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gazggiestnica Galicji zko—

ż?ć_BTEYEiĘĘĘ"€_u-EGWĄ. Od tej chwili zostałem nietylko
profesorem wyższej uczelni lwowskiej, ale otrzymałem automatycznie wraz ze swą rodziną obywatelstwo austriackie.
Będąc już naturalizowany w bzwajcaril zostałem podwójnym
obywatelem dwóch krajow, ﬁea5£§Zaeae bowiem obydwóch państwu

na to pozwalały.

'o tym kroku wstępnym

znowu do Szwajcarii,

dla ostatecznego zlikwidowania swoich prac. BostaXem w tym
celu urlép do końca roku kalendarzowego.,

Moja metoda produkcji cjankowych związków da¥a pozytywne wyniki.
Budowano włgśnie próbną instalację, dostatecznie
dużą, w Neuhausen, która miała stwierdzić wartość przemys-

”&kouczonśyw Frudniu, pozostaTo zatem jeszcze przeprowadzenie doświadczeń, aby otrzymać
dane potrzebne, do ewentualnego powzięcia decymji budowy
Yowa tej metody. Instalację

fabryki.
W porowie grudnia zlikwidowałem wszystkie moje
sprawy we Fryburgu, poczem przewioż/em rodzinę do Zurychu,
gózie miała mię oczekiwać aż do wykończenia doświadczeń
w Neuhausen. Zajęcie moję/przytyeć

Prob

trwały jeszcze

2 tygodnie, W samym kocu grudnia 1912 roku przybyliśmy
do Lwowa,

108.
Pozostałex różne aparaty

--po

pracach

frybur:

które mog/yhy być pożyteczne do dalszych nowych eks
mentów, odkupiłem od Société de l Acide |itrique i tys
Yem do Lwowa.Gały ten if'ansport Wﬁ‘ton wag—1»,
podarowałem instutowi mojej katedry, byłem bowiem przekonany, że w uczelni lwowskiej pozostanę aż do końca moseiśff
działalności pedagogicznej.
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Bilans mój z pobytu w Śzwajcarii wee-um
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E
możeh-oczachybardzo dodumyi's. frzez pierwsze lata asys--

tentury *Wasaerzyapm bardzQ/@achlarz naukowy, Oprócz nabyć
tej już poprz dnio (mmwxayby Lo mi wykształcenie may
x

ne i elektrotechniczne a Masaré‘ﬂaktrorizytéxaa W

Wazwoﬁm ByY to dla mnie nie tylko najwięcej
ulubiony dział nauki, ale też,w ciągu swojej

pietnustoletm

niej pracy mjmęcej miałem z nim do czynienia.
cary set

144% swoją zawdzięczałem jedynie ksiąg; $

kom i możności eksperymentowania,.
Wykonanie większych prac EMI—czych, o których ww
mniałem a także i innych s mniejszej donios/ości, z WM
chodzeniem wszystkich faz aż do ich realizacji, rozsze
Yo znacznie moje doświadczenie technologiczne. Wszystko
zaś razem wpłynęło na zwiększenie moich zdolności mysli?:

wych do rozwinęgbla stawlanych sobie zadań. Miałem też ©
dy swej praktyczności w podejmowaniu tematów na stół om—

ZAM
/po zbadaniu i Salem
odrzucałem
nich
z
rymantelny. Dużo

niu ich nierealności. A badanie to trwało zwykle krótko:?”

tylko w paru przypadkach przedłużyło się do dwóch

tygodnia

wszystkie zaś tematy przy których pozostałem (271.1763, dop

wadzirem do szczęśliwego zakończenia.,

/

Z takim dorobkiem obiecywa/em sobie wnieść d
wartości do środowiska polskiego, Najwięcej ceniłem.
naturalnie możność przeniesienia swego dobwiadcze
jątkowo szczęśliwych okolicznościach naby

109.
kształcącej

się

młodzieży

polskiej.

w4eg2ﬁEQku do dﬁrﬁdﬁ.

&ywilem bardzo gigbokie uczucia, ale czurbym się bardzo
nieszczęśliwym, gdybym tylko na samych uczuciach miał po~ .
przestawać.
Stosunek moich nowych kolegów uczelni lwowskiej do
mule ułożył się od samego początku nadzwyczaj przyjemnie
i serdecznie. Na urządzenie Instytutu przy mojej katedrze
przygotowano mi duży lokal w kamienicy poza głównym gmachem
politechniki. A kiedy

że nie mógłbym tam us-

tawić ciężkich moich aparatów, idących z Fryburga, paru
kolegów

usyąpiłolmi miejsca swego na parterze głównego

grach ,”MM'

