący.

Aleksander Bader Stanisław Ciliński Witold Kołaczek Stefan Szybalski
I. wiceprzewodniczący. II. wiceprzewodniczący. I. wiceprzewodniczący. 11. wiceprzewodniczący.

Zenon Rosnowski Władysław Montwiłł Michał Rosnowski Adam Gawlikowski
sekretarz. skarbnik. sekretarz. skarbnik.

1925/26 Jerzy Długoszewski Od 2. VI. 1931 Stefan Szybalski
przewodniczący. przewodniczący.

Korneljusz Lewicki Wiktor Ryglewicz Witold Kołaczek Kazimierz Pazdro
I. wiceprzewodniczący. II. wiceprzewodniczący. I. wiceprzewodniczący. II. wiceprzewodniczący.

Jarosław Lewicki Jan Sawrymowicz Michał Rosnowski Adam Gawlikowski
sekretarz. skarbnik. sekretarz. skarbnik.

1926/27 Zbisław Roehr 1931/32 Stefan Szybalski
przewodniczący. przewodniczący.

Jan Kowalski Jan Grubecki Antoni Szklarzewicz Adam Gawlikowski
I. wiceprzewodniczący. II. wiceprzewodniczący. I. wiceprzewodniczący, II. wiceprzewodniczący.

Franciszek Hoeschl Ludwik Peist Jan Hosowicz Jerzy Kwiatkowski
sekretarz. skarbnik. sekretarz. skarbnik.
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KOŁA NAUKOWE STUDENTÓW POLITECHNIKI LWOWSKIEJ.

KOŁO MECHANIKÓW ST. P. L.

Już w roku naukowym 1891/92 rzucono myśl 

zrzeszenia słuchaczów Wydziału Budowy Maszyn 

Pol. Lwow., jednak usiłowania wielokrotnie po

dejmowane w tym kierunku, nie zdołały przez 

długi czas stworzyć organizacji trwałej.

Dopiero po latach dziesięciu, od chwili zało

żenia pierwszego „Kółka M echan ików “, t. j. 

w roku 1901/02 przystąpiono do pracy nad od

budowaniem towarzystwa i stworzeniem trwałych 

podstaw pod dalszy jego rozwój.

„Kółko Mechaników przy T-wie Bratniej Po

mocy Słuchaczów Politechniki“, tak brzmiała teraz 

oficjalna nazwa „Kółka“, wykazuje odtąd stały 

rozrost, który przejawia się w ciągłym wzroście 

ilości członków, oraz w rozszerzaniu się istnieją

cych agend i tworzeniu nowych.

W ósmym roku swego istnienia odrywa się 

„Kółko“ od „Towarzystwa Bratniej Pomocy“

i przeistacza na instytucję samodzielną pod na

zwą: „Koło Mechaników Studentów Politechniki 

Lwowskiej“.

Lata wojny były dla „Koła“ okresem cięż

kiej próby: tradycja i ciągłość pracy zanikły, in

wentarz i zasoby „Koła“ przedstawiały stan kry

tyczny — przecież po roku 1919 nie zabrakło 

zapału do pracy, co więcej, świadomość pracy 

dla dobra wolnej Ojczyzny zapał ten wzmagała, 

w krótkim czasie „Koło“ nie tylko że osiąga po

przedni swój stan, ale znacznie go poprawia.

Obecnie liczy „Koło“ 480.członków, posiada 

bibljotekę złożoną z około 1.300 tomów, prenu- 

ruje 25 czasopism krajowych i zagranicznych, za 

pośrednictwem swych agend: wycieczkowej, wy

dawniczej, praktyk i przedsiębiorstw, organizuje 

wycieczki krajowe i zagraniczne, prowadzi wy

dawnictwo podręczników naukowych, zajmuje się 

uzyskiwaniem praktyk w zakładach przemysło

wych, które następnie rozdziela swym członkom.

