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Szanowni Czytelnicy Czasopisma Technicznego 
 

W tym roku przypada 140 rocznica „Czasopisma Technicznego”. Pierwszy numer czasopisma 

ukazał się w Krakowie w 1880 roku  

W niniejszym zeszycie Czasopisma Technicznego Redakcja postanowiła przypomnieć zarys 

historii Czasopisma. Zeszyt otwiera wywiad Prezesa Krakowskiego Towarzystwa Technicznego 

Kazimierza Kosińskiego z Redaktorem Naczelnym czasopisma prof. dr inż. Bronisławem 

Kopycińskim, który ukazał się w zeszycie nr 16-18 z 1997 roku, w którym profesor między 

innymi przedstawił krótką historię „Czasopisma Technicznego”. 

„Czasopismo Techniczne” powstało jako organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, 

powstałego w 1887 roku w Krakowie. Historia Czasopisma jest ściśle związana z historią KTT, 

którą przedstawiliśmy w zeszytach „Czasopisma Technicznego” 172-173 z 2017r i 174-175 

z 2018 roku. Dlatego też Czasopismo było organem raz Krakowskiego Towarzystwa 

Technicznego, raz Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie lub obu tych Towarzystw i wy-

dawane było w Krakowie lub we Lwowie. 

Kolejne artykuły to artykuły redakcyjne lub ich fragmenty a także fragmenty sprawozdań 

zamieszczonych w dostępnych Redakcji archiwalnych zeszytach „Czasopisma Technicznego”, 

które – naszym zdaniem – są ważnymi ze względu na losy Czasopisma. 

Ze względu na nie zawsze najlepszą jakość skanów oryginalnych zeszytów a także układu 

cytowanych fragmentów tekstów, postanowiliśmy zrezygnować z umieszczania skanów a po-

nowne złożenie tekstów. Natomiast każdy cytowany tekst jest poprzedzony skanem winiety 

czasopisma, z którego dany tekst pochodzi. Ponadto, żeby zachować klimat tamtych czasów 

zachowaliśmy oryginalną pisownię (styl, składnię, gramatykę, znaki diakrytyczne ówczesnej 

pisowni). W kilku przypadkach zostawiliśmy też bez poprawy ewidentna błędy literowe. 

Redakcja zachęca Czytelników z zapoznaniem się z frapującą tematyką artykułów w histo-

rycznych numerach „Czasopisma Technicznego”, które są dostępne na stronie internetowej 

Krakowskiego Towarzystwa Technicznego pod adresem: https://ktt.net.pl/archiwum/  
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50 lat w służbie dla „Czasopisma Technicznego” 
 

Prof. dr inż. Bronisław Kopyciński 
 

O 50 latach działalności na stanowisku redaktora 

naczelnego „Czasopisma Technicznego”, a zarazem 

65-leciu pracy redaktorskiej rozmawiamy z prof. dr. 

inż. Bronisławem Kopycińskim. 

 

— Jak pan Profesor czuje się w roli Jubilata? 

— Każdy jubileusz ma to do siebie, że mobilizuje 

do udziału w spotkaniach, do wypowiedzi osobistych, 

związanych ze swoją działalnością w danej instytucji. 

Ulegając prośbie Kolegium Redakcyjnego „Czasopi-

sma Technicznego” wracam do wspomnień, dotyczą-

cych mojej pracy jako redaktora czasopisma. Mimo 

tego, że musiałem włożyć wiele wysiłków, by w czasie 

narzuconej nam centralizacji rozpocząć to wydawnic-

two i zabiegać o jego kontynuację, będę mówił rze-

czowo, bez emocji, patrząc na minione wydarzenia 

z perspektywy czasu. W związku z tym nie mogę się 

oprzeć przed zacytowaniem tytułu jednej książki, a mia-

nowicie „L’Homme se penche sur son passe”, dosłow-

nie „człowiek pochyla się nad swoją przeszłością”. No 

właśnie! Zacznę więc od samego początku mojej 

redaktorskiej kariery. 

— Jaki właśnie był początek kariery redaktor-

skiej Pana Profesora? 

— Działalność redakcyjną rozpocząłem w styczniu 

1933 roku, jako redaktor działu naukowego, kroniki 

technicznej i bibliografii w miesięczniku „Życie Tech-

niczne”, który był organem Kół Naukowych Polskiej 

Młodzieży Akademickiej Wyższych Uczelni Technicz-

nych w Polsce i Wolnym Mieście Gdańsku. Redaktorem 

naczelnym był wtedy inż. J. Grubecki (później profesor 

na Politechnice Warszawskiej). Redaktorem był zwykle 

student, kończący studia, nic więc dziwnego, że już 

w czerwcu tego roku zostałem redaktorem naczelnym 

pisma i będąc asystentem na Politechnice Lwowskiej 

kierowałem pracami redakcji do czerwca 1934 r. A więc 

mamy już jeden jubileusz: 75-lecie pracy redaktorskiej. 

Jeżeli odbiegłem od tematu, związanego z Czasopismem 

Technicznym, to nie bez powodu. Jakże inna była wtedy 

młodzież akademicka. Obok wszystkich spraw interesu-

jących młodego człowieka, w tym politycznych, można 

było zauważyć również aspiracje naukowe. Ponad 80% 

autorów publikujących w tym czasie artykuły w „Życiu 

Technicznym” zostało później profesorami wyższych 

uczelni. Żeby nie być gołosłownym podam ich nazwiska: 

Wł. Burzyński, J. Grubecki, S. Juniewicz, B. Kopyciń-

ski, M. Mazur, A. Mściwujewski, S Murczyński, P. No-

wacki, V. Poniż, W. Roniewicz, B. Szewalski, E. Wilcz-

kiewicz, K. Wiśniowski, P. Zaremba. 

— „Czasopismo Techniczne” ukazuje się od prze-

szło 100 lat. 50 lat temu zostało reaktywowane pod 

pańskim kierownictwem w Krakowie. Dlaczego? 

— Wiele względów przemawiało za tym, by cza-

sopismo wychodziło właśnie w Krakowie. Pierwszy 

numer czasopisma ukazał się w Krakowie w 1880 roku, 

ale wychodziło ono potem na przemian to we Lwowie, 

to w Krakowie, ostatnio w czasie I Rzeczypospolitej 

Polskiej we Lwowie. Utraciliśmy polski Lwów, ale 

pamięć o jego osiągnięciach na polu kultury i nauki nie 

powinna zaniknąć. 

Lwów był stolicą polskiej nauki technicznej. Kra-

ków jako stolica kultury i nauki, powinien być także 

stolicą nauk technicznych. 

„Czasopismo Techniczne” Nr 1, które ukazało się 

w grudniu 1945 roku, było pierwszym periodykiem jaki 

zaczął wychodzić w Polsce. W pierwszych powojen-

nych latach „Czasopismo Techniczne” zdobyło odpo-

wiednią pozycję w naszym piśmiennictwie technicz-

nym przez oryginalne publikacje naukowe oraz arty-

kuły związane z aktualnymi problemami technicznymi 

i gospodarczymi, zwłaszcza regionu krakowskiego. 

Wystarczy wymienić nazwiska autorów, współpracują-

cych z pismem, by wyrobić sobie zdanie o jego wartości 

i poziomie naukowym. Poza krakowskimi naukowcami 

z Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutni-

czej, można wymienić nazwiska zamiejscowych uczo-

nych jak np. M.T. Huber, T. Kluz, W. Olszak, W. No-

wacki. Polemika pomiędzy M. Huberem a A. Langro-

dem, na temat hipotez wytężenia warta jest tego, by 

ponownie wrócić do tego problemu. Pismo nasze za-

mieszczało pierwsze polskie artykuły na tematy betonu 

sprężonego, betonów lekkich, opartych na materiałach 

odpadowych, betonu próżniowego, kanalizacji m. Kra-

kowa, odbudowy mostów na Wiśle oraz konieczności 

organizowania zakładów badawczych przy uczelniach 

krakowskich. W nr 7/8 z 1947 roku rzucono hasło 

„szukania nowych rozwiązań w zastosowaniu nowych 

materiałów w odbudowie miast i wsi”. 
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— Niestety cykl wydawniczy „Czasopisma Tech-

nicznego” uległ przerwie. 

— Ze szkodą dla dalszego postępu prac naukowych 

i rozwoju gospodarczego naszego regionu pismu ode-

brano debit w lipcu 1948 roku. Rozpoczął się najgorszy 

okres w życiu naszego miasta. Ze szkodą dla kultury 

i nauki likwidowano stowarzyszenia i wszelkie prze-

jawy inicjatyw, zmierzające do gospodarczego rozwoju 

kraju. nasuwa się tu gorzka refleksja: w czasie zaboru 

austriackiego działalność społeczna tego rodzaju nie 

napotykała na żadne trudności. 

Na usługach totalitarnego komunistycznego rządu 

pozostawała organizacja NOT, która podporządkowała 

sobie administrację budynku wybudowanego ze składek 

członkowskich Krakowskiego Towarzystwa Technicz-

nego w 1906 r. Dopiero w roku 1957, korzystając z cza-

sowej „odwilży politycznej” udało się rozpocząć dalsze 

wydawanie „Czasopisma Technicznego” jako organu 

Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszeń PZTIB 

i SIMP. Jednak istnienie periodyku wydawanego poza 

Warszawą stanowiło pewien wyłom w zamierzeniach 

NOT-u podporządkowania sobie całego piśmiennictwa 

technicznego, w związku z czym znowu odebrano debit 

naszemu pismu. Zakaz ten ominięto przez drukowanie 

zeszytów naukowych Politechniki Krakowskiej z napi-

sem na okładce „Czasopismo Techniczne”. 

— Przejdźmy do ostatnich lat historii naszego 

pisma. 

— We wrześniu 1995 roku rozpoczęliśmy wyda-

wanie „Czasopisma Technicznego” jako organu KTT. 

Dotychczas wyszło 7 numerów podwójnych. Tematyka 

pisma obejmuje tak artykuły ściśle naukowe, jak np. 

projektowanie składu betonu, dodatki i domieszki do 

betonu, analiza pracy oczyszczalni ścieków, problemy 

konstrukcji chłodnic kominowych oraz artykuły po-

święcone problemom gospodarczym, ważnym dla mia-

sta jak: zaopatrzenie miasta we wodę (kilka artykułów), 

problemy kanalizacji, budownictwo mieszkaniowe, in-

stalacje gazowe, kolejnictwo, ochrona zabytków; poza 

tym komunikaty i zaczątek kroniki technicznej. Wy-

dano dwa numery specjalne: jeden poświęcony pol-

skiemu górnictwu naftowemu i gazownictwu, drugi 

problemom gospodarki surowcami mineralnymi, w tym 

gospodarce węglowej. 

— Czego oczekuje Pan Profesor w następnych 

latach? 

— Wydając ten numer (1/2 1997 r.) rozpoczynamy 

117 rok wydawnictwa. Mam nadzieję, że czasopismo 

nasze zyska coraz większą renomę i że nie zabraknie 

kolegów, którzy zechcą brać czynny udział w redakcji 

naszego wspólnego czasopisma. Z zadowoleniem mu-

szę stwierdzić, że w międzyczasie powstało przy re-

dakcji fachowe kolegium, które jest w stanie zapewnić 

dalszy rozwój pisma, tak że będę mógł ewentualnie 

zrezygnować ze stanowiska redaktora naczelnego i spo-

dziewać się, że nie na próżno poświęciłem 50 lat starań 

i pracy dla wydawnictwa. Moja troska o przyszłość 

pisma jest uzasadniona tym, że dalej pojawiają się 

tendencje centralistycznego zarządzania. Myślę także, 

że najwyższy czas na to, by krakowskie Towarzystwo 

Techniczne i nasza redakcja odzyskały swój budynek, 

nie wykluczając współpracy z Radą Krakowską FSNT, 

dziś jeszcze administrowany przez NOT. Fakt ten byłby 

ukoronowaniem wieloletnich społecznych działań oraz 

wyrazem szacunku dla dorobku całych pokoleń nau-

kowców. 

— W imieniu Czytelników i kolegium redakcyj-

nego serdecznie gratulujemy tak niecodziennych 

Jubileuszy Pana Profesora. 

rozmawiał. mgr inż. Kazimierz Kosiński 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

WSTĘPNE SŁOWO. 
 

Wewnętrzny rozwój społeczeństw polega głównie 

na rozroście wszelkiéj technicznej działalności. Celem 

utrzymania jéj jednostajnego postępu z ogólnym roz-

wojem powstają Stowarzyszenia techniczne, które, po-

średnicząc między teoryą a praktyką, stają się nader 

ważną instancyą w sprawach publicznego gospodar-

stwa. Gdzie zatém wiedza techniczna jest zaniedbaną na 

korzyść innego postępu a jedynie jéj rozbudzenie 

i wprowadzenie na stopień odpowiedniego rozwoju 

może podnieść materyalny i moralny byt kraju, tam 

Stowarzyszenia techniczne powinny być witane z za-

pałem i wspierane wszelką pomocą, Rozpoczęte u nas 

nie tak dawno życie techniczne mogłoby w istocie 

znaleść warunki coraz większego rozrostu, gdyby mię-

dzy zbiorową siłą ludzi fachowych i społeczeństwem 

istniała nieprzerwana kornunikacya wspólnego intere-

su. Towarzystwo techniczne krakowskie powstało też 

jedynie w rym celu, aby rozpoczęte życie techniczne 

utrzymać nadal w coraz większym rozwoju i w stosunki 

nasze t. j. miasta j kraju wprowadzić rzetelne zasady 

przemysłowego ruchu. Niniejsze wydawnictwo »Cza-

sopisma Technicznego« ma być wyrazem owéj nieprze-

rwanéj komunikacyi wspólnego interesu i tych szcze-

rych patryotycznych dążności, które zapewne zechcą 

podzielić wszyscy technicy i obywatele kraju. Prosimy 

ich też niniejszém, aby raczyli podjąć z nami chętne 
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współpracownictwo, gdziekolwiek się znajdują, jako 

ludzie fachu i roztropni spostrzegacze niedostatków. 

»Cznsopismo Techniczne« będzie się starało uwzględ-

niać przedewszystkiém rozwój miejscowych stosun-

ków technicznych, biorąc na siebie rolę sprawozdawcy 

i doradcy w rzeczach publicznego budownictwa, inży-

nierskich, mechanicznych i do technologii chemicznéj 

należących przedsiębiorstw, jakoteż takich spraw jak: 

przemysł zwykły i artystyczny, rozwój szkół technicz-

nych itp. Szpalty »Czasopisma« pójdą równocześnie 

krok w krok za postępem technicznéj wiedzy, donosząc 

o wszelkich wynalazkach, ulepszeniach i środkach 

technicznych, mogących znaleść korzystne zastosowa-

nie w naszych krajowych stosunkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘPNE SŁOWO. 
 

Z plonem całorocznego doświadczenia, rozpoczy-

namy drugi rok istnienia naszego czasopisma. Nie 

zmieniamy zakresu ustanowionego w numerze pierw-

szym roku zeszłego, nie ograniczamy się zatém do 

stanowiska organu téj lub owéj gałęzi technicznych 

umiejętności, bo stosunki nasze nie są jeszcze po temu, 

abyśmy liczyli setki techników pracujących wtymże 

samym kierunku, nie mamy tylu budowniczych, me-

chaników, inżynierów i technologów, aby można po-

wziąść myśl wydawania pisma wyłącznie poświęco-

nego jednemu z wspomnionych zawodów. 

Jeżeli zakres ten sam pozostawiamy pismu nasze-

mu, to ramy jego jednak starać się będziemy rozszerzyć. 