\ się do wyznaczonego dla mnie lokalu,

Zrazu nie zdawałem sobie sprawy z poczynionych dla
mnie ustępstw i dopiero później, kiedy się przekonałem,

jak

każdy z profesorów zawsze bronił swego stanu posiadania,
Oceniłem w pełni ofiarę poniesioną przez kolegów, celem
dogośzenia moim potrzebom, Łowiedziałem się również z jaką
energią naciskano ne ministerstwo wiedeńskie, aby mi zapewnić stanowisko zwyczajnego profesora. Bopiero parlamentarne
Koro Polskie skruszyło ostatecznie upór Wiednia w mojej
Później spotkał mnie, zupeznie nieoczekiwanie,
nowy dowód tego niezwykłego stosunku do

mnieVESigłgikggłgn)

i uznania moich dotychczasowych zasług naukowych. Uchwalono nadać mi doktorat honorowy uczelni. Uroczystość ”łęczn—
nig dyplomu odbyła się nadzwyczajnie uroczyście, sle także
w wyjątkowo serdecznym nastroju. Wzruszenie moje było tak
wielkią że dopiero po tygodniu mogłem odzyskać spokój i
równowagę psychiczną.
Nigdy nie oczekiwałem za swoją pracg uznania idącego z zewnątrz; zawsze wystarczało mi jako nagroda zadowolenie moje wewnetrzne, które ceniłem najwięcej. To też ki.
dy to uznanie przyszło zzewnatrz, byZem›nim zaskoczony

agzg, 3110. -ia.Ry/o -;'Foęt
to wogóle pteriani
wpływem mocnego wrażen
nie doktoratu honorowego politechniki we Lwowie,
Do dyplomu dodaną była teczka zawierająca wszyś
moje papiery, wraz z podanie o dopuszczenie mnie do doka;W
torskiego egzamdnu, na podstnwie załączonej w druku, majog
pracy naukowej. Wszystko to nadesłane było jeszcze ze
Szwajcarii. Pomirso dopuszczenia mnie do egzaminu, nie zabij

byłem się jednak na tem krok, będąc bezustannie i bardzo intensywnie zajęty w Szwajcarii. A gdy

się Już

g-p
7w kolesdm,wydawaro mi się dosyć dziwne stawaanQ
zaminu. wewłasnymśrodowisku, W teczce znajdowało się +ax$g
pismo od kolegów, podpisane przez nich, w którym podają,$ś

chcąc memu życzeniu uczynić zadość, nadają ml sami, z włas,

nej inicjatywy doktorat honorowy,
Pierwszą moją czynnością na politechnice było stworzenie
instytutu, dostosowanego do potrzeb nowej katedry i do

specjalnych zamierzeń moich pedaagogicznych, dla przekaza- .
nia mojego doświadczenia, młodemu pokoleniu.
Z tych powodów musiałem nawiązać kontakt z wladza»
mi Namiestnictwa galicyjskiego, Lrtufaj nestąpiYo wielkie -

rozczarowanie. Nie wyobrażarem sobie przedtym, że może ist.
nieć tak wielka zapora w funkcjonowaniu administracji pare
j

okratyaĄ
stwowej; stanowiX ją nadmiernie rozwinieŚŚĘSZror

yśszychszkół radził
austriacki.8am dyrektor departanentu/w
ów
mi, abym obsłedX szereg stolików podwradnych mu urzędnik
i kolejno ich pros ix, aby papierki, związane z moją sprﬁ!’

3 posuwały sie naprzód, A-Ge-tego-jeszcze, zvnekt~
to musiazo iśćydo Wiednia, żeby tam znowu orzechodzlć pt“
cały labirynt biurokratyczny.

Przyzwyczajony do stosunków szwajcarskich,

potrzeb

uczelni, Weira

formalności'W f

mﬁgie załatwić.
Przebywając przez 20 lat poza granicami kraju, a
przedtym studjując w Rydze pxxEX 5 lat w języku obcym, Eis;
tylko nie znałem polskiej terminologii, ale miałem nawet

przy wykładach trudnofci z wys¥Yawianiem sie naukowym w

,;

moi—

rodowitym języku. Zmuszało mnie to zrazu do uciążliwego pisania sobie wykładów, aby je następnie odczytywać w audytorium, a odrywałem się od tekstu pisanego tylko przy rysunkach i wywodach matematycznych na tablicy. Ze zwalczaniem jednak tych trudności corazszybsze czynirem$g%%tępy.