Wytyczną w działalności „Koła“ była i jest 

przedewszystkiem troska o wypełnienie tego pa

ragrafu statutu, który od roku 1902 przetrwał 

wszystkie zmiany:

„Celem „Koła“ jest popieranie i skuteczne 

ułatwianie kształcenia się młodzieży w zakresie 

nauki budowy maszyn i nauk pokrewnych.“

ZWIĄZEK STUDENTÓW INŹYNIERJI P. L.

Historja i rozwój działalności 

Związku Studentów Inżynierji (Z. S. I.)

Związek Studentów Inżynierji Politechniki 

Lwowskiej (Z. S. I.) skupia w sobie studentów 

trzech oddziałów: lądowego, wodnego i mierni

czego Wydziału Inżynierji Lądowej i Wodnej Po

litechniki Lwowskiej. Założony w r. 1892 — jako 

„Kółko Inżynierów“ przy Towarzystwie Bratniej 

Pomocy — upada i mimo ponownego ożywienia 

działalności w r. 1894 — zamiera aż do r. 1902.

Od tej pory dzięki finansowemu poparciu 

„Bratniaka“ rozwija się — a kiedy zależność od 

T-wa Bratniej Pomocy stała się zaporą dalszego 

rozkwitu — wyodrębnia się w r. 1907 — jako 

„Kółko Słuchaczów Inżynierji“. Fakt ten — jak

kolwiek przyjęty przez Walne Zebranie T-wa Brat

niej Pomocy — staje się powodem dwuletnich 

sporów obu Towarzystw o majątek i sferę wpły

wów — co doprowadza do założenia przy T-wie 

Bratniej Pomocy konkurencyjnego Kółka Hydro- 

techników; spór likwiduje się wraz z Kółkiem 

Hydrotechników w r. 1911.

W r. 1909 „Kółko“ zmienia nazwę na „Zwią

zek“. W r. 1912/13 (admin.) Związek Słuchaczów 

Inżynierji, mimo ówczesnego kryzysu w kraju, do

chodzi do rozkwitu w swej działalności naukowej.

Wewnętrzna organizacja pracy Wydziału 

Związku ulega w tym okresie znacznej poprawie 

przez podział na Prezydjum, 5 Komisyj i Komitet 

Redakcyjny „Kwartalnika Technicznego“; podział 

ten jednak jest wyłącznie administracyjny a nie 

osobowy, i to jest główną jego wadą. Jest to 

ostatni rok spokojnej pracy przed zawieruchą wo

jenną. Kończy on okres organizacji i świetnego 

rozwoju pracy i pomocy naukowej Związku — 

obok których zajęły miejsce troska o pomnożenie 

majątku Związku i dbałość o rozwój dobrych sto

sunków towarzyskich i prestige’u Związku na ze

wnątrz.

Powoli i nieliczną garstką powracają dawni 

budowniczowie Towarzystwa i ujmują w żołnier

skie ręce ster pracy „Bratniaka“ i Z. S. I.

Brak tej pracy dowodów na piśmie w archi

wum Związku — ale świadczy o niej uporządko
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wana i wzbogacona bibljoteka, świadczy własna 

„Drukarnia“ Związku — tłocząca od 1924 r. 

skrypta — świadczy miesięcznik „Życie Techni- 

ckie“, którego sercem i głową jest Związek, 

a członkami pozostałe Koła Naukowe i „Bratniak“; 

tętni w nim naprawdę życie i wyrabiają się umysły 

młodych adeptów nauki w doktorskich pracach

i wielu artykułach naukowych,

Od r. 1911 do r. 1930 — jako inicjator

i współwydawca z Księgarnią Polską B. Poło- 

nieckiego — wzbogaca Związek polską literaturę 

techniczną 2-ma tomami „Podręcznika Inżynier

skiego“ pod redakcją byłego członka Związku 

Prof. Dr. Stefana Bryły. Pozatem obok wielu dru

ków do ćwiczeń mierniczych i konstrukcyjnych 

wydaje Związek kilka skryptów.

