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| Kto ludziom dobrze czyni, y ich niedostatki z miłosierdzia opatruie
R y winy odpuszcza; ten obraz Boży na sobie nosi, y jest jako Pan Bóg

w podobieństwie. Skarga. Kaz. o miłosier. I.
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Pismo peryodyczne, z polecenia J. W. RIMSKIEGO KORSAKOWA, gubernatora wo-

jeanego litewskiego, jenerała piechoty i kawalera, na dochod domu ubogich

Towarzystwa wileńskiego dobroczynności wydawane.

aa

j Szczeguły tego pisma tyczące się, wyrażone są w Prospekcie ogłoszanym

s pod d. 22 listopada 181g roku, i tu na stronie '544 pod żytułeim; OZNAYMIENIE,
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WILNO. TYPOGRAFIIA A. MARCINOWSKIEGO 1820.
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 Dozwala się drukowaćpod tym warunkiem, aby po wydrukowaniu niepierwey

wydawać zaczęto, aż będą złożone w Komitecie Cenzury exemplarze pisma tego;

jeden dla tego Komitetu, dwa dla Departamentu Ministeryum Oświecenia, dwa

ecemplarze dla Imperatorskiey Publiczney Biblioteki, i jeden dla Imperatorskiey"

ddkademii Nauk, Dan w Wilnie a820 roku grudnia 15 dnia.

X, F. N, Golański (zł. Kom. Cenzury.
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MATERYE ROKU PIERWSZEGO

DZEETOW DOBROCZYŃKNOSCI
 

DOBROCZYNNOSC SPOŁCZESNA.

o przeszłych kommissyach O litewskich i%0 *eraźnieyszey magistraturze powszechney
opiekr czyh izbie powszechnego opatrzenia; rzecz poprzedzona ogainemi o tey materyi uwa-
gami i wiadomościami str. 1.

| Towarzystwo dobroczynności wileńskie.
Wstęp str. 5. > | |
Mowa ś.p. Jana Kossakowskiego biskupa przy pier wszem zdaniusprawyzdziałań tegotowarzystwa 6.
Pisma w rzeczy tegoż towarzystwa dctąd ogłoszone 15.
Ssvoła wzajemuego uczenia w domu tegoż towarzystwa 17. 585.
Posiedzenie publiczne 65. |
Zagajenie sessyi pubiiczney przez prezydenta pierwszego wydziału M. Ogińskiego, senatora 65.

Zdanie sprawy z lat 1818 i 18:9 czytana przez sekretarza Ignacego Jundziłła 70.
Rachunek przychodu 1 rozchodu kassy z roku 1816st. 81.
Zdanie sprawy rachunkowe z reku 1819 str. 115. |
Zdanie sprawy Żciego wydziału tegoź towarzystwa zroku 1818 i 1819 przez K. Wagnera 127.
O wannach siarczanych czyli kąpielach fumigacyynych w domu tegoż Towarzystwa. Treść

rosprawy Dr. Barankiewicza 130. , | i i
Niektóre szczeguły historyczne o pierwiastkowem nastanin i działaniach wydziału Sceiego te«

goż lowarzystwa, gdzie rzecz oinstytutach wakeynacyi i macierzyństwa 131. .
Wypis z protokółu posiedzenia powszechnego zebrania o wyborze urzędników 221.

„,Kwesta wielkonocna 277.
O Pannach Maryawitkach w domu towarzystwa 278.
Rozporządzenie względem ubogich żebrzących na ulicach w Wilnie 280.
Odezwa JW, Metropolity Siestrzencewieza 282.
Liczba opatrzonych ubogich w miesiącu czerwcu 535. lipcu 385, sierpniu 44x, wrześniu 489,

październiku 547, lstopadzie 5g5.
Fundusz profesora Zyckiego 585. .
Oświadczenie podziękowania P. Adamowi Kaczkowskiemu doktorowi medycyny 386.
Ofiary obywateli gubernii litewsko-wileńskiey: powiatu wileńskiego 545 i 547, powiatu kowień-

skiego 549, powiatu wiłkomierskiego 580.

Towarzystwo dobroczynności w Grodnie.
Akt otwareia towarzystwa 37.

lowarzystwo dobroczynności w Brześciu litewskim.
Akt zawiązania towarzystwa 100. Ustawy 101
Wzrost i odnowienie towarzystwa 387.
Odezwa do redakcyi Dziejów 387.
Zdanie sprawy rachunkowey z roku 1819 388.

Towarzystwo dobroczynności w Nowogródku.
Ustawy 199.

Towarzystwo dobroczynności w Mińsku.
Odezwa 543. List pasterski o składce na szpital 544, Ustawy towarzystwa 348. Dochod i

roschod pierwiastkowy 554, -
 

Krótka historya zgromadzenia siostr Mariae: vitae napisana przez jednę Maryawitkę 17. Dodatek do
tey bustoryi Śgi.

+



 

IV. = | gp

Instytut Teoliński na Wołyniu przeż siostry Maryawitki utrzymywany 31.
Naznaczenie z gabinetu monarszego coroczney płaty na fundusz siostr Maryawitek w Wilnie 298.
Nowy fundusz Państwa Siestrzencewiczów na szpital chorych w Wilnie źo.
Urządzenie szpitalów parafijalnych w dyecezyi zmudzkiey 48.
Postępki dobroczynne X. Daniłowicza proboszcza w Surażu 97:
O :szpitalach miasta Wilna kilka uwag ogólnych 282
Wiądomość o pięciu szpitalach wileńskich za rok 1805, st. 286, zarok 1806 291.

'Nądanie starostw Międzyrzeckiego i Zosielskiego dla'szpitalów wileńskich siostr miłosierdzia 297:
O szkole parafijalney Mieleyczyckiey i wieyskioy Chlewiskiey 143.
O teraznieyszym stanie oświecenia pospólstwa', tudzież o szkołach parafijalnych i o funduszach

na ubogich uczniów w gubernu mińskiey. Rzecz J. Twardowskiego 169
Nowe dobroczynne zaprowadzenie w mieście Słucku 184. Dom miłosierdzia tamże 187. Rachunek

przychodow i rozchodow tego domu od a stycznia 1816 do 1 maja 1620 str. 225.
Fundusz Ogińskich na kaplicę Bożego ciała i naubogich w Wilnie. Dokumenta fundacyyne 226.
Szpital Zenowiczowski dla czterech włościan w yguberpii mińskiey. Dokument łundacyyny 232.
W zmianka otowarzystwach dobroczynnych żydowskicha wiadomość o szpitalu żydowskim w Wil-

nie 535. Poprawa omyłki w tym artykule 440. Dochod i roschod pieniędzy z roku 1819

w tym PRIĘ 340. Naznaczenie zę skarbu państwa coroczney płaty na fundusz tegoź
szpitala 542. -

Pomnik X. Piotrowi Skardze przez dobroczynność dzwigniony i o zasługach X. Popławskiego al-
tarysty 402:

Obwala dowi GA dyecezy łuckiey o szkołach parafsjalnych 1dalszych dobroczynnych przed-

miotach 489. Rejestr szkołek parafijalnych przez zakony utrzymywanych wteyże dyccezył
4g5, Mejesir klasztorów, obserwacye meteorologiczne utrzymujących wteyże dyecezyi 4gt.

Uchwała duohowieństwa dyecezyi kamienieckiey +94. Urądzenie szkół parafijalnych w łeyże dye-
cezyi czyli w gubernii podolskiey 597.

Testament X. Józeła Wołłowicza kanomka wileńskiego 497.
Testament X. Xawerego Bohusza prałata wileńskiego 452. |
Żywot siostry: miłosierdzia Marjanny Brock przełożoney szpitala w Białym-Stoku 515.
O życiu X. Zmalianowicza plebana 594. 595 5
O życiu X. Pohla missyonarza 594. 590. | 3ż
Wiadomość o znaydujących się w okręgu uniwersytetu wileńskiego funduszach czyk konwiktach

na utrzymanie i edukacyą ubogiey młodzi. Ciąg pierwszy . .Miasto Wilno.  6oq |

* Fundacya bursy korsakowskiey w Wilnie, i XX. Dominikanów w Ostrowcu , z dalszemi zapi-
sami na przedmioty bogoboyne. Wyjątek z testamentu fundatora Janą Rorsaka 614:

Ustanowienia w Warszawie.

Towarzystwa dobroczynności Ustawy 555.
Instytut głucho-niemych 617.

Ustańowienie w Poznaniu.

Instytut Rumfordski 572.

Ustanowienia w Petersburgu.

Urządzenia towarzystwa imperatorskiego człekołubnego 41. Ustanowienie w temże towarzystwie
komitetu do części uczoney, 105. Ustawy tegoż komitetu 108,

Ustanowienie Towarzystwa opieki więzień 145. Przełożenie ministra spraw duchownych i oświe-
cenia Naywyżey potwierdzone 146. Uwagi nad polepszeniem stanu i utrzymywania więzień,
podane ministrowi przez PanaWaltera Wenning 147. Prawidła dla towarzystwa opieki

* więzień 152. Dokończenie tey materyi 141.
Urządzenie Instytutu ślepych 237.
Ustanowienie domu wychowania ubogich dzieci 240.
O wdowach miłosiernych. Fundacya nowa 441.
O domie pracy. Wiadomość historyczna 560.

 
 



EE:

Ustanowienia w innych miastach Rossyi'
Schronienie dla ubogich we wsi Bolszewie tundowane przez Xięcia P.J. Odajewskiego. Dokument

.. fundacyyny 355. Sz. 22 ze
O stanie półwyspu Kamczatki i o zakładach miłosiernych na niey tworzących się 442.
O zakładach dobroczynnych w Bessarabii 445.
O zakładach miłosiernych w Rydze 447. ż OK REEL, ą
O zakładzie dobroczynnym dla ubogich i chorych w Moskie fundacyi Mikołaja hrabiego Szereme-

tewa żg9. Urządzenie domu gościnności tęgoż 5053. j RAYA
Opisanie symbirskich dobroczynnych zakładów pod zawiadowaniem symbirskiey izby powszeahne-

go opatrzenia 624. ; m z
O symbirskiem damskiem towarzystwie miłosięrdzia chrześcijańskiego 6:6.

Przepis ogulny względem więzień w ossyt. |
O rozkładzie iporządku utrzymywania ostrogów czyli więzień publicznych w Moskwie i Kałudze.

Przepis wzorowy dła wszystkich guberniy 405. Uwagitowarzystwa opieki więzień nad tym
przepisem 416.

Ustanowienia w Wenecji. >
Opieka nad ubogimy 448. Osnowa urządzenia wewnętrznego powszechney kommissyi dobroczyn-ności 449. z

Ustanowienia w Anglii.
O działaniach komitetu dam w więzieniu Newgate w Londynie 195. .Komitet opieki więzień w Londynie 202. >O stanie Liwerpulskiego domu uśmierzenia w hrabstwie lankasterskiem 204.O domie uśmierzenia w Preston w temże hrabstwie 205.
O więzieniu i domie usmierzenia w hrabstwie Suffolk" 206.
Więzienie Ilczester w hrabstwie Sommerset 207. a:Szpital xięgarza Guy w Londynie. Ob. Zywoty hlantropów zagranicznych

Ustanowienia w Ameryce.
. O więzieniu w Filadeltii 358,
Roczna sprawa dyrektorów towarzystwa dla zaradzenia żebractwu w Nowym Yorku zdanaw grudniu roku 1819 str. 574. =

= Żywoty filantropów zagranicznych.
Zywot hrabiego Rumforda przez Brunona Sucheckiego 519,Wzmianka o życiu Leopolda hrabiego von Berhtold 579. ćKrótka wiadomość „o życiu xięgarza Tomasza Guy 1 o założonym przez niego w Londynie naSutwarku szpitala dla chorych. 630

-

DOBROCZYNNOSC CZASOW PRZESZŁYCH.
'

źRzut oka historyczny na zakłady pobożno-dobrcczynne w krajach dawney polski, inajey w tymprzedmiocie zakonodawstwo; przez J. D. ż0. -
urządzeniach 1 administracyi szpitalów i wszelkich dobroczynnych zakładów, w Polszcze iLitwie od lipca 1791 do połowy listopada 1792 roku str. 160,Fundacya kościoła i szkoły parafijalney w Zadorożu gubernii mińskiey w powiecie Dzjsnieńskim 209.O funduszach pobożno-dobroczynnych X. Marcina Zagiella. Lo redakcyi Dziejow odezwa + Ada-ma Kniazia Zagiella 210. Wypis z testamentu X. Marcina Zagielła 211. ;Wiadomość h storyczna o założeniu 1 funduszach dawnego szpitala ś. Iróycy w Wilnie 245,Skazówka do historyi dobroczynności polskiey i litewskiey od czasów naydawrieyszych 251. A—C 254. D—F 509. G—1 363. K. 418. L, M. 462. N, O. 551. P. 580. R. 654.Zywot ś. Wincentego a Paulo 266. Wspomnienie o 8. Wincentym a Paulo 272.Zrywot $. Jana Bożego założyciela zakonu braci miłosierdzia czyli bonifratelów 454.Historya zakonu braci miłosierdzia czyli bonifratelów, z dodatkiem wiadomości o szczeguluychtundacyach tego zakonu szpitalów w Polszcze i Litwie 565.



UMIEJĘTNOSC DOBROCZYNNOŚCI, ORAZ POMOCNICZE DO NIEY NAUKI, SZTUKI

I RZEMIOSŁA.

Historya wynalazku albo raczey użycia i rozszerzenia sposobu twzajemnego nanczanią. Zdzieła

niemieckiego Józefa Hamela, przekład Stanisława Hryniewicza 215. 3526. 578. 451. 46q.

O szkołach parąfijalnych i wieyskich, uwagi Jana Chodzki 315. :

Usilność rządu dyecezyi mińskiey o rozszerzenie oświecenia powszechnego przez założenie szko-

łek parafijalnych 376.
Przykład dobroczynnego poświęcenia się dla oświecenia pospolitego ludu w powiecie słuckim gu-

bernii mińskiey 377.
O doskonałości szpitałów , rosprawa professora „Augusta Becu 454.

O słodowni i spiżarni, umieszczonych wrolniczey. chacie nowego układu, oraz o pożytkach ta-

kowey WY przez X. Balczewskiego 337. Świadectwa Panów E. K. Karpia i J. Eymonto-

wicza 542.
Galareta z kości bydlęcych , uważana jako obfite źródło pokarmu dla ludzi, z historyą i spo-

sobami jey wydobywania w wielkich massach 586. - !

O sposobach odświeżania i poprawiania zdrowiu szkodliwego powietrza, i czynienia go zdatnem

do oddychania 64o. ROR) SDE RET zorg Kors ać

WIADOMOSCI ROZMAITE.

RBucharskiAndrzey , Zawadzki Józef, Dmóchowski Michał, Lachnicki Ig. .Emmanuel, .Woll-

gang Jan, str. 695, Zawisza Szymon str. O$, uczynili dary dla redakcyi Dziejó:v dobroczynności—

Mianowskiego Mikołaja dar dla „domu dobroczyności 64.— Balczewskiego, X. Gabryela, wynala-

zek budowli i pieców gospodarsko wieyskich 115. 537. — ' Galwanodezm 115 — Gieczewicza Ja-

na, szkoła wzajemnego uczenia w Gockiszkach dla włościan 115. — Alexandrowiczowey z Pla-

terów ofiara dla domu dobroczynności w Grodnie i szkoła dla włościan w Werenowie 114. —

łŁachnickięgo Ig. Emmanuela, Polińskiego Michała, Moryca Fryderyka,.Jundziłła Ignacego, tu-

dzież bezumiennego, dary dla redakcyi Dziejów dobróczynności 114.— oroczny obchod y, do-

mie gościnności Szeremetewa w Moskwie 168. — Bojanusa Ludwika, Polińskiego Michała 1 Szy-

dłowskiego Ignacego dary dla redakcyi Dziejów dobroczynności275 — Zapisy na edukacyą w wy-

dziale uniwersytetu wileńskiego w roku 1619 str. 275, — Uczynki pobożne 1 miłosierne w pań-

stwie rossyyskiem od początku roku 1820: str. 276. 543 645. — Składka na szpital w Wił-

komierzu 384. — Fundusz na szkółki parafijalne w Urzeczu i Starcycach 440. — Synod Jednoty

ewangielicko-reformowaney w Wilnie 440. — Ofiara Łabanowskiego Hippolitana .więzniów

(wy Wilnie 543. —- Dobrodzieje komitetu naukowego, Zawadzki Józefr Podczaszyński Michał 594.

 

OzNAYMIENIE o otwarciu Komitetu naukowego io dalszem wydawaniu Dziejów dobroczynności 454.
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LISTA PRENUMERACYYNA
NA DZIEJE DOBROCZYNNOŚCI ROKU 182,

 

I. Prenumeratorowie, którzy więcey nad cenę
 postanowioną za eremplarz opłacili Ł prze-
to w poczet dobrodziejów zapisani.

Andrzeykowicz Michał, gubernator cywil. Ik. gro-
dzień. na jedeń exempl. rub. ass. 100.

Bułharyn Michał, b. asses, sądu głów. na je-
den ezempieKK rub. sr. 6 i assygn. 10.

Cbhmara Hilary , marsz. miń. na jeden exemplarz
rub. sr. 15 i koszta pocztowe przesyłki pie-
niędzy opłacił.

Gieczewicz , gubernator cywil. miń. na jeden
exemplarz rub. ass. 25.

Haliburton Antoni, b. prezyd. gran. na jeden
exemp. cz. zł. 5.

Jow , arcybisk.saba. na jeden execmpl,
rub. ass. 50.

Korsakow Rimski, guber. wojen. lit, na jeden
exemp. cz. zł. 4.

Nabor vski Jan, kommis. ptu miń. i kawaler-
na jeden exemp. rub. sr. 7.

II. Prenumeratorowie, krórzy wedle ceny po-

stanowioney opłacili za exemplarz po rubli

6 srebrem.

Abłamowicz Piotr, sędzia gran. ńowogr.
Abramowiczowa Barbara, retm.
Adamowicz Felix, prezyd. grodz. lidz.
Adamowicz Tomasz sędz. grodz.
Ancuta Antoni.
Ancuta Stanisław, sędz. ziem. nowogr.

, Andrzejewski, pleb. rumsz.

Andruszkiewicz Stanisł., dziedzic wsi Oradowki.
Augustowski Michał, szamb, dw. poł.
Augustowski reg. gc zawil.

Badyński Ferdynand.

Bagiński Antoni prob.
Bahłay Wincenty , ziem. kommis. rosień.
Barankiewicz, dok. med.
Barcikowski , posses. wsi.Perehonowki.
Bartoszewicz Patrycy przeor.
Benderski półkownik.

  

 

Bialozor Stanisław, pregyd. b. grodz. upit.
Białozor Wincenty, mar. rosień.
Biblioteka grodzień. XX. dominik.
Bielski Klemens, super. klasz. wolniań.

| Bieliński Stanisław , reg.
Bildzikiewicz Antoni, reg. grodz. lidz.
Billewicz Franciszek pisarz grodz.
Bispink Jan, mar. starodub.
Bispink Piotr , mar.
Bitowtt kanon. źmudz.
Błażewicz Jan, spraw. upit. 1 kaw.
Błażewski, rząd. klucza sokołow.
Bludziński Klemens, altarysta horod.
Bohdanowicz kusiciera sędz. b.głów. 1go depart.
Bohomolec Antoni, mar.
„Bohusz łgnacy, podkom. wiłkom.
Boreyko Andrzey, pleb. taurogiń.
Borsuk Jan, sędz.
Bortkiewicz Stanisław, sędzia.
Botwinko prokuror.
Brochocki Roch, stol. ziemi dobrzań.
Brodowski Antoni, strab.
Broński Felix, mar. słonim.
Brunet Ludwik, maj. w. poł.
Brunet, kapitśn.
Brunow Jan, chor. ptu upit.
Bryndza Joachim , sędz. grodz.
Brzezina Józef, kapit. woysk pol.
Bucenia, j-odsędek.
Buczyński Daniel, prezydent.
Budziłowicz Jain, nadw. sowiet.
Buhard Jan , sekr. niż. sądu lidz.
Bułharyn Joachim b. marsz.

| Bułharyn Paweł, podkoniuśzy lit.
Burba Antoni , podkomorzyc.
Butkiewicz Dominik, chor. ptu lide.
Butler Wincenty, pisarzgrodz. wiłkom.
Bychowiec Alex. prezyd. gran.
Bykowski, podkomorzy.

| Bystram , dworzanin.
Bystram Kazim. szamb. dw. pol.
Bystram 'Padeusz, prezyd. b. ziem. upit.-
Bystrzycki Wincenty, burm. lidz.
Chlewiński Jan.
Chmielewski Antoni, świ wołyń.
Chodorowski Tom., reg. ziem. upit. -
Chodźko Ludwik , sędzia.-
Choroszewski Piotr, sędzia ziem. wiłkom.

VII |

|



VI

Chrapowicki Antoni, półkownik.
Chrapow icki Michał, mar. dżiśsnień.
Chreptowiez, hrabia Adam  exemp. 3.
Chryścinicz , chorąży.

Chrzanowski Józef, posses, wsi Pikowea.
Chrząstowski Józef.
Ciechanów iecki, marsz. gubern.
C:ecierski Dominik,mar. białostocki i kawaler.
Celiński Raym. poi
Cieszkowski Władysław.
Cybowiez , kanon. wileń,
Cywiński, prałat katedry wileń.
Czechowicz Franefszek, sędzia.
Czechowicz Kazimierz, marsz,

- Czechowiczowa Barbara, chorążyna.
Czetwertyński, xiążę,
Czyź Franciszek.
Dachowski Jan, ziem. spraw. ptu humańw
Demeutowicz Ildeśons, reg. ziem.
Derszkoff Felicyan „, doktor med.
Dłuski Jerzy, sędz. grodz. lidz.
Dmochowski Aurelian.
Dmochowski, kanon. wileń.
Dmochowski; podkomorzy.
Dmochowski Michał, pisarz kommis. eduk.
Dom miłosierdzia słucki exemp. 2.
Domański Jgnacy , podkomorzy.
Domeyko Leon, b. prezyd. ziem. wileyski.
Dowgiałło Wincenty , preżydent.
Dowiatt Kalixt, pisarz.

Downarowicz Ignacy, sędzia gran. ptu wiłkom.

Dunin Woyciech. Podsęd. possessor wsi Kra-
snopołki wguber. kiiów.

Dworzecki Ferdynand, podsęd.

Dybowski sędzia:

DybowskiTadeusz, :

Dybowski Tomasz prezyd. grodz. nowogródz.

Dziekoński Józef b. prezyd. grodz.

Dziatłowiczowa Weronika, strabczyna rosień*

Dzicżyć Józef, assesor niż, sądu-hdz.
Fmalinowicz,. dziekan,
Mtlinger Mikołay.
Kydrygiewicz Stanisław, sędz. b. ziem. upit?

Fiedziuszko. Bonifacy, asses. kobryń.
Farentholc Daniel, aptekarz-kieydański,
Frank, radca stanu.
Freycaby sędz. granicze
Gadon Jan, podkom. telszewski.

ziem. wiley.

Gadon Włodzimierz, marszalek telszew.
Giecżewicz Stefan.
Giedroyć xiąże biskup żmudz. exempl, 3.
Giedroyć xiąże, koadjator biskupstwa źżmudz.-
Giedroyć Antoni, xiąże b. prezydent gran. wileń.
Giedroyć Jan, xiąże marszasłek guber.ikawaler,
Giedroyć 'Fadeusż, kapitan w. ross.
Gilwicki Maciey sędz. granicz. pit.
Gimbutt Adam;
Gimnazyum podolskie.
Ginett obywatel.
Gintowtt opat XX. bazylianów.
Gordziałkowski prezydent.
Gorecka Woyska.
Gorski Antoni b. podkom.
Gorski Hipolit, b. prezydent,
Gorski Józef.
Gorski Nałęcz, Leopolt marszałek telszewski.
Gorski Stanisław, Dołobowski Michał, Witakow-

| ski Piotr assesorowić sądu niż. iedćń exempł.
Goylewicz Bonawentura, officyał zmudz,
Grabianka Antoni, marsz. płoskirowski.

'Grabianczyna z Stadnickich hrabiow marszał.
Grabianczyna Helena, sędzina graniczna.
Grabowski Józef.
Grabowski graff Kazimierz, marszałek gubern.
Grawrok gwardyan.
Grocholska Hr. Salomea,
'(Grotkowski Stefan.
Grozmani kanonik kurland,
Grużewska szambelanowa.
Grużewski Felix, prezydent grodz,
Grużewski Józef, b. sędzia,
Grużewski Teofil, kanonik inflant.
Gryzer aptekarz. |
Gombrowicz Michał, sędzia graniczny upitski.
Guttowski Józef, chorąży.
Halicki Rożyć Jakób; pisarz ziemski.
Flerubowicz Konstanty.
'Herubowicz Tomasz; prezydent.
/Hornowski Gasper.
Hryhorowicz pleban kobylnicki.
Hubarewicz Stanisław sędzia gram. lidz.',
Jakowicki Felix, assesor sądu ziem. wiłk.