Nie ograniczając się zatém do zdawania sprawy z robót 

samodzielnych u nas zamierzanych lub dokonanych, 

zamyślamy, o ile być może uzupełniać je sprawozda-

niami prac uskutecznianych po za granicami naszego 

kraju, zaprosiwszy w tym celu kilku korespondentów, 

którzy, mamy nadzieję, nie odmówią nam swego 

poparcia. Działowi rozmaitości, zamierzamy poświęcić 

więcéj miejsca i dostarczać tym sposobem czytelnikom 

wiadomości o nowych materyałach w chodzących w 

życie, o zastosowaniu sił przyrodniczych i przepisach, 

które odznaczają się praktycznością. 

W końcu donosimy w interesie członków Tow. 

techn. i prenumeratorów naszego szasopisma — że 

otwieramy w tym roku dział informacyjny o wakują-

cych posadach technicznych jakotéż o kandydatach do 

posad zawodowych. 

Redakcya. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

W SPRAWIE POŁĄCZENIA 
DŹWIGNI i CZASOPISMA TECHNICZNEGO 

w jeden wspólny organ obu Towarzystw. 

 

Dwa mamy w kraju pisma techniczne fachowe, 

a sprawa ich zlania w jeden organ, ma już swoją histo-

ryę, niestety bez dodatniego wyniku. 

Nie będę rozwodził się nad przebiegiem dwakroć 

wznawianych w téj mierze usiłowań, i powodami ich 

bezskuteczności, zaznaczę tylko, że równie krakowskie 

Towarzystwo techn. w piśmie z 3 maja 1879 r. L. 17, 

jak i Towarzystwo politechniczne lwowskie w 

odpowiedzi z 25 lipca 1879 r. L. 277, uznały korzyści 

płynące ze wspólnego wydawnictwa i dla obu Towa-

rzystw i dla spraw technicznych krajowych. 

Rzeczywiście też korzyści te aż nazbyt są wi-

doczne. 

Liczne przyczyny, których wyjaśnienie nie przed-

stawia szczególnego interesu, nadały obu naszym pi-

smom cechę pewnéj jednostronności; »Dźwignia« jest 

dzisiaj pismem inżynierskiem, a ściśle biorąc mecha-

niczno-technologiczném, »Czasopismo« zaś skłania się 
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widocznie ku budownictwu. Pisma te uzupełniają się 

wprawdzie w ten sposób, jednak tylko pozornie, gdyż 

mało jest techników, którzyby oba czytywali syste-

matycznie; większość przestaje na jednem z nich, nie 

chcąc lub nie mogąc ponosić podwójnych na ten cel 

kosztółw. 

Jedno wspólne pismo usuwa tę niedogodność, a sta-

jąc się skutkiem współpracownictwa sił inżynierskich, 

mechaniczno-technologicznych i architektonicznych, 

zupełniejszem i wszechstronniejszem, utrzymać może 

Czytelnika w ciągłéj wiadomości o postępie i rozwoju 

całéj wiedzy technicznéj, nie zaś pojedyńczych tylko jéj 

gałęzi, przyczem, co najważniejsza, czytelnik za tę 

dostatniejszą publikacyą żadnych większych kosztów 

ponosić nie będzie. 

Jeżeli co najmniéj dwa pisma polityczne są ko-

nieczne do wyrażenia opinii przeciwnych stronnictw 

i wyjaśnienia spraw przez ścieranie się zdań, to inaczéj 

ma się rzecz z pismami fachowemi; pismo polityczne 

nie może być równocześnie postępowem i konserwa-

tywnem, ale pismo fachowe nietylko może lecz po-

winno nawet uwzględniać różne zapatrywania, i tak 

samo umieścić rozprawę dowodzącą, np. że Pełtew 

trzeba koniecznie sklepieniem nakryć jak rozprawę 

wykazującą, że tego w żaden sposób czynić nie należy, 

skoro tylko obaj autorowie wywody swoje należycie 

uzasadnić potrafią. 

Dla rzekoméj możności wyrażania zdań przeciw-

nych, nie potrzeba zatem wcale istnienia dwóch pism 

fachowych i jedno dobre pismo obecnym naszym po-

trzebom najzupełniéj zadość uczyni. 

Materyał literacki, którymby dysponowano wrazie 

zlania się obu pism w jedno. jest znaczny. »Dźwignia« 

drukuje rocznie 20, »Czasopismo« 17 arkuszy w forma-

cie cokolwiek mniejszym odpowiadającym 14 arku-

szom »Dźwigni«, razem więc wychodzi dzisiaj rocznie 

około 34 arkuszy jej formatu. Gdyby każdy numer 

nowego pisma obejmował 2½ arkusza druku formatu 

»Dźwigni«, stanowiłoby to rocznie 30 arkuszy, a Re-

dakcya dając tak obszerne numera że nawet wziąśćby 

należało pod rozwagę, czy nie lepiéj wydawać pismo 

dwa razy w miesiąc, mogłaby być w wyborze artykułów 

dość wybredną, bez obawy, aby jéj materyału zbrakło; 

stan taki wpłynąłby znów niesłychanie pomyślnie na 

jakość pisma. 

»Dźwignia« odbija dzisiaj 650 a »Czasopismo« 

200 egzemplarzy; pismo skombinowane rozchodziłoby 

się zatem w 850 a nawet w 900 egzemplarzach, jeżeli 

zważymy, że stając się skutkiem fuzyi, lepszem 

zyskałoby zapewne więcéj prenumeratorów aniżeli ich 

jest obecnie. 

Pismo fachowe w 900 egzemplarzach się rozcho-

dzące, jest potęga, a gdy zapatrywania przezeń wypo-

wiedziane nie dadzą się ani lekceważyć ani przemil-

czeć, będzie ono mogło daleko stanowczéj i energicz-

niéj domagać się poprawy podrzędnego stanowiska, 

jakie dzisiaj technicy zajmują, aniżeli każdy z naszych 

dzisiejszych organów, które w słusznem ocenieniu swe-

go ograniczonego wpływu, w téj kwestyi dla nas pierw-

szorzędnéj wcale głosu prawie nie zabierają. 

Stanąwszy na niewzruszonéj podstawie uczciwości 

i inteligencyi, solidarności i zgody, na wewnątrz spojeni 

węzłem stowarzyszeń technicznych, wywalczymy nie-

chybnie to stanowisko jakie nam się słusznie w spo-

łeczeństwie należy, jeżeli stworzyć i utrzymać potra-

fimy silny żywotny organ, dający najlepszą sposobność 

objawiania na zewnątrz w sposób godny i poważny, 

tego co nas bliżéj obchodzi, i wywierania na drodze 

publicystyki nacisku na koła fakultetowéj inteligencyi, 

przyzwyczajonéj liczyć technika do klasy przyzwoit-

szych rzemieślników. 

Nietylko więc wiedzy technicznéj służyć może 

dobrze przyszłe nasze pismo, ale też i nam technikom. 

Lecz na jakich podstawach nastąpić ma owa tak 

pożądana owa fuzya? 

Jakkolwiek w daniu praktycznéj odpowiedzi, na to 

pytanie leży właśnie cała trudność pomyślnego zała-

twienia sprawy, to jednak da się ona pokonać, jeżeli 

tylko uznamy zasadę, że chodzi o rzeczywiste zlanie się 

dwóch równo uprawnionych pism w jedną całość, a nie 

o aneksyą jednego pisma przez drugie, ani tez o po-

wierzchowne, tylko nakrycie jednym kapeluszem 

dwóch tak różnych braci jak lwowianina i krakusa. 

Technik, człowiek praktyczny, przedewszystkiem 

wiedzieć musi, jakiemi siłami pieniężnemi rozporzą-

dza. W okrągłych liczbach rzecz przedstawia się mniéj 

więcéj następująco. 

Towarzystwo polit. lwowskie liczy Członków 550 

a subwencyonuje »Dźwignię« roczną kwotą 1200 złr., 

tj. daje na arkusz druku 60 złr., każdy Członek płaci 

zatem na »Dzwignią« 2 złr. 2 cent. 

Krakowskie Towarzystwo techniczne liczy Człon-

ków 130 a subwencyonuje »Czasopismo« kwotą 500 

złr., t. j. daje na arkusz druku formatu »Dźwigni« 35 

złr.; każdy Członek płaci zatem na »Czasopismo« 3 złr. 

85 ct. Gdyby arkusz pisma wspólnego subwencyono-

wano kwotą 60 złr., co najzupełniéj wystarcza, to rocz-

ny dodatek wynosiłby przy 30 arkuszach 1800 złr., a że 

konsumcya numerów bez uwzględnienia przedpłaci-

cieli stoi w prostym stosunku do liczby członków 

każdego Towarzystwa, przeto i subwencya w tym sa-

mym stosunku składana być winna. Ponieważ liczba 

członków w jednem i drugiem Towarzystwie jest zmien-

na i w drobiazgowe jéj obliczenie wdawać się nie moż-

na, więc przyjąćby należało jako podstawę pokrywania 

subwencyi, stosunek Towarzystwa lwowskiego do kra-

kowskiego jak 4 : 1, t. j. do owych 1800 złr.; czy sub-

wencya w miarę potrzeby byłaby podwyższoną. czy ob-

niżoną, zasada jéj rozdziału zmianie podpadać nie ma. 

Stosunek proponowany jest wprawdzie inny aniżeli 

obecny, ale przypominać nie należy, że Towarzystwo 

politechniczne lwowskie płacąc rocznie o 240 złr. 

więcéj aniżeli dotąd, zyskuje przeważnie wpływ na 

jedyne pismo peryodyczne techniczne w kraju, Towa-

rzystwo krakowskie zaś czyni za oszczędność roczną 

140 złr., ofiarę z swéj dotychczasowéj samodzielności 

literackiéj, moralnie i materyalnie subwencyonując 

nadal pismo, na które tylko mało wpływać będzie 

mogło; dzisiejsza subwencya udzielana »Czasopismu«, 

jest zresztą w proporcyi do dochodów Towarzystwa 

technicznego krakowskiego o wiele za wysoka, na czem 

mocno cierpi rozwój biblioteki, która pomnaża się 

chyba tylko pismami dla Redakcyi niezbędnemi. 

Komitet redakcyjny składać się powinien na 
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przyszłość z 9-ciu członków, z których sześciu wybiera 

Towarzystwo politechniczne, z danych stosunków wy-

nika, że Komitet ten dzielić się musi na komitet główny 

z sześciu Członków we Lwowie i filialny z trzech 

Członków w Krakowie. Komitet główny bada materyał 

literacki zebrany bezpośrednio we Lwowie i materyał 

zebrany i nadesłany przez swą filię krakowską i decy-

duje o układzie numerów; wrazie zachodzącéj różnicy 

zapatrywań między Komitetem głównym a filią, roz-

strzyga stanowczo na przemian w jednym roku Prezes 

Towarzystwa politechnicznego lwowskiego a w drugim 

Przewodniczący krakowskiego Towarzystwa technicz-

nego. Administracyą prowadzi wyłącznie Towarzystwo 

lwowskie i ogłasza co rok wyczerpujące sprawozdanie 

finansowe w piśmie wspólnem. 

Stosunek powstający w ten sposób powinien być 

właściwie stały; istnieć tak długo, dopóki tylko oba 

Towarzystwa są w stanie przyjętym obowiązaniom 

zadość uczynić; aby jednak zastrzedz dla każdéj strony 

wolność wycofania się bez nagłéj katastrofy i bez 

narażenia pisma na dekompletowanie zaczętego rocz-

nika, może rozwiązanie umowy zawsze tylko od 1-go 

stycznia każdego roku nastąpić, za poprzedniem pół-

rocznem wypowiedzeniem obu Towarzystwom przy-

sługującem. 

Pierwsze kroki celem reprezentacyi i obrony in-

teresu techników zrobiono przed laty pięciu czy sześciu, 

zakładając oba towarzystwa krajowe techniczne; posu-

nięto się znów naprzód, tworząc dla tych towarzystw 

organa publicystyczne, teraz zaś okazuje się potrzeba 

zasilenia i wzmocnienia tych organów, które im tylko 

zlanie się w jedność nadać może. 

Concordia res parvae crescunt, discordia 

quam maximae discipuntur! 

Niechaj ci! dla których świat kończy się przy 

rogatkach ich miasta, siedzą samotnie w cieniu wieży 

swego parafialnego kościoła, większość ująwszy się za 

ręce, iść winna naprzód, bo kto nie idzie naprzód ten się 

cofa! 

Nec leopolita nec cracoviensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowo wstępne. 
 

Towarzystwa techniczne krajowe mając na oku 

wytyczony i statutami uświęcony cel zespolenia i zjed-

noczenia sił umysłowych, pracujących we wszystkich 

gałęziach zawodu technicznego, a kierując się myślą 

przewodnią, wijącą się przez obrady i uchwały pierw-

szego Zjazdu techników polskich jak wstęga czerwona, 

z godłem; j e d e n  z a  w s z y s t k i c h ,  w s z y s c y  z a  

j e d n e g o , postanowiły zlać wychodzącą we Lwowie 

„Dźwignię” z wychodzącem w Krakowie „Czasopi-

smem technicznem” w wspólny organ Towarzystwa 

politechnicznego we Lwowie i Krakowskiego Towa-

rzystwa technicznego noszący nazwę: 

,,Czasopismo techniczne”. 
W obec świadomości własnego interesu, zdrowego 

poczucia koleżeństwa i wszechstronnego uznania po-

trzeby naturalnego rozwoju i postępu — którego repre-

zentantem jest każdy technik, albo nie jest technikiem 

— runąć musiały wszelkie szranki wznoszone sztucznie 

przez krótkowidzący, drobiazgowy i małoduszny party-

kularyzm, fuzya obu pism fachowych zamieniła się 

w czyn, a nas powołano do wykonania. 

Spadkobiercy „Dźwigni”, która, pierwsze krusząc 

lody, powstała jeszcze wtedy, gdy Towarzystwa tech-

niczne w kraju niemowlęce dopiero poczynały stawiać 

kroki, a która przez lat sześć istnienia poważne wyrobić 

sobie zdołała stanowisko, spadkobiercy krakowskiego 

„Czasopisma technicznego”, tak godnie reprezentują-

cego wiedzę techniczną w ciągu trzechletniego swego 

żywota, starać się będziemy usilnie o to, aby spuściznę 

przez mężów pracy, energii i wiedzy stworzoną, wy-

chowaną, a dziś przez nas odziedziczoną, chronić, 

pielęgnować, pomnażać. 

Stać będziemy na straży nietylko wiedzy technicz-

nej ale i stanowiska społecznego techników, popierając 

gorąco obudzonego w ostatnich czasach w tym kie-

runku ducha. 

Liczymy się z okolicznością, że pismo nasze 

powstało z dwóch odnóg, z których jedna czerpała. treść 

swoją przeważnie z zakresu wiadomości inżynierskich, 

druga zaś ciążyła widocznie ku architekturze, i zamie-

rzamy rozwijać „Czasopismo techniczne” zupełnie 

równorzędnie w obu kierunkach. 
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Celem udzielania w sprawach technicznych wyja-

śnień, pochodzących albo wprost od nas, albo — 

w zawilszych kwestyach — od specyalistów o to upro-

szonych, otwieramy dla użytku szerszej publiczności 

dział informacyjny pod napisem: O d p o w i e d z i  

i  w y j a ś n i e n i a . 

Tusząc, że znajdziemy poparcie u członków obu 

towarzystw krajowych, u kolegów-rodaków w kraju 

i zagranicą i u wszystkich ludzi dobrej woli, a silni 

przekonaniem, że pismo nasze jako wyraz zapatrywań 

poważnej liczby techników utrzyma i podniesie jeszcze 

znaczenie swych protoplastów, rozpoczynamy naszą 

działalność. 

Redakcya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODEZWA. 
 

Niniejszém zawiadamiamy wszystkich P. T. Człon-

ków Towarzystwa, że Zgromadzenie odbyte d. 24 

stycznia 1890 r. uchwaliło wznowić wydawnictwo or-

ganu własnego, widząc w tém najkorzystniejsze i naj-

szybsze poparcie zawodowego stanowiska członków 

i pragnąc na tej drodze zwiększyć zainteresowanie się 

ogółu członków sprawami Towarzystwa. 