Czcząc pamięć śp. Prof. Dr. Karola Skibiń

skiego swego członka honorowego i wielkiego 

pioniera techniki, powołuje Związek Komitet bu

dowy jego nagrobka i gromadzi fundusze. W trosce

0 fundusze i rozwój życia towarzyskiego urządza 

Związek w swe 25-ciolecie w r. 1927 Reprezen

tacyjny Raut Politechniki, a w r. 1928 Bal Inży- 

nierji i szereg zabaw. W międzyczasie wkrada się 

w szeregi pracowników Związku, polityka inter

nacjonalna, popierana przez element żydowski

1 mniejszości, a stosując do oceny prac Wydziału

i do doboru pracowników „względy zasadnicze“ 

ponad dobrem Związku, doprowadza jego mają

tek do nieładu, naraża jego cele i żywotne inte

resy, budzi niechęć i separatyzm w niezorganizo- 

wanej licznej rzeszy studentów Inżynierji. W 1929 r. 

rozgorzała ostateczna walka o miejsce w pracy 

dla Związku — o jego przyszłość; z walki tej 

wynosi Związek gigantyczny rozrost, zupełną re

organizację i należną perspektywę przyszłości. 

W r. 1930 młodzież narodowo myśląca, dzięki 

koleżeńskiej organizacji, gromadnie zapisuje się 

do Związku, który dotąd był dla niej macochą

i powiększa liczbę jego członków z 300 na 600; 

zwartą drużyną zajmuje warsztat pracy wykreślając 

z szeregów swych internacjonalizm i semityzm — 

wprowadzając w miejsce „względów zasadni

czych“ zapał, tężyznę i naukową organizację pracy. 

Związek Studentów Inżynierji zajmuje należne 

miejsce — prezes jego przewodniczy Delegacji 

Kół Naukowych i centralnemu Wydziałowi Kół 

Technicznych w Polsce i w Wolnem Mieście 

Gdańsku, przyczynia się pracą swą na terenie 

Delegacji do powstania wspólnej Komisji Wydaw

niczej Kół Naukowych i Towarzystwa Bratniej Po

mocy Studentów Politechniki Lwowskiej. Delegaci

Związku przewodniczą obradom plenarnym i w Ko

misjach I-szego Kongresu Naukowego P. M. A. 

w Warszawie. Ze Związku wychodzi myśl wzno

wienia „Życia Technickiego“ jako organu Kół 

Technicznych w Polsce. Wewnątrz, zmiana nieu

dolnego statutu wprowadza ład i sens w pracę, 

której nawał dzieli się na Komisje specjalne — 

skupiające fachowe agendy, jak:

Komisja Naukowa,

Komisja Naukowo-Samopomocowa,

Komisja Regulaminowa,

Komisja Budżetowa,

Komisja Wycieczek Zagranicznych,

Komisja Rozdziału Praktyk.

Komisje odciążają Wydział opracowując wła

ściwe metody wykonania naczelnych zadań Związ

ku. Powstają w ich łonie nowe referaty: „Pracy 

Naukowej“ — dla budzenia i kształcenia talentów 

drogą konkursów, stypendjów, zebrań dyskusyj

nych i t. d., dla współpracy z Życiem Technickiem

i uczelnianym Referatem Naukowej Organizacji 

Pracy i wielu innych zadań pokrewnych, „Przed

siębiorstw“, czuwający nad rozwojem życia towa

rzyskiego, urządzaniem imprez dochodowych. — 

nad zremontowaną i ożywioną drukarnią Związku. 

Poraź pierwszy w historji Związku regulaminy 

kierują właściwie tętnem pracy — wprowadzając 

w czyn zasady Taylora. Śladem doświadczeń 

z r. 1930 organizuje Związek samodzielną wy

cieczkę naukową do Włoch, Austrji i Węgier. 