JałowieckiFelicyan; tytular. sowietnik.
Jamontt Iranciszek, sędzia grodz.'

Jankiewicz sędzia grodz. upitski. Jagkiewicż Józef, sędzia grodz.
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Jankowski Julian, ziem. komis. telszew. -
Jankowski. Wincenty, reg. „granicz.
Jarud Wiktery Ciwun.
Jasieński Adam, pisarz ziem. upit.

Jasieński Aloizy komis. wileń.
„Jasieński Justyn sędzia.
Jasiński marszałek.
_ Jasiński Floryan, sędzia.
Jasiński Józef, filoz. chirur. „i medycyny doktor.
„JasińskiJózef sędzia,
Jastrzębski komor.
Jatowt deputat.
Jaworski Tomasz, deputat.
_Jelec Antoni, prezydent ggrodz. „łidz.
_Jeleński Romuald, assesordepart. 1g0wwileń.
Jelski Józef, SG komissarz,
Jelski Tadeusz, sędzia ziemski.
Jeśman Alexander, regent.
Jeśman Ignacy, chor. c ea
Miński graff senator.
Jozefowicz reg. gran. pttu npit.
_Juchnowski Kazimierz.
_Jundziłł kawaler.
Jundziłł łowczy.
Junowicz Ignacy, chor.

_Jurewicz Józef, „komornik „wołkowyski.
Juriewicz major,dziedzic „wsiKożuchowki..
„Jurkiewicz Kazimierz, regent.
"Iwanowski proboszcz.
„rzykowicz superyor XX.pijarów.
. Kamieński Konstanty, magisterfiloz.
Kaniewski Antoni, pienipotent kapit. wileń.
Karnicki Kasper, posses. wsl Kobrynowcy.
„Kawecki Symon.
„Kędrzycki Michał, adwokat.
Kierbedź harodiczy xięst. żmudz.
Kiersnowski Ignacy, sowiet. tyt.
;Kijakowski Stanisław, porucz. b. W.pol.
Kluczewski Ignacy,
Kobecki sędzia. '
_Kochlewski „Michał assesor ptu kobryń.
Kolankowski porucz. w. _ro$5.
Kołb Piotr, sędzia gran. pttu kobr.
KołłupayłoIgnacy, b. prezydent ziem.
Komorowski Anton, sędzia grodzki wiłkomier.
Konarski Ignacy, sędzia ziem.
Konopko Wincenty, podpułk, w. pol. i kawaler.

Kontrym Ignacy, prałat katedry RE

 

*1X

| Kopecki dziek. kan.

| Kordziuk Jgnacy, chor. pttu wileń.

Korozowa adworzaninowa. >

Korsak marszałek.

Karsakow Rimski Włodzimierz,„oficer gwarh

Korsakowa marszałkowa.
| Kossakowski biskup.
Kossakowski graff Michał.
Kossecki Mikołay, strab. prużań,

Kossko sędzia.
'KostrowickiMichał.
Kostrowicki Romuald, prezydent.ziemski Jidzki.
"Kostrowicki Samuel, kapitan artyler. pol.
'Kotkowski Józef, reg. ziem.
Kotowiczowa Aniela, majorowa w. Tos8.

| Kotwicz Jan.
Kownacki Eligiusz, prezydent.
KownackiRafał sędzia,
Kozakowski Franci. marsz.
Kozakowski Józef, prezydent gran.;„„wilkom,

. Koziełł Jakub, kanonik.

Koziełł Janusz.

Koziełł.Ignacy, podstolicoszmiański.
Krasiński Alexander,sowietnik.

| Krechowiecki podkom.
Krukowski rektor lubieszowski.

Krzywicki Xawery. b: prezydentzient.

Krzywiec Józefat, exak, wiłkom.

_Kublicki Józef, sędzia,
Kulesza b. marsz.
Kuncewicz Alexander, porucz. w. pol.
Kuncewicz Jerzy, pisarz grodz.. lidz.
Kunćewicz Józef; ziem. spraw.lidz.
'Kuncewicz Ludwik; strapczy powiatowy  wiłk.

| Kundzicz biskup.
Kwiatkowski guberski sekretarz.
Kwinta Wiktor, pleban.
Łabanowski Benedykt,major. woysk polskich:

| ŁabanowskiHzpolit,
ŁiappaJózef,marszałek.
Łappa vice marszałek.
Lachnicki Agnacy półkownik.
Diaskowicz Karol,vicemarszałek lidz.

Laskowicz Stańisław, prezydent SFR lidzki:
Lavoisierinfułat.
Łepkowski chorąży. :
Łęska Petronella, starościna, |
Lewi doktor. i
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Lewkowicz Wincenty, vice marsz.
a OG. I
L. G. DL. R.
Liber Skarbny pttu słoni.
Lipski nominat bisk. sufr. i kawx
lapski Nikodem, ziem. pisarz.
Lipski "Tadeusz porucz. w. ross.
Łopacinski Józef, rotm. -kawaleryi narodowey.
Łosiewski Jan, chor. b. w. pol.

Łyszczyński regent.
-Lgtkiewicz Kata skarbny.
Lutkiewicz Onufry vice marszałek.
Maciański Józef, sekretarz,
Mackiewicz biskup.
Mackiewicz sędzia. |
Magnuszewski pleban kroszyński.
Magnuszewski policmeyster kowień,
Makowiecka Zuzanna, chorążyna uszycka..
Makowiecki Ludwik, prezes sądu granicz..
Marcinkiewicz tytular. sowietnik.
Marcinowski, kanonik.
Markiewicz Mateusz, podkm. ptu nowogródz..
Nłarkowski fan, chor. dziedzic wsi. Obazowki.
Matulewicz dziekan.

Mledeksza Teodor, prezes sądów granicznych.
Meysztowicz Michał, marszałek upitski.
Mianowski professar. ;
Miceęwiczowa majorowa.

Michałowski Ignacy rotmistrz rzeczycki:
Michałowski Mikołay,. strażnik skarbu W.X.L.
Mieczkowski superyor missyon. łyskowskich.
Miedzygorski Antoni, pleban dorsuniski..
Mukneki prałat katedry wileńskiey.
Mikucki Ignacy, porucznik w. pol.
Miłaczewski Paweł, porucznik w. rose.
Milewski possessor wsi -Lebedinki.
Mirski Kaietan, sędzia.
Mirski 'Fomasz, kapitan. |
Mofondowicz X. proboszcz. remigolski.
Mogilnicki Stanisław, regent sądów granicz.
Mokrzecki regent.
Mokrzecki Franciszek. sędzia gran. nowogródz.
Mongir Józef, strażnik płtu kowieńskiego..
Moniuszko Kazimierz.
Moraczewski Kazimierz, marszałek prużański.
'Morykoni graf, pisarz, skarbu litt.
Morykoni starosta..
Morykonina: Jenerałowa.

| Morykonina z Radziwiłłow grafini Marya piśa-
rzowa W. X. Litt.

Mostowski hr. Edward marszałek.
Moszczeński Adam, graf generał.
Myszkowski proboszcz mścibowski.
,Nagurski Ignacy prałat.
Narbutt Antoni, chorąży w. pol.
Narbutt Józef, starosta trabski.
Narbutt Wincenty, kanonik inflantski.
Naruszewicz Justyn, sędzia gran. wiłkom.
Nelicki Stanisław poruca. 
Niemcewicz Jan, marsz.
Niepokoyczycki prezydent.
Niewiarowicz, koll. ass.
Niezabytowski Krzysztof, podkom.
Nieznajoma osoba.

| NowickiFelix, sędz. ziem. telszew.
Nowicki Ignacy, pleb. brasław.
Obuchowiez, kaszt, miń kawaler.
Obuchowicz Xawery , prezyd. 2g0 depart.

| Odyniec Hieronim, pisarz lit.
Odyniec Paweł, komornik.
Ogiński , senator.
Olędzski, radca kolleg. ikawaler.
Olędzki Krzysztof , szamb.
Olendzki lerzy , prezyd. ziem.
Olendzki Stefan, prezyd. gran. szaweł.
Osczokliński, proboszcz.
,Oskierko Dominik,sędz. ziem.
Oskierko Jan., marsz. ptu wiley,
„Ostapowicz , kanon: kamieniec.
Ottenhaz , porucznik
Panascewicz , proboszcz
Parczewski Ignacy półkow. i kaw.
Paus Karol, xiąda
Pawłowicz Stefan , regent gran. nowogródzki.
Pawłowski, pleban darewski.,
Pęczkowski Jan szambelan.
„Perkowski Stanisław. Ę
Piaskowski Jan kanonik źmudz.
Pietrzkiewicz Stanisław sędz. gran. wiłkoma:.
Piłsudzki Jan vice marsz. telszew.
Piotrowicz regent.
Piotrowicz Franciszek regent.
Pizani Piotr sztacki sowietnik.
Plater graf.
Plater graf marsz. telszew. | Plater hrabia,



Plater hrabia Adam. SĘ
Plater Ferdynand hrabia.
Plater Jerzy hrabia.

"© Platerowa z Rzewuskich hrabina.
Plebanija szawelska.
Płoszczyński Karol szambelan.

'Pociey oboźny lit.
Polanowska starościanka.
Polignac xiążę. -
Poniatowski Józef półkow. woysk pol. i kawaler

prenumerewał exemp. 2.
Popławski chorąży.
Potocka Włodzimierzowa grafini,
Potrykowski Ignacy sędzia gran. lidz.
Poźniak prałat.
Poźniak podkomorzy. a
Proskura Kajetan prezes ; kawaler.
Proskurzyna Józefa szamb elanowa.

Przeciszewski Roch b. prezyd. gran.
Przemieniecki Lndwik.
Przygodzki Stanisław posses. wsi Chyżney.
Puchalski Karol -dziedz. wsi Wisznopola.
Pusłowski podkomorzy.
Pusłowski aktual. radca stanu.
Pusłowski Woyciech aktual. radca stanu»
Raczkowska szamb. b. dworu polsk.
Raczkowski Wincenty sędzid gran.
Raczyński Józef przełożony klaszt. wrokań.
Radowicki Antoni b. marszałek.
Raffałowicz Michał.
Rajecki Konstanty półkow. woysk polsk.
Rasiewicz plenip. grafini Potockiey.
Ratyński Stanisław b. asses. sądu gł.
Rawa kanonik miński.
Rayska Izabella z graffów Grabowskich marsz.
Rayski szambelan.
Rdułtowski marsz ptu nowogródz,
Read Mikołay półkow. i kawałer.
Reutt regent.
Roberson Antoni porucz. woysk polsk.
Rodziewicz Jan rejent.
Rodziewicz Michał prezyd. b. ziem. wiley.
Ronikier hrabia.

Romanowski Tadeusz prob. poswol..
Romer Alexander kapitan woysk polsk.
Rónne baron Antoni marsz. telszew.
Ropp b. marsz. gubern.
Ropp Teodor starosta żedeykajń.

4
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| Ropszewicz Kazim. pleb. kormiałow.
Rosadowski Jan podkom. ptu lida,
Rosiński Hiacynt kanonik.

Rossen Kazimierz podkomorzy.
Roszkowski Ludwik. *

| Rowbicki Stanisław deputat.

Rozen baron Wincenty rotm. ptu wiłkom.
Rożycki Józef łowczy.
Rudnicki superior xXx. missyen.
Rudomina Jan Gwalb.
Rupeyko Józef kanonik i kawaler.
Rusiecki Antoni.
Rutkowski Józef pleban zawierski,
Ryłło regent. |
Ryłło Xawery sowietnik nadworny.
Rymowicz Adam kanonik miński.
Rzepnicki sędzia.
Sąd grodzki kowień.
Sąd eiemski kowień.

' Sacken Karol baron maj, woysk 1088. i prezyd.
Sankowski Antoni rektor XX. Pijarów.
Sanocki Ignacy.
Sapicha xiążę.
Sawicki Antoni doktor powiatowy wiłk.
Sawicki Józef sędzia.
Sciepura Ignacy.
Sieheń Ignacy starosta krzemieńczucki.
Sieheń Tadeuszchor. b. woysk polsk.
Sieklucki Wincenty prezyd. grodz. lidz.

| Sielawa Apolinary chorąży.
Sienkiewicz kanonik brzeski.
Siesicki Felix sędzia gubern. gran.
Siesicki Józef pokom. wiłkom.
Skinder Ignacy marsz. lidzki.
Skirmont Szymon marszałek.
Skorupski Stanisław wikaryusz.
'SŚlizień Jan b. chor. ptu nowogródz.
Słotwiński Ewaryst prezydent.
Słuszkiewicz Michał czesznik ptu upit.
Sobolewski Hilary prob. horodyski,
Sokołowski Wincenty sędzia gran.
Sołkiewicz Kazim. regent podkomor, wiłkom:.
Sosnicki Joachim cześnik.
Spinek Franciszek spraw. ziem.
Staniewicz major.
 Staszewicz kąpitan.
„Staszewski kanon. prob. klewań,
Staszewski Józef podkom. b. upit..
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Stelaaowski sekr. kolleg. 1 kawal.
Straszewicz Ignacy "chorąży rosień.
Strawiński marszałek.
Struruiłło Józef t. 8.
Strumiłło Michał .rządca Ilutowa.
Stursulewski 'Komasz, dziekań.

osulistrowskaą Antonina, plisarzowa.

Sulkowski Andrzey, sędzia ziemski,
Swidziaska z hrabiów Anna,

Sviętorzecki podkomorzy.'
Swartun prezydent.
Szacłaier Walenty komissarz.
Szatkowski proboszcz żyrmuński.
Szalewicz sędzia graniczny.
Szantowicz: Paweł. prezydent sąd. granicz.
s Zantyr Stanisław, prałat i kawaler.
Szczuka Andrzey, pełnomocnik pttw sobię
Szebeka major. - „

S»emiot Tadćnsz, marszałek,
Szkola międzybozka.

Szołayski marszałek b. pttu humańskiego.
Szteyno Stanisław, sędzia gran. fpttu_upit.
Szukiewicz Adolf, hdfącj-pttu idz. * |

Szule baron Jan, kanonik inflantski.
Szule Maetey, aptekarz11 kawaler.
Szwyba Marcin. M

Szwykowski Kazimierz, sęlretarz. :

Szwykowski Piotr, podkomorzy:
Szyszło Józef, woyska upitski.

'"FaraszkiewiczBenedykt, sędzia grodz,

J'ołubiejew* Mikołay, pułkównik w. ross,

'Towiański Jakób, pisarz 'żiem; 'wileń, *

'Towtko Ignacy, *regent gran; witany.

Jroianowski kapitans *

TuhanowsktiJan, prezydent ziem. nowogr.

de Turnow starosta prusełski. * |

'Twardowski Józei, podkomorzy.
'Fyszkiewicz putkówmk: w. poł.

'Tyzenhanz hrabia półkownik.

Ulatowski proboszceż WODY

Uiciastowska Anną" marszał,

Umiastowski Tomasz, Poezek SER: wremien,

i kawaler: PA 14

Urbanowicz Jan, chorąży.

Urbanowicz Stelan, sędzia, |

Usakowski Karol, proboszcz mirski.

Walter Bognmiłł, prezydentgrodzki.

Waśniewski Edwsxrd CC? dworzan.
"ę 4.4 s AMOR. Fa

| Wereszczyński deputat.

 

Wawrzecki Józef, generał w. pol. !
"Wawrzecki Michał, marszałek brasławski.
Ważyński marszałek oszmiański.
WWażyński Antoni, ciwun.

Wereszczaka chorąży pttu nowogródzkiego.
Wereszczaka. Stefan, „podkom. nowogr.  Węsławska prezydentowa.
Widacki Jakób, kommisarz kobryń.
Wieliczko Stanisław, prezydent grodz.
Wierciński Hipolit, „proboszcz.
Wierciński Justyn, regent wiłkom.
Wierzbowicz Tadeusz sędzia.
W igant, Maurycy, z Lepar sędz. b. gran. upit.
Wiłeyko "Tomasz. BE |

Wirszyło Symon, proboszcz wsielubski. -

m

| Wiskowski Ludwik, ziem. niż. sądu. telsz. sekr.
zkodk

Wisłouch Wiktor, marszałek prżanski.
Wiszniewski Wincenty podkomorzy.

| Witosławska prezydentowa. 3
'Wolbek Józef, sędzia graniczny.
Wolfgangprofessor. *
Wolfowa Konstancya baronowa.
Wolgemut Andrzey.
Wołk Samuel prezydent.
Wołłodkó Ignacy, sędzia gran. wiłkom,
Wolłowicz Ignacy, ©chorąży pttu. słonim.
Wolmer podkomorzy. |

Wołodkowiez Melchior,b. marsz. pttu wileysk.
WołodkowiczWincenty, poda: pttuwileysk.

i kawaler. i

Wołodźko Józef, sędzia graniczny.
Wojski Alexander:
Woyniłówicz Józef, marsz. pttunowogr.
Wovszwiłło Antoni, chorąży.wiłkom.
Woyszwiłó Józef, sędzia ziem. telsz.
Woytkiewiez „Dommik, przeor dominikański.
Woytulewiez koll. Asse$oF. pz1-
Wyleżyński marszałek.

Wysocki Aloizy, porucznik.
Wysogirdowa wdyska. Z

WyszkowSki ienerał.
Zabielłó Józef, marszałek kowięg.
Zabielto graffKonst. >
Zablocki prezydent.

Zabłocki Kazimierz, proboszcz widzki.
Żaba marszałek, fr >

Żagiel Kniaź Adam, MATSZ, wiikom,

 



Zaiącekowski Matensz.
Zaleski Antoni, marszałek.

Zaleski Michał, podkomorzy.
Załęski Rafał, sędzia granicz. kobr.
Załewski proboszcz zelwieński.

Zalęzki prokuratór z. k. p. l.

Zawadzki Józef, typ. uniw. wileń. exempl. 5.

Zawądzki Wiktor, dziekan.
Zawisza Ignacy, vice marsz. pttu kowień.

Zawisza Aloizy, sędzia gran. upitski..

Zawisza Ludwik, marszałek kowień.

Zawisza [adeusz, marszałek.
Zawiszyna Teressa, pułkownikowa.
Zelwietr regent.
Zimnorzecki Kazimierz, pleban.
Zmosko professor.
Żołkowski Alexander.
Żukowski major.
Zyberg Plater hrabia.
Z,ycki professor.
Życki Stanisław, regent.
yliński sęwietnik.

III. Kollektorowie, którzy raczyli trudzić się
przyymowaniem i zbieraniem prenumeraty,
z wyrążeniem liczby exemplarzów u kaźde-

go z nich prenumerowanych,

Gubernija wileńska.

Wilno. Expedycya gazetna pocztamtu litewskie=
go, exemplarzy 12.

Jasieński Aloizy, kommis. ziem. ex. 31:
Moryc Fryderyk, xięgarz ex. 2.
Redakcya Dziejów dobroczyn. ex. 57.
Sklep ubogich towarz. dobroczyn. ex. 4.
Szulc Maciey, czł. tow. dobr. i kaw. 12.
Wiszniewski półkow nik 6.

—.Kięgarnia xx. pijarów 1.
* Zawadzki Józef,typ. i xięg. 14.

Ożkiżówić Ważyński Marc., marsz. powiat. 7.
| ukowski Cypr., kommis. ziem, 10.
SŚwięciany. Mostowski Edward, krabia, marsz,

powiatu zawileyskiego 11.
Widze, Wawrzecki Michał, mar. ptu brasł. 5.

Wysocki Fran., koi ziem. piu brasł. 6.
Wiłkomierz, Żagiel Adam, Kniaź, mar. pow. Sa.
= Staniewicz,kommis, zieru. pow. 10.

Kowno. Zabiełło Józef, hrab. , marsz. pow. g.

Chłopicki Fran., kommis. ziem. pow. 10.
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Poniewież. Zawisza Szym., marsz. ptuupic. Żo.
Błażewicz Jan, kommis. ziem. ptu

upickiego 1 kawaler 10.
Rosienie. Iwanowicz Michał, marsz. pow. 8. ;
— —- Bahłay Wine., kommis. ziem. pow. 10.

Szawle. Jferubowicz, zastęp. marsz. pow. 19.
Narbut Michał, kommis. ziem. pow. 10,

Jankowski Julian, kom. ziem. pow. 22.
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'Gubernija grodzieńska.

Łida. Kuncewicz Józef, komis. ziem. pow. 30,

Wołkowysk, Jelski Józ., kommis. ziem. pow. 3o. |

Słonim. Konopko Wire , kommis. ziem. pow. 11. |
Kobryń. Widacki Jakób, kommis. ziem pow. 30. |
Nowogródek. Berg Piotr; kommis. ziem. powia- |

towy i kawaler 3o.

Prużana. Spinek Franc., kommis. ziem. pow. 7,

Obmod białostocki.

Białystok. Ciecierski, marsz. obwodowy 5.

Gubernija mińska.

Mińsk. Chmara Hilary, marsz. powiatowy 5.
Wileyka. Oskierko Jan, marsz. pow. 12,

Dzisna. Chrapowicki Michał, hrab., mar. pow. 2,

Ihumeń. Zawisza Tadeusz, hrabia, marsz. pow. 9.
Czarnowski Józ., kcmm. ziem. pow. 2.
s Zantyr Stanisław, proboszcz słucki,

prałat i kawaler 17.

o

Słuck.

Gubernija witebska.

Witebsk: Ciechanowiecki ; marsz. gubern. 5.

Gubernija podolska.

Płoskirów. Grabianka Antoni, marsz. pow. 7.

Gubernija kijowska.

Wasiłków. Borkowski Jan, marsz. powiatowy 4.
Humań. Rusiecki Dominik, zastęp. marsz. 28.
Bohusław. Jaczewski Cezary, marsz, pow. 1.

 

- Rachunek summy z prenumeraty zebraney.
dany będzie: przy numerze Dziejów, ra-

stępującego miesiąca stycznia s8żi.
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Pismo peryodyczne,z polecenia I. W. RIMSKIEGO-KORSAKOWA, guber-
natora wojennego litewskiego, jenerała piechoty i kawalera, na
dochod domu ubogich Towarzystwa wileńskiego dobroczynno-
ści wydawane.

 

Kto ludziom dobrze czyni, y ich niedostatki z miłosierdzia opatruie, y

winy odpuszcza, ten obraz Boży na sobie nosi, y iest jako Pan Bóg w po-
, dobieństwic. Skarga. Kaz. o miłosier. I.
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INiczego niemasz słuszniey poszuki-
wanego i upragnionego, tak dla poje-
dyńczych ludzi jako i dła całych naro-
dów , nad oświecenie i cywilizacyą po-
wszechną: a co w tym stanie naywię-
cey istotę ludzką uzacnia i do natury
boskiey przybliża, jest to namiętność
politowania i miłosierdzia. Martwą o-
na jest i nieznaną w sercach ludzi dzi-
kich i barbarzyńskich, Wzniecasię u.
derzeniem pierwszego promyka cywi-
lizacyi , i nić inaczey jak w miarę jey
postępów żyje i wzrasta. lm więcey
podnosi się i kształci cywilizacya, tym  

namiętność ta, słusznie cnotą nazwana,
staje się żywszą i dzielnieyszą: a prze-
ciwnie, tam zawsze okazuje się niedo.
łężną, skąd bliżey do pierwiastkowego
grubijaństwa i bąrbarzyńskiey niewia--
domości.