W wypełnieniu tej uchwały Zarząd rozpoczyna 

niniejszém wydawnictwo czwartego rocznika własnego 

„Czasopisma“ i oznajmia, że odtąd wszyscy Człon-

kowie Towarzystwa, tak miejscowi jak zamiejscowi 

„ C z a s o p i s m o  T o w a r z y s t w a  T e c h n i c z n e g o  

k r a k o w s k i e g o “  zamiast dotychczasowego „ C z a -

s o p i s m a  t e c h n i c z n e g o “  otrzymywać będą. 

Zarząd krak. Tow. Techn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD REDAKCYI. 
 

Numerem dzisiejszym kończymy IV. rocznik na-

szego Czasopisma, — podjąwszy samodzielne jego 

wydawnictwo po kilkoletniej przerwie. 

Nie naszą rzeczą sądzić, czyśmy choć w części wy-

pełnili ogłoszony program Czasopisma; nie nam roz-

strzygać, czyśmy zadowolili Czytelników naszych i stali 

im się potrzebnymi; to jednak z przeświadczeniem 

powiedzieć nam wolno, ześmy się program wypełnić 

starali; ześmy dążyli do największego jego rozwinięcia, 
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o ile się to w tak krótkim czasie i przy tak skromnych 

rozmiarach pisma wykonać dało. Utwierdza nas w tém 

przekonaniu wzrastająca z dniem każdym liczba czytel-

ników i prenumeratorów naszego pisma; utwierdzają po-

chlebne głosy prasy krajowej; utwierdza zainteresowanie 

kół szerszych, objawiające się w korespondencyach do 

Redakcyi pisanych. 

Następnym numerem rozpoczynamy nowy, V-ty 

rocznik; rozpoczynamy z wiarą, że starania około 

podniesienia Czasopisma naszego na wyższy stopień 

doskonałości, znajdą, chętne uznanie i istotne poparcie; 

z przekonaniem , że praca nasza niemoże pójść na 

marne i z przeświadczeniem, że kierunek, jaki nadali-

śmy naszemu pismu. jest w danych stosunkach najwię-

cej odpowiadający potrzebie. 

W wydawnictwie nowego rocznika zaprowadzimy 

pewne formalne zmiany, które tylko na jego korzyść 

wpłynąć mogą, a choć one za sobą pociągną zwięk-

szenie kosztów wydawniczych, — nie podniesiemy 

ceny prenumeracyjnej, chcąc pismu zapewnić jak naj-

większe rozpowszechnienie. 

W tece redakcyjnej posiadamy cały szereg prac do-

niosłego znaczenia, które w przyszłym roczniku ogłaszać 

będziemy. Już dziś zwracamy uwagę na niektóre z nich, 

sądząc, że taka zapowiedź zjednać nam potrafi intereso-

wanych czytelników i da wyobrażenie o staraniach po-

djętych celem urozmaicenia i ożywienia pisma naszego. 

(…) 

Stajemy wobec grona obecnych i przyszłych pre-

numeratorów i czytelników, licząc na przychylność 

wszystkich a poparcie wielu; pewni wyrozumiałości na 

nasze błędy i usterki; zawsze gotowi przyjąć każdą 

życzliwą radę i rozumną. wskazówkę; ciągle baczni, 

aby odczuć potrzeby i życzenia ogółu techników — 

zawsze troskliwi o zachowanie godności tego zawodu, 

w którym i dla którego pracować nam wypadło. 

Redakcya . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD REDAKCYI. 
 

Czasopismo krakowskiego Towarzystwa Tech-

nicznego będzie wychodzić nadal w rozmiarach do-

tychczasowych. 

Do komitetu redakcyjnego należą w r. 1892 panowie: 

Prof. Dr. Bandrowski Ernest, 

Inż. Chrząszczewski Władysław, 

Inż. Ingarden Roman, 

Arch. Meus Rajmund, 

Inż. Mikucki Leon, 

Dyr. Rotter Jan, 

Inż. Uderski Edward, 

Arch. Wdowiszewski Jan, 

Inż. Wdowiszewski Wincenty. 

Przewodniczącym komitetu jest Prof. Dr. Ban-

drowski, zastępcą dyr. Rotter, a redaktorem odpowie-

dzialnym p. Rajmund Meus. 

W komitecie redakcyjnym zaszły przeto pewne 

zmiany osób — a z nich najważniejszą jest zmiana re-

daktora odpowiedzialnego. Za nadto dobrze znane jest 

pióro p. Wdowiszewskiego Szan. Czytelnikom, a zasłu-

gi wobec Czasopisma komitetowi redakcyjnemu, aby 

potrzeba udowadniać, że ustąpienie p. Wdowiszewskie-

go, spowodowane nadmiarem zajęć służbowych, zapisu-

jemy do księgi strat; jednakże możemy się podzielić 

z Czytelnikami zapewnieniem p. Wdowiszewskiego, że 

i nadal w komitecie redakcyjnym pozostać sobie życzy, 

i że niejednego artykułu Czasopismu dostarczy. A więc 

ta chętna wytrawna siła w redakcyi nadal pozostaje. 

Zadaniem komitetu redakcyjnego będzie dołożyć 

wszelkich starań, aby Czasopismo techniczne doga-

dzało coraz więcej życzeniom Szan. Czytelników. 

Pragniemy przeto widzieć Czasopismo na stanowisku 

dzisiejszego postępu nauk technicznych, W tym celu 

zamierzamy, jak to bywało dotąd, omawiać najważniej-

sze postępy nauk technicznych, ich zastosowania i do-

świadczenia w tym kierunku poczynione. Kronika 

naukowa nastręczy Czytelnikom sposobności dowia-

dywania się o ciekawszych szczegółach z dziedziny 

rozwoju przemysłu u nas i zagranicą. 

Również mamy zamiar baczną zwracać uwagę na 

ruch w dziedzinie nauk technicznych i rozlicznych ich 

zastosowań w naszym kraju. Ku temu celowi uprosiliśmy 



 

CZASOPISMO TECHNICZNE 9 

kompetentnych znawców — a w najbliższym numerze 

zaczniemy drukować obszerną pracę, o wodociągach 

krakowskich, rozprawę nadzwyczaj zajmującą a przytem 

ważną, omawiającą bowiem jednę z najważniejszych 

spraw rozwoju ekonomicznego miasta Krakowa. 

Nie będzie nam również obojętną kwestya stano-

wiska społecznego naszych techników. Jak dotąd, tak 

i nadal poświęcimy jej baczną uwagę — i zamierzamy 

poruszyć ją w szeregu osobnych artykułów, które w naj-

bliższych numerach pisma zaczniemy umieszczać. 

Stałą również rubryką będzie ruch towarzystw 

technicznych w ziemiach polskich — sądzimy bowiem, 

że szczegóły te zajmujące są dla Czytelników i tworzą 

ważny materyał do historyi rozwoju nauk technicznych 

w naszym kraju. 

Jednem słowem komitet redakcyjny pozostając 

i nadal przy programie pierwotnym, pragnie Czasopi-

smo techniczne udoskonalać, pragnie je postawić na 

wyżynie, któraby godnie odpowiadała stanowisku, 

jakie świat techniczny i nauki jego w społeczeństwie 

naszem zająć powinny. 

Nie podobna nam jednakże zataić, że zadanie to 

wcale jest trudne. Aby mu sprostać. potrzeba działać 

wspólnemi siłami. Nie wystarczy tu działalność i dobre 

chęci komitetu redakcyjnego, a więc kilku jednostek, — 

tu potrzebną jest robota wielu pracowników chętnych, 

przychylnych sprawie, której Czasopismo służy. Tym-

czasem, pomijając kwestye finansowe, które w naszem 

piśmie nie należą do najprzyjemniejszych, ale na które 

ostatecznie znajdzie się rada, musimy się liczyć z pewną 

obojętnością, właściwą naszym technikom w chwili, gdy 

się ich pragnie znaleźć nieco po za zakresem osobistego 

zawodu. Mamy tu na myśli fakt, iż stosunkowo niewielu 

techników chciało dotychczas zasilać Czasopismo swo-

jemi pracami, uwagami lub luźnemi notatkami z zakresu 

własnej. zawodowej pracy. — A przecież jest faktem, że 

ci technicy nasi są często inicyatorami, a zawsze prawie 

współdziałaczami w tym ruchu w kierunku technicznym, 

jaki w kraju naszym bezsprzecznie się rozpoczął i z roku 

na rok lepiej się; zapowiada. Ileż to cennych uwag, wska-

zówek, cennych szczegółów mogliby tacy współpra-

cownicy dostarczyć pismu naszemu? Z jakimby to było 

pożytkiem dla sprawy ogólnej, dla samych techników, 

gdyby te cenne uwagi dostawały się do publicznej wiado-

mości. Czyżby to nie był jeden z najsilniejszych argu-

mentów, argumentów ad hominem, w sprawie podnie-

sienia stanowiska społecznego techników? »Les absents 

ont tort« — mówi przysłowie. 

Niestety, niema naszych techników wtedy, gdy 

słowem lub pismem trzeba się dobijać znaczenia — 

i stąd niejedna przegrana. — Verba volant — ale: scrip-

ta manent; — co napisane, zostanie świadectwem dla 

teraźniejszości i przyszłości, że nasi technicy byli i pra-

cowali skutecznie nad podniesieniem dobrobytu spo-

łeczeństwa, że im należy się przeto zaszczytne w tem 

społeczeństwie miejsce. 

Komitet redakcyjny udaje się przeto do Szan. Czy-

telników i techników polskich z prośbą o poparcie 

Czasopisma przez nadsyłanie prac z dziedziny, na któ-

rej pracują. Każdą najmniejszą notatkę, byle powaźną 

— przyjmie redakcya, gdyż każda z nich będzie jednem 

z owych nieprzeliczonych ogniw w łańcuchu wspólnej 

pracy nad podniesieniem kraju, a w nim nas samych. 

 

 

 

SPRAWY TOWARZYSTWA. 

Sprawozdanie Redakcyi »Czasopisma« 

o części literackiej wydawnictwa w r. 1891. 

(odczytane na walnem zgromadzeniu Towarzystwa, w dniu 5 stycznia 1892 r.) 

 

Komitet redakcyjny, z 10 członków złożony, pozo-

stał taki sam, jak w roku 1890, a to na podstawie 

uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzy-

stwa. Ukonstytuował się zaraz z początkiem roku wy-

dawniczego, wybierając przewodniczącym Dra Ernesta 

Bandrowskiego, zastępcą Dyrektora Rottera, skarbni-

kiem Rajm. Meusa, redaktorem odpowiedzialnym Win-

centego Wdowiszewskiego. 

Stosunki literackie z redakcjami pism zawodowych 

pozostały niezmienione w roku 1891. Wymienialiśmy 

pismo nasze z pismami: 

 1. Przeglądem technicznym w Warszawie, 

 2. Czasopismem technicznem we Lwowie, 

 3. Gazetą przemysłową i rzemieślniczą w Warsz. 

 4. Przewodnikiem pożarniczym we Lwowie, 

 5. Przewodnikiem hygienicznym w Krakowie, 

 6. Gazetą kolejową w Krakowie, 

 7. Atheneum w Pradze czeskiej, 

 8. Tcchnickimi listami w Pradze czeskiej, 

 9. Bautechniker w Wiedniu, 

 10. Civil-Techniker w Wiedniu, 

 11. Techniker und Chemiker Zeitung w Wiedniu, 

 12. Wochenschrift des Oestr. Ing. u. Architecten 

Vereins w Wiedniu, 

 13. Zeitschrift des Oest. Ing und Arch. Vereins 

w Wiedniu, 

 14. Technisches Literaturblatt w Wiedniu, 

 15. Eisenbahn-Zeitung w Wiedniu, 

 16. Der Banunternehmer w Wiedniu. 

Prenumerowaliśmy zaś w dalszym ciągu: 

 17. Allgemeine Bauzeitung w Wiedniu, 

 18. Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens 

in Wiesbaden, 

 19. Zeitschrift des Ing . u. Arch. Vereins in Hannover, 

 20. Deutsche Bauzeitung z Berlina. 

 21. Centralblatt der Bauverwaltung z Berlina. 

Ma więc Redakcya i Towarzystwo do rozporządze-

nia 21 czasopism fachowych. 

O piśmie naszem w r. b. czyniły wzmianki po wyj-

ściu każdego numeru polskie pisma fachowe i poli-

tyczne; bardzo często wspominał o niem i treść jego 

przytaczał „Przegląd techniczny“ w Warszawie i „Tech-

nisches Literaturblatt“ w Wiedniu, zaś całe artykuły lub 

ich streszczenia zamieszczały w przedruku: „Kurjer 
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lwowski“, „Gazeta przemysłowa i rzemieślnicza“, „Re-

forma“, „Dziennik polski“ i wiele innych — co 

pokazuje, że pismo mieściło prace zaciekawić mogące 

nawet szersze koła publiczności. 

Rozumie się, że pisma, które z naszego artykuły 

przedrukowywały, czyniły to zawsze z podaniem źródła 

— a więc pismo nasze stawało się znanem czytelnikom 

pism obcych. 

W roczniku ostatnim z r. 1891 umieszczono: 

Artykułów oryginalnych większych 7. 

 „ ,, mniejszych 10. 

 „ „ do rysunków archit. 2. 

 „ tłumaczonych większych 3. 

 „ „ mniejszych 2. 

 „ o sprawach techników, zjazdów etc. 6. 

prócz Sprawozdań o sprawach Towarzystwa, które 

umieszczano, o ile były dostarczane. 

Kronika bieżąca obejmująca: personalia, wiadomo-

ści o posadach do zajęcia, konkursach, kongresach, 

licytacyach i różnych sprawach technicznych, stano-

wiła w każdym numerze stałą rubrykę. 

Z prac zamieszczonych w roczniku dotyczyło: 

Architektury: 4 prace. 

Budownictwa lądowego: 1. 

 „ wodnego: 3. 

 „ dróg i koleji: 3. 

Technologii mechanicznej: 4. 

 „ chemicznej: 4. 

Szkolnictwa przemysłowego: 1. 

Artystycznego przemysłu: 3. 

Życiorysów znakomitych ludzi: 3. 

Ogólnych spraw technicznych: 4. 

Z grona redakcyi pochodzi artykułów oryginalnych 

12, z po za grona redakcyi artykułów oryg. i tłumacz. 10. 

W roku 1891 liczba prenumeratorów stale się po-

większa. Redakcya nie wątpi, że w przyszłości liczba 

prenumerujących znacznie wzrośnie. 

W. Wdowiszewski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD REDAKCYI. 
 

Na Zgromadzeniu Członków Towarzystwa tech-

nicznego krakowskiego w dniu 16 grudnia 1892 przyjęto 

z uznaniem do wiadomości sprawozdanie Redakcyi 

i uchwalono jednogłośnie nadal wydawać Czasopismo. 

Do Komitetu redakcyjnego na rok 1893 wybrani 

zostali: 

Prof. Dr. Bandrowski Ernest, 

Nadinż. Chrząszczewski Stanisław, 

Dyr. Dąbrowski Mieczysław, 

Arch. Hendel Zygmunt, 

Inż. Ingarden Roman, 

Arch. Meus Rajmund, 

Inż. Mikucki Leon, 

Dyr. Rotter Jan, 

Prof. Steingraber Gustaw, 

Arch. Wdowiszewski Jan. 

Komitet redakcyjny wybrał przewodniczącym Prof. 

Dr. E. Bandrowskiego, a redaktorem odpowiedzialnym 

Arch. Rajmunda Meusa. 

Tak więc z tym numerem rozpoczynamy rocznik VII 

Czasopisma pełni otuchy a zachęceni uznaniem i zwięk-

szaniem się rok rocznie grona Szanownych Czytelników. 