Uchylając zgubne wyniki gospodarki poprzedni

ków, załatwia Wydział pomyślnie umowę z Firmą 

Połoniecki, zapewniając Związkowi odszkodowa

nie 25.000 zł. — uważane dotąd przez Firmę za 

niemożliwe, kontynuując pracę poprzedników — 

wprowadza Wydział w czyn ideę budowy na

grobka członka honorowego Związku śp. Prof. 

Dr. Karola Skibińskiego — którego odsłonięcie 

nastąpiło w roku 1931.

Związek Studentów Inżynierji (Z. S. I ), który 

w liście byłych członków mieści nazwiska: Dr. 

Inż. Stefan Bryła, Dr. Inż. Adam Kuryłło, Dr. Stefan 

Banach, Dr. Inż. Włodzimierz Burzyński (były 

prezes Z. S. I.), Inż. Jerzy Nechay (były prezes 

Z. S. I.), wkracza w dziedzinę pracy naukowej — 

a dokładając swą cegiełkę do gmachu Polskiej 

Nauki — staje na drodze do świetnej przyszłości.

KOŁO GÓRNICZO-NAFTOWE ST. P. L.

Początek historji „Koła“ stanowi „Sekcja 

Przemysłu Naftowego“ przy T. K. P. P. zawiązana 

w r. 1904, z przewodniczącym kol. Haluchem
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i kierownikiem prof. Syroczyńskim na czele. Człon

kowie czynili usilne starania o utworzenie na tu

tejszej Polit. wydziału górniczego, które jednako

woż spełzły na niczem. Od r. 1906 do 1908 na

stąpiła przerwa w działalności Sekcji. W r. 1908 

wznowili słuchacze kursu górniczego organizację 

jako „Kółko Górnicze“, rozwijając działalność na

ukową (odczyty, wycieczki, bibljoteka) i samopo

mocową (pożyczki, praktyki) oraz starając się

o zorganizowanie studjów, W  czasie wojny „Kół

ko“ przestało istnieć. Po chwilowem wznowieniu 

w r. 1918, przerwanem późniejszemi wypadkami, 

reaktywowano „Kółko Górników“ z poprzednioza- 

rysowaną działalnością. W r. 1921 ostatecznie 

załatwiono ciągnącą się od r. 1904 sprawę orga

nizacji studjów, przez otworzenie dalszych lat 

studjów dla słuch. Kursu Górniczego, do czego 

wydatnie przyczynił się prof. Mościcki, mianowany 

członkiem honorowym Kółka. Dnia 19. X. 1921 r. 

zwinięto „Kółko Górników“, a majątek jego prze

kazano nowej organizacji „Kołu Górniczo-Nafto- 

wemu Stud. Pol. Lw.“, opartej na statucie „Kółka 

Górników“ i grupującej studentów nowopowsta

łego Oddziału Naftowego.

Koło Górniczo-Naftowe rozwija działalność 

w kierunku naukowym, przez urządzanie odczy

tów, wycieczek naukowych krajowych i zagra

nicznych, przez utrzymywanie bibljoteki i uzupeł

nianie jej nowemi dziełami technicznemi, oraz 

przez wydawanie skryptów i tablic. Dalszą strefę 

działalności stanowi akcja samopomocowa. Bardzo 

ważnym działem pracy „Koła“ jest referat prak

tyk, uzyskiwanych tak w kraju jak i zagranicą.

S t an  o b e c n y  „Ko ł a “: „Koło Górniczo- 

Naftowe“ liczy 40 członków. Bibljoteka posiada 

460 dzieł technicznych w języku polskim, nie

mieckim, angielskim i rumuńskim, oraz liczne ka

talogi firm europejskich i amerykańskich i wiele 

czasopism. Pożyczek udzielono na łączną sumę 

1.769 zł.