Ludzie w stanie dzikim, mają je-
dno szczególnie ciągłe zatrudnienie, ze
źwierzętami spólne, tojest: dostawa-
nie pokarmu na zaspokojenie głodu. *
Inne ich zajęcia się są przypadkowe i.
przemijające.
nię, ten zupełnie spokoyny i szczęśli.

l

Kto znich ma pożywie-'.
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wy póty, póki go wystarczą. Każdy
tam pracuje nad tćm tylko, co może
bezpośrednią dać żywność. Jak sposo-
by pracy są jednostayne, tak ilość
z niey otrzymywanych owoców mało
się różni. Wynika stąd równość mie-
nia i bytu; a zatóm idzie, że niemasz
między nimi bogatychi ubogich, po-
grążonych w nędzy i obok opływają-
cych w dostatki. Niepotrzebują więc
i niemają wyobrażenia litości i miło-
sierdzia. Nikt u nich nie żebrze inikt
nie daje jałmużny. Przeciwnie w sta-
nie cywilizowanym, liczne są cele i
rodzaje zatrudnień. Znayduje się wie-
lu którym na żywności nie zbywa , tak
dalece że ją i bez własney pracy miie-
wają, a którzy obok tego bardzo czę-
sto, niemogą być spokoyni i szczęśli-
wi. Jak przedmioty prac tak i spó-

soby ich wykonywania, nieskończenie

są rozmaite, i jedne względem dru-
gich mniey więcey dzielne; a zaićm i
owoce niejćdnostayney są ilości. Jedni
więcey a drudzy mniey ich otrzymu-
ją: z czego wynika nierówność mie-
nia: i muszą być, bogaci i ubodzy,

obfitujący w nieźmierne dostatki i po-

zbawieni naypierwszych do życia po-
trzeb. "Taka jest nieodzowna koley i
nieuchronny wypadek cywilizacyi, że
"w niey koniecznie znaydować się mu-
szą razem, i jedni i drudzy. Boga-

ctwa, czyniąc Życie przyjemnóm, są

naydzielnieyszą dla wszystkich pobud-
ką do pracy i przemysłu, z czego ro-

dzisię narodów świetność, potęga, nie-

podległość i chwała. /Nic z tego wszyst-
kiego niemoże być tam, gdzie niemasz,
bogactw i bogatych. Bez nich nie mo-

"gą zakwitnać nauki i kunszta, jedyne

środki doulagodzenia obyczajów; a za-a ;  

tem musi panować: w mieyscu spra-

wiedliwości zemsta, w mieyscu umiar-

kowanego powściągania wykroczeń o0-

kructeństwo, w mieyscu obrony prze-

moc, w mieyscu czci boskiey upodlu-

jąca zabobonność, słowem, w miey=

scu cnot towarzyskich barbarzyństwo.

Taki stan społeczności, gdzie wszyscy

równie ubodzy: nigdzie zaś niemogą

być wszyscy bogaci, bo zachowanie i

użycie bogactw potrzebuje koniecznie
usługi i pomocy ubogich. Różnica prze-

to co domienia i dostatków, nietylko

niejest w społecznościach cywilizowa-

nych wadą, ale owszem ich związkiem

i przyrodzonym charakterem. Zyczli-

wość wzajemna bogatych i ubogich, jest

dążeniem spólnćóm do utrzymania te-

go związku, a zatóm do wydoskonale-
nia cywilizacyi i do pomnożenia świa-
tła i chwały krajowey.

Ubodzy szanując własność bogatych

i starając się przez pracę zostać boga-

tymi, dopełniają obowiązku powinney

ku nim życzliwości: ale z natury swo-

jego stanu zawsze są blisko nędzy,

w którą pogrążyć ich mogą tysiączne

przypadki, bez ich winy istotney. Tu

mają prawo odbierać dowody życzłi-

wości od bogatszych, którzy świadcząc

im w tey mierze pomoc, pełnią po-

"winność, która i dla nich samych jest

pożyteczną, ponieważ zmierza do u-

twierdzenia cywilizowanego związku,

który im daje i zapewnia powagę, zna.

czenie , chwałę, wygody i przyjemno-

ści życia, czego wszystkiego sami je-

dni, w odosobnieniu od ubogich, mieć-

by niemogli.

Wszystkie cnoty, których boska

religija nasza naucza, i za które wie-

czną w życiu przyszłćm obiecuje na-
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grodę, sa naydzielnieyszym środkiem do

cywilizacyi i oświecenia.  Zadney zaś

cnoty religija tak wysoko nie ceni i tak

znocno. nie zaleca, jak miłosierdzia ili.

tości nadbliźnim. „, Wiele innych rze-

„czy (słowa Skargi. Kaz. o miłosierdziu

„pierwsze) dla Pana Boga pobożni czy-

„nią: poszczą, modły czynią, drogi

„podeymuią , męczeństwa cierpią , po-

„sługi w nauce, Ww kazaniu, na urzę-

„dach i sprawiedliwości odprawuią; a

„iednak inne niemaią tego przywilein,

„aby ie Pan Bóg tak iako sobie same-

„mu czynione płacił, iako te miłosier-

„ne, o których mówi: coście braciey

„moiey, tym podłym i wzgardzonym

„czynili, mnieście czynili.”  Milosier-

dzie czyli litość nad bliźnim okazywa-

na w uczynkach, jest matką wszyst-

kich cnot towarzyskich, i naypewniey-

szą drogą do wykształcenia społeczeństw,

po którey narody chrześcijańskie po-

stąpiły do tego kresu, że daleko wy-

przedziły w tey mierze wszystkich in-

nych mieszkańców. ziemi.

'[ą cnotą zalecali się szczególniey

pierwsi chrześcijanie w mniey licznych

swoich pierwiastkowych stowarzysze-

niach. Niebyła ona zapomnianą i po-

źnićy, kiedy całe narody poprzyymo-

wały chrześcijaństwo: ale postrzeżono

wtedy, że pełnienie jey w wielkich

społecznościach politycznych , wymaga

pewnych prawidel, które głębsza zna-

jomość ludzi i ich stosunkow, podaje,

a doświadczenie ciągle doskonali. Pier-

wsze wzory polepszonych tego rodza-

'ju prawideł, pokazały się wtedy u lu-

dow włoskich, kiedy one przodkowały

innym, w chwale nauk i oświecenia.

Z podróży od nich powróciwszy nasz

Skarga , starał się całego narodu zwró-  

cić uwagę ma te ważne ustanowienia,

i pierwszy organizowane do tego to-

warzystwa w Wilnie i Krakowie za-

kładał. Wiekowi osiemnastemu , acz-

kolwick zmieszane jedne obok drugich

okazał, wysoką mądrość i obłąkanie,

wielkie cnoty i wielkie zbrodnie, wy-

kształconą ludzkość i barbarzyństwo;

przyznać atoli należy gruntowne wy-

jaśnienie nayważnieyszey społecznege

związku zasady, i upowszechnienie te-

go przekonania, że uczynki miłosierne

równie zayimować powinny treskliwość

rządów, jako i wszystkich prawych o0-

bywateli: że to jest tego rodzaju dzia-

łanie, w któróm , ani rząd bez dobro-

wolney i oświeconey chęci obywateli,

ani obywatele bez udziału powagi i po-

średnictwa rządu, wielkich i pożąda-

nych skutków otrzymywać niemogą.

Tu jest stanowiący zakres, gdzie po-

myślność i chwała kraju, zależy od

nayzaufańszego porozumienia władzy

rządowey i mieszkańców: gdzie religija,

patryotyzm, filozofija, jeden i tenże sa-

my zalecają obowiązek, na dopełnie-

niu którego, zależy razem i nicodiącz-

nie, pobożność, i prawe obywatelstwo

i mądrość. ost

-  Przekonano się razem izarzecz nie-

wątpliwą uznano, że wykonanie tego
obowiązku, wymaga przewodnictwa od

światła nauk, i że to jest przedmiot

nayważnieyszey 1 nayużytecznieyszey

części filozofii i ekonomii polityczney

czyli gospodarstwa krajowego. We
wszystkich polerownych narodach je-
dnostayne i powszechne zajęło usiło-
wanie, i osoby rządowe i prawych o-
bywateli i mężów uczonych, jak usta

nowienia dobroczynne, istniejące pole-

pszyć, nowe utworzyć, srodki i sposo-

ja

«
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by dobrze czynienia udoskonalić i uła.

twić. ludzie uczeni ipilni postrze-
_gacze, odkryli tym końcem ważne pra-
wdy i gruntowne zasady, z których
świalłe rządy w swoich rozporządze-
niach nie omieszkały korzystać. Atoli,
im więcey postąpiono w badaniach i u-
lepszeniach, tym obszernieysze do nich
otworzyio się pole. Zamiana zdań i
wyobrażeń, zawsze wielkie wyradza-
jąca korzyści, stała się tu bardzo po-
wabną i pożądaną. Z równą skwapli-
wością zaczęto szukać cudzych i onich
się dowiadywać, jak swoje własne pod
roztrząśnienie poddawać. Xięgi i pis-
ma publiczne dały walne do tego po-
średnictwo. Żaden pożyteczny. 'wyna-
łazek, żadna myśl szczęśliwa nie ginie:
owszem rozchodząsię i wystawują na
próbę doświadczeń mnogich, z których
wypadki stająsię nauczającą przestro-
gą. "Tym sposobem utworzył się w każ-
dym z polerownieyszych języków oso-
bny oddział rozległey w tym przedmio.
cie literatury.
, Ale w tym podobno bardziey ani-
żeli w innym przedmiocie, żaden kray
nie przestaje na własnćm świetle i do-
świadczeniu. Francya, jest bez wąt-
pienia narodem jednym z nayvświe-
ceńszych i ma literaturę nie ustępują-
cą żadney pierwszeństwa w bogactwie
i obszerności; jednakże kiedy w roku
1799 pilniey zajęiy się jey rządowe
władze poprawą i doskonaleniem do
broczynnych ustanowień; wtedy osą-
dziły że całe oświeceniei dzieła krajo-
we tylko, nie były do tego dostatecz-
nemi: kazały więc troskliwie zbierać,
tłumaczyć i ogłaszać to wszystko, co-
kolwiek w tey materyi obwieszczały
xięgi i pisma innych krajów, a to dla

z

 

pouczenia nie samych tylko osób rzą-
dowych,ale i wszystkich obywateli świat-
łych i ogólnemu dobru życzliwych, bez
których ucześnictwa, rady i przychylno-
ści, nigdzie żaden rząd takich zamia-
rów z pomyślnym skutkiem uiścić nie
jest w stanie.
We wszystkich polerownieyszych ję-

zykach, znaydują się szczególne i ogól-
ne bistorye dobroczynnych= zakładow
krajowych , ewszem i obcych nawet.
Są we francuzkim, niemieckim, an-
gielskim, rossyyskim-i w innych. VWszę-
dy zbierają troskliwie materyały do te-
go rodzaju dziejów spółczesnych, a
wyjaśniają czasy przeszłe.  Abogaca

się przez to ważnemi szezegółami o-
gólna kraju historya, pewnieysze od--
krywająsię zasady do ekonomii poli-
tyczney i nastręczają się prawidła do
sądzenia o polorze, cywilizacyi i dobro-
ci charakteru narodowego. Z xiągi
pism publicznych w owych językach
wydawanych, dowiedzieć się można co
w tym przedmiocie czyniono i czynią
w różnych stronach Europy i Amery-
ki, a nawet u ludów mahometańskich
iu Chińczyków. Nasz tylko język wy-
łączonym być się zdaje od tćóy usługi
i pośrednictwa: nie można w nim ożŻa-
dnych prawie takich naczytać się rze-
czach: owszem ani o tćm cosię dzia-
ło lub dzieje u nasże samych. A tem
niedostatek sprawuje , że i w innych
językach albo niedokładnie i opacznie
o nas piszą i sądzą, albo nic nie wspo.
minają. Mieliśmy wszakże i mamy, i
zakłady i ludzi dobroczynnych: ale za-
grzebywanie ich w niewiadomości, spra-
wuje ten skutek, że sami nie możemy
z nich robić porównań i brać wzorów
do naśladowania a przestrog do unika-
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nia, i takieyże dogodności nie nastrę-
czamy z nas dla obcych. Z takiego
stanu powstają opaczne, często szko-
dliwe i uwłaczające nam wyobrażenia.

Kto poznał osobiście i z bliska dóm
wileński towarzystwa dobroczynności,

nie może nie przyznać iż nie równie
więcey w nim dokazano, niżby spo-
dziewać się-należało po czasie, od któ-
rego na ten cel jest otworzony i po
funduszach jakie miał w rosporządze-
niu.  Przydaymyż uwagę, że bez te-
go zakładu, większa część tych fundu-
szow nie miałaby tego przeznaczenia,
a wszystkie w innćm i nie systematy-

cznóm użyciu, nie wydałyby tak zna-
cznych i wzorowych pożytków. Nie
dosyć tego, że w nim wielka liczba nie-
szczęśliwych znałazła ratunek w nę-
dzy i od wielu może występków od.
prowadzoną została: ale nadto, poka-
zały się tu wzory i doświadczenia, nie
znanego a bardzo potrzebnego u nas
przemysłu w rzemiosłach i rękodzie-
łach, tudzież sposobów. udzielania lu-
dowi gruntownego oświecenia; a te o-
statnie okoliczności więcey podobno zna-
czą i znakomitszy dla kraju zysk i po-
Żytek przynoszą, niż nayhoynieysze
same przez się jałmuźny i pospolite o-
patrywanie ubogich. Pomimo to,

często dają się słyszeć bardzo nie ko-

rzystne o tym domie sądzenia, nawet
od ludzi mających z powołania, i obo-
wiązek przewodniczenia światłem lu_

dowi i prawo do jego ufności: a to
wszystko sprawnje niewiadomość. Co-
roczne zdawania sprawy i ogłaszania
ich drukiem, niewiele w tćm skutku-;
ją, bo mało się rozchodzą, i w żadnym
niezachowują się takim zbiorze, do któ-
regoby można często i w każdeęy po-  

"ności

wa.

trzebie udawać się po objaśnienie. Dla
tey samey przyczyny, mało cowie pu-
bliczność o "Towarzystwie dobroczyn-

w Nowogródku, a zapewne są
tam rzeczy godne poznania i uwiel-
 bienia.

Dobroczyńcy niepotrzebują wpraw-
p . . . . .

dzie rozgłaszania i pochwał, i nieszu-
kają ich działając bez osobistey korzy=
ści i bez widoków doczesney nagrody:
lecz powszechnieysza o tćóm wiadomość
jest pożądaną dia zbudowania i przy-
kładu ludzi pojedyńczych, dla wzcrów,
dla narodowey chwały i dla zalety cha-
rakteru mieszkańców. "To wszystkou-

| skutecznia się gdzieindziey przez xięgi
i pisma na jakich u nas zupełnie zby-

Jeszcze nasza literatura niema
w tym rodzaju żadnych zgoła zacząt-
ków. W stanie jey dzisieyszym, niemo-
żemy ani pomyślić o historyi ogólney,
dobroczynności krajowey i pojedyńczych
jey zakładów; bo niemasz materyałów
zgromadzonych, i niezbieramy ich na
czas przyszły, a dzieła dobroczynne tak
przyymujemy, że i spółcześni niewie-
dzą o naszey wdzięczności, i połomność
wiedzieć o niey nie będzie, kiedy nie-
uwieczniamy pamięci dobroczyńców..

Jakże tym niedostatkom nayskutecz-
niey zaradzić?  Nayprostsza do tego
droga i naypewnieysze środki zawiera-
ją się w naśladowaniu przykładów ob-
eych. Niemożna razem wiele dokazać,
ale nayważnieyszą rzeczą jest krok
pierwszy. Idzie nadewszystko o to; 1)
Wzbudzić ducha badań i siedzeń , któ-

ry niepowstaje i nieutrzymuje się jak
tylko żamianą wyobrażeń i myśli. 2)
Dzieja dobroczynne społczesne , osob
i zgromadzeń, zbierać i za materyał do
przysziey historyi przygotowywać. 5)
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Dawnych z niepamięci dobywać. 4) Do-
prowadzać do wiedzy ziomków to, co
się w tey mierze dzieje u obcych, dla na-
śladowania i przestrogi.
JW. Gubernator wojenny litewski,

jenerał piechoty i kawaler Riraski-Kor-
saków, ucześnik pierwszey myśli i starań
wzałożeniuTowarzystwa dobroczynności
w Wilnie i razem jego członek, dbając
o pomnożenie zródeł jegoż dochodów,
Życzył dawno naśladowania przykładu
Towarzystwa imperatorskiego filantro-
'piczaego w Petersburgu, gdzie wysa-
dzony na to osobny komitet uczony, wy-
daje pismo peryodyczne, pod tytułem:
śłiypHan» Ilmnepamopckaro ue10BKKO-
AroOOnBaro oOuąccriBa, z czego zysk idzie
na rzecz kassy towarzystwa, a zaprowa-
dzenie to, pomyślnie utrzymuje się od r.
1817. Wskutek tego życzenia, uczynione
było ogłoszenie w Kuryerze litewskim,
w marcu pod -d. 15 teraznieyszego ro-
ku. Nie złożył się podobny jak w Pe-
tersburgu komitet, i rzecz poszła w od-
włokę. Nieustalo atoli przekonanie o
jey użyteczności: a względy, któreśmy
wyżey napomknęli, odsłaniają interesu-
jące i nader ważne widoki które z pier-
wszym celem bardzo stosownie łączyć
się dają. Zaprowadzenie peryodyczne-
go pisma w naszym języku, poświęco-
nego wyłącznie samym przedmiotom do-
broczynności, nayprędzey zdaje się mo-
że dać powod, tak do zapełnienia nie-
dostatku w tey mierze naszey literatu-
ry, jako teź do wydoskonalenia w kraja
systematów i zakładów dobroczynnych.

Nim podobny jak w Petersburgu nie-
złoży się komitet, tymczasowie, niżey
podpisane osoby, zaszczycone wezwa-
niem JVY. Gubernatora wojennego, zay-
inować się będą tą robotą, w czem ośmie-|
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la ich nadzieja, że wzgląd na użytecz-
ność i nowość u nas tego zawodu, zje-
dna nietylko łaskawe pobłażenie pracom,
alei pracującym przychylną pomoc od
światłych ziomków, umiejących cenić
usiłowania źmierzające do ogólnego do-
bra i chwały kraju. Zurnał petersbur-
ski będzie źródlem czerpania wielu ma-
teryy i wzorem dotego dzieła.

Plan i dalsze warunki pisma peryody-
cznego, pod tytułem:

DZIEJE DOBROCZYNNOŚCI KRAJOWEY
"1 ZAGRANICZNEY.

1. Pod nazwaniem Dobroczynności,
obeymują się wszelkie sprawy ludzkie,
z miłosierdzia na pożytek bliźnich wy-
konywane, bez pobudek osobistey ko-
rzyści i oczekiwania nagrody w życiu
doczesnem.

2. Treścią Dziejów będą przedmio-
ty następne:

I. DORROCZYNNOŚĆ SPÓŁCZESNA.

Wtym oddziale mieścić się będą spra-
wy iustanowienia spółczesne, lub na-
leżące do zakladów teraz byt mających,
a mianowicie:

a) Rozporządzenia wladz rządowych,
czyli prawoznawstwo odnoszące się
do dobroczynności.

b) Działania zgromadzeń i ich histo=
rye. )

c) Uczynki osob pojedyńczych : ich bi-
ografije czyli żywoty, lub tylko ne-
krologi: anekdoty o nich.

d) Historyei opisy zakładówi zapro-
wadzeń, jako to: szpitałów dla cho-
rych ikalek; domów dobroczynno-
ści; domów zarobkowych; szkół dla
pospólstwa; burs, konwiktów , pau-
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perń, i różnego nazwania fundacyy

dla wszelkiego stanu ubogich ucz-

"niów i uczenic; it.p.

W tych wszystkich artykułach, za-

chowa się porządek wedle bliższości

mieysca, tak iż póydą, naprzód tyczą-

ce się miasta Wilna, potem guberniy
polskich, po nich guberniy dalszych Iios-

Syi, anaostatek Krajów obcych.

W opisach działań zgromadzeń i po-

jedyńczych osob, a także w żywotach,

redakcya zamierza ograniczać się pro-

stem opowiadaniem rzeczy i czynów,
bez wdawania się w słówne pochwały,

jako mające być wypadkiem sądu po-

tomności.

IL. poBnoczyNNoŚść czASÓW PRZESZŁYCH.

Ten oddział całkiem historyczny,
obeymie wszystkie artykuły w oddziale
poprzedzającym wyszczególnione, ale
nie naieżące do zakładów teraz byt ma-
jących , lecz ściągające się do dawnych,
starożytnych .lub nowożytnych, o któ-
rych jednak wiadomość może obchodzić,
pod względami nauki, rozumney cieka-
wości i chwały. |

IIL. vmirjĘTNOŚĆ DOBROCZYNNOŚCI, ORAZ POMOCNI-
CZE DONIEY NAUKI, SZTUKA 1 RZEMIOSŁĄ.

"Tu należeć będą: teorye filantropi-
czne i projektowane ich przystosowania;
różne w tym celu rosprawy, uwagi, my-
śli, wyjątkizdzieł; metody uczenia po-
spólstwa; opisy sztuk, rzemiosł i wszel-
kiego rodzaju przemysłu, do dobroczyn-
ności stosownych.

IV. BIBLIOGRAFIJA DOBROCZYNNOŚCI.

"Tu wymienienie dzieł i pism w roz-
maitych językach wydanych i wycho-  

dzących , a mających za przedmiot do-
broczynność.  Dolączy się treść wa-
żnieyszych, a niekiedy przydadzą się

krótkie uwagi.

V. WIADOMOŚCI ROZMAITE Z CFLEM DOBROCZYN

NOŚCI ZWIAZEK MAJĄCE.
 

5. Dzieje wychodzić będą w roku
następującym 1820. Ostatniego dnia ka-
żdego miesiąca wyydzie numer od sze+
ściu arkuszy naymniey, z rycinami we-
dle potrzeby. Dwanaście numerów zło-
ży toin,.z dodanym tytułem i regestrem
ogólnym. Papier, druk i format, bę-
dą takie, jak ninieyszego ogłoszenia.

4. A wyprzedaży Dziejów, zastąpią
się koszta na ich druk, papier, ryc:ny,
sposzycie, a także na potrzebnieysze
xiążki, na korrespondencyą , i mogące :
się zdarzyć nieprzewidziane wydatki.
Wczem wszystkiem zachowa się scisłą
oszczędność. Reszta cała dochodu , ró-
wnie jak kupione xiążki i niewyprze-
dane numera, zostaną własnością domu
dobroczynoości "Towarzystwa wileń-.
skiego. Na końcu roku ogłosi się w Dzie-
jach rachunek dochodu i rozchodu.

5. Upraszają się wszyscy, którzy za-
miar ninieyszego pisma peryodycznego
za pożyteczny uznać mogą, ażeby ra-
czyli udzielać redakcyi uwag i postrze-
żeń do poprawy i wydoskonalenia jego
slażyć mogących. Będzie takoż przy-
jęto za dowod dobroczynney łaski i o-
świeconey dla zamiaru życzliwości, je-
żeli kto nadeszle, lub wypracowany
artykuł jaki, w treści Dziejów wyżey
wyszczególnioney , lub przyńaymniey
stosowne do tego materyały i wiado-
mości, czego akta publiczne i zgroma-
dzeń, oraz archiwa familiyne łatwo do-
starczyć mogą. Podobnież, dary w xiąż-
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kach, mianowicie odpowiednich celom
ninieyszego peryodycznego pisma, wiel-
ce są pożądane: a te xiążki stając się
własnością domu dobroczynności, posłu-
Żą do utworzenia za czasem właściwcy
biblioteki, która może mieć swoje wa-
Żne użytki.

6. Prenumerata roczna wynosi ru-
li sześć srebrem: gdy zaś dostoyny czło-

nek towarzystwa wileńskiego dobro-
czynności, JW. bacharski, poczt-dy-
rektor litewski, radca stanu aktualny i
kawaler, ze względu na cel pisma tego,
ułatwiając ze swojey strony nabywanie
jego po prowincyach, raczył usuńąć zwy-
czayną opłatę za expedyowanie poczto-

we i darował prawną w tćm swoję na-
leżność; przeto za cenę jednostaynąi
tęż samę , równie jak mieyscowym, do-
stawowane będzie i wszystkim innym
prenumęratorom przez pocztę w całem
imperium rossyyskiem. Przyymuje się
prenumerata w Wilnie: w sklepie ubo-
gich w domu Towarzystwa dobroczyn-
nościzu członka administracyi tegoż domu
P. Szulca aptekarza i kawalera na ulicy
niemieckiey; w Redakcyi Kuryera li-  

tewskiego; a także u xięgarzow, P. Za-
wadzkiego na ulicy S$. Jańskiey, P. Mo-
ryca na ulicy zamkowey w domu kli-
nicznym, P, Źolkowskiego na ulicy do-
minikańskiey u XX. Pijarów; tudzież
w pocztaincie litewskim w expedycyi
gazetney;— a w innych miastach w tych
wszystkich komtorach i expedycyach
pocztowych , w których zwykło się pre-
numerować na Kuryera litewskiego i
na Dzieńnik wileński.

7. Lista prenumeratorów i czynnych
kollektorów prenumeraty, jako przy-
kładających się do pomnożenia dochodu
na rzecz ubogich, ogłaszać się będzie
przy Dziejach.

8. Prenumeratorowie  mieyscowi
w Wilnie, odbierać będą swoje nume-

ra w tych mieyscach, w których pre-
numerowali.

g. Adres do redakcyi następny: Do re-
dakcyipisma peryodycznegopod tytułem:

DZIEJE DOBROCZYNNOŚCI. w WILNIE.

Wilno, dnia 22 listopada 181g roku.