Staraniem Redakcyi będzie zadosyć uczynić ży-

czeniom Szan. Czytelników a zwłaszcza, w miarę 

w zrastania liczby pracowników na polu piśmiennictwa 

technicznego i zasobów materyalnych, dążyć do po-

większenia i ulepszenia Czasopisma odpowiednio do 

postępu nauk technicznych i w zrastających wymagań. 

W tym roku mamy także zamiar zwiększyć dział 

illustracyj i rysunków technicznych, które w miarę 

środków będziemy umieszczać w tekście i dołączać na 

osobnych tablicach. Wiadomo nam jest doskonale, że 

dla technika wiele znaczy rysunek, prędzej i łatwiej jest 

zrozumiały, jak wszelki najdokładniejszy opis. Przeto 

będzie usiłowaniem Redakcyi ten dział powiększyć 

mimo znacznych kosztów. 

Wreszcie zwracamy się do Szan. Czytelników 

z prośbą o nadsyłanie prac swoich, różnych wiadomości, 

chociażby kilkuwierszowych notatek, a w ogóle o po-

parcie i ułatwienie usiłowań Redakcyi przez branie 

udziału w spólnej pracy nad podniesieniem wiedzy i sta-

nowiska społecznego techników. 
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Sprawozdanie redakcyi Czasopisma za rok 1893. 

 

Komitet redakcyjny wybrany przez Walne Zgro-

madzenie Towarzystwa na r. 1893 ukonstytuował się 

zaraz z początkiem roku i wybrał przewodniczącym 

Dra Ernesta Bandrowskiego, redaktorem odpowie-

dzialnym p. Rajmunda Meusa, który objął także ad-

ministracyą Czasopisma. 

We wrześniu p. Meus z powodu licznych swych 

zajęć zawodowych, złożył czynności redaktorskie. Ko-

mitet powierzył je p. Dr. Ernestowi Bandrowskiemu. 

Staraniem komitetu redakcyjnego było redagować 

Czasopismo tak, aby 1) było ono organem Towarzystwa, 

a więc wiernem odbiciem jego działalności chwilowej, 

jego zamiarów i celów na przyszłość, 2) aby Czasopismo 

przyczyniało się do rozwoju i postępu wiedzy w naszym 

kraju. W tym duchu pracował komitet redakcyjny przy 

swych zresztą bardzo skromnych środkach, a czy z zada-

nia swego się wywiązał, czy istotnie do celu zaznaczo-

nego w tym czasie po właściwej kroczył drodze, ocenią 

Szanowni członkowie Towarzystwa, a kiedyś może i hi-

storya Towarzy-Techn. Komitet uważa jednak za swój 

obowiązek podnieść następujące szczegóły: 

Sprawy Towarzystwa znajdywały w łamach Czaso-

pisma stałe pomieszczenie; głównie w sprawozdaniach 

z posiedzeń z zarządu i Towarzystwa, a tem samem 

musiały być omawiane i te sprawy niejako zewnętrzne, 

któremi Szan. Towarzystwo coraz częściej w interesie 

miasta i kraju się zajmuje. W pierwszej linii mam tu na 

myśli ową, sławną już dziś kwestyę wodociągową. 

Znowu — jak dawniej — pomieściło Czasopismo 

obszerną w tej kwestyi pracę p. Jana Rottera, referenta 

miejskiej komisyi wodociągowej — pracę, która nieza-

wodnie zainteresowała nie tylko członków Towarzy-

stwa, ale także i szerszy ogół. 

Życzyć by sobie wypadało, by wyniki tej pracy 

stały się początkiem pomyślnego zwrotu kwestyi wodo-

ciągów w naszem mieście. Rozprawa p. Rottera wyszła 

w osobnej odbitce, którą przygotowano na zlecenie 

Rady miasta Krakowa. 

Pracami techników a szczególnie członków Tow. 

redakcya zajmowała się o tyle, o ile ją te prace doszły 

i o ile miały one ogólniejsze znaczenie. W pierwszym 

rzędzie musimy tu przypomnieć numer pamiątkowy 

wydany w dniu otwarcia teatru, następnie artykuły o re-

stauracyi katedry i budowie schroniska ks. Lubomir-

skiego, o nowym kościele ks. Missyonarzy w Nowej 

wsi itd. 

Sprawom krajowym poświęcano baczną uwagę, 

Zajmywały się niemi artykuły następujące: obwałowa-

nie Wisły i regulacya dopływów, liczne wiadomości 

o wystawie krajowej i czynnościach rozmaitych komi-

tetów wystawowych, wiadomości o organizacyi biura 

hydrograficznego w naszym kraju, sprawozdania z kon-

gresu historyi sztuki w Norymberdze, wiadomości 

z naszych szkól technicznych itp. 

Ze spraw ogólniejszej, więcej teoretycznej natury, 

o ulepszeniach w rozmaitych dziedzinach nauk techn., 

znajdą się bardzo liczne wiadomości w notatkach 

technicznych a niektórym celniejszym, zaprzątającym 

umysły oświecone całego świata, poświęcono osobne 

artykuły. Do takich np. należą artykuły o maszynach do 

żeglugi powietrznej i wiadomości o najświeższych w tej 

dziedzinie postępach; o małych motorach na wystawie 

opawskiej, artykule p. Horoszkiewicza nie tylko bardzo 

dobrym ale i ozdobnym, bo pięknie ilustrowanym, 

artykule pisanym z wyraźną tendencyą zapoznania 

z małymi motorami naszych przemysłowców itd.; dalej 

kwestya elektrycznego przenoszenia energii znalazła 

szerokie omówienie na podstawie obszernej pracy 

w tym dziale, pomieszczonej w Dingl. Pol. Journ. 

Kronika wreszcie, notatki techniczne, bibliografia 

miały na celu podawać krótkie a ważne lub zajmujące 

wiadomości bieżącej chwili. Było ich niezawodnie 

dużo. 

Rocznik 1893 liczył stron 302 — artykułów miał 

większych 18, mniejszych 19. Rycin było 13 w tekście, 

7 tablic i jeden plan sytuacyjny. 

Ilość artykułów oryginalnych w porównaniu z daw-

niejszymi rocznikami znacznie się powiększyła — t. zn.: 

że i piszących do Czasopisma jest już dzisiaj więcej, niż 

dawniej. Wszystkie te dane świadczą, że Czasopismo 

stanowczo pod względem swej wartości się podnosi, 

z rokiem każdym staje się poczytniejszem, jakoż jak 

dawniej tak i dziś czasopismo nasze znane jest i szerszej 

publiczności z przedruków, które napotykamy bądź 
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w dziennikach krajowych, bądź też warszawskich. 

Stosunki nasze z pismami innemi pozostały mniej 

więcej te same. Do dawnych pism przybyły dwa nowe, 

które wzajemnie wymieniamy t. j. Gazeta cukrownicza 

i Nafta. W przyszłości zamierzamy nawiązać stosunki 

z redakcyami innych pism — z których nie wszystkie 

przydadzą się Redakcji, ale urozmaicą czytelnię Towa-

rzystwa. 

Jak z zamknięcia rachunków można się przekonać, 

nie pracujemy z niedoborem — spłacając nawet dawne 

długi. Mimo to musimy stanowczo twierdzić, że środki, 

jakimi Redakcya rozporządza, są bardzo skromne. 

Sądzimy, że z administracyi Czasopisma trzeba 

będzie stworzyć osobne zadanie, oddzielić ją od Re-

dakcyi, gdzie obie czynności spoczywały dotąd w jed-

nych rękach — i wzajemnie sobie przeszkadzały, co 

pod każdym względem nie dobrze wpływało na ogólny 

stan Czasopisma. Ale trzeba znowu pamiętać, że będzie 

to możliwem dopiero wtedy, gdy się znajdzie ofiarna 

jednostka, która Czasopismu przyjdzie pod tym wzglę-

dem w pomoc. 

Oto byłyby ważniejsze uwagi, które Redakcya 

miałaby od siebie do poczynienia. 

Wiemy, że niejedno nam jeszcze brakuje, — ale i to 

śmiało powiedzieć możemy, że Czasopismo jest lepsze, 

niż dawniej, że się rozwija a usługi Towarzystwu 

rzetelne oddaje. 

Panów zadaniem zresztą ocenić nasze usiłowania, 

Panów zadaniem decydować, czy Czasopismo godne 

jest waszego poparcia na przyszłość. 

Spodziewamy się w obecnym roku większego 

ruchu przemysłowego i technicznego a to z powodu 

wystawy Kościuszkowskiej. Ruch ten powinien odbić 

się korzystnie na Czasopiśmie, z jednej strony przez 

dokładne i pouczające sprawozdania, z drugiej przez 

żywszy udział inseratowy. Pierwsze podnieść powinno 

poczytność pisma, drugie zasilić jego fundusze. Ale aby 

to stać się mogło, trzeb a się zdobyć na poniesienie 

pewnych kosztów, któreby pozwoliły honorować spra-

wozdawców i być nawet często w sprawach pisma na 

wystawie i dlatego przeznaczamy w naszym budżecie 

na r. 1894 na ten cel odpowiednią kwotę. 

W dyskusyi otwartej nad tem sprawozdaniem za-

brał głos p. Kaczmarski i w zniósł, by Redakcyi »Cza-

sopisma« wyrazić uznanie i podziękowanie za gorliwą 

pracę. 

Wniosek ten jednomyślnie wśród oklasków przyjęto. 

Pan Dąbrowski imieniem ad  h o c  wydelegowanej 

komisyi przedłożył spisany przez nią inwentarz i bilans 

majątku Towarzystwa, oraz w imieniu Komisyi lustra-

cyjnej wniósł absolutorium z podziękowaniem i uzna-

niem, za prowadzenie rachunków w r. 1893, tak dla 

p. skarknika Stanisława Kułakowskiego, jak i dla re-

daktorów »Czasopisma« panów Dra Ernesta Bandrow-

skiego i Rajmunda Meusa. 

Wniesione absolutorium uchwalono jednomyślnie. 

Następnie przyjęto kilka wniosków, administracyj-

nej natury, postawionych przez komisyę lustracyjną 

i przekazano te wnioski nowemu Zarządowi do zała-

twienia, jako r ezo lu cy e . 

W dalszym ciągu uchwalono budżet Towarzystwa 

na rok 1894, jak następuje: 

 

Przychód: 

1. Pozostałość z r. 1893  132  złr. 

2. Wkładki od członków miejscowych  1050   » 

3. Wkładki od członków zamiejscowych 250 » 

  Razem przychód  1432  złr. 

 

Rozchód: 

1. Czynsz zalokal  180  złr. 

2. Koszt wydawania »Czasopisma«  700    » 

3. Płaca kursora  216    » 

4. Druki  40    » 

5. Oświetlenie lokalu  45    » 

6. Wprowadzenie oświetlenia gazowego  48    » 

7. Koszta opału  30    » 

8. Oprawa książek  25    » 

9. Koszta stałej delegacyi wiecu technicznego 16    » 

10. Portoria  15    » 

11. Drobne wydatki  15    » 

12. Abonament czasopism  40    » 

13. Wydatki nieprzewidziane  62    » 

  Razem rozchód  1432  złr. 

Przyjęto rówuież budżet Redakcyi »Czaso p i -

sma « wynoszący tak w przychodzie, jak i w rozcho-

dzie, kwotę 1819 złr. 50 ct. w. a. 

Po uchwaleniu tych budżetów przystąpiono do wy-

borów prezesa, wiceprezesa, oraz 9 członków Zarządu. 

Prezesem obrano pana Wład y s ława  Kacz -

mar sk ieg o , budowniczego. 

Wiceprezesem: pana Mieczy s ława  Dąb ro w -

sk ieg o , Dyrektora gazowni miejskiej. 

Do Zarządu weszli panowie: 

B ib o r sk i  A lek san d e r , Bu k o wsk i  Wład y -

s ł aw , Ku łak o wsk i  S tan i s ł aw , Marco in  Tad e -

u sz , No wack i  Wład y s ław , Pak ie s  Jó ze f , Sa r e  

Jó ze f , Śmia ło wsk i  Eu s tach y  i prof. S t ad t -

mu l l e r  Karo l . 

Do  k o mi te tu  r ed ak cy jn eg o  » Czaso p i sma  

wybrano przez aklamacyę panów: Dr. Ban d ro w -

sk ieg o  E rn es t a ,  Ch rząszczewsk ieg o  S tan i -

s ł awa ,  Dąb ro wsk ieg o  Mieczy s ława ,  Hen d la  

Zygmunta ,  Horoszk iewicza  Stan is ława,  Mi -

k u ck iego  Leo n a ,  Meu sa  Ra jmu n d a ,  Ro t t e r a  

Jan a , prof. S t ad tmu l l e r a  Karo la , prof. S t e in -

g rab e ra  Gu s tawa  oraz Wd o wiszewsk ieg o  

Jan a . 

Do  k o misy i  l u s t r acy jn e j  za ś  p anó w:  

Kry lo wsk ieg o  Jó ze fa ,  Krzy żano wsk ieg o  

S tan i s ł awa  i  Zap a ło wic za  Wład y s ława . 

Poczem o brady zakończono.
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OD REDAKCYI. 
 

Komitet redakcyjny uznając doniosłość powszech-

nej wystawy krajowej we Lwowie dla rozwoju 

przemysłu krajowego i zastósowań wiedzy technicznej, 

postanowił w łamach Czasopisma otworzyć osobną 

rubrykę p. t.: Sprawozdania z wystawy, — pozyskaw-

szy równocześnie do tej części pracy zawodowych 

autorów bądź to z swego grona, bądź też z grona 

członków Towarzystwa. Mamy nadzieję, że w ten 

sposób będziemy mogli Szan. Czytelnikom naszym dać 

ściśle naukowy przegląd wystawy, a zarazem ocenić jej 

znaczenie dla stosunków ekonomicznych naszego 

kraju.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawy Towarzystwa 
(…) 

II. (II. dawnej umowy pozostaje zasadniczo). 

Współne pismo wychodzić będzie we Lwowie pod nazwą: Czasopi smo techniczne ,  o rgan  To -

warzystwa po l i technicznego  we Lwowie  i  Krakowskiego  Towarzy stwa technicznego .  

Z dniem 1. stycznia 1896 r. przestają wychodzić organa: „Czasopismo techniczne“ wychodzące dotąd 

w Krakowie i Lwowie, jeśli do 1 lutego b. r. umowa niniejsza ostatecznie przyjętą zostanie. 

III. (III. dawnej umowy odpada). 

Redakcyą i administracyą Czasopisma zajmuje się Tow. politechniczne za pośrednictwem osobnego Komitetu 

redakcyjnego. Towarzystwo techniczne Krakowskie wybiera Komitet lokalny, którego zadaniem będzie pośredniczenie 

wsprawach redakcyjnych między komitetem redakcyjnym lwowskim, a Towarzystwem i członkami Towarzystwa 

Krakowskiego. Między oboma komitetami ma być ustanowionym regulamin, normujący wzajemny stosunek i sposób 

postępownia.(…) 
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Organ Towarzystwa. 

 
Rocznik „Czasopisma technicznego“ za 1910 

obejmuje 24 numerów w łącznej objętości VIII i 388 

stronic t. j. 48½ arkuszów druku (w r.1909, VIII i 320 

str.). Rysunków w tekście zamieszczono 343 a osob-

nych tablic dołączono 26. Współpracowników liczyli-

śmy w tym roku 31, którzy zasilili organ większymi 

artykułami i drobniejszemi pracami. 

Na pismo wydano w ubiegłym roku administracyj-

nym ogólnie  ................................... 12 515  K  43 h. 

Z tego przypada: 

na koszta redakcyi  .............  10.206  „  03  „ 

„ „ administr.  .............  2.309  „  40  „ 

 

Prenumeratorów liczyliśmy 75, członkom wyseła-

no 970 egzempl., w zamian wysełano 41, a udzielano 

bezpłatnie 37 egz. Nakład pisma wynosił 1.150 

egzemplarzy. 