Z ważniejszych zamierzeń wymienić należy 

wycieczkę naukową do Rumunji.

KOŁO CHEMIKÓW ST. P. LW .

W roku 1896 grupa studentów Wydziału 

chemji technicznej (dzisiejszy Wydział Chemiczny), 

w zrozumieniu potrzeby stworzenia wspólnej plat

formy pracy naukowej, rzuciła myśl utworzenia 

zrzeszenia studentów chemików o charakterze na- 

ukowo-samopomocowym.

Zmuszone szukać oparcia o instytucję silną, 

dobrze już zorganizowaną, powstało „Kółko Che

mików“ przy T-wie Bratniej Pomocy, pierwsze 

na Politechnice Lwowskiej koło naukowe. Szybki 

rozwój młodego stowarzyszenia daje impuls stu

dentom innych Wydziałów do łączenia się w po

dobne związki, samemu zaś pozwala w roku 1908 

na odłączenie się od Bratniej Pomocy i odtąd 

towarzystwo już jako „Koło Chemików“ prowadzi 

samodzielny żywot zyskując z roku na rok na 

wpływach i znaczeniu.

W roku 1895 liczy „Kółko“ 46 członków, 

w roku 1924 ma ich już 182, a w 1930 — 287. 

Wydział „Koła“, złożony początkowo z prezesa, 

wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i dwóch wy

działowych rozrasta się z biegiem czasu do organu 

składającego się z 18 do 23 członków.

Dzisiaj „Koło“ utrzymuje bibljotekę, czytelnię, 

urządza referaty, wycieczki krajowe i zagraniczne, 

ułatwia członkom uzyskiwanie praktyk, wydaje 

podręczniki, prowadzi kram artykułów chemicz

nych, urządza zebrania o charakterze towarzyskim, 

jak zabawy, opłatki dla członków i t. p.

Bibljoteka liczyła w roku 1896 — 6 dzieł, 

w r. 1914 — 500, w r. 1924 — 964, obecnie 

posiada 1.187 dzieł. Czytelnia prenumeruje 21 cza

sopism polskich i zagranicznych. Praktyk uzyskano 

w r. 1908 — 6, w r. 1927 -  37, w r. 1930 — 86. 

Całkowity obrót korespondencyjny wynosił w ro

ku 1929/30 — 1.242 pism.

Od roku 1930 jest „Koło“ członkiem Ogól

nopolskiego Związku Akademickich Kół Nauko

wych.

KÓŁKO DUBLAŃCZYKÓW ZRZESZ. SŁUCH. 

ODDZ. ROLN. POLITECHNIKI LW OWSKIEJ.

Koło założone zostało wraz z Akademją Roi. 

w roku szkolnym 1855/6. Początkowo nosiło ono 

nazwę „Bratniej Pom. Stud. Akad. Rolniczej w Du- 

blanach“, lecz w r. 1918, gdy Akademja Roi. 

przeszła na Wydział Polit Lw. nazwa Koła nie 

zmieniając praw organ. wewn. zmienioną została 

na „Kółko Dublańczyków“ Stud. Oddziału Rolni

czego Politechniki Lwowskiej.

Wewnętrzna organizacja Kółka uzależniona 

jest od rozkładu studjów rolniczych na Pol. Lw. 

Właściwy Wydział urzęduje w Dublanach, we 

Lwowie zaś „Ekspozytura Lwowska Kółka Du

blańczyków“.

Według określeń regulaminu K. D. działal

ność Kółka przedstawia się następująco: sekreta- 

rjat trudni się czynnościami biurowemi, publiko

waniem protokółów Walnych Zebrań i posiedzeń 

Wydziału oraz prowadzi księgi członków z ich
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adresami, Kasa Główna prowadzi księgi, dotyczące 

obrotu kapitału Kółka, udziela pożyczki i przyj

muje wkładki członkowskie.