J. E. Lachnicki — 4. Marcinowski— K. Kontrym.

 

Dozwala się drukować pod tym warunkiem, aby po wydrukowaniu niepier-

wey wydawać zaczęto, aż będą złożone w Komitecie Cenzury exemplarze pi--

sma tego : jeden dla tego Komitetu, dwa dla Departamentu Ministeryum QOświe-

cenia, dwa exemplarze dla lmperatorskiey Publiczney Biblioteki, i jeden dla

Imperatorskiey „dkademii Nauk, Dan w Wilnie 1819 roku, listopada 15 dnia.

X. FN. Golański Czł. Kom. Cenzor.
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DOBROCZYNNOŚĆ SPOŁCZESNA.
 

O PRZESZŁYCH KOMMISSYACH SZPITALNYCH
LITEWSKICH I O TERAZNIEYSZEY MAGI-
STRATURZE POWSZECHNEY OPIEKI W gu

bernii litewsko-wiłeńskiey ; Mzecz po-

przedzona ogólnemi o tćóy materyi u-
wagami i wiadomościami. ,

Oasa nadawania dziełom  dobro-
czynnym większego i pewnieyszego skut-
ku, niebyły zaniedbane w naypier.
wszych wiekach chrześcijaństwa, i zna-
no wtedy już bardzo dobrze, iż nic
pewniey do celu pożądanego wtym za-
wodzie niedoprowadza, jak łączenie
w massy drobnieyszych i pojedyńczych
ofiar, a polecanie użycia ich mającym
więcey przezorności i zaufania. Oba

te przymioty łącząc w sobie na wybor,|

nauczyciele wiary i kapłani, byli po-
wszechnym składem i narzędziem do-
broczynności, w nielicznych jeszcze zgro-
madzeniach chrześcijan.  Zbawienne
skutki tego porządku, naturalnie po-
wodowały do utrzymania go i wtedy,
kiedy chrześcijaństwo stało się religiją
całych społeczności politycznych. Dłu-
go w narodach furopy nie znano inne-
go pośrednictwa do utrzymywania i
szafunku ołiar i funduszów dobroczyn-
nych, jak zgromadzenia i oscby du- |

Dzieje Dobroczę rok 1820, styczeń:
 

chowne. Monarchowie i władze rzą-
dowe, jednakowego w tćm z prywa-
tnymi ludźmi trzymały się prawidła Ł
jedną wspólną postępowano drogą. Na-
stępnie, zdarzyły się w wielu krajach
nadzwyczayne okoliczności, w których
pospolite środki opatrywania nędzy, o-.
kazały się niedostatecznemi. Nie tylko
cierpiała ludzkość, ale i spokoyność
publiczna zostawała niekiedy narażoną
z tego powodu na niepewność. Rzą-
dy uyrzały się być zniewolonemi, przy.
jąć na swoje staranie opiekę i kierunek
dzieł dobroczynnych, i ogólne do ich
odbywania stanowić przepisy: a do
czego jedne przywiedzione zostały ko-
niecznością obecną, to drugie naślado-
wały przez mądrą przezorność: i do
tego w ostatnich upłynionych wiekach
przyszło, iż we wszystkich państwach
chrześcijańskich, przedmiot ten stał się
częścią istotną zakonodawstwa i admi-
nistracyi ogólney.

W polskićm zakonodawstwie, nay-
dawnieyszą tego rodzaju znaydujemy
ustawę na cały kray rozciągnioną, za
panowania Jana Alberta, ponowioną
poźniey za Zygmunta III. Nie prędko
potćm, bo aż na seymie roku 1775, u-
rządzenie to wzięło postać więcey sy-
stematyczną i ogólnieyszą, ale pozostało
bez wykonania; odmienione zaś nasey-
mie roku 1780, nie miało lepszego poa-

1



2
caz

wodzenia. Z ustaw dopiero cztero-
letniego seymu, wypłynęła skutecz-
nieysza staranność o dobroczynne za-
kłady, ale pierwiastkowe w tćm usi-
łowania, zgarnęła polityczna odmiana.

Litwa przeszedlszy pod panowanie
rossyyskie, uyrzała zamierzony przez
konstytucyą roku 1775 zapadłą, skutek,
w ustańowieniw wedle jey przepisów,
Kommissyi szpitalney litewskiey , która
w roku 1797 otworzona, trwała nie-
przerwanie aż do roku 1808. Prace
jey pierwiastkowe, musiały być znie-
małemi połączone trudnościami, któ-
rych wiele bez wątpienia uprzątnęła.
Znaczną liczbę funduszów dźwignęła
z zaniedbania, oswodziła od niespra-

wiedliwych przywła:zczeń, a przez wy-
jaśnienie i uporządkowanie, powięk-
szyła i ustaliła dochody. Czynności jey
warte zapewne, aby przez szczegółowy
opis, oddane były publiczney pamięci,
na zawdzięczenie trudow , jakie człon-
kowie jey podeymowali dla ogóinego
dobra. Tuzamilczeć tymczasowie nie
możemy, o ważnćm w mieście Wilnie
zakładzie, który ona utworzyła, to jest
o Szpitalu jeneralnymprzy kościele $$. -,
postołów Filippa i Janóba, otworzonym
w roku 179g. Złożony on został z fun-
duszów dwóch szpitalów, z których je-
den ś$. Rocha był nie wielki, a drugi
$. Tróycy zgoła prawie dla wsparcia
nędzy nieużyteczny. 2 zakładem tym
łączy się pamięć o zasługach w tym zą-
wodzie owoczesnego gubernatora cy-
wilnego ś p. Jana Fryzela, i o szcze-
gólnych pracach członka kommissyi, a
razem wtedy inspektora adminigtracyi
medycynalney Pana Eliasza kLinhQlma,
będącego teraz członkiem kollegiurm me-

dycznego w Petersburgu. "Len ostatni

  

z polecenia teyże kommissyi ułożył dla
owego szpitala jeneralnego organiza-
cyą, która ogłoszona drukiem w roku

1800, służy za dowod, i czułey opieki<
zwierzchniczey i umiejętney gorliwości

wykonawców.
W. Rossyi, ogólne i dla całego pań.

stwa jednostayne, urządzenie zawiadow-

stwa ikierunku wszystkiemi dobroczyn-

nemi dziełami, nastało przez nazna-

czenie dła każdey gubernii osobne-

go urzędu, pod nazwaniem , Magistra-

tura powszechney opieki (Prikaz obszcze-

stwiennaho prizrenija, Ilpuka3» o6nie-

cIHBCHHaro upa3pbuia) którey władza i
obowiązki, opisane są w Ustawach dla u-

rządzenia guberniy (Uczreżdenija, Ys-

pesiącHia) w roku 1775 ogłoszonych.

Do tych magistratur należały, nie tyl-
ko ratunek nieszczęśliwych i biednych,
ale też i oświecenie prostego ludu: a
zatóm, nie tylko wszelkiego rodzaju
szpitale, jako to: dla chorych, kalek, sie-

rót i zestarzałych, oraz domy zarob-
kowe, poprawy, i inne tym podobne.
zakłady; ale też szkoły mieyskie i wiey-

skie,mianowicie do elementarnego i pow-
szechnego oświecenia służące, tych u-

rzędow opiecei zawiadowstwu były po-
ruczone , wyjąwszy szczególnie te, któ.

re z osobliwych przywilejów udzielne
mają zwierzchnictwo. Po ustanowieniu

'w roku 1802 ministerstwa oświecenia,

szkoły odeszły po większey części z pod

zarządzenia tych magistratur, inne zaś

pomienione przedmioty, .podawnemu

w ich bezpośredniey zostają wiedzy;

summy atoli jakie dawniey na szkoły

z dochodow swoich wydatkowały, te

przeznaczenia pierwszego nieodmieniły,

_ Magistratury powszechney opieki,

oprócz zawiadowania funduszami do pu-
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blicznych zakładów dobroczynnych na:
łeżącemi, mają jeszcze osobliwe do u-
Życia swojego przeznaczone kapitały i
dochody. Dotego należy, naprzód sum-
ma przy otwarciu każdey magistratu-
ry zaliczająca się ze skarbu w ilości
15,000 rubli na raz jeden, potóm ró-
żne dochody z sądownictw i innych
niestałych źródeł, a naostatek ofiary
partykularne. Na wszystkie magistra-
tury całego państwa, wydał skarb do
roku 1817 sumimę rub. assygn. 1,038,825;
a ogół własności wszystkich magistra-
tur obliczony do końca roku 1816, wy-
nosił na 15,555,99g0 rub. assygnacyami,
oraz srebrem rubli 151,650, talarów
245,158; złotem czerw. złt. 10,775, i
rubli assygnacyynych 5,000 wakcyach.

Składają każdą magistraturę, guber-
nator cywilny jako prezydent, mar-
szałek guberski, inspektor administra-
cyi medycynalney, i jeden lub wię-
cey członków powoływanych do tego
z sądownictw guberskich. Wedle pier-
wiastkowey ustawy, czas zasiadania
zamierzony był corocznie od 8 stycz-
nia do wielkiego tygodnia, a kancel-
larya gubernatorska załatwiała piśmien-
ne roboty: lecz następnie, kiedy obręb
czynności tego rodzaju znacznie się roz-
szerzył, i kiedy pomnożyły się przed-
mioty i fundusze; wtedy zatrudnienia
magistratur stały się ciągłemi, a zatóm
w wielu mieyscach wyznaczone dla
nich zostały osobne kancellarye, owszem

„1 udzielni członkowie, co szczególniey
otrzymały magistratury stolic Peters-
burga i Moskwy. Dawniey, podlegały
te magistratury ministerstwu policyi,
ale po wcieleniu jego w roku 181g do
ministerstwa spraw wewnętrznych,

przeszły w wiedzę tego ostatniego.

Zaprowadzały się magistratury po-
wszechnego opatrzenia w różnych cza-
sach po gubernijach, według tego, jak
gdzie były prędzey potrzebnieyszemi.

Uskuteczniło się to naypierwey w gu-

bernii nowogrodzkiey roku 1776, a nay-
poźniey w Kurlandyi 1810.

_/ w Wilnie, otworzoną została taka
magistratura w końcu roku 1808. Tu
więcey zapewne, a niżeli w wielu in-
nych gubernijach wewnętrznych, znay-
duje się przedmiotów do wiedzy 1 za-
łatwienia jey należących: powoływani
zaś do składu jey urzędnicy , mając in-

ne potoczne obowiązki służby publicz-
ney, nie mogą na te dorywcze niejako
zatrudnienia tyle poświęcać czasu, ile
wymaga, przyzwoite we wszystkiem roz-

patrzenie się, uporządkowanie .i pilny

dozór. Częste także odmiany członków,

nie mało muszą przeszkadzać. Nay-
większy ciężar spada zawsze na samych

cywilnych gubernatorów i ich zastęp-
ców, aici od roku 1808 dosyć też czę-
sto odmieniali się: do tego jeszcze, za-
trudnienia tych naczelnych urzędników,
nierównie są u nas rozmaitsze ilicz-
nieysze, a niżeli w gubernijach innych,
miańowicie z powodu nadgranicznego
położenia prowincyi, większey ludności,
i zbiegu wielorakiego nadzwyczaynych
wydarzeń , niecierpiących  odkładu
w swóćm załatwieniu, a stawiających
częstokroć w niemożności fizyczney, do-
pilnowania innych zawikłanych szcze-
gułów. Wszystkie te okoliczności, mu.
siały naturalnie mniey więcey spoź-
niać, skutecznieysze rozwinienie dzia-
łań tey ważney magistratury, która
od naywyższey rządowey władzy prze-
|znaczoną jest do ratowania ludu od

inędzy i do mnożenia ogólnych kraju
1
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pożytków; eo oboje naywięcey się u-
iszcza przez dobry kierunek publicz-
nych dobroczynnych zakładów.

Miło nam przychodzi donieść czytel-
nikom naszym, że teraz właśnie Ma-
gistratura powszechego opatrzenia li-
tewsko-wileńska, wskrzeszonym niejako
ożywiona duchem gorliwości o debro po-
wierzonych sobie przedmiotów, z o0so-
bliwszą pilnością zatrudnia się rozpo-
znawadniem szczegółowego stanu szpita-
łów wileńskich i projektami następnego
ich udoskonalenia,z czego wielkich po-
żytkow spodziewać się, mamy słuszne
powody. Wezwani też są do rady do-
świadczeni medycy. Będziemy stąd mieli
obfite materye do Dziejow naszych,
w których powrócimy jeszcze nieraz
dla celu historycznego dlo rzeczy o prze-
szłych Kommissyach szpitalnych i o Ma-
gistraturach powszechney opieki: atym
czasem kończymy ninieyszy artykuł, wy-
mienieniem niektórych szczegółów mo-
gących dać jakiekolwiek ogólnieysze wy-
obrażenie o stanie teraźnieyszyin naszey
Magistratury litewsko-wileńskiey.

Prezyduje w niey teraz wice-guber-
nator , jako pelniącey obowiązek guber-
natora cywilnego, a członkami są: mar-
szałek guberski, inspektor administracyi
medycynalney i jeden assessor drugiego
departamentu sądu głównego. MKancel-
łaryą składa osob pięć , a mianowicie.
sekretarz , buchhalter z pomocnikiem,
stołonaczelnik i kancellarzysta. Maw za-
wiadowaniu: 1) Szpital jeneralny SS.
apostołów Filippa i Jakoba, utrzymywa=
ny przez zgromadzenie Siostr miłosier-
dzia z funduszów i dochodów połączo-
nych w jednę massę, przez dawną kom-
missyą szpitalną; 2) Szpitał zwany 4'a-
nien Milosiernych , utrzymywany przez 

toż zgromadzenie z funduszów właści-
wych; 5) Szpital Sierot, pod tytułem:
Dzieciątko Jezus, utrzymywany przez
toż zgromadzenie z funduszów właści-
wych; 4) Szpital dla cierpiących pomie-
szanie umysłu iinne dolegliwości, utrzy-
mywany przez zgromadzenie Dobrych
Braci, nazywanych, OO. Bonifratrzy lub
Bonifratele, z funduszów właściwych;
5) Dom wychowania, zgromadzenia Pa-
nien Moryawitek przy kościele parafijal-
nym ś. Stefana , utrzymujący się z wła-
snych funduszów , dla edukacyi ubogich
dziewcząt , oraz dla nauki i opatrzenia
niewiast przechodzących do wiary chrze-
ścijańskiey z wyznania starozakonnego
lub mahometańskiego; 6) Lazaret dla
żołnierzy garnizonowych i innych ludzi
woyskowych , pod tytułem: Horodskaja
bolnica wojennaho otdielenija, utrzymy=
wany od 1 lipca roku 1817 w kosza-
rach, czyli dawnieyszym klasztorze 4.
Ignacego, a zarządzany, z wyznaczenia
magistratury,przez O. Rożańskiego z rze-
czonego wyżey zgromadzenia dobrych
braci.Na utrzymanie tego lazaretu idą: a)
płata ze skarbu na każdego chorego na
dzień po kopiejek piędziesiąt miedzią;
b) prowiant z kommisyoratu woysko-
wego na osobę na miesiąc, mąki dwa
czetwieryki i krup półtora garca; e)
lekarstwa skarbowe ;-d) drwa i świece
z miasta z ziemskich powinności. 7) Szpi-
tal żydowski, z dochodow i funduszów
właściwych utrzymywany przez osoby
naznaczane od kahału. —  Kapitałów
w wiedzy i rosporządzeniu magjstratury
zostających, z roku 1818 na rok 181g
pozostawało ogólem: assygnacyami ru-
bli 155,120, kopieiek 44%; srebrem
rubli 77,654, kopiejek 603, i talarów

bollenderskich 140 , złotem czerwonych
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złotych 6,5351. W ten ogół wchodziły:
1) summa pierwiaskówa magistratury
przy otwarciu otrzymana ze skarbu r.
as.1 5,000,służąca na przedmioty w szcze-
gólności nieoznaczone; 2) srebrem rubli
15,856, kop. 543 i złotem czerwonych
złotych 2,058, należące do szpitala śś.
Filippa i Jakóba; 5) r. as. 27,975, słu-
Żące na szkołę mieyską i nawigacyyną:
na co wydaje się corocznie ze skarbu.

po r. as. 2,455; 4) uzbierane z procen-
tów i różnych niestałych dochodow as-
sygnacyami r. 58,159, k. 29:; srebrem r.
12,225, k. 79ż italarów hollenderskich
"10. 'Ten artykuł funduszu, służy na ró-
żne wydatki podług wydarzoney potrze-
by, w szczególności zaś przeznaczony
jest na dom uśmierzenia czyli poprawy.
5) Appellacyynych r.a. 12,875, Za ap-
pellacye od sądów powiatowych po r.
a. 25, a od sądów guberskich po r. a.
200, płaci się w zakład.
idą w wiedzę magistratur i przynoszą
im zysk w procentach: a jeżeli appel-
lujący sprawę przegrywa; wtedy icały
jego zakład pozostaje nazawsze w ma-
gistraturze , którey tym sposobem, wię-
ksza część summy appeliacyyney, staje
się własnością. 6) Lokacyynych, assy-
gnacyalmi r. 41,062, k. 222; srebrem,

r.52,957,k. 87ąi tal. hol. 150;złotem ez.zł.
5,778.— Summy dekretami do zapła-
cenia wskazane, a w niepewności zosta-
jące co do osob mających je odebrać,
idą w wiedzę magistratur i przez czas
niepewności przynoszą im zysk w pro-
centach. A zatćm takowych summ lo-
kacyynych, kapitał nie jest własnością
magistratury. 7) Kapitału poszlinowego:

"assygnacyami r. 50; srebrem r. 18,654,
k. 583 i złotem cz. zł.12.—Biorący schedy
z exdywizyy doczesnych.od całych summ

Te pieniądze.

 

zasądzonych , płacą poszliny , które do-
stając w zawiadowanie magistratury,
pobierają od nich procenta, dopóki dzie-
dzic sched nie okupi, na co ezas dziesię-
cioletni jest zamierzony. Po nastąpionym
wykupnie, przeszły posiadacz schedy,
odbiera nazad swoje poszliny bez pro-
centów : a jeżeli wykupno nie ma miey-
sca, wtedy też poszliny odsyłają się do
kassy skarbowey z procentem piątym.
Cały zatćm kapitał poszlinowy nie jest
własnością magistratury.

Pomienionych tu zakładów i fundu-
szów,będziemy się starali zebrać iczy-
telnikom naszym udzielić poszczególne
historye, tudzież dokładnieysze wiado-
mości o ich wewnętrznóćm urządzeniu
i stanie obecnym. -

 

TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI

WILENSKIE.

Op czasu założenia tego Towarzy-
stwa, nietylko publiczność wileńska,
ale, można mówić, i cała Litwa, nie
przestaje dawać co raz nowych dowo-
dów naymocnieyszego przekonania o
rzeczywistey jego dla kraju użyteczności.

| W ciągu Dziejów ninieyszych, wiele bę-
dziemy mieli do ogłaszania takich szcze-
gółów , z których iodłegli czytelnicy
łatwo poznają, że ufność powszechna
w tóćm ustanowieniu, nie tylko się nie
zmnieysza, ale owszem coraz więcey
zdaje się wzrastać, i utwierdza się przez
coraz nowe ofiary. Już w wielu miey-
scach biorą stąd wzory do podobnych za-
kładów. Z czego sprawiedliwie wnosić
można , że nie tylko zamiar pierwiastko-
wy był chwalebny, ale też przezornie
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wybranemi zostały do tego środki, i
trainie urządzone ich użycie.  Komuż
z tych, co nie byli świadkami lub ucze-
snikami dzieła tak zbawiennego, może
być obojętną dokładnieysza wiadomość,
przez jakie natchnienie wszystko się
zaczęło i jakiemi stopniami było pro-
wadzone? Działania wprawdzie jawne
są 1 publiczne, a do tego i pojedyńcze
ważnieysze wydarzenia, i roczne czyn-
ności, ogłaszają się drukiem; lecz to
wszystko nie jest jeszcze tak pospoli-
tćm, aby ponowienie było rzeczą dla
większey liczby nieprzydatną. Nie chce-
my wszakże powtarzać wszystkiego, co
tak Q szczegółach , jako też i ogólnie o
dorocznych czynnościach dotąd druko-
wano; lecz sądzimy dla wielu względów
rzeczą pożyteczną,wymienić tytuły ogło-
szonych dotąd pism, porządkiem ich wy-
dania.A że w ich rzędzie,Rzecz samego za-
łożyciela 'Towarzystwa i pierwszego pre-
zesa, naylepiey objawia ducha całego
przedsięwzięcia , i ze strony nawet wy-
mowy interesować może, tak inało zaś
jest upowszechnioną, iż wielu jey nie
czytało, a chcący odczytać nie mogą do-
stać; przeto kładniemy tu ją całkiem.

M RZA

PRZY PIERWSZEMZDAWANIU SPRAWY TOWA-

RZYSTWA DOBROCZYNNOSCI, które ustano-

wione w roku przeszłym 1807 w mie-

ście guberskiem Wilnie , w teraźniey-

szym od Nayjaśnieyszego Imperatora

Wszech Rossyy ALEXANDRA 1. naylaska-

wiey potwierdzone zostało, na publi-

cznóćm posiedzeniu dnia 14 maja 1808

roku, przez Jana Korwina Kossakow- 

skiego, biskupa wileńskiego, prezesa te-

goż Towarzystwa, miana.

Na tośmy zmówili się w Bogu, z dobróm i
miłosiernćm sercem, abyśmy opatrywali
domowe nędze, które są większe i pier-

. wsze , miżli żebracze pospolite , chcąc
im wedle możności służyć, z maiętnośch
iaką komą Bóg udzielił, Skarga.

PoDLEGL! z przyrodzenia wielorakim
potrzebom, na których zaspokojenie,
pod karą niewygody i nędzy , przyrau-
szeni jesteśmy przez całe życie praco-
wać; obarczeni coraz nowemi, w miarę
mieysca zajętego przez nas w społeczno-
ści; utyskujemy częstokroć, na ich mnó-
ztwo i ciężar, i żalimy się na naszę nie-
dolę. Wszystkie atoli potrzeby przy
rodzenia , są ograniczone; asposoby ich
zaspokojenia proste i łatwe, są zwią-
zkiem społeczności, źrzódłem roskoszy
i szczęśliwości ludzkiey.

Zpomiędzy potrzeb przyrodzenia,
pierwszą bez wątpienia i naypotężniey-

szą , jest potrzeba pokarmu.. Wszelkie
inne potrzeby przyrodzone , nie są tak

gwałtowne , konieczne , i wszystkim lu-

dziom ogólne; widzimy w krajach połu-

dniowych, nawet europeyskich, ludzi

bez żadnego prawie odzienia, nie ma-
jących domu, ani schronienia, życie ca-

łe pod otwartćm niebem przepędzają-

cych. Wszystkie inne potrzeby do dłu-

giego czasu odlożone i zawieszone bydź

mogą, bez pokarmu żaden człowiek o-

beyśdź się nie może; odmówienie jego

i wstrzymanie dodni kiłku, przywodzi

ludzi do naygwałtownieyszey ostate-

czności, i życia ich pozbawia.

Lecz na zaspokojenie tćy naypier-

wsze$ potrzeby, podała Opatrzność lu-

dziom, niezliczone sposoby, równie ła-

twe jak przyjemne, i wyjąwszy nad-
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zwyczayne przygody i choroby, każdy
człowiek, własną pracą:i przemysłem
wyżywić się, i przyzwoicie utrzymać
może. A kiedy po dzienney pracy u-
pale i znoju, rolnik powraca do swego
domku , gdzie otoczony dziatkami i nie-
winną ich radością, wesół pożywa z nić-
mi, zapracowanego w pocie czola po-
karmu, i snćóm spokoynym, omdlale
siły pokrzepia, roskosz jego i szczęśli-
wość wtćy chwili, równa się nayszczę-
śliwszey doli na świecie.

Potrzeby, które nas uciskają, i co-
dziennie pomnażając się, stają się dla nas
nieznośnym ciężarem; potrzeby , które
przywodzą ludzi do niedostatku, nędzy
i choroby, napełniają domy miłosier-
dzia i poprawy, i na których zaspoko-
jenie, majątek, siła ludzka, morze i
ziemia stają się niedostatecznemi, sąto
potrzeby naszych wymysłów i dzrwactw,
są to skutki gnuśnego próźnowania, zby-
tku i marnotrawstwa.

Niezgłębiając zuchwale niedościgłych
pojęciem ludzkićm przeznaczenia wy-
roków, ani szukając, w gwałtownych
zmianach, burzach,nawalnościach, po-
żarach i gromach, wzruszających świat
cały, odległych przyczyn nędzy ludzkiey,
ktokolwiek zastanowi się nad teraźniey-
szym Życia sposobem większey części
ludzi, w miękkości i próżnowaniu gnu-
śniejących, nad wylewem zbytków,wszy-
stkie stany ludzi ogarniającym , który
pożera w dniu jednym , co przy skro-
mnćm użyciu, na przystoyne utrzy-
manie kilku familiy wystarczyćby mo-
gło ; dziwić się nie będzie, że tak wie-
le jest ubogich i nieszczęśliwych, że
w stołecznych miasiach naszych , piąta
część prawie ludności, w nędzy i ubó-
ztwie żyje.