O ile to leżało w możności redakcyi, starano się 

o dobór artykułów z różnych dziedzin wiedzy technicz-

nej. Lecz tak samo, jak i w latach poprzednich siła 

faktów była możniejszą, niż najlepsze życzenia redak-

cyi. Nie mogliśmy się i w tym roku uchronić od pewnej 

jednostronności w treści pisma. Pocieszającym obja-

wem w roku bieżącym był fakt, żeśmy już stanowczo 

przestali walczyć z brakiem artykułów do zapełnienia 

pisma. Gdy objaw ten trwa już rok trzeci, to można mieć 

nadzieję, że jest to stan stały i że na przyszłość 

będziemy mieli już w czem wybierać. Jakość pisma na 

tem zyska wybitnie. Budżet pisma, oparty nie tylko 

o wkładki członków, lecz także o subwencye, a to rzą-

dową w kwocie 1 000 kor., i krajową w kwocie 1 000 

kor. dozwolił na należyte ilustrowanie artykułów tak 

rycinami w tekście zamieszczonemi, jak też tablicami 

rysunkowemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organ Towarzystwa. 
 

Rocznik Czaso p i sma  t echn iczn eg o  z r. 1911 

obejmuje 24 numerów o 332 str. z 205 rysunkami i 33 

dołączonemi tablicami, na co złożyła się praca 40 

stałych i przygodnych współpracowników. 

Koszta wydawnictwa i administracyi przedstawio-

ne są w ogólnem zamknięciu rachunków Towarzystwa, 

tutaj ich więc nie powtarzamy. 

Nakład pisma wynosił 1.200 egz. z czego członkom 

wysyłano 969 prenumeratorom 71, wzamian za inne 

pisma 50, bezpłatnie 60 egz. 

W myśl postanowień IV. Zjazdu Techników polskich 

uwzględniało Czasopismo szczególnie dział inżynieryi 

i komunikacyi wodnej, starało się jednak także o artykuły 

z zakresu architektury, budowy maszyn, chemii i wogóle 

wszelkich działów techniki, mając na oku przynależność 

do Towarzystwa Techników wszelkich zawodów. Że 

pewne działy wypadły bardziej ubogo niż inne, powodu 

należy szukać w trudności pozyskania chętnych współ-

pracowników dla nich; dotyczy to zwłaszcza kolegów 

architektów, którzy wobec nadzwyczajnie silnego ruchu 

budowlanego tak są zabsorbowani pracą zawodową, że na 

literacką nie znajdują dość czasu. Mamy jednakże na-

dzieję, na podstawie porozumienia się z niektórymi 

członkami Zarządu lwowskiego Oddziału Delegacyi ar-

chitektów polskich, że pismo nasze będzie obficiej 

zasilane w artykuły dotyczące architektury. 

Nie udało się nam również dotychczas rozwinąć 

działu omawiającego stosunki przemysłu krajowego; 

— tutaj powodem była głównie wstrzemięźliwość 

naszych przemysłowców w podawaniu wiadomości 

o własnych zakładach, wywołana głównie sprawami 

mającemi łączność z ciążącym nad przemysłem fiskali-

zmem. Nie mogąc podawać wyczerpujących sprawoz-

dań o naszych zakładach, nie chcieliśmy z drugiej 

strony umieszczać artykułów o charakterze reklamo-

wym, podawać wiadomości dorywczych i nieścisłych, 

czerpanych z pism codziennych, uważając, że to nie 

licuje z powagą pisma naszego. 
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Nie znaczy to jakobyśmy chcieli ten dział zostawić 

odłogiem, owszem na podstawie nawiązanych stosun-

ków z instytucyami pracującemi na polu przemysłu, 

mamy pewne widoki na rozwinięcie tego działu już 

w blizkim czasie. 

Dla informowania czytelników o bieżącej polskiej 

literaturze peryodycznej technicznej, wprowadziliśmy 

z Nowym Rokiem dział bibliograficzny p. t. Polskie 

piśmiennictwo techniczne. Z dzieł technicznych pol-

skich jakie się ukazują, staramy się o obszerne spra-

wozdania wybitnych krytyków. 

Życie naszego Towarzystwa odzwierciadlało się 

stale w Czasopiśmie, gdzie podawano sprawozdania 

o zgromadzeniach członków i wydziału, streszczano 

odczyty, umieszczano komunikaty Oddziałów i innych 

Towarzystw polskich technicznych, o ile znaleźli się 

chętni do tego sprawozdawcy. 

Czyniąc zadość życzeniom wypowiedzianym na Wal-

nem Zgromadzeniu, zastanawiał się Wydział główny i Ko-

mitet redakcyjny nad kwestyą częstszego wydawania 

Czasopisma. Ponieważ Wydział stał na stanowisku, że 

koszta częstszego wydawania pisma nie mogą zachwiać 

budżetem Towarzystwa, nie uważał zaś za wskazane 

zmniejszać jego objętość, co musiałoby źle wpłynąć na 

dobór treści, zdecydowano się na razie wydawać od lutego 

b. r. pismo nasze trzy razy w miesiącu, w objętości do-

tychczasowej. Po pewnym czasie, skoro akcya wszczęta 

celem podniesienia i rozszerzenia działu ogłoszeń wyda 

pewne owoce i okaże, że można w tym dziale liczyć na 

zwiększenie dochodów, można będzie przystąpić do upra-

gnionej wszystkim zamiany pisma naszego na tygodnik. 

Pod względem zewnętrznym wprowadzono zmia-

nę, dając pismu okładkę reklamową z papieru kolo-

rowego, zeszywając arkusze i obcinając je, co przed-

stawia znaczną dogodność dla czytelników, a pewną 

korzyść dla ogłaszającego. 

Kończymy oświadczeniem, że przełamawszy pew-

ne trudności połączone ze zmianą składu redakcyi, 

staraliśmy się pod względem treści utrzymać pismo na 

należnej wysokości, zwracaliśmy uwagę na zachowanie 

w niem czystości języka, jednolitej pisowni, i na po-

prawną korektę, rozszerzaliśmy koło współpracowni-

ków, dążąc zwłaszcza do tego, by poczytny dział „wia-

domości z literatury technicznej“ rozszerzyć, ulepszyć 

i urozmaicić, a choć dotąd nie możemy się wykazać 

widocznymi wynikami, to jednak mamy pewne dane, 

by tego oczekiwać w najbliższej przyszłości. 

Redakcya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD REDAKCYI. 
 

Z dniem dzisiejszym Czasopismo Techniczne za-

mienia się z dwutygodnika na pismo wychodzące t r zy  

razy w miesiącu. Numery ukazywać się będą, 5-go, 

15-go i 25-go dnia w miesiącu, w tym samym co dotąd 

formacie i objętości. 

Czasopismo nasze wstępuje w nowy okres roz-

woju, prowadzącego o jeden stopień bliżej do upragnio-

nego przez wszystkich celu, którym jest przemiana na 

pismo tygodniowe. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OD REDAKCYI. 
 

Czyniąc zadość wielokrotnie objawianym życze-

niom Kolegów architektów, żeby Czasopismo nasze 

więcej i jednoliciej zajmowało się sprawami dotyczą-

cemi ich zawodu i ich działalności, i wszedłszy w po-

rozumienie z Lwowskiem Kołem Architektów, bę-

dziemy wydawali w ciągu każdego kwartału jeden 

numer poświęcony wyłącznie sprawom architektury 

i budownictwa. Dziś wydajemy pierwszytaki numer. 

Przygotowaniem treści zeszytów (tekstu i tablic) zaj-

mować się będzie w porozumieniu i z współudziałem 

Redakcyi osobny Komitet wybrany przez Koło Archi-

tektów lwowskich, (…). 
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Do Czytelników 
 

Numerem dzisiejszym rozpoczynamy systema-

tyczne wydawnictwo zeszytów poświęconych sprawom 

architektury i budownictwa. 

Potrzeba tego rodzaju pisma staje się dla nas coraz 

bardziej naglącą. 

(…) 

Czasopismo Techniczne, jako jedyne pismo zawo-

dowe we Lwowie, ulegając potrzebie zamieszczało od 

czasu do czasu prace z dziedziny architektury i bu-

downictwa. Publikacye te jednak dorywcze, bez zakre-

ślonego z góry programu, nie mogły zaradzić powyż-

szym brakom. Dlatego wyłoniła się myśl utworzenia 

w Czasopiśmie osobnego działu sprawom powyższym 

poświęconego i dzisiejszy numer jest początkiem tej 

pracy. 

Wydawnictwo nasze w miarę sił i możności będzie 

się starało zapełnić tę lukę, która w życiu naszym 

fachowym istnieć nie powinna. 

Dążymy do zgrupowania dokoła pisma naszego 

zastępu młodych architektów, pragnąc oprzeć się na 

współczesnych podstawach architektury narodowej. 

Z tak szerokim programem w ciasnych na razie 

ramach czterech zeszytów na rok, stajemy przed 

Szanownymi Kolegami, prosząc nie o uznanie, lecz 

tylko o zrozumienie i zainteresowanie się poruszonemi 

przez nas kwestyami. 

(…) 

Zwracamy się nietylko do naszych najbliższych 

Kolegów po fachu, bo tych przyjęcia jesteśmy pewni, 

ale do tych dalszych, którzy choć pracują w innej gałęzi 

wiedzy technicznej, stykają się z natury zajęcia swego 

ze sprawami budownictwa i architektury, oraz do tych, 

którym ogólno ludzkie poczucie piękna nie jest obce. 

W miarę wzrostu sił i poparcia będziemy się starali 

rozszerzyć wydawnictwo nasze i stworzyć z niego od-

rębny dodatek do Czasopisma, o większej niż dotych-

czas objętości, który jako odrębne wydawnictwo, nie 

krępowane warunkami zewnętrznymi i technicznymi, 

jakie z konieczności narzucać musi Czasopismo, mógł-

by się dostać w ręce szerszego, a interesującego się 

sprawami estetyki ogółu, poza obowiązkowem gronem 

członków Towarzystwa Politechnicznego 

Komitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organ Towarzystwa. 
 

Czasopismo techniczne wychodziło do chwili 

wybuchu wojny w zwykłych rozmiarach, trzykrotnie 

w miesiącu. Gdy większość członków czy to wskutek 

powołania w szeregi czy to wskutek wyjazdu straciła ze 

Lwowem związek, a następnie wskutek inwazyi rosyj-

skiej zupełnie została odcięta, zmniejszyły się dochody 

Towarzystwa i trzeba było porobić oszczędności w wy-

dawnictwie Czasopisma, a następnie zupełnie je prze-

rwać, co się stało w sierpniu 1914 r. 

Gdy wskutek panujących w czasie inwazyi stosun-

ków życie Towarzystwa zupełnie zamarło, chcieli 

pozostali we Lwowie członkowie Wydziału Głównego 

zachować przynajmniej jego pozory przez podjęcie na 

nowo wydawnictwa organu Towarzystwa; na prywat-

nem zebraniu, w którem także wzięło udział kilku 

członków z poza Wydziału, uchwalono rozpocząć wy-

dawnictwo w najskromniejszych rozmiarach, ograni-

czając jego koszta do wydatków drukarnianych. W dniu 

15 lutego 1915 r. ukazał się pierwszy taki numer jako 

dalszy ciąg poprzedniego rocznika, co w nagłówku 

pisma zaznaczono; uszczuplone do czterech stron nu-

mery wychodziły w dwumiesięcznych odstępach do 

października 1915. Skoro dzięki oswobodzeniu Lwowa 

finanse Towarzystwa nieco się polepszyły, powrócono 

do numerów większych i zaczęto wydawać je raz na 

miesiąc. Daleko jest jeszcze jednak do rozmiarów 

pisma przedwojennych, a jego dzisiejsza egzystencya 

opiera się głównie na zniesieniu przez czas trwania 

wojny honorariów autorskich i redaktorskich, i ograni-

czeniu wydatków na druk, papier i klisze. 

Połączone w jeden roczniki 1914 i 1915 obejmują 

30 numerów o 330 stronach z 270 rysunkami w tekście 

i 15 tablicami. 

St. Anczyc, redaktor. 
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39-te Sprawozdanie 
Wydziału Głównego „Polskiego Towarzystwa Politechnicznego” 

za rok 1916. 

 

Wśród wirów i mętów okropnej tragedyi europejskiej 

przebyło Towarzystwo nasze rok 1916 względnie dobrze, 

podtrzymując Wedle sił swoich ruch naukowy i zawo-

dowy w gronie członków. zajmując się gorliwie i ze 

znacznem powodzeniem sprawami publicznej użyteczno-

ści, utrzymując choć w zmniejszonym rozmiarze znany 

swój organ Czasopismo Techniczne i starając się usilnie 

o uzdrowienie swego stanu majątkowego, poderwanego 

gwałtownie przez groźny dla Lwowa i wschodniej części 

kraju przebieg blizkich walk i przez szkodliwy wpływ 

obcej inwazyi. 

Wydział główny Polskiego Towarzystwa 

Politechnicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organ Towarzystwa. 
 

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy wydawnictwo 

w tak samo uszczuplonych rozmiarach jak w r. 1915 t. j. 

o jednym numerze miesięcznie, nie wypłacając przytem 

honoraryów autorskich ani redaktorskich. Dzięki dobrej 

gospodarce Wydziału oraz ofiarnej pomocy Centrali 

odbudowy poprawiły się znacznie warunki finansowe 

Czasopisma, tak, że od września mogło już wychodzić 

dwukrotnie w miesiącu i rozpoczęło znów wypłatę 

honorariów zaniechaną od r. 1915. 

Daleko nam jednak jeszcze do tego stanu w jakiem 

pismo nasze było przed wojną, gdy wychodziło 3 razy 

miesięcznie i w znacznie większej objętość. Wzrasta-

jące prawie od numeru do numeru koszta druku, papieru 

i klisz zmuszają nas do ograniczania rozmiarów pisma, 

nie pozwalają na większą liczbę rysunków i na osobne 

tablice. Powszechny brak papieru grozi nam nawet 

możliwością wstrzymania wydawnictwa, a trudności 

techniczne w drukarni powodują opóźnianie terminów, 

w jakich się pismo ukazuje. 

Nie są to trudności spotykające tylko Czasopismo 

techniczne, dają się one odczuwać wszędzie; nawet 

największe i najzasobniejsze polskie pismo techniczne, 

Przegląd techniczny w Warszawie, który w ciągu wojny 

z tygodnika zamienił się na dwutygodnik, obecnie 

wychodzi tylko raz w miesiącu. 

Dzięki otrzymanej finansowej pomocy można mieć 

nadzieję, że Czasopismo nie dozna w tym roku redukcji 

i wychodzić będzie regularnie w obecnych rozmiarach, 

o ile brak papieru i techniczne w drukarni nie staną na 

przeszkodzie. 

St. Anczyc, redaktor. 
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SPRAWY BIEŻĄCE. 
 

— Zmiana redaktora „Czasopisma Technicz-

nego". Redaktor naszego pisma prof. dr. Stanisław 

An czy c , który od r. 1911, a więc przez 8 lat kierował 

pismem, ustępuje z Nowym Rokiem 1919 r. 

W okresie redakcyjnym 1911—1918 Czasopismo 

zostało z dwutygodnika w r. 1913 przekształcone 

w pismo wychodzące 3 razy w miesiącu — wskutek 

inwazyi rosyjskiej w r. 1914 nie wychodziło przez 

6 miesięcy, poczem ukazywało się jako miesięcznik 

o bardzo małych rozmiarach, w jesieni 1915 wróciło do 

pierwotnych rozmiarów, poczem w r. 1917 zaczęło 

znów wychodzić jako dwutygodnik. Stosunki wojenne, 

które wywołały wielokrotne zwiększenie kasztów 

druku i papieru, nie dopuściły dotąd wydawać pisma 

trzykrotnie w miesiącu. 