Komisja przedsiębiorstw organizuje wszelkie 

imprezy dochodowe oraz zaopatruje członków 

Kółka w artykuły pierwszej potrzeby, którym w na

szych warunkach jest węgiel.

Sekcja kulturalno-oświatowa: zadaniem jej 

jest prowadzenie akcji kulturalno-oświatowej, or

ganizowanie wieczorków dyskusyjnych na terenie 

Koła i odczytów referowanych przez proszonych 

ad hoc profesorów lub asystentów. Tejże sekcji 

poruczono starania o wydawnictwo podręczników 

naukowych i skryptów.

Przy K. D. istnieje bibljoteka (liczy tomów 

1.301), która jest normalnie zasilana najnow-

szemi dziełami literatury związanej z nauką rol

nictwa.

Sekcja kuchenna zajmuje się kuchnią K. D. 

Posiada ona swój osobny majątek w postaci fun

duszu objadów rewersowych.

Prócz tych agend, istnieje Komisja praktyk, 

która trudni się przedewszystkiem zdobywaniem

i rozdawaniem kolegom praktyk.

Pozatem Walne Zebranie wybiera Sąd Kole

żeński i Honorowy, o składzie 5 członków i 3 za

stępców.

Kółko Dublańczyków prowadzi na szeroką 

skalę czytelnię, do której należy prenumerata 

dzienników.

Obecnie K. D. liczy 104 członków zwyczaj

nych.

ZW IĄZEK AWIATYCZNY S. P. L.

Związek Awiatyczny Studentów Politechniki 

Lwowskiej utworzony został 6.XI. 1909, jako

pierwsze koło na ziemiach polskich kształcące 

się zawodowo w dziedzinie lotnictwa. W krótkim 

czasie dochodzi do wielkiego rozkwitu i znacze

nia, posiada 500 czynnych członków, urządza 

w latach 1910—1914 wycieczkę do Budapesztu, 

pierwsze wzloty we Lwowie i wystawę lotniczą. 

Wielka wojna przerywa na przeciąg 9-ciu lat 

pracę Związku, zabierając mu najlepszych jego 

członków, jak śp. ppłk. Wł. Toronia, kpt. St. 

Bastyra, mjr. inż, Stefana Steca i innych. Ponie

waż celem Związku Awiatycznego jest praca na

polu lotnictwa, przeto wyniki jego poszły w na

stępujących kierunkach: 1) kształcenie się teore

tyczne (bibljoteka, odczyty, prace fachowe i t. d.), 

praktyczne (praktyki w fabrykach lotniczych, 

własne budowy prototypów) i wreszcie zajęcie 

się specjalnie niesłychanie doniosłą kwestją lot

nictwa bezsilnikowego. Pomimo wielkich przeszkód 

natury moralnej i materjalnej doprowadzono do 

pierwszej wyprawy szybowcowej w okolice Zło

czowa z szybowcem konstrukcji Wacława Czer

wińskiego, na którym Grzeszczyk dokonuje pierw

szych lotów żaglowych w Polsce. W latach 

1927—30 urządza się trzy wyprawy szybowcowe

Członkowie Związku Awiatycznego przy pracy.
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do Bezmichowej, obfitujące w poważne rezultaty 

ilościowe i jakościowe. Szczepan Grzeszczyk 

ustanawia trzy rekordy Polski : dwie godziny

i 30 minut długotrwałości lotu, 420 metrów wy

sokości ponad start, jedna godzina i 30 minut 

lotu z pasażerem, na szybowcu rekordowym 

CW IV. W tym czasie zbudowano trzy typy szy

bowców CW konstrukcji Czerwińskiego Wacława; 

za jeden z nich, Związek Awiatyczny otrzymał 

Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie 

Komunikacji i Turystyki w Poznaniu w r. 1930. 