Nie opuszcza jednakże swych dzieci
naylitościwszy Qyciec ludzi, wyłamu-
jących się nawet z przyrodzonego po-
rządku, i dobrowolnie ściągających na
siebie nędzę i boleść, podaje ratunek
w miarę pomnażających się dolęgliwo-
ści i nieszczęść ludzkich, wzbudza w ser-
cu człowieka litość i czułość do rato-
wanią wspólłbrata. Za jey natchnie-
niem, dziki nawet człowiek, ginącego
ratuje, za jey natchnieniem, ludzie
"w oświeconych narodach , podali sobie
ręce , dla wspólney pomocy , powstały
rozliczne towarzystwa i zgromadzenia,
opiekujące się, dzieciństwem, wycho-
waniem, i starością człowieka, czuwa-
jące nad jego zdrowiem , opatrujące je-
go potrzeby, wygody, i same nawet
przyjemności życia.

Wszysikie te towarzystwa i zgro-
madzenia dobroczynne, zawiązane w i-
mie religii i ludzkości, przynoszą spo-
łeczności niezliczone pożytki: zbierają
one w jednę massę, światło, radę, przy-
jacielskie posługi , dobroczynne ofiary
wsparcia, dla udzielenia ich każdemu
wedle potrzeby. cz"

Jakoż, gdzie tylko idzie o dobró po-
wszechne, o zaspokojenie wielorakich
potrzeb człowieka, tam wspólne połą-
czenie gorliwości i pracy, koniecznie
jest potrzebne , tam wspólne staranie i
pomoc, nayskutećzniey zaradzić im
może. i

Choćby kto miał naywięcey przyro--
|dzenia iszczęścia udziałów, nie wydola
sam jeden własnym i cudzym potrze-
bom: żaden bogacz , nie jest w stanie
wesprzeć tylu-nieszczęśliwych, ile ich
ratują ludzie miernego nawet majątku
w towarzystwo połączeni: są to dro-

  



|

bne jednostki, które razem zebrane,
miliony składają.

Próżne są przeciw dobroczynnym
towarzystwom zarzuty, jakoby pomna-
żały liczbę ubogich inieszczęśliwych,
odzwyczajały ludzi od dobroczynności
i jałmużny, zmnieyszały dochód szpita-
lom.

Sama litość i rozsądek zarzuty te u-
'suwa. Czyliż majętny i rządny gospo-
darz , do którego domu na odgłos ludz-
kości cisną się tłumem ludzie różnego
gatunku, dla tego, że między nimi wie-
lu się znayduje nie wartych przyjęcia,
przed wszystkimi, bez różnicy, drzwi
zamknąć powinien? Więcey jest pozor-
ne, niż gruntowne, zdanie Sżewarta,
iż w miarę pomnażającego się miłosier-
dzia, pomnaża się liczba ubogich, w tym
samym stosunku, jak w miarę żywności,
pomnaża się ludność. Nie jałmużna i
miłosierdzie , ale złe ich użycie i urzą-
dzenie, pomnaża liczbę żebraków. Mo-
żnaż twierdzić, że im więcey społeczność
mieć będzie sposobów ulżenia nieszczę-
ścia i cierpienia; tym bardziey nędza lu-
dzka pomnażać się będzie?jak gdyby kto
twierdził: im więcey naród mieć będzie
sposobności rozszerzenia światła; tym
grubsza okryje ziemię ciemnota.

Nie wstrzymują miłosierdzia ijał-
mużny dobroczynne towarzystwa, 0-
wszem zabezpieczając porządne ich u-
Życie, starają się rozszerzyć je, pomno-

żyć i upowszechnić. Ulgę i pomoc
przynoszą szpitalom, wspierając ubo-
gich i opatrując chorych we własnych
ich domach , a tćóm sanćm zmnieysza:
jąc liczbę szukających schronienia ira-
tunku w szpitalach: doświadczenie zaś
pokazuje, że same tylko dobroczynne
zgromadzenia 1 towarzystwa, zdolne 

są ratować skutecznie nieszczęśliwych,
opiekować się ubogimi, i wykorzenić
żebraninę ohydną.

Płonne jest i nawet szkodliwe mnie-
manie , jakoby nie byłogodnćm 'Towa-
rzystwa Dobroczynności staraniem, za-
prowadzać z obcych krajów oszczędność
i przemysł żywienia ubogich, do kra-
ju obfitego i rolniczego, a w miarę
płodności i obszerności, nie dosyć jesz
cze ludnego.

Zyczyć zapewne należy, żeby we
wszystkich krajach, spełnić się mogło
Henryka IV żądanie: aby każdy rol.
nik, każdy człowiek, mógł mieć do-
statkiem chleba 1 mięsa do pożywienia,
nie byłoby natenczas i ubogich, ani
potrzeby obmyślania dla nich. Zywraośćii

Lecz kiedy w kraju naszym, więk-
sza połowa ludzi, żyje samym chle-
bem i roślinnym pokarmem, a wielu
ubogim familiom, zbywai na chlebie;
kiedy wielorakie przyczyny, majętniey-
sze nawet domy, przywodzą do nie-
dostatku i ubóztwa, a miłosierne fun-
dusze nie są w stosunku do liczby ubo-
gich, i przy naywiększćy oszczędności,
ledwie ich mogą wyżywić; kiedy prze.
pisana przez Rumforta żywność dla u-
bogich, nie jest tak droga, a równie
posilna, jak pokarm ich zwyczayny;
kiedy nareszcie, używane w obcych
krajach sposoby żywienia ubogich, dłu=
gićm doświadczeniem i wyrachowanym
pożytkiem stwierdzone , równie są ła-
twe, jak oszczędzające wydatek;R”z”
kich tych sposobów, doświadczać i
żywać, [owarzystwo aóbocoiośńi
jest obowiązane.

(Tak dawniey gardzono błędnie wy-
nalazkami, do polepszenia rolnictwa,
w obcych krajach używanemi, spuszcza-
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jącsię na samo przyrodzenie, hoynie
udzielające obfitości krajowi naszemu,

'_cehlubnie mniemając, że on jest szpichle-
rzem Europy, chociaż zdarzało się czę-
sto, że ten szpichlerz europeyski, przez
niedbałe gospodarstwo i nieurodzaje,

wypróżniony, na własne potrzeby kra-
jowe nie wystarczał. Tak dziś jeszcze

wielu mniey bacznych  gospodarzów,
nie miarkując wydatku z przychodem,

i żyjąc nad intratę, do ubóztwa i u-

padku przychodzą. A jeśli domy ma-

jętne, samym tylko rządem dobrym

i umiarkowaną oszczędnością, utrzy-

mać się mogą; dla domów  miłosier-

dzia konieczną oszczędność , [i jak

'naylepsze gospodarstwo, nakazuje ros-

tropność.
Wszystkie jednakże te korzyści i

posługi dla _cierpiącćy ludzkości, na-

tenczas "Towarzystwa Dobroczynne

przynieść są zdolne, gdy pod naywyż-

szą w narodzie zostają opieką; gdy

zbiór członków, który jest pierwszą za-

sadą Towarzystwa, składa się ze wszyst--

kich stanów ludzi; gdy do wewnętrz

nego rządu, wybierają zpośród siebie,

cnotliwych , rostropnych, pracowitych,

zaszczyconych powszechną wiarą i u-

fnością, umiejących użyć zręcznie wszyst-

"kich sposobów do ratowania nieszczę-

śliwych; równie bowiem niewczesna

rąda i pociecha , jak nie w swoim cza-

siq dana jałmużna, i sama nawet do-

bróczynność Źle użyta, jest szkodliwą;

gdy nakoniec staranie i ratunek nie-

szczęśliwych , stanie się potrzebą i

rozkoszą serc czułych, 1 cnotą powsze-

chną.
Pierwszy wzór, i zawiązek dobro-

czynńych towarzystw, jak wszystkie

niemal nayużytecznieysze narodowi u-

Dzieje Dobrocz, rok. 1820 styczeń:

 

stanowienia, winniśmy religii chrze-
ścijańskiey (a).

W Rzymie i w całych Włoszech,
dobroczynne, pod rozmaitemi nazwi-
skami towarzystwa, rozebrawszy mię-

dzy siebie w pierwszych jeszcze wie-

kach chrześcijaństwa , wszystkie miło-

sierdzia uczynki, i bliźniego posługi,

pełnią je dotąd górliwie. Z stolicy

chrześcijaństwa dobroczynne towarzy-

stwa i zgromadzenia do Francyi, An-

gli, niemieckich i dalszych północnych
krajów, zaprowadzone zostały.

Xiądz Piotr Skarga Pawęski, rektor

szkoły główney wileńskiey, pierwsze

Towarzystwo Dobroczynności, z osób

plci obojey złożone, pierwszą w kró-

lestwie polskićm, nędzy ludzkićy ga-

spodę, naprzód w Wilnie roku 1579,

a potóm w Krakowie roku 1584 otwo-

rzył, i niychwalebnieyszy swóy zamiar,

stowarzyszonym braciom podał w te

słowa: „Na tośmy zmówili się w Bogu,

„z dobróm i miłosiernćm sercem, a-

„byśmy opatrowali domowy szpital i

„domowe nędze, które są większe i

„pierwsze, niżli żebracze pospolite,

„, chcąc im wedle możności służyć z ma-

„, jętności jaką komu Bóg udzielił. W któ-

„rym to szpitalu, zamykają się wdo-

„wy, sieroty, rzemieślnicy, przycho-

„dnie, i rozmaici ubodzy, i niedosta-

„teczni , rozmaitemi nędzami i przy-

„godami utrapieni, i od Boga nawie-

„dzeni, jako ubóstwem, głodem, nie-

„mocą, ułomnością członkow, ogniem,

„utratą, więzieniem, długami, potwa-

„rzą, prawowaniem, lichwami i inne-

„„mi dolegliwościami domowemi, któ-

„rzy żebrać się wstydzą albo nie mo-
R

 ——

(a) Dzieje Apostolskie w Rozdz. VL
: s

—



10
|

„gą, po ulicach nie leżą, ioich nędzy,
„rzadki albonikt nie wie, pomocy ża-
„ dney niemają, jedno od Pana Boga,
„„albo od tych, którzy im za Boga, ja-
,„,ko naśladowcy Boży , stoją, których
„nędze większe daleko być mogą i
„są, niżeli tych, co leżą w szpitalach,
,„,po ulicach, żebraniną żyją. ,,

Mąż ten niemr.zy światły, jak gor-
liwy i na nędzę ludzkączuły, rozsądne
i zbawienne, nadał Towarzystwu swe-
mu ustawy, w których naywiększą za.
leca mieć na to pilność i ostróżność, a-
„by jałmużna ludzka, i składki towa-
rzystwa dobrze były obrócone, a nie-
godni, dobrych i prawych ubogich, o-
patrzenia nie brali.

Składki członków tego towarzy-
stwa, były tygodniowe i roczne , i na
tę składkę Lew Sapieha podkanclerzy
litewski dawał po złotych sto każde-
go tygodnia; Paweł Brzostowski zło-
tych czterdzieści, co w czasie owym,|
dosyć znaczną było ofiarą; do opatrze-
nia zaś skrzynki towarzystwa, usta-
nowioney w Krakowie, Mikołay Ze-
brzydowski, wojewoda krakowski, nay-
więcey się przyłożył.

Gdy po gwałtownćm wstrzęśnieniu
i rozerwaniu na części naypiękniey. |
szey posady -Słowianów, stolica (b) ich
odarta z całey świetności „ skazana by-
ła na nędzę i spustoszenie, gdy nay-
wspanialsze pałace. i domy opuszczo-
ne od właścicielów, zamieniły się w pu-
ste siedliska; wstrzymane rękodzielnie,
rzemiosła i budowy, które tysiące ro-
botników żywiły, z czasem zupełnie u-
stały ; w naysmutnieyszym tym czasie,|

 

b) Warszawa.

 

zawiązane Towarzystwo Dobroćzynno-
ści, z kilkunastu osób szlachetnie my-
ślących, żywilo przez lat kilka chle-
bem i supą rumfortską, lud ubogi, po-
zostały bez wszelkiego wyżywienia się
sposobu.

WY: północnego cesarstwa stolicy,
jeszcze przez Piotra wielkiego, któ.
ry sam wszystko tworząc i urządza-
jąc , nic nie opuścił, co tylko dla do-
bra i wygody mieszkańców, w wznie-
sioney przez siebie stolicy, użytecz-
nćm być mogło, ustanowiona roku 1758

główna apteka, obowiązana była do-
starczać bezpłatnie chorym ubogim le-
karstwa, za świadectwem lekarza u-
bogich, do opatrywania ich ileczenia,
szczególnie przeznaczonego. IL to jest
pierwsze w Europie miłosierne usta-
nowienie, leczenia chorych ubogich
w własnych ich domach; lubo filan-
tropiczne towarzystwa londyńskie, ten
dobroczynny wynalązek sobie przy-
pisują.

Nayjaśnieysza monarchini Katarzy-
na II, ustanowiła powszechną opiekę; i

| tćy, między innemi przedmiotami wa-
żnemi, szczególnieyszą pieczołowitość
'o ubogich poruczyła.

Za naywyższym roskazem szczęśli-
lwie nam panującego£MONARCHY A-
LEXANDRA I, Towarzystwo peters-
burskie , jekwrsko Kiro, urzą-
dziło roku 1804 sposob leczenia cho-
rych ubogich w własnych ich domach,
i tych którzy sami, po radę i lekar-
stwa do doktora przychodzą. W jede-

*' nastu częściach miasta, do każdey o-
sobny lekarz i pomoenik wyznaczony,
„a dla niemających własnego pomiesz-
[kaniai sposobu utrzymania się, obmy—.

| ślone udzielne mieysca, pokarm, odzież 
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i posługa, są dóstarczone. [I na tak

święty przedmiot, cierpiącey ludzko-
ści, nayjaśnieyszy MONARCHA coro-.
cznie po 24,000 rubli, ze skarbuswe-
go opłacać rozkazał (©).
We Francyi, oddawna zaprowadzo-.

ne były rozmaite zgromadzenia ibra..
ctwa miłosierne , parafijalne, rzemieśl..
nicze, cechowe, towarzystwa filan-.
tropiczne, z obojey płci i różnych sta-
now złożone, towarzystwa macierzyń-|
skie, sierockie, i tym podebne. Z tych
jedne miały staranie o chorych i nie-
dołężnych; drugie obmyślały schronie
nie i pomoc dia ukogich matek; inne
przyymowały niemowlęta na wykar-
mienie i wychowanie; oddawały sie-
roty do szkół i rzemiósł, wyposażały.
ubogie panienki; zbierały dobrowolne
składkii jałlmużny, i ratowały niemi
wstydliwe ubóztwo; odwiedzały ioku-|
powaly więźniów i dluźników; opieko-
waly się ludzką niedolą; łagodziły bo-|
leść, cierpienie, i w nayokropnieyszym,
owym czasie, kiedy nayświętsze usta-
wy, i wszystkie prawa, zostały zgwał-
cone, wzgardzone izapomniane, wstrzy-
mywały  rospacz, i cieszyły. jeszcze
nieszczęśliwych razem z nićmi ginących.

 

(c) W ciągu jednego roku, tojest: od dnia 4 listopada.
1804, do dnia tegoż, roku 1805, pożytkowało z tego
dobroczynnego ustanowienia, chorych płci obojey ró-
żnego wyznania i stanu tysiąc ośmset dwoje: uniar-
ło z nich osób siedmdziesiąt dwie, tojest, cztćry ze
sta, czyli dwudziesta piąta osoba. ŻZaszczepiono 0-
'spę krowią czyli ochranptającą sto siedmnastu dzie-
ciom. Miało Towarzystwo dochodu rubli 24,995:
wydało rubli 15 888, kopiejek 28 i pół: zostałó w kas-
sie rubli 11,108, kepiejck 711 pół. W ciągu czter-
nastu miesięcy od dnia 1 listopada roku 1805 do dnia
1 stycznia roku 1807 przyjęto do leczenia chorycl:'
4,822, z których tylko 66 osób umaiło  Zaszczepio-
no ospę ochraniającą dwumset sześćdziesiąt siedmiu
dzieciom  Oddnia a listopada roku 1805, do dnia 3!
grudnia roku 1806. miało Fowarzystwo dochodu rubi
43.315, kop. 51 1 pół, wydało rubli 28,137, kop, 79, po-|

Towarzystwa te dobróczynne po więk.
szey części przetrwały naygwałtowniey..
szą burzę, z pożarem wszystko nisz
czącym ; i jak czyste złoto, nieskażo-,

|ne, ani strawione ogniem, w gruzach
pozostale, dziś nanowo wzniesione i
pomnożone, nayużytecznieyszą w ce-
sarstwie francuzkićm czynią ludskości
posługę.
W Londynie zacząwszy od domu

wychowania sierót, na którego zało.
żenie "T'omasz Coram, pierwszy wezwał
obywatelów tćy stolicy roku 175g do
zapisania składki, wszystkie prawie
szpitale i domy tniłosierdzia, założone
i wspaniałe nadane, z dobrowolnych
składek i ofiar obywatelskich, towa-
rzystwa dobroczynne utrzymują.

Mają swoję zaletę dobroczynne to.
warzystwa niemieckie. Wsławiony licz-
nemi przysługami dla ludzkości Rum
jort wezwany od rządu, urządził w Ba-
waryi towarzystwo dobroczynności, i
w krótkim czasie, przy pomocy rzą-
dowey, całą Bawaryąz szkodliwego
żebractwa oczyścił. :

Ustanowione od lat kilkanastu do-
broczynne towarzystwo w Pradze, w o*
statnich leciech powszechnego nieuro-
dzaju i klęsk wojennych, większą część
ubogich i zniszczonych Prażanów, od
ostatniey nędzy i głodu uratowało.

Lecz zpomiędzy tych wszystkich,
naylepiey urządzone i utrzymujące się
od lat przeszło dwudziestu towarzy-
stwo Hamburskie, ściągnęło na siebie
uwagę wszystkich przyjaciół ludzko-
ści, i na pochwałę naylitościwszego
MONARCHY zasłużyło. |

Pamiętne są wyrazy zapisane w dzie.
ach ludzkości, ktoremi nayjaśnieyszy aqstało w kassie rubli 15,175 kop. 72 i pół, MONARCHA ALEXANDER I, pochwa.

a*
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lając towarzystwo hamburskie +:5NA
wzór innym podaje, i razem wskazu-
je na czóm prawdziwa dobroczynność
zależy.

„ Zwyczayny sposób dawania jałmu-|
Żny ubogim « słowa są nayjaśnieyszego
MONARCHY (d): „ pomnaża tylko ich
„ liczbę , ale nie zabezpiecza spoczynku,
„ starganemu pracą i obciążonemu wie-
„ kiem starcowi; nie przywraca do zdro-
„wia, gasnącey, w poranku dni swoich,
„dzieciny, nie wstrzymuje od prze.
„ stępstw 1inie ochrania od śmierci mło-
„dzieńca, który mógł być podporą
„oyczyzny. Często natrętny próźniak,
„wyrywa z ręki dobroczynney co na-
„leżało do oyca familii, jęczącego na
„łożu boleści i rospaczy. Nie na tćm
„ zależy dobroczynność, żeby bydź do-
„ tkniętym i poruszonym na widok nę-
„ dzy i ubóztwa zbyt często oszukujący. |
„ Nieszczęśliwych szukać trzeba w ich
„ domach,w mieszkaniu płaczu i cier-

„ pienia. Kto uprzeymćmznimi obey-,
„ ściem , zbawienną radą, i wszystkie-|
„ mi sposobami moralnemi ifizycznemi, |
„ stara się los ich osłodzić, ten jest praw- |
„dziwie dobroczynnym. Możność przy: ,
„ prowadzenia do skutku, tak zasługu-
„jącego przed Bogiem dzieła, dowodzą
„ dobroczynne oświeconych narodów u-|
„ stanowienia, mianowicie w Hamburgu,
„gdzie zgromadzenie cnotliwych ispo-
„ koynych obywatelów, bezosobistey
„ korzyści i oczekiwania nagrody , dług
„ten święty ratowania bliźniego, nay-
„skutecznieyszym 1 nayużyteczniey-
„ szym sposobem wypłaca. :

„Zyczęniem jest mojem, aby ten

 
—
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(dUmieszczone w ReskrypcieJEGO CESARSKIEY MOSCI
do Szambelana Witowttowa danym 16 maja roku 1802.

 

„ przykład był naśladowany... żebym zaś
„pokazak, ile mają prawa do serca

„mego, nieszczęśliwe losu ofiary, biorę

„pod szczególną i osobistą opiekę, za-
„ prowadzające się w stolicy mojey, no-
„ we towarzystwa dobroczynne , równie

„jak inne wszystkie, jakie bez wąt-
„pienia za ich przykładem, w naro-
„dzie tak dla mnie ukochanym, na
„który przyrodzenie, wszystkie swe
„dary wylało,, i który wszystkiemi
„cenotami, a miandwicie wspaniałością

„ przyozdobiło, zaprewadzone na ratu-

„nek bliźniego zostaną. «
Oto jest wzór prawdziwey dobro-

czynności, obraz łaskawości, i dobroci
połączoney«z mądrością.

Wzór tak świetny , z wysokości tro-
nu podany, wzbudził powszechną gor-
liwość na ratunek nieszczęśliwych. Dla
nich połączyliście i wy, szanowni o-
bywatele, starania i ofiary wasze, i
w tóm samóm mieście, w którćm przed
dwuchset i kilku leciech, pierwsze
w kraju naszym, zaprowadzone było
zgromadzenie miłosierdzia; za dozwo-
leniem rządu, Towarzystwo Dobroczyn-
ności w roku 1807 otworzone zostało.

Opatrywać pierwsze życia potrze-
by, niemającym na ich zaspokojenie
sposobu ; obmyślać zarobek ubogim mo-
gącym jeszcze pracować; sierotóm spo-
sób wychowania ił uczciwego życia,
któreby z nędzy próżniactwa i rospu-
sty ginęły; jednać poróżnionych, i da-
wać pomoc uciśnionym w pieniactwie;
ratować w chorobie ubogich, szukać

nieszczęśliwych, i nieść im radę , po-
moc i pociechę; jest przedsiewzięciem
i zamiarem towarzystwa naszego.

Nie zbywa wprawdzie miastu nasze-
mu, na licznych szpitalach, od przod-

*.
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ków naszych w dawnieyszym czasie na-,
danych, których, dochody szczodrobli-
wość NAYJASNIEYSZŁGO MONAR-
CHYpomnożyda;niezbywa na funduszach
miłosiernych , na domach sierockich, i
zakonnych zgromadzeniach, w których

młodzież uboga, przyzwoite odbiera
wychowanie. Ałe są nadzwyczayne zda-
rzenia, nieurodzaje, choroby i rozma-
ite klęski, w czasie których szpitalei
domy sierockie, objąć i pomieścić nie
mogą ubogich niedołężnych i chorych.

Znaydują się sieroty bez rodziców, kre-
wnych, opiekunów,niemające nikogo,
ktoby je na miłosierne wychowanie, do
rzemiosła lub na służbę 'poiecił.

Znaydują się familije, obciążone dzie-
ćmi, starce, niedołęgi, którzy wolą
z niedostatku żywności ilekarskiego o-
patrzenia , kończyć w własnćm mieszka-
niu, nieszczęśliwe dniswoje, niżli bydź
przeniesionemi do szpitalów; rozsiać
się przed czasem z dziećmi i przyjaciół-
mi; pozbawić się ostatniey ich pociechy,
iobcą ręką mieć zamknięte powieki.

