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INSTRUKCYA
DLA KOMISSYI BALNEOLOGICZNEJ

z GRONA
C. K TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KRAKOWSkIEGO
WYS.wZONlb.

§. 1.
Celem Komissyi balneologicznej wysadzonej z grona
c. k. Towarz. nauk. krak. będzie popieranie i rozwijanie
Balneologii w ogólności, w szczególności zaś podnoszenie
i ulepszanie wszelkiemi dostępnemi sobie środkami zdrojowisk bliże] kraj nasz obchodzących.

§. 2.
Do zdrojowisk mających być tym sposobem szczegól nym przedmiotem starań i pieczy komissyi, należą:
l) Wszelkie zdroje wW. ks. Krakowskiem, w król. Galicyi i
księstwie Bukowińskiem ; 2) zdroje sąsiednie w Węgrzech,
Szląsku i król. Polskiem, zasługujące na bliższą uwagę
z powodu styczności geograficznej, ważności wynikających
ztąd porównań naukowych, i łatwej spo~obności użytko
wania z nich przez ludność tutejszą.

IV

§. 3.
Dla urzeczywistnienia swojego zamiaru, komissya postara się przedewszystkićmpowziąść jak najdokładniejszą
wiadomość o wszystkich zdrojach lekarskich, znajdujących
się w stronach nadmienionych, czyto będących w użyciu,
czy zaniedbanych lub zgoła jeszcze w powszechności
nieznanych.

§.4.
Srodkiem do otrzymania potrzebnych w tej mierze
będą: już to korespondencye 7; lekarzami
zdrojowemi i otrzymywane od tychże sprawozdania, już
znowu zwiedzanie zdrojowisk przez członków komissyi,
aby o stanie obecnym każdego z nich mieć jasne i zgodne
z rzeczywistością wyobrażenie.
wiadomości,

§.5.
Dalszem zadaniem komissyi będzie umiejętne opra ćowa
nie każdego zdrojowiska w nadmienionym zakresie.
W tym celu zajmie się ona z kolei, w miarę ważności
lub sprzyjających okoliczności: oznaczeniem ciepłoty,
ilości wody przez zdrój dostarczanej, rozbiorami chemicznemi, badaniami geognostycznemi, spostrzeżeniami meteorologicznemi, tudzież opisami topograficznemi okolic
posiadających zdroje lekarskie, wreszcie skreśleniem mappy zdrojowej krajów nadmienionych;

§.6.
W zamiarze zaprowadzania ulepszeń i podnoszenia tym
sposobem istniejących zakładów, komissya starać się będzie
o zawiązanie i utrzymanie przyjaznych stosunków z lekarzami zdrojowemi, z właścicielami i zarządem zdroje-

wisk, nadewszystko zaś wskazywać tymże będzie w sposób życzliwy niedostatki i wady, dostrzeżone w urządzeniu
zdrojowiska pod ich opieką zostającego, nastręczając im
w miarę możności ze swej strony radę i pomoc naukową.

§. 7.
sobie szczegółowych sprawozdań i wiadomości po~ ziętych na miejscu, komissya ułoży i ogłosi
corocznie ogólny obraz stann , w jakim się w roku ubie-głym znajdowały zdrojowiska nad któremi rozciąga swą
pieczę. Obraz ten przedstawiony Wydziałowi nauk przyrodniczych c. k. Tow. nauk. następnie właściwą drogą
przedłożonym będzie c. k. Rządowi krajowemu, celem,
ile od Niego zależy, zarządzenia ulepszeń za potrzebne
lub konieczne w wypracowaniu komissyi wykazanych.
Z

nadsyłanych

§. 8.
C. k. Tow. nauk. krak. przyjdzie w pomoc komissyi wyznaczeniem funduszu na zakupienie potrzebnych dzieł i
czasopism balneologicznych, tudzież udzieleniem zasiłku
na wydawanie własnego tejże treści pisma, gdyby z czasem
takowe, jak sobie tuszy komissya, przyjść mogło do skutku.

§. 9.
Nim to nastąpi, komissya ogłaszać będzie pojedynczo, tak
rozprawy ściśle naukowe w przedmiocie zdrojowisk wchodzących w zakres jej poszukiwań, jako też pisma dla
każdego zrozumiale i oświecające bezstronnie o szczególnych zaletach każdego ze zdrojów krajowych.

§. 10.
Ponieważ

fundusz jakim c. k. Tow. nauk. krak. roz-

VI

-

rządzić będzie mogło

w celach komissyi, nie starczy
do urzeczywistnienia jej wszystkich zamiarów, z uwagi
przeto na wa żność usługi jaką kom. ma oddać krajowi,
Tow. nauk. obok spodziewanej w tej mierze opieki Wys.
Rządu, starać się będzie o wyjednanie dla komissyi
balneologiczuej pieniężnego zasiłku, celem nadania Hj
pracom silniejszego popędu.

§. 11.
Stósownie do ważnych i wielostronnych szczegółowych
zadań komissyi, takowa składać się będzie: l) ' z badaczów przyrody . mianowicie lekarzy, chemików, fizyków,
mineralogów, botaników i zoologów; 2) z budowniczych;
3) z przyjaciół ludzkości, którzyby swym wpływem osobistym, lub ofiarą pieniężną popierać chcieli cele komissyi.

§. 12.
Członków

pierwszej kategoryi, Wydział nauk przyrowybierze z własnego grona. Toż samo
rozumieć o kategoryi drugiej, o ile osoby do komissyi
należeć mające byłyby jego członkami; inaczej zaś, jak
niemniej członków kategoryi 3ciej, zaprosi na jego przedstawienie Prezes Towarzystwa nauk. z innych Wydziałów
tegoż Towarzystwa.
dniczych i

ścisłych

§. 13.
Komissya złożona w ten sposób z członków Towarzystwa nauk. będzie mogła w miarę uznanej przez siebie potrzeby przybierać do narad s,",oich osoby nawet
do Tow. nienależąee, skoroby ich udział cele kommissyi
widocznie popierał.

YlI

§. 14.
Komissya wybierze z grona swego Prezesa i Sekretarza,
do których' należeć będzie kierowanie jej sprawami i załatwianie bieżących czynności . Wypłaty i pobor y wykonywa ć będzie Podskarbi Towarzystwa, Pi erwsze zebranie członków komissyi , na ktorem dokonać si ę b ę
dą miały rzeczone wybory, nastąpi pod kierunkiem j ej
członka, któremu Wydział nauk przyrodu. i ścisłych c. k.
Tow. nauk. poruczy tymczasowe przewodnictwo.

§. 15.
Posiedzenia zwyczajne odbywać się mają raz na nnesiąc; począwszy od Listopada aż do koń ca Kwietnia,
od Maja zaś aż do Października, Prezes ma praw o
wzywać członków komissyi na posiedzenia ilekroć uzna
tego potrzebę.

Uchwalono na posiedzeniu Oddział'u nauk przy rodniczych i śc i s.łych
c. k. Towarzystwa naukowego kraknwskiego w d, 10 Grudnia 185' r .
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