Obecnie Związek Awiatyczny S. P. L. propaguje 

silnie szybownictwo w całej Polsce, buduje nowe 

prototypy i stara się usilnie o utworzenie Insty

tutu Szybowcowego we Lwowie, nadającego 

naukowy kierunek ruchowi szybowcowemu.

ZWIĄZEK STUDENTÓW ARCHITEKTURY 

P. L.

Związek Studentów Architektury Politechniki 

Lwowskiej założony został 26. lipca 1902 r.

W Związku Studentów Architektury pracują 

sekcje: Sekretarjat, skarb, bibljoteka, sekcja wy

cieczkowa, fotograficzna, artystyczna oraz Komisja 

Wydawnicza, której celem jest wydawanie mate- 

rjałów do badań nad architekturą polską. Do

tychczas wydano zeszyt I. „Domy Wołyńskie“, 

zeszyt II. „Lewocza“, a obecnie przygotowuje 

się zeszyt III. „Domy wiatowe w Jarosławiu“.

Związek Stud. Architektury posiada fundusze: 

wycieczkowy im. Prof. Dra Kazimierza Bartla 

w wysokości 7.000 zł., oraz stypendyjny im. śp. 

Prof. Wł. Klimczaka w wysokości 1.000 zł.

W roku 1930 Związek urządził wycieczkę do 

Turcji, Grecji i Jugosławji.

KOŁO STUDENTÓW INŹYNIERJI LASOWEJ 

P. L,

Koło Studentów lnżynierji Lasowej (K. S.

I. L.) istnieje od roku 1919, a powstało po reor

ganizacji Bratniej Pomocy Słuchaczów Krajowej 

Wyższej Szkoły Lasowej we Lwowie, z chwilą

utworzenia z Krajowej Wyższej Szkoły Lasowej 

Oddziału Lasowego Wydziału Rolniczo-Lasowego 

Politechniki Lwowskiej. Koło rozwija swą dzia

łalność w kierunku naukowo-samopomocowym 

za pośrednictwem swych agend. W kierunku 

naukowym pracuje Bibljoteka, Sekcja Przyrodni

cza i Referat prasowo-naukowy, zaś w kierunku 

samopomocowym Sekcja Wydawnicza, Sekcja 

Praktyk, Referat Pożyczkowy i Sekcja Przedsię

biorstw.

W ciągu swego istnienia zajmowało się 

Koło zorganizowaniem wycieczek naukowych 

krajowych i zagranicznych. Obecnie liczy Koło 

około 200 członków.

ZWIĄZEK STUDENTÓW WYDZIAŁU  

OGÓLNEGO P. L.

Związek Studentów Wydziału Ogólnego Po

litechniki Lwowskiej został utworzony 2. grudnia 

1925 r. na Zgromadzeniu studentów Wydziału 

Ogólnego P. L. w obecności Delegata Senatu 

P. L. Pana Prof. Dr. Inż. Kazimierza Bartla.

Do Związku należą studenci wszystkich grup 

Wydziału Ogólnego P. L.

Związek S. W. O. P. L. jest stowarzyszeniem 

samopomocy naukowej na Wydziale Ogólnym P. L.

i jako taki. ma na celu popierać i skutecznie ułat

wiać kształcenie się członków w zakresie nauki 

Wydziału Ogólnego.

W latach ubiegłych Związek stawiał pierwsze 

kroki na drodze swego rozwoju. Główną troską 

Wydziału Związku w tym czasie jest stworzenie 

własnej Bibljoteki, która zawierałaby dzieła z za

kresu nauk wykładanych na Wydziale Ogólnym 

P. L. Z zadania swego Związek już częściowo 

się wywiązał: Bibljoteka liczy obecnie około 180 

najkonieczniejszych książek.

Praca Związku skupia się obecnie poza bi- 

bljoteką w sekretarjacie, załatwiającym wszelką 

korespondencję i prowadzącym ewidencję człon

ków, oraz referacie naukowym, organizującym 

odczyty.
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