+ Są nieszczęśliwi, mający duszę wy-
niosłą, którym los okrutny, tyle tyłko
na potrzeby życia dostarcza, ile prze-
ciągnienie bolesnego ich bytu wyciąga,
którzy obawiając się, żeby nie byli dia
innych ciężarem , chronią się przed lu-
adzkićm miłosierdziem nie chcąc zacią-
gać długu, z którego wypłacić się, ża-
dney nie mają nadziei, walczą z nie-
szczęściem, potrzebą i rospaczą: szą-
nować tych nieszczęście , i z jak nay-
większą ostrożnością i uprzeymością ra-
tować ich należy. Dla tych wszystkich
dobroczynne towarzystwa, mające go-
tową zawsze pomoc, ratunek i pociechę,
są koniecznie potrzebne; dla tych To-   

warszytwo nasze naypierwszą ofiaruje
posługę. ć

Zmaydują się na reszcie zmyśleni u-
bodzy i żebracy, którzy źuchwale i na-
trętnie, wyłudzają jalmużnę, i, korzy-

stając z powszechney dobroczynności,
pożerają własność cudzą, własność świę-
tą ubogich. Starać się więc będzie 'lo-
warzystwo, obmyślić dła żebraków ro-
botę , i tak urządzić dobroczynność na-
rodową, żeby była dziedzictwem i wspar-
ciem samych prawdziwie ubogichi nie.
szczęśliwych.
- Dla łatwieyszego dopełnienia, tak
ważnych i obszernych zamiarów, dzieli
się towarzystwo , na trzy wydziały 0s0-
bne : Wydział opatrywania pierwszych
życia potrzeb; Wydział godzenia po-
różnionych, dawania pomocy uciśnio-
nyra w pieniactwie, cieszenia i osładza-
nia nieszczęście , w jakim bądź rodzaju
cierpiącym; Wydział. ratowania cho-
rych.

Gorliwi obywatele, do każdego wy-
działu ofiarowali swoję posługę. Wy-
brani w każdey parafii miasta Wilna
opiekunowie ubogich , przyjęli naytru-
dnieyszą pracę, rozpoznawania i za-
świadczania prawdziwie nieszczęśliwych.

Na tak wielkie i liczne potrzeby,
ńie mieliśmy innego funduszu, oprócz
samey nadziei, ale ta nadzieja, opartą
na wspaniałości narodowey zawieść nie
mogła.

Pobłogosławiła Opatrzność czystemu
i zbawiennemu zamiarowi.  Aebrana
roczna ofiara członków towarzystwa, i
innych osób dobroczynnych, wystarczyła

na żywienie znaczney liczby ubogich i

nieszczęśliwych familiy, w czasie nay-

trudnieyszym. A przystępując do wy-

konania nayważnieyszego zamiaru, we--
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zwało Towarzystwo do roboty, jaka
w czasie nayprędszym mogła być przy-
gotowaną, do wyrobienia przędziwa,
tychże samych ubogich zdolnieyszych.
jeszcze do pracy, których chlebem do-
broczynności żywi.

Wydział drugi, rozpoczął swoję pra-
cę, godzenia poróżnionych, i niszczą-
cych się pieniactweim pod naczelnictwem
męża, który od lat wielu, sam jeden
w tey prowincyi, zastępując mieysce

polubowney magistratury, i sędziów po-
koju,ważną tę posługę krajowi i współ-
obywatelóm dopełnia (e).
"Wydział trzeci, którego rys pier-
wszy, urządzenie i utrzymanie,winniśmy
uczonemu professorowi kliniki, rato-

wał chorych ubogich, i opatrywał ich
radą doktorską i lekarstwami, bezpła-
tnie dostarczonemi ff).

Na wszystkie te przedmioty, jaki
Towarzystwo miało dochód , i wiele wy-
dało, przyłączające się rachunki wy-
szczególniają.
W przeciągu tego czasu , znakomitsi

w kraju naszym, urodzeniem, światłem,

i dobroczynnością obywatele, połączyli
w Towarzystwie wileńskićm radę i po-
moc dla nieszczęśliwych. Szanowne ich
imiona są rękoymią dalszych nadziei,i
chluby Towarzystwa naszego.

Xiążę Jmć Dominik Radziwiłł, ordy-
nat nieświski i ołyeki, dał towarzy-
stwu dom z ogrodem , na przedmieściu
wileńskićm, w którym ubodzy niema-
jący sposobu do życia, odbierają już
pożywienie, i pierwszy w nim zakład
domu roboczego położony, pierwsza

 

(e) Tomasz Wawrzecki.

(f) Jóaci Frank.
 

szkoła pracy i zarobku ,'dla ubogich jćst
ustanowiona.

'Tak urządzone i wzrastające T'owa-
rzystwo, za staraniem 1 przedstawie-
niem J. W. wojennego gubernatora na-
szego litewskiego (g), którego troskli-
wości i pieczy, o dobro powierzonych
rządowi jego prowincyy, w każdćm zda-
rzeniu doświadczamy , nayjaśnieyszy
MONARCHA przyjął pod naywyższą swo-
ję opiekę ;; potwierdził jego ustawy, o-
tiary i. dobroczy nne zapisy , jakie w na-
stępnym czasie uczynione dla niego być
mogą; obdarzył kapitałem 10,000 rubli
dla zasilenia sposobów ratowania cier-
piących, i w reskrypcie swoim MONAR-
SZYM zalecił mi nayłaskawiey oznay-
mić wszystkim owarzystwą członkom,
że naszczególnieyszą nayjaśnieyszego
MONARCHY, zasłużyli przychylność.

Naywyższe to potwierdzenie, dar
wspaniały , i opieka MONARSZA, nową
i nayświetnieyszą nadając towarzystwu
naszemu postać, utwierdza je i zabez-
piecza nazawsze, a dla kraju i miasta
tuteyszego nowćm jest dobrodzieystwem
MONARCHY, panującego na pociechę
ludzkości.

Obrazem są Bóztwa na ziemi mo-
narchowie i mocarze świata, lecz sama
łaskawość i dobroczynność oczom śmier-
telnych, podobieństwo tego obrazu wy-
stawia. Raz tylko odwieczny , mówił
do zatwardziałego ludu w grzmotach i
błyskawicach; litość jego i nieskończone
dobrodzieystwa, mówią codziennie do
sęrc wszystkich ludzi.

Obraz dobroczynnego Bóztwa w ca-
łóm panowaniu nayjaśnieyszego MO-
NARCHY ALEXANDRA I, jaśnieje. Za-
 

(8) Rimskiego-Korsakowa.
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jęty uszczęśliwieniem milionów ludzi,
dla ich dobra' wszystkie dni swoje po-
święca; nadaje nieszczęśliwym nay-
bliższe do serca swego prawo; wzywa
majętnieyszych do dzielenia z nim wła-
dzy ipociechy ratowania ludzi, osładza
1 polepsza dolę cierpiących; chce litości-
wie, żeby, pod oycowskim jego rzą-
dem, wszyscy żyli swobodnie. "Tak
wspaniałe i nayokazalsze światło nie-
bieskie, roztaczając po całym świata
okręgu, po wszystkich krajach i miey-
scach, dobroczynne swoje promienie,
aż doostatniey lepianki nędzarza wszę-
dzie życie, radość i pociechę roznosi.

Szanowni obywatele i koledzy! Zgro-
madzenia i towarzystwa dobroczynne,

' podają naydzielnieysze i naypewnieysze
sposoby do zaspokojenia nieodzownych
potrzeb przyrodzenia, do ratowania lu-
dzi uciśnionych, jakićmkolwiek bądź nie-
szczęściem; w tym celu ustanowione
w mieście tuteyszćm Towarzystwo do-
broczynności, oparte na starożytney i
wrodzoney wam cnocie ludzkości i wspa- |
niałościj wzniesione do wielkiego wzoru,
który nam łaskawość i dobroczynność
nayjaśnieyszego MONARCHY podaje, i
zaszczycone naywyższą jego opieką, u-|
trzymuycie stale waszą gorliwośtią, pra- |
cą i staraniem. Dzieli z wami tę gor-
liwość i staranie płeć, przeznaczona|
z przyrodzenia na pociechę cierpiących,

"na osłodzenie dolegliwości, na opieko-
wanie się niemowlęstwem, starością i
chorobą. Znakomity twierdzenia mego
dowod w świeżym przykładzie tych, któ- |
re użyczonych sobie, od przyrodzenia |
1 sztuki, talentow, z poświęceniem cza-
su, i podjęciem niemałego trudu, na
dobro ludzkości użyły. Oklask powsze-
chny oddał hołd sprawiedliwy talentom,

-

jja go dziś sercom ich niosę. To słodziło
|pracę, to kierowalo zamiarem, niech
| więc odbiera nagrodę w tysiącznćm bło-
gosławieństwie , wsparcie mieć z niego
mających, a których ,ja jestem tylko

| tłumaczem (h).
Łączmy wszyscy wspólne usiłowania,

pracę i ofiary, a postępując mężnie
w rozpoczętey szczęśliwie posłudze dla
cierpiącey ludzkości,niezrażeni żadne-
mi trudnościami, przekonamy zawis-
nych , że ludzkość i dobroczynńiość jest
u nas powszechną i narodową cnotą, i
nie zawiedziemy chlubnego o Słowianach
zdania, że ozdobieni wszystkiemi cno-
tami, mianowicie wspaniałością celują.
 

PRzy tey mowie pomieszczony Re-
'skrypt nayjaśnieyszego IMPERATORA
do ś. p. Biskupa, dany 14 lutego 1808
roku w Petersburgu, tudzież przy-
chodi rozchod kassy Towarzystwa i 0so-
bno wydziału jego trzeciego, do 1 sty-
cznia 1808 roku.

Dalsze pisma drukowane, są następujące:

2. Ustawy Towarzystwa Dobroczyn-
ności, uchwalone roku 1807 dnia 5 gru-
dnia, a.drukowane roku 1808, in 8vo,
z listą urzędników i dalszych członków
Towarzystwa.

3. Organizacya instytutu wakcyna-
cyż założonego dnia 17 maja 1808 ro*
ku, w rocznicę urodzin doktora E. Jena
nera wynalazcy wakcyny. Wilno in 8v0.
W pierwszym punkcie tey organizacyi
powiedziano, że ten instytut miał być

  (h)) Wzmimkaokoncertach: amatorskieb,„które dawanebyły
na rzecz. kassy trzeciego wydziału '(R..)W

E
R
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częścią trzeciego wydziału towarzystwa
li zostawać pod dyrekcyą prezydenta
tegoż wydziału.

4. Discours prononcć lors de P instal
 łation de Iinstitut de Vaccination de
/ilna le 17 mai 1808, jour amniwersai-
re de la naissance du Docteur Edouard
Jenner, par Joseph Frank. Vilna 1808, Sy0.

9. Discours etc par H. Hleiman Dr.
etc. chef de © instilut dę vaccination. Fil.
mna 15080, 8vo,

Uwaga. Czynności tego instytutu, ró-
wnie jako 1 ustanie jego nieogłaszane.

6. Rachunek rocznyprzychodu iroż-
chodu kassy Towarzystwa Dobroczynno-
ści od 1 stycznia a808, do 1 stycznia
1809, im 4to. Przy tym rachunku jest
forma attestatów od opiekunów wyda-
wanych ubogim, żądającym wsparcia
od ['owarzystwa, a także ostrzeżenie
dla tychże ubogich.

7. Układ nowego ustanowienia Do-
broczynności pod nazwaniem instytytu
macierzyństwa, otworzony d. 7 listopada
a809: JVilno 1809 in Śvo. Instytut
ten nie exystuje, a nawet pierwiastko-
we jego działania, jeśli jakie były, nie-
ogłaszane. Dałby Bóg, ażeby zamiar
tak piękny, mógł się odnowić z lepszym
skutkiem. Wedle wyrazów ustanowie-
nia, należeć miał do wydziału trze-
ciego.

5. Rachunek roczny przychodu iroz-
chodu kaśsy lowarzystwa Wilens. Do-
broczynności, od dnia 1 stycznia 1809,
do dnia tegoż 1810, in 4to, arkusz jeden

9. IFiadomość o stanie lowarzystwa
Dobroczynności w Wilnie; o jego fun-

duszach, urządzeniach i czynnościach,

aż do dnia a miesiąca stycznia 1615 ro-  

ku, in śto, arkuszjeden. W. pismie tćm,
którego autorem był P. Kulikiewicz, o-
woczesny sekretarz 'owarzystwa, na-
pomknięte są szczegóły , ściągające się
nietylko do stanu obecnego, ale i do
jego historyi: co oboje dokładniey za-
częto wyłuszczać i ogłaszać od roku 1817,
w pismach P. Sekretarza Jundziłła, ni-
żey tu wymienionych.

10. Rachunek roczny przychodu i
rozchodu kassy Wileńskiego lowarzystwa
Dobroczynności, oddnia 1 stycznia 1816
roku do dnia ostatniego miesiąca gru*
dnia tegoż roku, z regestrów na posie-

dzeniach administracyynych, podług u-
stawy, w każdym miesiącu podawanych
i Konnotowanych, ułożony. in 4to, ar-
kusz jeden.

11. Ustawy Wileńskiego Towarzy-
stwa Dobroczynności. Vilno 1817 in śvo.
Jest to nowe wydanie pierwey ogłoszo-
nych ustaw, z przyłączeniem dwóch
reskryptow MONARSZYCH onaywyż-
szćm potwierdzeniu Towarzystwa da-
nych, z których jeden na imie guber-
natora wojennego litewskiego J.W. Rim-
skiego Korsakowa, a drugi na imieś. p.
Biskupa Kossakowskiego. Przyłączone
są także. dodatkowe ustawy uchwalone
50 maja 1817 roku i nowa lista urzę-
dników i członków Towarzystwa.

12..Posiedzenie publiczne Wileńskie-
go Towarzystwa Dobroczynności odbyte
w Wilnie dnia 16 grudnia 1817 roku.
Milno in 4śto arkuszy sześć. 'Tu zawar-
te są: 1) Głos Michała Ogińskiego lay-
nego Sowietnika i Senatora Państwa, Pre-
zydenta pierwszego wydziału Towarzy-

stwa, przy zagajeniu sessyi publiczney.
2) Mowa Jana Chodźki byłego Prezy-
denta 2giego departamentu mińskiego,
członka Towarzystwa, na teyże sessyi mia-



=
ozma

na; 5) Krótkie zdanie sprawy 2 czyn-
ności Wileńskiego Towarzystwa Dobro-
czynności, od roku 1811 do końca 1816,
czytane na publicznćm posiedzeniu to-
warzystwa dnia 16 grudnia 1817 roku,
rzez sekretarza tegożtewarzystwa lgna-

cego Jundzitła. "Fu wspomnione posie-
dzenie roku 1811 dnia 16 maja, i wia-
domość do roku 1810, drukowane nie
były, ale treść ich zawartą jest w zda-
niu sprawy, które niżey pod liczbą 18.
a dokładniey i zupełniey opisana w wia-
domości wymieniającey się niżey pod
liczbą 15. | !

15. Posiedzeniepubliczne wileńskiego to-
warzystwa Dobroczynności odbyte w VFil.
nie dnia 29 września 1818 rocku. Milno
1816 in śto stronic 19. 'Tuzawarte są:
1) Głos Michała Ogińskiego taynćgo so-
wietnika i senatora państwa , prezyden-

ta pierwszego wydziału Towarzystwa Do-
broczynnościprzy zagajeniu sessyi; 2)Zda-
nie sprawy zczynności Wileńskiego To-
warzystwa Dobroczynności, z roku 1817,
czytane przez sekretarza tegoż Towa-
rzystwa lgnacego Jundzilła.

14. Instrukcya dla opiekunów ubo-
gich Wileńskiego Towcrzystwa Dobrc-
czynności; uchwalona 8 sierpnia 1817
roku. Kart 10 in 8Yo.

15. IFViadomość o czynnościach PVi-
leńskiego Towarzystwa Dobroczynności,
ed czasu jego ustanowienia do dnia 1
stycznia 1819 roku, przez sekretarza
towarzystwa 4dgnacego Jundziłła ułożo-
na. JMVilnoa1819 in śtostronic 27. Wia-
domość ta, w tłumaczeniu rossyyskićm
pomieszczoną jest w peryodycznćm pi-
śmie wychodzącćm w Petersburgu, pod
tytułem: stypuaxb Umrepamopcxaro ue-
AOBBKoaroÓuBaro oÓnieCriBa, m34aBaC-

Dzieje Dobrocz, rok 1820. styczeń;

|

ubrli Komamemow» ouaro ro yteA0f Y4-
cemm.  Uacmb IX. N. VIL VIII.

Zdanie sprawy za rok 181g .spo-
dziewamy się mieć sobie udzielone, i po-
mieścimy je w Iziejach w całóm brzmie-
niu; z czego czytelnicy naylepiey po.
znają staą obecny towarzystwa i jego
domu.
 

SZKOŁA WZAJEMNEGO UCZENIA, W domu

Towarzystwa Dobroczynności IVileńm
skiego.

Dla dzieci ubogich i sierot, znaydu-
jących się w domu Towarzystwa, za-
wsze dawana była nauka , stanowi ich
przyzwoita. MY szkołce tćy od dnia 2
sierpnia 1819 roku zaprowadzona zo-
stała metoda wzajemnego uczenia,ida-
jesię nauka w godzinach rannych dla
chłopców, a dla dziewcząt po południu,
równie dla mieszkających w domu, jak
i dla przychodzących z miasta bezpła-
tnie. O szcaególach tego zaprowadze-
nia, które jest pierwszym w naszych
stronach przykładem, z dokładnością
poźniey doniesiemy.

-

 

8

KROTKA HISTORYA ZGROMADZENIA SIOSTR MAa
RIAE VITAE, napisana przezjednę Mary-
 awitkę. .

ZiamiaR pisania historyi swojego zgro-
madzenia , jest nader trudny i nawet.
niebezpieczny. Mówić o sobie a stron-
nością nieuwodzić się, jest to obowią”
zek dziejopisa. Odkrywając więc dro-
gi dotąd niewiadome, jakiemi szło to-
warzystwo opisujące się, do swego wzro- stu, potrzeba, ibłędne jego ukazać ścież-
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ki, jeśli się wnie zaciekało;wzmieniać
osoby związek z nićm mające, wypada
rzetelny obraz ich rysować; zdarzenia
prawie spółczesne wykazując , należy |
nie taić okoliczności czynów, a te stać
się mogą zawadą dalszych zamiarów; wy-

świecając, co się niedawno stało,i co się
w przytomnym czasie dzieje,musi się
wydać cały zakres, icel dzieł, i ustawy,
które się przedsiebiorą. Przypadki i
odmiany, pomyślność1 nieszczęście, 0-
myłkiii chwalebne usiłowania malować
powinna historya we własney barwie.

. Słowem, prawda jest jey dusżą: opo-
wiadać nie wszystko, jest nic nie mó-
wić. 'Te trudności niech obarczają in-
nych , moja historya od tego będzie wol-
ną. Zgromadzenia mego grunt osadzo-
ny na prostocie,otwartości i ubóztwie;
opiszę więc istotę: inaczeybym nie za
swe brała się rzemiosło.  Jestto zgro-
madzenie nadto nowe, maluczkie iżeń
skie : nie potrzebuję mu pochlebiać. Sa-
mie wierne przywiodę wiadomości, któ-
re albo na pismie mam w ręku, albo
z ustnego siostr, od początku zakładu
żyjących, opowiadania, czerpałam, albo
się z przytomnych zdarzeńwyciągnęły.
Do tego krótkość, którą zamierzam, nie
pozwoli mi zaciekać się w uboczne 0-
pisy „, a duch samolubstwa nie może mna
rządzić,gdyż zapał chluby próżney nie
ma tammieysca , gdzie się więcey nie-
szczęść, niż pomyślności okazuje. Sło-|
wem: rzetelność kierować będzie słabćm|
piórem„, w pisaniu tey historyi sióstr
moich , którą rozpoczynam.

Założycielem pierwszym zgromadze-
nia Siostr Maryawitek był X. Józef Ste-
fan Furczynowicz kanonik piltyński,
wprzód w Dzięciole, poźniey ś. Stefana
w Wilnie, pleban. Zjakich pobudek, ja-

| rosło;
wszechne zyskało zadowolenie i szacu-

 

kiemi środkami, jaką pomocą, to się
zgromadzenie zawiązało, utrzymało i

czćm się, trudni , przez co po-

nek , nakoniec w jakim jest dziś stanie, '
z tego krótkiego pisma postrzeże czy-
telmik; uzna palec Boży i powie: od
Pana, to się stało , i jest Ron w 0-
czach naszych.
Wspomniony kanonik 'Turczynowicz,

przy schyłku wiekuX VII,urodzony w Li-
twie, ze szlachetnych , ale niebogatych
rodziców , wybrał sobie stan duchowny,
i świętość powołania usprawiedliwił, sta-
wszy się wzorem kapłanów przez pobo-
żność, miłosierdzie i gorliwość,miano-
wicie w nawracaniu Zydów, czemu się
cały poświęcił. Pałając bowiem żądzą
przywiedzenia tego narodu do prawdzi-
wego w wierze oświecenia , tak umiał
serca ich skłaniać ku sobie, już przez
łagodną namowę, naukę iradę, już nay-
|więcey przez dzieła dobroczynne , iż rę-
ką własną więcey pięciuset w różnych
ochrzcił mieyscach , którym, nie tylko
światło ukazał ewangeliczne, lecz ka-

| żdemu sposób życia obmyślići swą opie-
jką każdego zaszczycić starając się, ża-
| dnego z nawróconych albo do apostazyi,
albo do żalu za porzucenie oyczystych
błędów nie dopuścił. W rzeczy samey,
|jest prawie niepodobieństwo skłonić do-
|brych obyczajów Izraelitę do odmiany
swey religii, bez ukazania mu w nowey
lepszego bytu, i bez uprzedzonego ob-
myślenia ważney pomocy w swieżćm
stanu swojego położeniu, po starganiu
wszelkich związków, jakie go kojarzyły,
nietylko zwłasną rodziną, ale z całym
nawet tym narodem , ktory samo obco-
wanie z takim człowiekiem za naywię-
kszą poczytuje hańbę:
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Szczupłość fanduszu kładła tamę do
obfitszego plonu w tym Turczynowicza

zapale: słabe zasiłki z dobroczynnych

przez niego wyżebranych jałmużn, nie

mogły odpowiedzieć potrzebom jego pro-

zelitów , a wycienczone źródła małych

dochodów , pozbawiały sposobności tylą

ich łaskami obdarzać, ile na początku

sypał. Jeszcze wówczas niewierzono
aby było potrzebą słabość ludzi podpie-

rać czynami miłosierdzia w powołaniu

Bozkićm. Polska nie umiała zastanawiać

się nad tćm, aby liczny lud izraelski, na

jey ziemi osiadły, i potćm czoła pospól-

stwa chrześcijańskiego karmiący się , u-
czynić użytecznym krajowcem , a jako
rodaka zbliżyć przez przyjęcie religii do
miłości oyczyzny.

Wzniosł się nad spółczesne mniema-

nie mąż Boży. Kochał oyczyznę, igor-

liwością pałał wiary. Przewidywał dła

obu niemałe, z tego opowiadania Chrzstu
+

ś. pożytki, poymował kraju i religii

z ńeofitów wygody; daleki od fanaty--
zmu isamolubstwa, ginął , iż tak rzekę,
w myśli swojey , nie upatrując środka do

wsparcia pomnażających się prozelitów,
bez czego znał doskonale . niemożność
uiszczenia swego wielkiego przedsiew zię-
cia. |

_ W tamtym czasie niemiano wyobra-
żenia o londyńskich w tym celu, ani na-

wet o teraźnieyszych dobroczynnych to-

warzystwach,.które po upłynionym wie-

ku ledwo się dały poznać w Litwie, przez

swe chwalebne zamiary. Bractwo mi-

łosierdzia od dobrego Skargi wynale-

zione, słabe w Krakowie miało naśla-|

dowanie ; nasze załeżały na pewnym ro-
dzaju modlitew, i zbiorze, używanym na

nietrwałą ozdobę obrazu, łub na par-
tykularne nadużycie ich starszyny. Zwy-  

czay kształcenia coraz nowych zakonów
ustał, kiedy się zdawało , iż nic nie może
być doskonalszego, nad te towarzystwa,
które S$. Wincenty a Paulo i Jan de
Deo dla posługi chorych w południo-
wych Europy krajach osnowali, iktóre
ledwo tylko w Warszawie poczęły się
ukazywać.

Błąkał się więc oyciec nasz duchowny
w swych namysłach, jakiegoby się miał
chwycić sposobu dla dóyścia do swego
zamiaru: a nie ufając usilności, jaką do
tego czynił, tak mocne, już przez usta-
wiczne modły i umartwienia; już przez.
rozmowy z ludźmi mądrymi i pobo-
żnymi, w duszy swey wyrył o tym przed-

miocie wyobrażenie: że się mu, czyto
przez sen, czy przez natężone myśle-

nie zdawało, iż widział postać , odkry-

wającą osnowę tego zgromadzenia, która
ceł jego doskonaley miała uskutecznić,
niż go on sobie wystawił wswoim za-
miarze.

"Tćm ucieszony, udaje się do rady X.