Od nr. 1 z r. 1919 obejmie redakcyę Czasopisma dr. 

Maksymilian Matak iewicz , profesor Politechniki. 

 

 

 

 

 

 

49. Sprawozdanie Wydziału Głównego Polskiego Towarzystwa Politechnicznego 
za rok 1926. 

 

„Czasopismo Techniczne“. 

W roku wydano 24 zeszyty w objętości IV + 416 

stron. Do Czasopisma dołączono 5 tablic, a w tekście 

umieszczono 287 rysunków. Artykułów i prac umiesz-

czono 70, napisanych przez 58 autorów. Liczba prenu-

meratorów wynosiła w 1926 r. 361, bezpłatnie odda-

wano 10, zamieniano na inne czasopisma 38 egzempla-

rzy. Nakład Czasopisma wynosił 1400 egzemplarzy. 

Poczytność i zainteresowanie Czasopismem wzra-

stało, na co wskazywały liczne żądania zeszytów oka-

zowych z kraju a nawet z zagranicy. Ubolewać należy, 

że liczne zaległości członków w płaceniu wkładek nie 

dozwoliły na rozszerzenie ram Czasopisma i szybkie 

ogłaszanie nadsyłanych prac, które częstokroć dłuższy 

czas leżeć musiały w tece redakcyjnej. Co gorsza, Cza-

sopismo mając podstawy do pomyślnego rozwoju staje 

na martwym punkcie i nie może osiągnąć poziomu, 

w pełni rozkwitu będących, zagranicznych czasopism. 

To też wiele zamierzeń pozostać musiało w sferze pro-

jektów. Na subwencje organ nasz liczyć nie może, 

a więc do spełnienia obowiązku, jaki na nas nakłada 

technika i nauka polska, jedynie mogą pomóc członko-

wie swoją ofiarnością przez rychłe wpłacanie wkładek 

bieżących i zaległych i propagandę Czasopisma. Hi-

storja 50-ciu lat istnienia P. T. P. uczy, że tylko ta droga 

zapewniała zawsze byt i pomyślny rozkwit Czasopisma 

Technicznego. 

Napływ artykułów był dostateczny, tak, że w tece 

redakcyjnej znajdował się stale obfity materjał autorski, 

a komitet redakcyjny, mając obfity wybór, mógł co 

celniejsze prace polecać do druku. Pod tym względem 

nastąpił w ubiegłym roku stanowczy zwrot ku lep-

szemu, tak że użalania się na niechęć techników do 

pióra, poniekąd należeć może będą do przeszłości. 

Natomiast trudności w pozyskaniu opisów wykonanych 

lub projektowanych budowli istniały nadal, a skierowy-

wane prośby pozostawały częstokroć bez odpowiedzi. 

Według miejsca zamieszkania autorów, pochodziło 

z województwa lwowskiego 33, warszawskiego 16, 

krakowskiego 5, kieleckiego 2, lubelskiego 1, wileń-

skiego 1. 

(…) 
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51. Sprawozdanie Wydziału Głównego Polskiego Towarzystwa Politechnicznego 
za rok 1928. 

 

(…) 

„Czasopismo Techniczne“. 

W roku ubiegłym wydano 24 zeszyty w objętości 

VI+388 stron. Do Czasopisma dołączono 20 tablic, 

a w tekście umieszczono 340 rysunków. Artykułów 

i prac ogłoszono 54,napisanych przez 35 autorów. Licz-

ba prenumeratorów wynosiła w 1928 r. 420, bezpłatnie 

oddawano 18, zamieniano na inne czasopisma 35 eg-

zemplarzy. Nakład Czasopisma wynosił 1400 egzem-

plarzy. 

W dążności do ustawicznego rozwoju Czasopisma 

Technicznego wprowadzono w ubiegłym roku szereg 

zmian i ulepszeń. Zmieniono wielkość czcionek, 

jakiemi są składane artykuły, wprowadzono półsztywną 

okładkę wraz ze spinaniem i obcinaniem zeszytów oraz 

polepszono jakość papieru ogłoszeniowego. Zapowie-

dzi wydawania każdego drugiego zeszytu w miesiącu 

w zwiększonej objętości nie dało się urzeczywistnić 

z powodu ograniczonych funduszów. Natomiast zwięk-

szono wydatnie ilość rysunków załączonych w tekście 

oraz dołączonych tablic. 

Wszczęta w drugiej połowie roku akcja dla pozy-

skania większej ilości prenumeratorów i ogłoszeń dała 

dobre rezultaty, których skutki ujawnią się prawdopo-

dobnie w ciągu bieżącego roku. 

Wśród ogłoszonych artykułów przeważały arty-

kuły teoretyczne; pozyskanie artykułów opisujących 

projektowane i wykonane budowle w kraju było bardzo 

ciężkie. Chlubny wyjątek stanowi Okr. Dyr. Rob. Publ. 

we Lwowie, zasilająca Czasopismo opisami wykona-

nych mostów na obszarze dyrekcji. 

W roku sprawozdawczym wskrzeszono dawną 

tradycję wydawania specjalnych zeszytów architek-

tonicznych. Zeszytów takich wydano 3. 

Z ważniejszych wydarzeń wspomnąć należy o uczest-

nictwie Czasopisma w międzynarodowej wystawie prasy 

w Kolonji w czerwcu roku ubiegłego. 

(…) 
 

 

 

 
 

52. Sprawozdanie Wydziału Głównego Polskiego Towarzystwa Politechnicznego 
za rok 1929. 

 

(…) 

„Czasopismo Techniczne“. 

W roku 1929 wydano 24 zeszytów „Czasopisma 

Technicznego“ o łącznej objętości 388 stron druku oraz 

XV tablic. Ilość rysunków umieszczonych w tekście 

wynosiła 252. Artykułów i prac umieszczono 70, nadto 

194 notatek odnoszących się do sprawozdań z literatury 

technicznej wszelkich gałęzi. 

Z uwagi na ważność zagadnienia elektryfikacji kra-

ju, poświęcono tej sprawie zeszyt specjalny Nr. 21. 

Liczba prenumeratorów wynosiła w r 1929-1280, 

bezpłatnie oddawano 25 egzemplarzy, w drodze za-

miennej zaś 48. Nakład Czasopisma wynosił 1500 eg-

zemplarzy 

Z uwagi na trudności natury materjalnej, nie moż-

na było w okresie tym powiększyć objętości Czaso-

pisma; sprawa ta dozna jednakże niewątpliwie poprawy 

w r. 1930. 

Należy nadto zwrócić uwagę, iż z końcem roku 

sprawozdawczego rozpoczął Wydział nader intenzyw-

ne starania, celem zwiększenia ilości prenumeratorów, 

przyczem zostały one uwieńczone wybitnym skutkiem, 

albowiem z nowym rokiem kalendarzowym ilość ta 

znacznie się zwiększyła. Będzie to miało swój wyraz 

w możności powiększenia objętości Czasopisma. 

(…) 

Równocześnie wyrażamy serdeczne podziękowa-

nie tym wszystkim, którzy nie bacząc na trud a często 

i koszta pracami swemi Czasopismo ofiarnie zasilali. 

(…) 
 

 

 

 

 

54. Sprawozdanie Wydziału Głównego Polskiego Towarzystwa Politechnicznego 
za rok 1931. 

 

(…) 

„Czasopismo Techniczne“. 

W ubiegłym roku (1931) wydano 24 zeszytów 

Czasopisma Technicznego o łącznej objętości 408 stron 

druku, przyczem ilość rysunków wynosiła 419. 

Artykułów i prac umieszczono 73, nadto 233 notatek 
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odnoszących się do sprawozdań z technicznej literatury 

wszelkich gałęzi. Nadto wydano przy pomocy 

Syndykatu Polskich Hut Żelaznych 6 zeszytów 

„Budownictwa Stalowego“ jako dodatek do Czasopisma 

Technicznego. W wydawnictwie toni umieszczono 

szereg prac fachowców zagranicznych, nadto luźnych 

notatek, odnoszących się do rozwijającego się coraz 

szerzej budownictwa stalowego w najrozmaitszych 

działach i typach. 

Wydział Towarzystwa starał się w pierwszych, 

okresach roku sprawozdawczego powiększać objętość 

Czasopisma i przy znacznych wysiłkach materjalnych 

dokonał tego, jakkolwiek w skromnych rozmiarach. 

Istotne powiększenie ponad normę (16 stron na zeszyt) 

wyniosło 24 stron, zatem 1½ zeszytu normalnego. 

Niestety, dalszym wysiłkom w tym kierunku położyła 

kres ogólna depresja finansowa, która dała się Towa-

rzystwu odczuć bardzo dotkliwie, szczególnie w drugiej 

połowie okresu sprawozdawczego. W wydawnictwie 

musiano zastosować skrajne oszczędności, dość powie-

dzieć, iż zredukowano nawet o parę milimetrów szero-

kość szpalty Czasopisma, by tylko móc związać koniec 

z końcem. Z tego powodu jesteśmy podwójnie wdzięcz-

ni Ministerstwu Robót Publicznych, które udzieloną 

subwencją w kwocie 5.000 zł. umożliwiło wydawnic-

twu przetrwanie ciężkich chwil. Nadmienić należy, iż 

z powodu kryzysu gospodarczego zawiódł w ubiegłym 

roku zupełnie dział ogłoszeniowy który normalnie dla 

każdego pisma jest podstawą jogo bytu. 

O ile sprawy materjalne przedstawiają się bardzo 

smutno i szybkiej poprawy w tym kierunku spodziewać 

się nie można, to z drugiej strony należy zaznaczyć, że 

ruch umysłowy w dziale technicznym objawia się 

bardzo intenzywnie, dostarczając tak znaczną ilość prac 

i rozpraw z rozmaitych gałęzi techniki, iż dotychcza-

sowe ramy Czasopisma Technicznego prawie pomie-

ścić ichnie mogą. 

Wszystkim pracownikom którzy zasilali Czasopi-

smo swemi pracami, składa Wydział na tem miejscu 

serdeczne podziękowanie. 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ta r tu jemy ! ... 

Miesięcznikiem «Czasopismo Techniczne» wzna-

wiamy my, inżynierowie i technicy, zrzeszeni w Kra-

kowskim Towarzystwie Technicznym przerwaną przez 

wrogą okupację, działalność publicystyczno-naukową 

w dziedzinie techniki, architektury i pokrewnych gałęzi 

nauk, jako kontynuatorzy dzieła lwowskiego Tow. Poli-

technicznego. 

Akcją tą pragniemy zapoczątkować nowe karty 

zbiorowego wysiłku naszych dążeń, opracowań, doko-

nań i udziału w światowym wyścigu cywilizacji, postępu 

i techniki. 

Zdławieni przemocą, brutalnie odtrąceni na dłu-

gich kilka lat od zaszczytnej rywalizacji twórczej dla 

dobra powszechnego — tym usilniej pragniemy objąć 

dziś należną nam część działania. 

Nagromadzony potencjał przemyśleń, bezczynna 

udręka skrępowanych rąk, krytyczna obserwacja wro-

giej nam działalności — ugruntowały w nas kapitał 

własnych zasobów wiedzy, pogłębiły fachową rozwagę 

i zaogniły ferment zakładanych planów. 

Prze t r wa l i ś my  i  —  « d z i ś»  —  d o  n a s  

n a le ży !  Ob l i c ze  n a d ch o d zą cego  « ju t ra »  

u ksz ta ł tu ją  n a sze  rea ln e  d o kon a n ia!  

S ta r tu j emy ! ... 

Obowiązek odbudowy wsi i miast, dróg, kolei 

i mostów, przemysłu, stoczni i portów, — obowiązek 

wyszkolenia nowych kadr zawodowych, — obowiązek 

służby społeczeństwu i państwu, w roli pionierów na 

polu nauki i realnych poczynań, zaprzągł nas w swą 

orbitę i dzierży w swym władaniu, nakazując przy tym 

rywalizację o prymat na drodze postępu i rozwoju 

ludzkości z technikami innych państw i narodów. 

Wzbierający tchem życia olbrzymi plan, zaczyna 

zwolna lecz coraz mocniej się uzewnętrzniać, by po-

przez szarzyznę żmudnych planowania nocy przeisto-

czyć się w monument realnego dokonania. 

Program wielkiego jutra wymaga zespolonej myśli 

i gromadneqo wysiłku. Wspólne opracowanie metod 

i planów, zorganizowana akcja naukowa, trzymanie 

ręki na pulsie wszelkich przejawów i rozwoju techniki, 

— oto zarys naszego programu — oto cel naszego 

pisma. 

Podejmujemy ten zaszczytny trud, ufni w pomoc 

i współpracę wszystkich polskich techników i pewni 

życzliwości i poparcia organizacji i związków tech-

nicznych, którym w zamian za to dajemy możliwość 

wypowiedzi w kronice organizacyjnej czasopisma. 
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Rozrzuceni szeroko po wolnych ziemiach ciężko 

i z trudem odradzającej się Ojczyzny chcemy stanowić 

zwartą grupę ludzi czynu, owianych głęboką wiarą 

w lepszą przyszłość, którą pragniemy wykuwać, prze-

mieniając gromadzony dziś potencjał planów i zamie-

rzeń w realny wielki czyn. 

Na  ła ma ch  t eg o  p i sma  ro zwa ża ć  b ęd z ie -

my wsp ó ln ie  n i ep o ko ją ce  n a s  p ro b lemy .  

Tu  wyku wa ć  mo żemy  śc i e żk i  n o wych  

za g a d n ień  i  t eo r i i .  

Otwa r te  d la  n a s  wro ta  ku  wo ln e j  i  twó r -

c ze j  p ra cy !  

Z niezłomnym planem służby Społeczeństwu i Pań-

stwu! 

Startujemy! ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaktywowanie w Krakowskim Ośrodku „Czasopi-

sma. Technicznego”, które zostało w 1948 r. na „rozkaz” 

odgórny wstrzymane, jest ściśle związane z rewolucyj-

nymi przemianami, jakie w ostatnim czasie nastąpiły 

w naszym kraju. Znane są szkody, jakie nauce polskiej 

wyrządziła centralizacja, tak konsekwentnie przeprowa-

dzana, w minionej epoce kultu jednostki, a przejawiająca 

się między innymi likwidacją stowarzyszeń naukowo-

technicznych, działających „na prowincji”, oraz prasy 

technicznej, wydawanej poza Warszawą. Postępowanie 

takie szczególnie boleśnie dotknęło krakowski technicz-

ny ośrodek naukowy, którego działalność skupiała się 

wokół Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. 

Krakowskie Towarzystwo Techniczne podjęło swe 

prace organizacyjne bezpośrednio po zakończeniu dzia-

łań wojennych, aktywizując inżynierów i techników 

pracujących w przemyśle oraz pracowników Akademii 

Górniczo-Hutniczej i tworzącej się Politechniki. Jed-

nym z przejawów działalności Krakowskiego Towarzy-

stwa. Technicznego było podjęcie wydawnictwa lwow-

skiego „Czasopisma Technicznego”, które w 58 roku 

swego istnienia uległo zawieszeniu we wrześniu 1939 r. 

Pierwszy numer „Czasopisma Technicznego”, który 

ukazał się po wojnie w grudniu 1945 r. w Krakowie, był 

równocześnie pierwszym periodykiem, jaki rozpoczął 

wychodzić po wojnie w Polsce. 