Jeszcze nie zagrzałem dobrze miejsca w nowej mojej
siedzibie, kiedy nadeszła do mnie niezbyt przyjemna wiadomość z Fryburga.
Société de l'Acide Nitrique miała robić starania
realizowania patentów kwasowych w innych krajach poza
Szwajcarią. Starania te doprowadziły do progektu umowy
w sprawie sprzedaży odnośnych patentów na Francję, za cenę
jednego miliona franków, 8 we *Yoszech daleko posunięto
pertraktacje Śnżgg?g%ław1e. Tymczasem jednak przeciwstawiX
się tej akcji generalny dyrektor towarzystwa przemysłu alu—
miniowego, wyznając z całą szczerością,

że dla nich nie sta

nowi żadnego interesu sprzedaż patentów na inne kraje, bo
przy tej sposobności metody produkcji kwasu będą ujawnione
we wszystkich swych szczegółach,

tworząc fabryce szwajcér—

skiej konkurencję na rynkach zagranicznych.
Takie stanowisko Schindlera było dla mnie niespodzianką wysoce nieprzyjemną, tym więcej,

że to wYaśnie ja.

redagowałem umowę zawartą z towarzystwem przemysłu alumię'.
niowego.

wówczas pod uwagę niebezpieczeństwo stosun-

ku małego towarzystwa do tak potężnego,

jak to, które re2 o

s

vbydwéeh <
nych wpływów, jakie dawała sprzedaż patentów. Równi
dla mnie nowością specjalna etyka

u

z którą się tu spotkałem. Nie przypuszczałem, żebyi
ki, które na tym jednym przykładzie poznałem, mogły by
większej mierze rozpowszechnione w szwajcarskim przew;

Nie byro innej rady, jak zagrozić rozstr mani

€poru przez prezesa najwyższego sądu federalnego, co
dywa¥a umows. CGroéba

bo nawet tak wielki.

finansowo zasobne towarzystwo, nie mogłoby, w tym wypa
wpływem swoim, spowodować niesprawiedliwego wyroku.
Yo mnie, że ten ważny punkt umowy został wprowadzony 14
tylke z mojej inicjatywy.

3

Ugodowe załatwienie sporu, przewidywało podział
interesów kontrahentów na poszczególne kraje, Francja
pad¥a jednek towarzystwu przemysłu aluminiowego,
W

ten spósób uratowaliśmy przynajmniej część n

interesów.
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pomimo W(Ęrudności , poradziłem sobie jakoś
w ciągu kilku pierwszych miesięcy z urządzeniami labót
ryjnymi. Zakłady elektryczne miasta Lwowa, z ich dyreki
rem Józefem Tomickim na czele, udzielały mi wielkżej px
mocy. Przydzielano mi różne aparaty

elekmycm, które

były już potrzebne, 51% instytułw mogłyW
prowadzono prąd wysoxiago napięcia do mego obszernego
binetu, gdzie zbudowano pięknię

rozwiania”;

meza/33% J4 lustrzanymi szybami. A wszystko to stan
dar dla instytutu elektrochemicznego.
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prowadzili asystenci, odciążając mnie znacznie,
Tem

do
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skoncentrowanego kwasu &ZOŁOWeKO, Prof. Bronert by
torem dużego zakładu przemysłowego, wytwarzającego 8
ny jedwab, Wkrótce została podpisana umowa, n& podst
yk
której zabrałem się do pracy nad tym tematem, Fabr
jektowana miała pobierać energię elektryczne,, doste
o
w dziesięciu godzinach nocnych z dużej elektrowni op:
o siły wodne, Łlektrownia nie była dotychczas wyzysk.
w tym czasie i dlatego można było brać w kalkulacji
i
ty po pół feniga za l kiżówetgośzinę.
Do współpracy zaprosiłem zdolnego inżyniera,
nisYewa Mrowca. Gdy projekt fabryki byX już zaawa
wyjechałem do Miluzy,. celem zorientowania się w mie
&
Przybyłem tam, dnia 31 lipca 1914 roku przed
czorem i po ulokowaniu się w hotelu, udarem sig be:
nie do prof. Bronerta, ktorego gasta¥em w jego 1111

warunkach.

abiu,
miestem, opodal fabryki sztuczneco jedw
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Bazylei

a musiarem

kośmł

;

szwejcarskiej

praebyt

to

część?

gi końmi. Przy wjeśdzie do Bazylei zastałem już b
z wazkim miejscem tyłke dla pojedyńczego przejazdu,
Wstaąpikem do Berna dla zwiedzenia wystaw, a
nym pociągiem pośpieszał/em do Lwowa, żeby zdążyć jes
przed transportami wojska austriackiego. Podróż nie
żara już do wygodnych, gdyż dużą część drogi przebył
stojącoą na korytarzu wagonu,
We Lwowie nie zastałem jug swojego współp.
ka Mrowca, który wyjechał do Krakowa, celem zaciągni,

się do Iegionów. Później otrzymałem od niego pocztó

napisaną po pierwszym chrzcie wojennym oddziału leg
go; ”(1223334th na rozkaz Komendanta PiYsudskiego p
czył

inice państwa rosyjskiego.
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