Barszcza, znakomitego w rządzeniu su-

mienia spowiednika, którego wzmocnio-

ny zdaniem, jął się do założenia kongre-
gacyi, któreyby nayważnieyszym było

końcem, zbierać nawróconych przez się

lub przez inne osoby Izraelitów; pra=
wideł wiary uczyć; sposobić do chrzstu;
i dawać naypewnieysze środki do dal-
szego życia, a choćby własną pracą ży-
wić i wspierać. |

Na ten więc koniec tworzy konfra-
terniją,w swem ją ubogićm ś. Stefana osa-

dza probostwie, i dzieło zbawienne roz-

oczyna. Zaraz męzkie zgromadzenie
zdało się fundatorowi nieprzydatnóćm;dla
tego zaniedbane zostało; lecz płci żeń-

skiey w tak doskonałe nagle urosło, iż

|nieźmierne trudów jego dały się widzieć
4”
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pożytki. Liczba neofitek w Wilnie, po-
spolicie pracą rąk, nowych Turczynowi-
cza zwolennic, i wyżebraną przez nie
jałmużną żywionych lub zasilanych;
przyzwoitą nauką religii, czytania, pi-
sania i różnych robot , ćwiczonych; zna-
lezieniem poźniey służby lub mieysca;
postanowieniem w stan małżeński, upla-
cowaniem w domach możnych na opiekę;
nakoniec przyjęciem, mających powo-
łanie, do kongregacyt, zachęcona; tak
się widocznie powiększała i uderzała
wszystkim w oczy, iż nietylko w tćm
stołecznćm mieście,lecz i po innych w Li-
twie, to się towarzystwo zawiązywać,
i podobneż z nawrócenia pożytki dła
oyczyzny ikościoła ciągnąć poczęło.

Niespracowany w swym. zarniarze
ten dobry kapłan, gdy dostrzegł , iż je-
szcze nie dokonał rądy spowiednika; 1
zważył, że takainkorporacya traciłaby
w tamtyma czasie zaletę, gdyby służąe
religii nie nosiła postaci duchowney; al-
bowiem gdzie idzie o skłonienie do wiary
iw przyjętey utwierdzenie, tam stan
kościelnego nauczyciela dodaje słowom
ważności , postanowił: aby jego kongre-
gacyi siostry suknią przyjęły ZAKON:

Przepisał zatóm pewny sposobŻycia;
dał regułę.stosowną do powołania; do-
mom. przyswoiłkształt klasztorów; o-
dział swe uczenice w jednostayny, bardzo

przystoyny, popielaty habit, rozpostrze-
nił ich zakładu zakres do „obowiązków
wychowywania sierół i ćwiczeniawna-
ukach panienek ubogich , i nazwał je
imieniem Siostr Mariae Fitae: od czego
dotąd Maryawitkami ich mianują: mia-

'sto zaś obszernych ustaw, przeznaczył

im za prawidło, powtarzane od siebie
ustawicznie słowa; K/auzura: w sercu.

Klasztor : świat cały, Cel pracy : nawró-  

cenie, nauka , i miłosierdzie. Plac zaba:
wy: każda żydowska karczma. Reguła:
kochać Boga i bliźniego. Koniec: jeden
Pasterz i jedna Owczarnia. Fundusz:
w niebie. Hasło: imie Panny Maryi. "Te
maxymy były napisane i są dotąd na
sercu każdey siostry naszey.

"Tuby mi należało wypisać przynay-
mniey ważnieysze nauki, jakiemi nasz
oyciee fundator napełnił swą ustawę;
jakie zawarł w listach do swych córek pi-
sanych; jakie nakonice utrzymują je
w duchu pierwiastkowego zapału; lecz
przedsiewzięta krótkość odwołuje mię od
powtarzania zbawiennych rad naszego
mistrza, utrzymujących zwolennicejego
na drodze pobożności i przywiązania do
swey wokacyi: przystępuję zatćm do
opisania dalszych zdarzeń, które osno-
wanie tego zgromadzenia utwierdziły.

Tak obfite, jaż we względzie nawró-
cenia i wsparcia Izraelitek, już w przed-
miocie wychowania młodzieży , to nowe
zgromadzenie, prac swych kościoiowi i
krajowi przyniosło owoce, iż niemi u-
cieszeni biskupi: wileński Zienkowicz,
łucki Kobielski , żmudzki Łopaciński i
Puzyna inflantski, pasterskiemi listami,
w różnych datach wydanemi, je utwier-
dzili, zaszczytnie Maryawitki dyecezyom
swym zalecili, itak wielkiemi pochwa-
łami uwielbili fundatora , iż on tą łaska-
wością pasterzów kościoła zagrzany, nie-
tylko w Wilnie r. 1757 wprowadze-
nie publiczne doszpitala $. Łazarza od
biskupa jemu danego uczynił; złożonym
od wielu dobroczyńców funduszem ubo-
gacił; za kolebkę swemu zakładowi ta
mieyscę wybrał; i od Oyca ś. wtenczas-

panującego Benedykta XLV, approbacyą
iodpusty wyjednał; lecz tómi krokami
po różnych województwach w Litwie

=
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"to swoje institutum rozszerzał; klaszto-
ry zakładał, i je nawiedzał; siostry
przyymował;, dawał im naukę; nakoniee
ogólny rząd nad niemi poruczył swojey
naypierwszey uczenicy,naydoskonalszey
w naśladowaniu jego celu i prawie wpół-
fundatorce, Anieli z Czyżów Potemki-|
nowey (wdowie po zmarłym majorze
woysk ros. Potemkinie, pokrewnym o-
wego wielkiego Potemkina , Tauryckie-
go, xiążęcia rzymskiego imperium i feld-
marszałka) i ją przełożoną zgromadze-
nia i wizytatorką mianował; a tak licznie
pomnożył i tak znakomite ukazał swo-
jego zaprowadzenia zasługi, iż publi-

czność ubiegała się czynić Maryawit-
kom dary, świadczyć im dobrodzicystwa   i dawać wszędzie protekcyą, gdzie tyl-
ko wymagały okoliczności ku ich po-
żytkowilub sławie. ©

Było już w Litwie 17 klasztorów, a
mianowicie: 1szy w Wilnie, 2gi we Mści-
sławiu, 5ci w Mińsku, 4ty w Kownie,
5ty w Słonimie, óty w Połocku, 7my
w Orszy, my w Krożach, gty w Ho-
łowczynie,1oty wWitebsku,11ty w Gro-
dnie, 1ety w Nowogródku, 15ty w Woł-
kowysku, 14ty w Mozyrzu, r5ty w Piń-
sku, 16Ły w Cholopieniczach, 17ty w Bo-
bruysku: których uposażenie, prócz pa-
cowskiego w Hołowczynie , gdzie prze-
znaczona była annnata; mozyrskiego i
słonimskiego, gdzie od szczupłey sumfmy
dochodził procent: tćm się pospolicie
ograniczało , iż fundator darował plac
i dom na nim mały, w którym mieszka-
jąc siostry jałmużną i pracą rąk, nie-
tylko się same żywiły, ale się tćm dzie-
Miły, stanowiąc los nowo nawróconych
Zydówek, karmiąc sieroty i ucząc ubo-
gie panienki.  Tym torem postępując pieryysze ma-

tki nasze Maryawitki, gdy się tak uży-
tecznćmi trudnią zamiarami więcey lat
trzydziestu; gdy skromnością nad inne
celują; gdy przystoynćm życiem i po-
boźnością przyświecając, dają rzadkie
do cnoty zachęcenie; gdy tak wielu ku
sobie nęcą serca, iż więcey 60 osób
w swćm zgromadzeniu, a 400 z górą ne-
ofitek nawróconych , żywionych i opa-
trzonych liczą: gdy nakoniec sława
po całey się Litwie rozehodzi; powstaje
wówczas przeciw nim zazdrość hintry-
ga, pierwsza temi chwalebnemi dzie-
łami ocucona, a druga zalotnica czy-
nów zbawiennych, wylęgniona w sercach
ludzi podłych, niesłychane wzniecają
prześladowanie.

Zydzi, postrzegająccoraz pomnaża-
jącąsię stratę przez wyrwanie posługą
Maryawitex z ich łona tyle ofiar mi-
łych Bogu i pozyskanych oyczyźnie,
znaleźli środek ujęcia źle myślących
do zniszczenia oręża, który przeciw nim
walczył. Nie śmiano tey przyczyny kłaść
za hasło zawziętey przeciw Maryawit-
kom woyny. Szukano pozoru i znale-
ziono go w skardze jakoby konwentów .
mendicantium, że im kwestę tamują, o-
raz w urazie mniszek , żesię na. wzór
ich odziewają, nie będąc zakonem lecz
tylko kongregacyą. "Tę maskę wzią-
wszy nieprzyjaciele nasi, a żydowskie-
go plemienia opiekunowie, groźnie wy-
stępują, rozwijając żwawy w wileńskim
konsystorzu proceder.

Zapozwany Turczynowicz, iż śmiał
przeciw zakazowi Soboru ;,Trydentyn-
skiego nowy zakon fundować: że kwe-
starzom czynił w zebraniu jałmażny
przeszkodę; i że jakoby gwałtem wa-
ży się chrzcić żydówki; przeciw tym
skargom, i przeciw wyniesioney żało-

N
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bie, stanąwszy przed sądem ducho-,
wnym, tłumaczyłsię, iż jego zakład
Żadnemu zakonowi krzywdy nie czyni:
dobrowolne bowiem dary są własnością
dających, a nie winą żebrzących ; iż
jego zwolennice honor anie hańbę przy-
noszą habitowi mniszek; iż on nie klau-
stralny zakon ale kongregacyą na wzór

_/siostr miłosiernych założył , która nie
publiczną ale tylko prywatną , od wo-
l własney ślubującychi.od rozwiąza-
nia spowiedników ibiskupów dependu-
jącą ;czyni professyą, a stąd żadney
w niey siostry niechętney nie masz. /Ma-
ryawitka, mówił on, wtenczas prawdzi-
wa, gdy leży na marach, albowiem wy-
„stępna w naymnieyszym punkcie, by-
wa oddalaną, a nieukontentowana w ka-
żdym momencie może się sama oddalić.
Ukazywał swojego zgromadzenia ubó-
ztwo, które politowanie jednać powin-
no: albowiem Maryawitki żadnych pra-
wie funduszow nie posiadając, nie tylko
same z pracy rąk swoich żyją, ale nią
i drugich wspomagają. Jawnie prze-
świadezał, że żadna neofitka nigdy do
opuszczenia żydowskiego niedowiarstwa
nie była przymuszona: bo ani jedna
z tych, które jego duchowne córki na-
wróciły, albo którym dawały naukę,
nie dopuściła się odstępstwa wiary. U-
siłował przekonać, iż przystoi na zwierz-
chność duchowną, aby przykłady świat
budujące uwieczniała , i ochraniała od
napaści , nie zaś je prześladowała. Lu-
bo temi i tym podobnemi przyczyna-
mi bronił swego instytutu; nieprzy-
jaciele atoli jego, żydowską wsparci po-
mocą, otrzymali w konsystorzu zwy-
cięztwo.

Stanął dekret kasujący kongrega-
cyą Maryawitek, a fundator cenzurą  

kościelną obłożony został. Tuby mina.
leżało przywieść niektóre wyrazy, i
powody zniszczenia naszego zgromadze.
nia, w rzeczonym wyroku utnieszczo-
ne, któreby wykazały wymuszone prze-
ciw słuszności zdanie sędziów, od ca.
łey publiczności za istotne prześlado-
wanie przyjęte; lecz nauczona ślepego
uszanowania ku władzom duchownym,
milczenie o szczegółach tćy niesprawie-
dliwości zachowuję: dość powiedzieć,
iż się stało podług woli nieprzyjaciół
naszych.
W skutek bowiem tegą dekretu, od

którego acz Turczynowicz, zaniosł do

nuncyatury appellacyą , słuchanym je=
dnakże z tych, co i w konsystorzu pobu-
dek nie był. Nastąpiło straszne prze-
śladowanie zwolennic jego. WWygnane
prawie ze wszystkich w Litwie klaszto-
rów, szukały schronienia, gdzie miecz
zemsty dosięgnąć ich nie mógł. Wła.
śnie wówczas odpadła od wileńskiey
dyecezyi Białoruska kraina, gdzie siedm
domów naszych znaydowało się, któ-
rym rzeczony dekret nie mógł zagra-
żać. Piński należał do biskupa łuckie-
go; w Słonimie bogoboyny Domański,
w Mozyrzu możny Jeleński fundatoro-
wie; w Mińsku różni panowie powagą
swą zasłaniali klientki, a z Bobruyska
wygnane, xiąże Radziwiłł w Hłusku o-
sądził. Tak rozproszone, kupiły się
gdzie mogły pod skrzydła. silnych o-
brońców, a znalazłszy przytułek, ani
na moment wykonania swego powoła.
nia nie odstępowały: owszem , jak zło-
to pod młotem i w ogniu nabywa ce-
ny i połoru, tak ich świętość obycza-
jow w nieszczęściu jaśnieysze wydawa.
ła promienie, a zapał dotrwania wcier-
pliwości, sprawił, iż żadna z tego po-
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wodu nie zmieniła wokacyi , i wszyst.
kie tym silnieyszym gorzały ogniem
gorliwości w strzeżeniu swojey reguły,
im mocnieysze przeciw niey wymierza-
ły się pociski.

Jeden tylko prześladowany, osobi-|

ście nawet, fundator , nie mógł znieść
tego nieszczęścia. Niesprawiedliwość
sądu; tyle utraconych, z nawrócenia
żydów , dla kościoła i kraju pożytków;
cały wiek stargany na chwalebnych
zabiegach wniwecz obróconych; los
siostr postarzałych na użyteczney po-
słudze zostawiony bez opatrzenia, i przy-
wiązanie do obranego stanu przez taki
gwałt zawiedzione; nakoniecutrata ty-
lu dusz z niedowiarstwa żydowskiego
mogących się pozyskać, i zgubiona na-

dzieja utrzymania swego instytutu; sta-
wając mu koleyno na myśli, targały
czułe serce , do ciężkiey go przywio-

dły choroby, i wkrótce zbliżyły do bra-
my wieczności.

Widząc więc nadchodzący koniec ży-
cia, który miał być początkiem lepsze-
go, po odbytćm religiynćm do śmierci
przygotowaniu; nagle, podobną jak
przed 40 laty pocieszony myślą, przy-
wołuje dysponującego kapłana, i swe
zwolennice, których niemała liczba
zbiegłszy się wtenczas do Mińska, leża- |

tylko udanie się z prośbą do Rzymu, a-ła u stop swojego mistrza i oyca. Da-
je im błogosławieństwo, czyni oświad- |

ty podnieść i regulę approbować raczył.czenie, iż ani on, ani cała kongrega-

cya, lub z niey którakolwiek siostra,|
naymnieyszey niedopełnili winy , któ-
raby wartą była nie tylko tak srogiego

koniec powiedziawszy, iż przeczuwa,
że jego instytucya nietylko zgaszoną
nie będzie, lecz jeszcze znakomiciey od-

|pamnowa

nialey, i w końcu do powszechney je-
dności owczarni z Pasterzem stanie się
niepoślednićm narzędziem , w modłach
za swych nieprzyjacioł i ucałowaniu ran
Zbawiciela, zasnął w Panu 1775 roku,
zostawiwszy sieroty swe w nieutulonym
smutku i we łzach pogrążone. Pogrzeb
tego wielkiego męża będzie dowodem
jego świątobliwości. Każdy przytomny
uwielbiał cnoty, dziwił się heroicznym
dziełom i skutkom tak śmiałego zamia-
ru, modlił się jak do świętego całując
zwłoki czcigodne, nakoniec osypawszy
dobrodzieystwy córki jego duchowne,
uręczał im wsparcie i cieszył w utra-
pieniu.

Potemkinowa, zostawiona na czele
towarzyszek, udała się z Mińska do X.
Modzelewskiego, altarysty w Słonimie,
którego przy zgonie fundator miano-
wał swoim następcą i oycem zgroma-
dzenia pozostałego. "Ten czułym będąc
na los zwolennic swego przyjaciela i spo-
wiednika, z którym nayściśleyszym mi-
łości braterskiey związkiem , spólnym
nawracania żydów zamiarem i dobro.
czynnością ku Maryawitkom był skoja-
rzony; lubo przyjął łaskawie tę zacną
i pełną cnót i pobożności niewiastę; lecz
innego w, opłakanym jey kongrega-
cyi stanie nieznaydował sposobu, jak

by Oyciec $., dekret wspomnioney kassa-

Była to rada jedyna, ale trudna,
niepewna i prawie niepodobna; lecz
dla mężney białogłowy pokazała się nay-

prześladowania, ale ilekkiey kary; na- |dogodrieyszą i lekką do wykonania.
Bierze więc determinacyą, osobiście u-
dać się do apostolskiey stolicy; i skło-

niwszy kilka siostr podobnież jak ona żyje, liczniey urośnie, zajaśnieje wspa- stałych ji pobożnych | poruczywszy zo-
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stającesię rzeczonemu kapłanowi,jako ich
oycu, mimo naysilnieysze perswazye,
dąży do Włoch, i w kiłka miesięcy bez
znajomości obeych języków, bez podró-
Żnego zapasu i listownych zaleceń, o
żebranym chlebie przybywa z cztćrema
drogi swey towarzyszkami aż do same-
go Rzymu. Takie przedsiewzięcie po-
winno zadziwić , nieznających praw-
dziwey cnoty.

Nim się przysposobiły nasze piel-
grzymki do ułożenia suppliki i1 zyskania
audyencyi u Papieża; swoją skromno-
ścią , przykładnćm życiem, uprzeymo-
ścią złączoną z głęboką pokorą , i nie-
zmyśloną ale istotną pobożnością, tak
całego ludu rzymskiego na się obróci-
ły oczy, iż wprzód Oyciec ś. zaleconą
miał ich cnotę i niczem nieskalane o-
byczaje, nim się dowiedział o przyczy-
nie ich przybycia: owszem, słysząc za-
szczytne od nayważnieyszych osób swe-
go dworu pochwały ich świętego zacho-
wania się, sam je do siebie przyzwać, wie-
le o sposobie życia, celu powołania, za-
bawach, edukacyi ubogich, imstrukcyi,
nawróceniu i wsparciu żydówek, a na-
wet o położeniu owczasowćm oyczy-
zny naszey, z nimi kilkakrotnie rozma-
wiać, 1 nakoniec na podaną prośbę list
czyli breve do biskupa wileńskiego Xię-
cia Massalskiego z kaneellaryi swey wy-
dać raczył, w którym, pochwaliwszy
ich kilko-miesięczne sprawowanie się
w Rzymie, i przychylność do ś. Stoli-
cy, polskiemu narodowi zwyczayną, nie
tylko powołanie ich, cel zgromadzenia, i
całą ustawę approbował; lecz jak naymo-
cniey zalecił biskupowi, iżby powracają-
ce do oyczyzny łaskawie przyjął,
swą "szczególną wziął opiekę i od wszel.
kiego bronił prześladowaniai krzywdy.

pod  

Tak mocnym uzbrojona puklerzem,
to jest niosąc brcve Klemensa XIV,
dążyła spieszno napowrót do Litwy,
Potemkinowa, uradowana, iż miecz na
zniszczenie: swego institutu zaostrzony,
w ręku swych nieprzyjacioł skruszyć
podoła; lecz nim stanęła na oyczystey zie-
mi, dwie jey towarzyszki znużone po-
dróżą, w Niemczech, trzecia w Często-
chowie, dług śmiertelności wypłaciły,
czwarta w kilka miesięcy po ich do
Słonima przybyciu umarła; sama tyl-
ko wizytatorka z X. Modzelewskim,
w ręku biskupa papiezkie złożywszy
pismo, w wielkie zadziwienie wszyst-
kich w Wilnie wprawiła, iż pomimo
słąbość płci swojey, ubóztwa i małą na-
ukę, tak ważne dzieło, nietylko na
dobrym postawiia stopniu, lecz jeszcze
swoją kongregacyą nazawsze ustaliła,
przez utwierdzenie tego Papieża, któ-
ry mało co przed tóćm, uczony i możny
zakon skasował. Każdy uznawał wtćm
cud Opatrzności, iż wybrała malucz-
kich do ogłoszenia jey ożywiającey mo-
cy i opieki, które nie mnieyszemi się
okazały w dalszćm tegoż zgromadzema
zachowaniu i wzroście.

Nie znalazla Potemkinowa, ani tey
liczby siostr swoich; ani tego porząd-
ku, jaki przed dwóma laty zostawiła
w Litwie w pozostałych szczątkach kla-
sztorów naszych. Jedne obciążone laty
i pracą, drugie ściśnione niepomyślno-
ścią zgromadzenia i smutkiem z nie-
wiadomego losu i zdrowia matki prze-
łożoney, inne ścigane od prześladow-
ców nie mogąc ich wytrzymać napaści,
poszły po zapłatę swego cierpienia do
"wieczności; niektóre zaś albo nagnane

od zwierzchności duchowney, wstąpić
musiały do klaustralnych zakonnic, 0-
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płakując przymus ićh powołaniu do_,
mierzony, albo unikając goniącey za so-|
bą przemocy, uciekały do Białey-ru-
si, gdzie Katarzyna wielka , żadnych
w duchowieństwie odmian nie przyy-
mując, nietylko Maryawitki przy swo.
jey exystencyi zachować, nowemu tam
od siebie fundowanemu biskupowi roz-
kazala, nie naruszając ich reguły ifun-
duszów; lecz nadto widząc, jako wiel-
komyślna i przezorna Pani, użytecz-
ność siotr linstitucyi doskonałość, kla-
sztorowi połockiemu przeznaczyła na
sustentacyą ziemski majątek i przez
reskrypt do gubernatora, generała Kre-|
czelnikowa, oddać w posiadanie wieczne
zaleciła. WY klasztorach zaś litewskich,
po dwie tylko siotry, w Pińsku, Mo-
zyrzu i Mińsku , jednę w Hłusku, a
trzy w Słonimie , Potemkinowa zna-
Jazła.. Reszta klasztorów albo poszły|
na łup tym, cosię do naszey przykła-
dali zguby, ałbo przedane, dostały się
w ręce Zydom, którym czyniły Mary-
awitki zbawienną posługę w przypro-
wadzaniu ich do prawdziwego światła:
stąd poszło, iż chociaż xiąże Massal.
ski, otrzymawszy papiezki rozkaz, żą-
dał go uiścić nawet w powróceniu kla-
sztorów, nie było jednak sposobu albo
je od nowych właściciełów pozyskać,
albo pozyskane tak małą siostr liczbą
zamieszkać. Jeden tylko wileński kla-
sztor, złupiony i ogołocony ze wszyst-
kiego, do pierwszych powrócił dziedzi-
czek, w którym, sprowadzona z Białey
rusi, w dzieciństwie swćm od funda_

tora obleczona, a ztąd jemu bardzo
miła, siostra Jankowska, na przełożeń.
stwie osadzoną zostala. Jak zaś onaten
dom dźwignęła; jak go udoskonaliła,
jak różnemi funduszaini i maiłościwym

Dzieje Dobrocz, rąk 1820. styczeń;

 

 

darem Nayjaśnieyszego Cesarza: ubo-
gaciła ; jak mnogie w edukacyi sierot
i ubogich panienek, w instrukcyj neo-
litek i w polepszeniu ich łosu ńtwo.
rzyła zakłady; jak nakoniec w obszer-
ne mury, place, i dochody opatrzy<
wszy, więcey 40 lat nim chwalebnie
dotąd rządzi; dłuższyby opis, z na-
ruszeniem jey pokory, te karty moje-
go pisma zajął, niżeli jego szczupłość
pozwala. Pamiątkę tak zacney siostry
naszey, poźnieyszemu do uświetnienia
czasowi zostawiam. Niech ją. dosko-
nalsze uwielbia pióro; jasię zwracam
do tego nieszczęśliwego momentu, kie-
dy los okrutny wydarł nam przez śmierć
w roku 1786 zdaczoną, naydroższą miat-
kę, całego zgromadzenia przełożoną i
wizytatorkę, nigdy dosyć nie odżało-
waną Potemkinową.

Jakich przymiotow, cnot, zasług i
męztwa, była ta heroina; jak wysoką
rodowitością i połączeniem się z do-
mem w. świecie znanym jaśniała; jak
kochała swą kongregacyą, którą mądrze
rządziła; jak czuła nad jey upadkiem,
z dziwnego jey zapału, gorliwości i
poświęcenia się widno: a jak świątobli-
wie żyła, tak krótka jey niemoc, ni.
komu przykrą nie była, zgon zaś po-
bożny , niewypowiedzianym smutkiem
serca siostr wszystkich napełnił, Póki
trwać ma (jaksię spodziewać należy,
zawsze) instytut Maryawitek, póty one
święcić pamiątki dnia, w którym o-
trzymała ta matka nasza w Rzymie po-
twierdzenie reguły swojey , nie przesta-
ną, i póty drogie imie Potemkinowey A-
nieli w modłach i w sercu jey córek
duchownych nie zgaśnie; albowiem, I
bo nam u:narła, i ze łzami się wspo
na; niewątpiiwie żyje w Bogu, iw"
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bie za swóm się wstawia zgromadze-
niem, w jego ufającćem Opatrzności,
którey łaski co raz nowe dadzą się wi-
dzieć.