W latach 1945-1948, „Czasopismo Techniczne” zdo-

było odpowiednią pozycję w naszym piśmiennictwie tech-

nicznym, drukując szereg oryginalnych prac naukowych 

oraz artykułów związanych z życiem technicznym i aktu-

alnymi problemami gospodarczymi regionu krakowskie-

go. Wystarczy wymienić takie nazwiska autorów artyku-

łów jak: W. Budryk, M. Chmaj, .J. Doliński, M. T. Huber, 

M. Jeżewski, T. Kluz, Z. Kłębowki, A. Krupiński, W. No-

wacki, W. Olszak, A. Langrod, W. Pogany, K. Pomia-

nowski, R. Rosłoński. I. Stella-Sawicki, W. Wierzbicki, 

i innych naukowców, stale współpracujących z pismem, 

by wyrobić sobie odpowiednie zdanie o jego wartości 

i poziomie naukowym. Naczelnym i odpowiedzialnym re-

daktorem był B. Kopyciński. 

„Czasopismo Techniczne” już wtedy sugerowało roz-

wiązanie niektórych problemów naszego życia gospodar-

czego w sposób taki, do jakiego dochodzimy po polskiej 

rewolucji październikowej. Pismo nasze, już w 1947 r., 

zwróciło up. uwagę na. konieczność organizowania zakła-

dów badawczych, opartych o Wyższe Uczelnie. W nrze 7/8 

z 1947 r. rzucono hasło „szukania nowych rozwiązań w za-

stosowaniu materiałów w odbudowie przemysłu i miast”. 

Pismo zamieszczało pierwsze polskie artykuły na temat be-

tonu sprężonego, technologii betonu napowietrzonego, 

betonów lekkich, drewna spilśnionego itp. Ze szkodą dla 

dalszego postępu prac naukowych i rozwoju gospodarczego 

regionu pismo zostało zlikwidowane w lipcu 1948 r., dzie-

ląc zresztą los Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. 

Po ośmiu z górą latach przerwy oddajemy w ręce 

kolegów znowu „Czasopismo Techniczne” jako organ 

aktywu naukowo-technicznego, skupionego przy Poli-

technice Krakowskiej, Radzie Ekonomiczno-Naukowej 

przy W.K.P.G. w Krakowie i Rzeszowie. Oddziale PZITB 

w Krakowie i Rzeszowie, Oddziale SARP w Krakowie. 

Należy podkreślić, że chcemy, by „Czasopismo 

Techniczne” było organem całego aktywu technicznego 

Województwa Krakowskiego i Rzeszowskiego, a więc 

i tych kolegów, którzy są niezwiązani z podanymi 
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wyżej instytucjami czy organizacjami. Ambicją naszą 

będzie, by ilość kolegów i organizacji technicznych, 

współpracujących z nami, stale wzrastała oraz by zasięg 

terenowy objął całą południową Polskę. 

A teraz jaki jest program, jeżeli chodzi o tematykę 

pisma? Przede wszystkim pismo jest przeznaczone dla 

inżynierów różnych specjalności lub formułując to ina-

czej, dla wszystkich inżynierów niezależnie od kierun-

ku ich wykształcenia czy też zatrudnienia. Chcąc uprze-

dzić ewentualne uwagi krytyczne pod tym względem 

podamy powody, które nas do wyboru takiego właśnie 

kierunku skłoniły. 

l. W naszych warunkach gospodarczych inżynier nie 

powinien zasklepiać się tylko w swojej specjalno-

ści. Inżynier powinien mieć dobre przygotowanie 

teoretyczne i ogólnotechniczne, oraz mieć zainte-

resowania szersze niżby to wynikało z jego wąskiej 

specjalności. Uważamy zresztą, że w takim właśnie 

kierunku powinno iść w najbliższej przyszłości 

programowanie nauki w szkolnictwie wyższym. 

2. Nie stać nas na to, by w poszczególnych „prowin-

cjonalnych” ośrodkach tworzyć pisma specjali-

styczne, natomiast koniecznym jest w związku 

z postępującym procesem decentralizacji dać moż-

ność inżynierom do wypowiedzenia się w spra-

wach interesujących dany region, podania osią-

gnięć, które powstały na danym terenie czy też 

omówienia projektów i zamierzeń na przyszłość. 

3. Wiemy bardzo dobrze, że zadania jakie przed inży-

nierem stawia dzisiaj przemysł mogą być wykonane 

tylko przy pomocy zespołu inżynierów różnych 

specjalności. Zespół taki stoi przed szeregiem pro-

blemów, które muszą być wspólnie przedyskuto-

wane i rozwiązane. 

Tematyka naszych artykułów musi być związana 

z życiem i jego potrzebami. Musimy pamiętać o tym, że 

droga postępu technicznego prowadzi od potrzeb prak-

tyki poprzez naukę i eksperyment z powrotem do prak-

tyki. Dlatego chcemy, by na łamach naszego pisma za-

bierali głos nie tylko naukowcy ale i praktycy, którzy 

powinni pisać o swych potrzebach i trudnościach, o swych 

pomysłach i osiągnięciach. Prosimy Was Koledzy o peł-

ną współpracę, a więc nie tylko o prenumerowanie na-

szego pisma i zamieszczanie w nim artykułów, ale też 

o krytyczne uwagi odnośnie kierunku i programu, odno-

śnie formy czy też układu tego czasopisma. Chcemy, by 

„Czasopismo Techniczne” stało się Waszym pismem 

i ulegało takiej ewolucji, jakiej Wy Koledzy chcecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowskie Towarzystwo Techniczne wznawia 

w ramach swej statutowej działalności druk CZASOPI-

SMA TECHNICZNEGO, jako miesięcznika naukowo-

technicznego. Czasopismo zostało postanowieniem Są-

du Wojewódzkiego w Krakowie wpisane do rejestru 

prasowego pod Nr 13/92. 

Mamy głębokie przeświadczenie, że w obecnej sy-

tuacji politycznej unikniemy w ciągłości wydawnictwa 

tych zakłóceń, jakie dotychczas miały miejsce w wy-

niku antypolskiej akcji okresowych zaborców naszego 

kraju. I tylko dzięki energicznym staraniom środowisk 

naukowo-technicznych dwu miast: Lwowa i Krakowa 

udało się w pewnej mierze przeciwstawić zakusom 

zmierzającym do zniewolenia także tej dziedziny na-

szego życia. Przypomnijmy z tego punktu widzenia 

kilka faktów z historii 115-tu lat naszego wydawnictwa. 

Pierwszy numer czasopisma został wydany przez 

KKT w 1880 roku. Po odebraniu debitu przez władze 

austriackie w 1882 roku, kontynuację pisma przejęło 

Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie przez 

odpowiednią zmianę tytułu wydawanego tam od roku 

1877 miesięcznika pod nazwą DŹWIGNIA. W latach 

1890 do 1899 „pałeczkę” przejął znowu Kraków, by od-

dać ją z powrotem do Lwowa, który w dalszym ciągu 

wydawał je do roku 1939, tj. do chwili rozpoczęcia 

okupacji przez obce mocarstwa. 

Po utracie polskiego Lwowa inicjatywę dalszej 

edycji przejął Kraków. Już w grudniu 1945 roku ukazał 

się pierwszy numer czasopisma, jako organu KTT. Mo-

żemy się pochwalić, że był to pierwszy periodyk nau-

kowo-techniczny, jaki ukazał się po wojnie w Polsce. 

Nic tedy dziwnego, ze publikowali w nim swe prace nie 

tylko naukowcy krakowscy, ale i wybitni przedstawi-

ciele nauk technicznych z innych ośrodków nauko-

wych. Żywot pisma był krótkotrwały, gdyż w roku 1948 

zostało wraz z KTT zlikwidowane w ramach centraliza-

cji przez władze komunistyczne. Dopiero korzystając 

z pewnej „odwilży” politycznej, jakiej spodziewaliśmy 

się w roku 1956, Rektor Politechniki Krakowskiej 

podjął starania, by ramach wydawnictw Politechniki 

Krakowskiej wydawać CZASOPISMO TECHNICZ-

NE, jako miesięcznik naukowo-techniczny. Pierwszy 

jego numer ukazał się wtedy w maju 1957 roku. Istnie-

nie periodyku, wydawanego poza Warszawą, stanowiło 

pewien wyłom w zamierzeniach NOT-u podporząd-

kowania sobie całego piśmiennictwa technicznego, 
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w związku z czym odebrano w roku 1965 debit na-

szemu pismu. Zakaz ten ominięto przez drukowanie 

czasopisma w poszerzonej objętości jako zeszytu na-

ukowego Politechniki Krakowskiej, wydawanego do 

dnia dzisiejszego. 

Program tematyczny czasopisma jest w ogólnym 

zarysie niezmienny od czasu wydawania go w Krakowie. 

Tematyka artykułów będzie związana z życiem i jego 

potrzebami. Będziemy poruszać problemy techniczne 

ważne dla gospodarki Polski południowej, a także i kraju. 

Łamy naszego pisma są otwarte dla omówień osiągnięć 

naukowo-badawczych, zwłaszcza tych, które powinny 

trafić do praktyki. I wice versa. Chcemy, by Koledzy 

pracujący w praktyce pisali o swych potrzebach i trudno-

ściach, o swych pomysłach i osiągnięciach. Ważnym 

zagadnieniem dla Krakowa i innych miast naszego re-

gionu jest konserwacja zabytków i ich rekonstrukcja. 

Problematyka związana z budownictwem powinna być 

szeroko omawiana. Nie pominiemy potrzeb rolnictwa 

i zabudowy wiejskiej. Spraw związane z budową i eks-

ploatacją zakładów przemysłowych powinny być w na-

szym piśmie dyskutowane przez naukowców i prakty-

ków. Jesteśmy zobowiązani w myśl statutu KTT do 

omawiania spraw związanych z naszym zawodem. Tego 

rodzaju notatki, jak i artykuły dotyczące działalności 

poszczególnych stowarzyszeń technicznych będziemy 

chętnie zamieszczać. Nasze pismo jest przeznaczone dla 

wszystkich zainteresowanych podaną niżej problema-

tyką, a więc niezależnie od specjalizacji. Uprzedzając 

ewentualne uwagi krytyczne pod tym względem, poda-

jemy argumenty uzasadniające nasz punkt widzenia: 

1. każdy problem techniczny wymaga współpracy 

techników kilku specjalności; 

2. osiągnięcia w jednej dziedzinie dając często im-

puls do zastosowania w innych; 

3. technik powinien poszerzać swoją wiedzę bez 

ograniczania się tylko do swej specjalności i nie 

brać rozbratu z teorią, która jest podstawowym 

elementem wszelkich rozważań praktycznych; 

4. w obecnej sytuacji gospodarczej nie stać nas na to, 

by w każdym ośrodku tworzyć czasopisma specja-

listyczne, które mogą być wydawane centralnie, 

natomiast w związku z postępem decentralizacji 

musimy mieć możność wypowiedzenia się w spra-

wach ważnych dla danego regionu. 

 

Poruszone tu sprawy mogą być dyskusyjne, dlatego 

prosimy naszych Czytelników o krytykę oraz inne pro-

pozycje odnośnie programu, czy też formy i sposobu 

wydania naszego pisma. Będziemy dążyć do tego, by 

CZASOPISMO TECHNICZNE ulegało stałej ewolucji 

zgodnie z potrzebami terenu. 

Naszych Kolegów prosimy o współpracę. Trzeba tu 

wyraźnie podkreślić, ze cała redakcja pracuje społecz-

nie, nie bierze żadnych honorariów i podlega pod tym 

względem kontroli Komisji Lustracyjnej KTT. Jest to 

praca społeczna w ramach Krakowskiego Towarzystwa 

Technicznego. Od roku 1945 uparcie dążyliśmy i w przy-

szłości dążyć będziemy, by w Krakowie, stolicy kultury 

polskiej, wychodziło czasopismo techniczne niezależ-

nie od centralistycznej opcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

W protokole z obrad pierwszego (1945r.) Zgroma-

dzenia KTT nie porusza się już kwestii strat material-

nych Towarzystwa spowodowanych przez władze nie-

mieckie. Zniszczono przecież — będącą dumą Towa-

rzystwa — bibliotekę liczącą ponad 1000 woluminów, 

rozgrabiono nowoczesne wyposażenie sali odczytowej, 

sali zebrań towarzyskich i biur Towarzystwa. Zli-

kwidowano zupełnie akta i dokumenty z okresu blisko 

70-ciu lat. Zabrano książeczki Polskiej Kasy Oszczęd-

nościowej i gotówkę. Przez 5 lat nie remontowano i nie 

modernizowano budynku. Okupanci unicestwili cały 

dorobek materialny Towarzystwa — tylko budynku nie 

mogli zabrać. 

Fakty te mogą przeczyć obiegowej opinii, że Kra-

ków wyszedł z okupacji jako miasto nie zniszczone. 

Zebrani rozpoczęli dyskusję: pierwszym przed-

miotem troski Kolegów zabierających głos, była sprawa 

kontynuacji wydawanego niegdyś przez KTT, a potem 

przez PTP we Lwowie, Czasopisma Technicznego. Te-

raz miało się ono stać, nie tylko platformą dla artykułów 

o treści technicznej i organizacyjnej, ale także niemym 

symbolem tradycji lwowskiej. 

Przypomnijmy, Towarzystwa: Lwowskie i Kra-

kowskie owocnie współpracowały od chwili swego 

powstania, była nawet między nimi pewna rywalizacja, 

lecz miała ona formy poprawne, czyli takie w których 
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chodziło o to, kto w swojej działalności osiągnie lepsze 

rezultaty. W roku 1945 nasi starsi koledzy z Krakowa 

dali wyraz bezinteresownej solidarności niosąc niejed-

nemu koledze ze Lwowa, czy w ogóle z Kresów 

Wschodnich, pomoc w urządzeniu się w naszym 

mieście, czasowo albo na stałe. W Domu KTT działał 

stały punkt informacyjny. Na zebraniu o tym się nie 

mówiło, tam chodziło o sprawy ważne, aczkolwiek 

z perspektywy czasowej przyziemne, takie jak na przy-

kład: ustalenie wysokości składek członkowskich, 

z dodatkiem pewnej kwoty, czy bez dodatku? — na 

obowiązkową prenumeratę czasopisma, i inne. 

(…) 

Charakterystycznym rysem owych czasów były 

poszukiwania osób, których losy wojenne rzuciły 

w odległe miejsca. KTT kilkakrotnie ogłaszało w Cza-

sopiśmie Technicznym i w prasie codziennej, że po-

szukuje swoich członków, którzy nie stawili się jeszcze 

do pracy społecznej wymieniając np. Antoniego Chli-

palskiego, Zdzisława Muszyńskiego, Aurelego Ry-

bickiego. Tak odnaleziono koleżankę Danutę Kruż-

lewską Mischke. 

O działalności Towarzystwa w następnym roku 

możemy się dowiadywać już z informacji w Cza-

sopiśmie Technicznym, które drukuje teksty referatów 

wygłaszanych na publicznych odczytach. Oto niektóre 

z ciekawszych: kolega Chmaj „Autostrady, węzeł dróg 

państwowych w Krakowie”, kolega Pogany „Badanie 

przyczepności betonu do żelaza”, kolega Serafin 

„Odbudowa III. Mostu na Wiśle”, kolega Bielański 

„O powodziach w Małopolsce”, kolega Krupkowski 

„O hutnictwie” i wiele innych. Wypowiadają się pro-

fesorowie AG i Wydziałów Politechnicznych oraz 

praktycy a w artykułach odczuwa się ówczesne zaan-

gażowanie autorów w odbudowę kraju po wojennych 

zniszczeniach. Jednak w składzie delegacji polskiej na 

Światowy Kongres Inżynierów w Paryżu, który odbył 

się w roku 1946 z udziałem 12-tu delegatów z Krakowa, 

typowanych przez ówczesne władze, nie było żadnego 

członka KTT. 

(…) 

Czasopismo Techniczne ukazuje się systematycz-

nie (miesięcznik) i jest pierwszym powojennym perio-

dykiem technicznym w Polsce, niosącym między inny-

mi potrzebne studentom uczelni technicznych wiado-

mości uzupełniające niedobór podręczników, zwłasz-

cza w problematyce, w której dokonał się w latach 

wojny znaczny postęp. Wydział podkreśla życzliwą po-

moc Ministerstwa Oświaty, a także niektórych człon-

ków władz miasta Krakowa, oraz duży wkład pracy 

kolegi redaktora Bronisława Kopycińskiego. 

(…) 

Nadal wydawane było Czasopismo Techniczne, 

którego poziom oceniono wysoko, dziękując kolegom, 

nadsyłającym do redakcji artykuły, nie tylko z Kra-

kowa. Wyróżniono także redaktora B. Kopycińskiego, 

który „szczególnie o wysoki poziom publikacji za-

biegał”. 

 

W roku 1956, w pierwszych wolnych wyborach, 

rektorem Politechniki Krakowskiej został wybrany pro-

fesor Bronisław Kopyciński. W KTT pełnił funkcje se-

kretarza a potem członka Zarządu oraz redaktora Czasopi-

sma Technicznego. Rektor Politechniki kolega B. Kopy-

ciński znalazł niszę dla reaktywowania w roku 1957 tytułu 

Czasopismo Techniczne jako organ „aktywu naukowo-

technicznego skupionego przy Politechnice Krakowskiej” 

jak napisano to w artykule wstępnym zeszytu nr 1 Cza-

sopisma Technicznego z maja 1957. Rozpoczęto starania 

by Czasopismo było organem inżynierów Województwa 

Krakowskiego i Rzeszowskiego. W artykułach rozpoczęto 

walkę z zakusami centralizacji, krytykowano budownic-

two wielkopłytowe, propagowano konstrukcje sprężone, 

beton hydrotechniczny, domieszki do betonu itd. Auto-

rami w większości byli członkowie KTT. Przy pomocy 

członków KTT wdrożono w kilkunastu domach w Nowej 

Hucie nowy system uprzemysłowionego budownictwa 

szkieletowego tańszego o 20%. Dopóki to było możliwe, 

był to miesięcznik wydawany przez Politechnikę Krakow-

ską przy udziale PZITB, a gdy odebrano debit na to wy-

dawnictwo w roku 1963, przeniesiono nazwę na wyda-

wane nadal Zeszyty Naukowe Politechniki. W tamtych 

czasach sam tytuł Czasopismo Techniczne był dla żyją-

cych członków KTT faktem pokrzepiającym zwłaszcza, 

że w całym omawianym okresie redaktorem naczelnym 

był stale od 1945 r. członek KTT profesor Bronisław 

Kopyciński. Czas płynął dalej. 

 

Rok 1992 przyniósł sukcesy. Postanowieniem 

Sądu Wojewódzkiego w Krakowie Czasopismo nasze 

zostało wpisane do rejestru prasowego pod nr 13/92 

(okładka II). 

(…) 

Powrót do wydawania Czasopisma 
Technicznego 

Krakowskie Towarzystwo zostało znowu na lodzie. 

Ówczesny NOT cofnął przyznany wcześniej przywilej 

nieodpłatnego korzystania z sali klubowej i pokoju bi-

blioteki, na co miały wpływ zbyt pospieszne próby 

przejmowania budynku przez Zarząd KTT, choć w opar-

ciu o pierwszą decyzję MGPiB. Ale mosty między KTT 

a krakowskim NOT nie zostały spalone. 

(…) 

Za jeden z najważniejszych kierunków pracy uzna-

no powrót do wydawania Czasopisma Technicznego. 

Pod koniec roku 1994 powielono list skierowany 

do szeregu osób i instytucji zawierający informację 

o wznowieniu działalności KTT i prośbę o sponsoro-

wanie kosztów wydawnictwa. 

(…) 

Ostatecznie po pokonaniu wielu przeszkód ukazał 

się pierwszy po odrodzeniu KTT numer Czasopisma 

Technicznego z datą wrzesień–październik 1995 r., 

jako 115. rok wznowionej kontynuacji. Od tej pory ze-

szyty ukazywały się systematycznie i do roku 2000 

wydano ich ogółem 23, przy przeciętnym nakładzie od 

600 do 1000 egzemplarzy. W roku 2000 wydano numer 

specjalny podkreślający jubileusz 120. lat istnienia 

czasopisma i jego zmiennych funkcji, jako organu 

Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, Lwow-

skiego Towarzystwa Politechnicznego i ponownie 

KTT. W 2002 roku wydano zeszyt poświęcony historii 

KTT do roku 1944. Był to już 26 zeszyt Czasopisma 



 

CZASOPISMO TECHNICZNE 25 

Technicznego. Fenomenem było to, że przez 50 lat 

funkcję redaktora pełnił kolega Profesor B. Kopyciń-

ski. Z okazji jubileuszu w zeszycie Czasopisma 

Technicznego nr 16-18 z roku 1997 przeprowadzono 

z Rektorem wywiad, w którym rozmówca przypomniał, 

że w dwudziestoleciu międzywojennym istniał w Pol-

sce organ „Życie Techniczne” wydawany przez Koła 

Naukowe Polskiej młodzieży akademickiej wyższych 

uczelni technicznych, którego redaktorem został nasz 

kolega, jako młody asystent w Politechnice Lwowskiej 

w roku 1933 i 1934. Autor wspominał: „Jakże inna była 

w tamtych latach młodzież akademicka. Obok wielu 

spraw interesujących młodego człowieka, w tym po-

litycznych, można było również zauważyć aspiracje 

naukowe”. Podkreślił także, że „pamięć o osiągnię-

ciach Lwowa na polu kultury i nauki nie powinna 

zaniknąć”. W opinii członków KTT, Czasopismo 

Techniczne było podstawowym dowodem ciągłości 

działań Towarzystwa, co w sposób dobitny podkreślił 

kolega K. Kosiński przekazując w roku 2000 władzę 

nowo wybranemu zarządowi. Czasopismo Techniczne 

ukazuje się w ostatnich latach nieregularnie. Wynika to 

z trudności finansowych Redakcji. Rozpoczęto więc 

wydawanie zeszytów sponsorowanych, które zawierają 

artykuły i są w całości finansowane przez zaintere-

sowane jednostki. Zeszytów takich wydano już dzie-

sięć. Dużą pomoc redakcja otrzymuje od kolegi Sta-

nisława Blaschke, który poza składem i łamaniem 

tekstów rozprowadza Czasopismo Techniczne wśród 

Członków otrzymujących zeszyty w ramach składki 

członkowskiej. Czasopismo przekazywane jest też do 

bibliotek gromadzących obowiązkowe zbiory. 

Redakcja Czasopisma Technicznego zestawiła, na 

podstawie protokołów z Walnych Zebrań, składy władz 

KTT, wszystkich trzech (po 1991 roku) kadencji. Listę 

nazwisk kolegów pełniących funkcje we władzach KTT 

zamieszczamy w niniejszym Czasopiśmie Technicz-

nym. 

 

Profesor Bronisław Kopyciński publikuje w Cza-

sopiśmie Technicznym Artykuł „Losy Czasopisma w la-

tach 1945 – 1948”. Czasopismo przestało się ukazywać, 

gdy władze odmówiły przydziału dla KTT papieru jako 

organizacji nienotowskiej. 

 

KTT w latach 2010 – 2015 
Należy tu podkreślić, że wydawane było Czasopi-

smo Techniczne ukazujące ciągłość działań KTT mimo 

zawieszenia prac Zarządu i Towarzystwa. Ukazały się 

zeszyty: 

– nr 141, październik – grudzień 2009, sponsorowany 

przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 

– nr 142–143, styczeń – czerwiec 2010, sponsoro-

wany przez Lion Club Kraków Stare Miasto, 

– nr 144–149, lipiec 2010 – grudzień 2014, sponso-

rowany przez Progres Industry Group, 

– nr 150–153, styczeń – grudzień 2012, sponsoro-

wany przez EKO Carbo-Julia, 

– nr 154–161, styczeń 2013 – grudzień 2014, spon-

sorowany przez redaktora naczelnego. 

 

Jak łatwo zauważyć zeszyty Czasopisma Technicz-

nego, ze względu na brak własnych środków finanso-

wych, były zeszytami łączonymi obejmujące okres od 

jednego kwartału do ośmiu kwartałów. Zachowano 

w ten sposób ciągłość wydawania Czasopisma. 

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny 

wezwał w dniu 16.06.2015 r. Krakowskie Towarzystwo 

Techniczne do uaktualnienia danych w rejestrze Cza-

sopisma Technicznego. Niezbędne informacje zostały 

przekazane Sądowi, który w związku z tym wydał w dniu 

13.07.2015 r. Postanowienie o wpisaniu Czasopisma 

Technicznego do rejestru czasopism (okładka III). 

Redaktorem Naczelnym jest Wiesław Blaschke 

a w skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą: Mieczy-

sław Dziadkowiec (do 2012 r.), Nikodem M. Nowa-

kowski (do 2011 r.), Jerzy Banaś i Wiesława Styka. 

(…) 

Czasopismo Techniczne jest najważniejszym dowo-

dem działalności KTT. Od 2015 roku ukazały się cztery 

zeszyty sponsorowane przez redaktora naczelnego. 

W roku 2017 uzupełniono skład Redakcji Czasopi-

sma Technicznego powołując Zastępcę Redaktora Na-

czelnego – Joannę Kulczycką, sekretarza – Marcina 

Cholewę, a do Kolegium Redakcyjnego dokooptowano 

Mieczysława Majchera. W skład Kolegium wchodzą 

nadal Jerzy Banaś i Wiesława Styka. 

Utworzono Radę Naukową, w skład której weszli: 

prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke, dr hab. inż. 

Agnieszka Generowicz, prof. PK, dr hab. inż. Natalia 

Iwaszczuk, prof. AGH, dr hab. Joanna Kulczycka, 

prof. AGH. W toku prac jest powołanie Międzynarodo-

wej Rady Redakcyjnej. 

(…) 

Wydawane jest, choć dość nieregularnie, Czasopis-

mo Techniczne mające już 137-letnią tradycję. 

W 2017 roku, z inicjatywy prof. Joanny Kulczyc-

kiej, utworzono stronę internetową Krakowskiego 

Towarzystwa Technicznego (ktt.net.pl/about). Stronę 

opracował mgr Marcin Cholewa, który jest jej admi-

nistratorem. Na stronie, która nadal jest rozbudo-

wywana, pokazują się informacje o KTT, skład władz, 

statuty oraz dane o Czasopiśmie Technicznym. W Ar-

chiwum znajdują się skany zeszytów Czasopisma Tech-

nicznego z lat 1880–1932, łącznie 464 zeszyty. Umiesz-

czono też skany 50 zeszytów ukazujących się od 1995 

roku. Podano kontakty z Prezydium KTT i Redakcją 

Czasopisma Technicznego. 
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Członkowie Redakcji Czasopisma Technicznego od roku 1880 
Składy redakcji na podstawie zeszytów archiwalnych Ct. T. będących w dyspozycji KTT 

 

1880 – okres krakowski (stan z zeszytu 1/1880) 

Brzeziński Paweł, b: dyr. Instytutu Techn. 

Kaczmarski Władysław, inżyn. mech. 

Matula Jan, c. k. starszy inżynier. 

Rozwadowski Władysław, b. profesor Inst. Tech. 

Wdowiszewski Jan, architekt. 

Zaremba Karol, architekt cywilny. 

 

1883 – okres lwowski (stan z zeszytu 1-2/1883) 

Mieczysław Dąbrowski, inż. as. budown. miejskiego. 

(Kraków), 

Jan Franke, prof. Szkoły polit. (Lwów), 

Józef Jankowski, inż. Wydz. kr. (Lwów), 

Józef Janowski, architekt cyw. (Lwów), 

Walery Kołodziejski, inż. (Kraków), 

Napoleon Kovata, starszy inż. kolei Lw. Czern. (Lwów), 

Henryk Lindquist, prof. Akad. techn. przem. (Kraków); 

Maciej Moraczewski, c. k. radca budown. (Lwów); 

Tomasz Pryliński, architekt (Kraków); 

Emil Serkowski, b. starszy inż. rząd. (Kraków); 

Karol Skibiński, docent Szk. polit. (Lwów); 

Paweł Stwiertnia, inż. elew kolei Kar. Ludw. (Lwów). 

 

 

1890 – okres krakowski (stan z zeszytu 1/1890) 

Dr. Ernest Bandrowski, prof. Wyższej Szkoły przemysł., 

Mieczysiaw Dabrowski, dyrektor Gazowni miejskiej, 

Roman Ingarden, c. k. inżynier, 

Rajmund Meus, architekt, 

Jan Rotter, dyrektor Wyższej Szkoły przemysł., 

Gustaw Steingraber, prof. Wyższej Szkoły przemysł., 

Edward Uderski, autoryzowany inżynier cywilny, 

Jan Wdowiszewski, architekt, kustosz Muzeum tech-

niczno-przemysłowego, 

Edmund Zieleniewski, inzynier-mechanik. 

Redaktor odpowiedzialny: 

Wincenty Juliusz Wdowiszewski autoryzowany inży-

nier cywilny, Inspektor Budownictwa miejskiego, 

Członek kom. Akademii Umiejętności 

 

1912 – okres lwowski (stan wg str. tyt. Rocznika 1912) 

Przewodniczący: Kuczyński Maryan. 

Członkowie: 

Dr. Anczyc Stanisław, 

Bisanz Gustaw, 

Downarowicz Stanisław, 

Drewnowski Kazimierz, 

Fiedler Tadeusz, 

Hauswald Edwin, 

Dr. Matakiewicz Maksymilian, 

Dr. Obmiński Tadeusz, 

Suchowiak Wacław, 

Sochacki Zygmunt, 

Stefanowski Bohdan, Świeżawski Stanisław 

Syniewski Wiktor. 

Redaktor Naczelny i Odpowiedzialny: Dr. Stanisław 

Anczyc, Profesor Szkoły Politechnicznej. 

Administrator czasopisma: Stanisław Downarowicz 

Inż. Miejskiego Urzędu budowniczego. 

 

1918 – okres lwowski (stan wg str. tyt. Rocznika 1918) 

Redaktor Naczelny i Odpowiedzialny: 

Dr. Stanisław Anczyc. 

Administrator Czasopisma: 

Inż. Adam Romański. 

 

1927  okres lwowski -  - nazwiska z tytułami z zeszytu XLV 1927 

Redaktor: Inż. Włodzimierz Roniewicz. 

Redaktor Części Urzędowej: 

Inż. Zdzisław Warchałowski, Naczelnik Wydz. 

Prezydj. Min. R. P. 

Komitet Redakcyjny: 

Inż. Emil Bratro, Profesor Politechniki Lwowskiej, 

Dr. Maksymiljan Matakiewicz, Profesor Politechniki 

Lwowskiej, 

Dr. Otto Nadolski, Profesor Politechniki Lwowskiej, 

Dr. Roman Witkiewicz, Profesor Politechniki 

Lwowskiej. 

Administrator: Inż. Michał Mazur. 

 

1957 – okres Politechniki Krakowskiej 

Redaktor naczelny: 

prof. dr inż. Bronisław Kopyciński 

Redaguje: 

Komitet 

 

Członkowie Redakcji Czasopisma Technicznego KTT od roku 1995 

1995 (od nr 1) – 2000 (do nr 57) 

Redaktor Naczelny prof. dr inż., Bronisław KOPYCIŃSKI 

Redaktor Odpowiedzialny mgr inż. Kazimierz KOSIŃSKI 

  

2000 (od nr 58) – 2000 (do nr 65) 

Redaktor Naczelny mgr inż. Kazimierz KOSIŃSKI 

Redaktor Odpowiedzialny prof. dr hab. inż. Nikodem Marian NOWAKOWSKI 
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2001 (od nr 66) – 2006 (do nr 128) 

Redaktor Naczelny prof. dr hab. inż. Nikodem Marian NOWAKOWSKI 

Redaktor Techniczny prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE 
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