Osierociale Maryawitki,wjednym
jeszcze X. Modzelewskimwidziały swe-

go zwierzchnikai oyca, lecz i ten nie
dlugo był ich opiekunem; gdyż ciągłą
zniszczony niemocą, zapisawszy cały
swóy ubogi majątek słonimskiemu kla-

 sztorowi, w kilka lat, przeniosłsię na
lepszy: żywot, w którym niechybnie zo-
stał domieszczony za swe nieskażone

„żadną złą skłonnością Życie, za stałą
pobożność, i gorącą usilność w służbie
Bożey, oraz za pragnienie chwały Źba-
wiciela we wszystkićm , a mianowicie

© w pozyskaniu dlachrześcijaństwa Żydów,
na coani trudów, ani kosztu nie szczę.
dził. Szkoda straty męża w wieku
nieprzestarzałym, przykładu tak pię-
knego w kapłanie, nie dla siebie i swey
rodziny, ale dla biednych i swego po-
wołania, żyjącego. Niemniey ukołóać
nam trzeba, że zą swego Życia, nię
starał się o wybor Maryawitkom ogól-
ney ich przełożoney wizytatorki, po
śmierci pierwszey, i że za przykładem
fandatora nienaznaczył im oyca, któ-
ryby się zatrudniał ich losem.

Zostały więc bez ogólnego steru
w swym rządzie. Każdy klasztor za-
czął się sam sobą prowadzić. Nie by.
ło, ktoby starsze naznaczał: i kto-
by trzymał dyrekcyą całego zgromadze-
nia. WWkradały się nadużycia; wyła-
manie się z karności i posłuszeństwa.
Przywłaszczanie własności, obce wpły-
wy, zabiegi o przełożeństwo i miey-
sca, dały się widzieć: słowem , zgasła
stałość i mądrość rządu. Władza dy-
ecezalna, którą czcuny, i którey ni-

gdy w niczćóm chybić nie ważymy się,
albo zbyt odległa, albo niewchodząca
w nasze ustawy 1 zwyczaje, nie mo-
glasię przyczynić do porządku, bliż-
szego wewnętrznego czuwania, i co-
dzienney pilności, które bez przełożo.
ney wizytatorki ustały.

| Wpośród tey anarchii, sama O.
patrzność strzedz nas raczyła, iż żadnem
się zgorszeniem zgromadzenie nie spla-
"miło, ani zaniechało powołania swego.
Zawsze, i w każdćm miejscu zatru-
dniano się instrukcyą , i losem nawró-
conych Żydówek: zawsze dawano nau.
kę ubogim pannom: zawsze skromno-
ści i chiześciańskieh obyczajów przy-
kład w sposobie życia, i obeyściusię
ze świeckiemi, był w nich czczony: sło-
wem, zawsze Maryawitki Bogu ibli-
źniemu dobrze służyły, aczkolwiek
w niektórych chybiały regułach: lecz
i ten niedostatek został poprawionym.
"Taż sama dobrotliwa Opatrzność, któ.
ra nad niemi czuwała, podała okoliczność
do urządzenia, skupienia się w jedno
ciało, i do wzrostu tego zgromadzenia.

- Gdy wtak krytycznym, jak się 'rze-

kło, były stanie nie tylko litewskie (wi-
leński wyłączywszy) lecz i.białoruskie
klasztory; gdy liczba siostr w pierw-
szych, łedwo ro przechodziła, a w po-
ślednich 50 nie dosięgała; gdy ukazy no..
wo wydane zdawały się tamować.wszel-
kie nadzieje prozelityzmu z narodu ży-
|dowskiego do naszey religii; gdy nie.
dostatek siostr nie pozwalał dostarczać
zdatnych nauczycielek do edukacyi pa-.
nien; wtedy,kościołów katolickich w Ros-
syi naczelnik, metropolita Siestrzence-
wicz Bohusz, troskliwy zawsze o uży-
teczność dła kraju wszystkich klasztor. nych zgromadzeń, przewidując, ażeby -
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niemożność wykonania początkowych

celów powołania ,* nie zbliżyła Marya.

witek do ogłoszenia , że mie czyniąc dla

państwa posług, niesą mu potrzebne.

a zatóm, ażeby byt ich i fundusze nie

zostały 'w obawie zniesienia; znalazł

w swey mądrości ten środek nayprzy-

zwoitszy, dla zapobieżeńia grożącemu

niebezpieczeństwu , aby im przyswoić

obowiązek dozorowania chorych, jaki

pełnią siostry miłosierdzia, a który

w każdym kraju tak wielkie im jedna

uwielbienie; zalecił przeto swemu wów-

"czas audytorowi, dzisieyszemu prała.

towi sZantyr, zwołać na jedno niiey-

sce z każdego klasztoru po dwie oso-

by; złożyć z niemi radę do dźwignienia

ich losu skuteczną; postanowić porzą-

dek przybliżony do ustaw Panien Mi.

łosiernych (suknią nawet ich przyjąć

zachęcał) i jeśli można, wraz do nich

inkorporować, nakoniec 'we wszystko

bacznie weyrzawszy, ułożyć wizyty tey

dekret, i jemu do utwierdzenia przed-

stawić. s:

Dopelnił delegowany swego ar-

cy pasterza rozkazu, ile pozwalały

obecne okoliczności i towarzyszące im

względy, i ile do dobra ogólnego po-

wodowała własna jego gorliwość. Przy-

wołane do Połocka Maryawitki: po.

mnogich namysłach i naradach; po

użytey z ich strony medyacyi przy-

tomnego tam sufragana / polockiego

biskupa Odyńcą, i po rozważeniu

różnych pism od cywilnego rządu i od

obywatelstwa, czyniących zaszczyt zgro-

madzeniu; ułożyły na tćm zebraniu, a-
by kształt dawnego rządu 'ożywić, za-

chowania reguł strzedz naypilniey, no-

wieyat dla przyjęcia aspirantek otwo- rzyć: wychowaniu młodzieży płci s%vQ-

jey poświęcić się, nie zaniedbując poda-

wrnemu instrukcyi i wsparcia neofitek,

jeśliby te kiedy od cywilnych władz do

nich przysłane były: naostatck, co by-

ło naygłównieyszym przedmiotem ich

zjazdu, podać submissyą, iż dozor i

posługę chorym, na wzór siostr mi-

losierdzia ochoczo przyymują, jednak
bez złączenia się z niemi w jedno zgro-
madzenie i bez wzięcia ich sukni, re-

guły i przełożeństwa: i że natychmiast

założą w swych klasztorach, zostając

w swym habicie, przy początkowćm

powołaniu i ustawie, podobneż infir-

anarye , skorosię tylko znaydą dobro-

czynni fundatorowie, którzyby wszyst-

kie, lub niektóre klasztory stałćóm upo-

sażenieni, jakie posiadają Szarytki (a),.

opatrzyli ,: na utrzymanie chorych, le-;

karza i apteki. "W uskutecznienie zaś

tego postanowienia, oblekają kilka za-

cnych panien dziś honor nam przyno-

szących, a za ogólną przełożoną wizy-

tatorkę całego zgromadzenia, jedno-

głośnie wybierają siostrę Marcyannę

Norwidównę, jako wiekiem , cnotą, do-

brocią serca, pobożnością i rozstropnćm

umiarkowaniem znakomitą, a tóćy za-

pewniwszy posłuszeństwo, a odwiedze-

nie i arządzenie klasztorów swoich pro-

szą. ldąe nadto za zwyczajem od na-

stania ich kongregacyi dawnym; tegoż

audytora za oyca swęgo duchownego i

za powszechnego wszystkichMaryawitek

opiekuna mianując, aby ich pod swóy

rząd przyjął, różnemi instancyami do-

magają się.
- Wszystkie te propozycye, podane są

4

 

(a) Szarytki , od wyrazu Źrancuzkiego Charitć , znaczą-

cego miłość bliźniego, miłosierdzie. (R.): |
*

/

.
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na pismie, delegowany przedstawił swe-
mu arcypasterzowi metronolicie, ina-
tychmiast ich otrzymawszy approbacyą,
dekret reformacyyny ferował (r. 1802),
który, podobnież tenże naczelnik hierar-
chii naszey w Rossyi potwierdzićikon-
systorzowi mohilewskiemu spełnienie
jego poruczyć raczył. Od tego czasu
trwa stale tych zbawiennych narad wy-
konanie, ajakie czyni pożytki, z nastę-
pnych da się to poznać szczegółów.

Fak doskonale te wszyskie odmiany
bysyosnowane , i jak wierne grunto-
wnych zasad zgromadzenia dały obja-
śnienie , i zaradzały dobru jego; można
wnieść ztego, iż ledwo wybrana wizy-
tatorka na obeyrzenie białoruskich kla-
sztorów z Połocka się oddaliła, wnet|
na podobneż zatrudnienia przywołaną
została do wileńskiey dyecezyi od bi-
skupa Kossakowskiego, którego laski,
równie jak dobrodzieystwa jego suffra-
gana , bisk. Pilchowskiego, nigdy z pa-
zmięci naszey zglozowane nie będą. We
wszystkich zatćm domach, ustaliła po-
rządek;postanowienia siostr zebranych
do uskutecznienia przywiodła , karność
należną i subordynącyą wskrzesiła; od-
mieniła gdzie było potrzeba starsze;
pomnożyła przyjęciem nowych liczbę
siostr zdatnychdopracy , przez co edu-
kacya młodzi ulepszyła się; przeniesie-
niem osob z jednego na drugie mieysce
wnętrzny ugruntowała pokoy; słowem,
po kilku przedsiewziętych wizytach, nie-
tylko klasztory w kwitnącym okazały się
stanie, a ona powszechną pozyskała

_wziętość w naypierwszych domach i za-
dowolenie całey publiczności, a u siostr
miłość zjednała; lecz do wielu łask dla
swego zgromadzenia otworzyła wrota,
i dała pochop, że niezadługo, xiążę Ogiń-

ski w Białyniczach a Wołodkowicz wCza+
sznikach, roczną siostry tameczne ob-
darzyli ordynaryą, witebski zaś kla-
|sztor nabył nowy na 6 panien od Czay-
/kowskiego fundusz. Każdy nadto dom
jakieś pozyskał ulepszenie , albo w po-
stawieniu wygodney, i w poprawie da-
wney budowy; albo w przydaney do
funduszu summie, i kupionym w przy-
ległości placu; albo wstąpieniem ce-
lującey rodowitością, cnotą lub nauką
panny; słowem , Maryawitki i ich kla-
sztery, nowey sławy, poloru i powagi
nabyły, i codzień w nich tak rosną, iż
wysokiego szczytu wziętości dosięgają
lw dzisieyszey epoce , o którey mówić
mi pozostaje.

_ Kiedy mińskiey dyecezyi rządowi, u-
wiadomionemu o tak porządnym stanie
Maryawitek, zdało się przywołać rze-
czoną wizytatorkę do objęcia w swe za-
wiadowanie 4klasztorów w niey znay-
dujących się, i kiedy ta przełożona z ro-
zkazu J. W. Metropolity , na rekwizy-
cyą administratora prałata Pozniaka,
męża wszelkiey zalety godnego, a ku
nam łaskawego dobroczyńcy, wspomnio-
ne wizytuje domy, i prawie obnażone
z osob, bo we wszystkich tylko 8 siostr
znalazła, przysłanemi z Połocka zasila,
a dwa w nowe zabudowania opatruje i
 doporządku przywodzi; wtedy obywa-
tele powiatu słuckiego prośbę zanoszą
do wspomnioney administracyi, aby ko-
"ścioł $. Ducha, z ruin, w których przez
lat 4o był pogrążony, od nich wydobye
ty, został oddany w posiadanie Marya-
witkom , którym klasztor, dła ich loka-
cyi i założenia szkołki płci żeńskiey, o0-
raz osobny dom miłosierdzia dla cier--
piącey ludzkości w ubogich i chorych,
| podich dozor poruczonych, wybudować, 
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dobroczynną składką przedsiebiorą. Sta-
je się zadość ich woli; skłania się admi-
nistrator na nią, a wizytatorka osadza
w Słucku siostry"pod rządem towarzy-
szki swych wizyt, Katarzyny Szczuko-
wny, z wielu przymiotów szanowney,
którey też i zastępstwo w tych stronach
swego urzędu "porucza.

Jak znakomity i wspaniały powiat
rychło swoje uiścił obietnice; dość jest
czytać , co gazeta kuryera litewskiego N.
159g w zeszłym roku umieściła. Ten
artykuł powtórzyć co do słowa , za rzecz
słuszną poczytuję. O to są jego wyra-
zy. „SŁŁUCK.Czyny miłosierdzia ipobo-
„ żności, godzi się ogłaszać dla przykła-
„du, naśladowania i dowodu wdzię-
„ czności. Powiat słucki w dwuch osta-

„ tnich leciech, uczynił szczególne w tych
„ przedmiotach poświęcenie się. Za po-
„średnictwem kollekty, przedsiew zię-
„tey odJ. W. Marszałkowey Niepokoy-
„czyckiey oraz innych dam zacnych
„JWW. Baronowey Staell. Russadow-
„ skiey, Reytanowey, Korsakowey , O-
„ dyńcowey, Baykowskiey, Sadkowskiey
„i Barancewiczowey ,. zebrane zostały

„Znaczne summy. tych zbudowany
„ dwupiątrowy dom miłosierdzia, dla
„ cierpiącey ludzkości w ubogich i cho-
„rych , oraz klasztor dla siostr Marya-
„ Witek, do tego miasta niedawno spro-

„ wadzonych, dla utrzymania w nich do-
tkniętych chorobą i nieszczęściem , u-
 ezenia ubogich panienek, iinstrukcyi
neofitek wedle ich instytutn. Nadto,
$. Ducha kościoł, od lat 40 opusczo-

„Dy, z ruin dźwigniony, poprawiony,
ozdobiony wspaniale , itymże pannom

„ oddany : opatrzenie nakoniec dla obu
„ tych zakladow i wyżywienie zapewnio-
„ne. 'Fakie ołiary,napeliiając niżey  

„podpisanego wdzięcznością, dają po-
„ wod w imieniu odbierających te dary
„przynieść publiczne powiatowi słuc-
„kiemu podziękowanie, z pewną na-
„ dzieją , iż dziełajego dowodzące przy-
„ wiązania do religii i miłosierdzia ku
„cierpiącey ludzkości, staną się przy-
„ kładem dla wielu a wdzięczność oświad-
„ czona będzie pobudką do dalszych łask
„1 hoyności na tak zbawienne zamiary.
„ Dan w Słucku w dzień Bozkiey Opa-
„trzności, 15 lipca 181g. Słucki pros
„ boszcz X. Stanisław Ursin sZantyr.«

"Tak znaczne zgromadzeniu naszemu
od wspaniałego powiatu okazane szczo-
drobliwości dowody, tym milszemi się
stały, że siostry znalazły w Slucku,

w cytowaney gazecie, podpisanego swo-
jego opiekuna i duchownego oyca, o
którym w tćm własnie mieyscu nale-
żałoby mi wspomnieć; lecz, bojąc się
tego nawet powtarzać, co o nim zaszczy-
tnie powszechna głosi opinija, chęć mą
uwielbienia cnoty, poświęcam pokorze
tego prałata.

Spojenie w jedno ciało osob wszyst
kich tegoż samego powołania ii ożywie-
nie jego w naznaczeniu ogulney prze-
„łożoney, wiele się przyczyniło do na-
stępnego rozszerzenia naszego. Nie ma-
ło też wsparło uskutecznienie danego
rozkazu od teyże wizytatorki, który
w 1815 był rozesłany. "lo przedsie-
(wzięcie użyteczne, i stanowiące epokę
w historyi zgromadzenia, nigdy dosyć nie
może być uwielbionćm. Winnam, po-
mieszczoną otóm w druku publikatę
przywieść tu co do słowa, jak następuje:
„ Uwiadomienie. Zgromadzenie siostr
„ Mariae Vitae czyli Maryawitek ma ho-
„ nor prześwietney publiczności donieść,

„iż lubo od ustanowienia swego 1737
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„r., ciągle zaymuje się edukacyą pa-
„ nienek ubogich; odebrawszy atoli roz-

„kaz odswey przełożoney wizytatorki,
„odkrywa wtym roku od 1 listopada,

„nie tylko tu w N. ale i we wszystkich

„swoich klasztorach publiczną szkołkę

„ dla panienek, do którey się będą przyy-

„mować bezpłatnie,i bez różnicy stanu,

„religii i wieku, i uczyć się czytania,

„ pisania, rachunkow i wszelkich robot

„ damskich. Przeto, aby dotey panien-

„ skiey szkołki, rodzice i opiekunowie ra-

„czyli po dwakroć na dzień przysyłać

„swe dziatki, do tuteyszego Maryawi-

„tek klasztoru, przez ninieyszę uwia-

„ domienie, zapraszają się.
Ten prawdziwy -krok heroiczny, bo 

pozbawiający nayważnieyszego dochodu

klasztory ubogie, przedsiewzięty odj

przełożoney, uszczuplił im wygod i|

żywności, ale je napełnił liczną i piękną

młodzieżą, a odgłos 0 tćm ustanowieniu

z ust doust przechodząc, jak ta awiza-

cya z ręki doręki przelatując, mnożyły

codziennie wielbicielów instytutu nasze-

go, który przez taką użyteczność, i po-

święcenie się nieinteresowane , podobać

gię musiał publiczności. Reputacya je-

go sięgła aż za granice Litwy, i urosła

do tak wysokiego sławy stopnia , iż ró-

Żne wizytatorka poczęła otrzymywać pi-

sma, wktórych żądano od niey-siostr

z Połocka , dla osadzenia tych klaszto-

rów, o których ufundowaniu czyniono

różne projekta, i w tćm chciano się z nią

układać.
Już była odebrała odezwę od Hrabie-

go Chreptowicza, żądającego powrótu

siostr do swojego miasta Cholopienicz,

i ofiarującego dom wygodny na ich tam

lokacyą; już z Nowogródka, Kowna i

Grodna,dochodziła korrespondencya Wwa-

=

ź

żnych osob, które zaręczały swe pośre-
dnictwo do powrócenia nam w tamtych

miastach własności, z którcy czasu prze-

śladowania wyrugowano; już zacniido-

broczynni biskupi, żmudzki xiążę Gie-
droyć i kamieniecki Mackiewicz, bra-

mę nam doswey dyecezyi otworzyć o-

świadczali się, skoroby się naleźli do-

broczynni fundatorowie obmyślający u-

posażenie; już nacisk aspirantek tak da-

lece w dwóch ostatnich leciech pomno-

żył zgromadzenie, iż 50 ich przyjęło ha-

bit; już codzień © nowey jakiey da-

wało się słyszeć pomyślności dla naszey

kongregacyi, kiedy ona niespodzianćm
szczęściem została uwieńczoną; albo-

wiem, przejeżdżający nayjaśnieyszy Ce-

sarz, Pan nasz naymiłościwszy, nie tylko

klasztor mozyrski darem 4000 rubli na-

tychmiast wydanych ubogacić, lecz ze

starszą jego Maryanną Szczukowną roz-

mawiać, o sposobieich życia, funduszu,

edukacyi panien i neofitek ; *o posłudze

chorym informować się raczył, a tą ła-

skawością i tóm znacznóćm wsparciem,

tak wszystkiey. publiczności oczy ku Ma-

ryawitkom skłonił, ze wszelkie dalsze

powodzenie nasze tym  monarszym

względom przypisać powinnyśmy:

'[ym czasem biskup łucki Cieciszew=

ski, ów niedorównany pasterz, praw-

dziwie wskrzeszony Salezy, mąż pełen

cnot i zasług, urzędowćm pismem od

mińskiey administracyi potrzebował,aby

udzielić kazała osob z naszego zgroma-

dzenia, któreby mogły zamieszkać ofia-

rowane jemu klasztory, już dla wycho-

wania młodzi, już dła usługi chorych,.

już nakoniece dla nauki i wsparcia neo-

fitek, których się godzi oczekiwać po
wyyściu nie dawno ustanowienia komi-     tetu Q nawracaniu Zydów, i o utwo”
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rzeniu z nich Izraelitów chrześciań-

skich. , |

Nic nie może dla Maryawitek jednać

większey chwały , jak to wezwanie mę-

ża, którego samo wspomnienie wszyst-

'kich serca miłością i uszanowaniem RE

niemu napelnia. Cóż mówić, gdy on
w naypochlebnieyszych wyrazach, sio-

stry Mariae Vitae, do posługswey zna-
komitey owczarni wzywając, listem wi-
zytatorkę zaszczyca , protekcyą przy-

rzeka, i o Wzroście jey zgromadzenia,

w tamtych stronach zaręcza. Tym do-
brego pasterza rozkazom, aby jak nay-
dokładniey dokonane było posłuszeń- |”:

stwo, natychmiast wysłaną została z Mo-|

zyrza wspomniona niedawno siostra Ma-

ryanna Szczukowna , która się udała na

Wołyń w charakterze prokuratorki, dla
układów w imieniu swego zgromadzenia
o kondycye nowych kadiszó i dla 0-

sądzenia w nich siostr naszych.

[o nowe żniwo w stronie olfitey |

w zamożne, oyczyznie zasłużone i wielkie |
domy, zaraz się posłaney siostrze po-
wiodło:
łyń przybycie,iwieńczone zostało pomy-
ślnćm ulożeniem się o fundusz w Zdoł-
bicy, który zdało misię tu pomieścić dla|
przykladu, z jedney strony umiarko-

wania i oszczędności w potrzebach,z dru- |
giey zaś laskawey ofiary. "Fen fundusz,
ogłoszony jest w prawdzie drukiem, ale |
przyzwoicicy tu go powtórzyć , z tegoż
samego opublikowania:

TEOLINSKI INSTYTUF

ubogich panienek iinfirmarya, pod do-
zorem WW. siostr Maryawitek temi|
przedmiotami iinstrukcyą necfitek zay-|

28%mujących się, założony 181g we wsi

Zdolbicy , od JO, Teofiji z Hrabióy Bze-|

albowiem, pierwsze jey na Wo- |

|:

Ją 

wuskich 1mo vożoXiężny Lubomirskiej;
2do vażo Hrab. Platerowey.

R KR WIE u Sz.

Osadzają się siostry  Maryawitki
w Zdołbicy od dziedziczki.

- Kosztem jey wymurowany i nadal
<teparający się klasztor, przeznacza

się na ich lokacyą.
Przy nim daje się placna ogrod wa-

rzywny i owocowy.
_Siostr Maryawitek naymniey oztóry
będzie mieszkać, tak dla edukacyi pa-
nienek jako i posługi chorym.
Na ich ubogie wyżywienie prze-

znacza dziedziczka na każdą osobę,
po 4 korcy żyta, tyleż jarzynyi
po 200 złotych: oraz opał, sprzę-
ty i domową posługę.
Kapelana, spowiednika taż utrzy-

mywać będzie.
Felczer z poprzedniczego dawniey»

szego funduszu utrzymujący się, do
tego instytutu dołącza się.

IL Edukacya.

Wedle swego powolania, Maryawit-
ki będąsię starać: ukształeać w mo*
ralności, prawidłach religiynych i
chrześcijańskich obyczajach , poru-
ezoną sobie młodzież.
Będąuczyć: czytania, pisania, ra-
chunków i różnych robot płei żeń-
skiey i kondycyi uczącychsię przy-
zwoitych..

10. Xiążki, papier, i inne potrzeby
de nauki, dostarczą PROMAT do in-
stytutu.

'EIL Przyjęcie i dozor' panienek.

le

rv

DE

Do instytutu przyymować się bę-

dą panienki bez różnicy stagu i re-

-
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ligii od 5 do 15 lat, albo na stółi
stancyą, albo tylko na naukę.

12. Będące na stole w klasztorze, płacą
wedle umowy, ile można, naytaniey.
Jest to instytut ubogich, dla tego
wygody, biednym przyzwoitey, wy-
magać się godzi.

15. Które nie będą lokowane w klasz-
torze, na spólną z pierwszemi cho-
dzą naukę bez żadney za nią nagrody.

14. Albowiem Maryawitki za swą pra-
cę w edukacyi braćjey nie zwykły,za-
chowując cel powołania swego: ko-
chać i służyć Bogu i dla niego bli-.
źniemu.

IYVY. Jnfirmarya.

15. Chorych Maryawitki dla dozoru
przyymują, 1im służą wedle prze-
pisów od siostr milosierdzią przy-.
jętych.

16. Gdy na łóżka fundusz nie jest prze-|
znaczony, przetoż „oddający chore-
go do infirmaryi umówi się ż przeło-
żoną o cenę za jego utrzymanie,
potrzeby, leczenie, i wygody.

17. Nim felczer przybędzie , infirma-
rya  exystować nie może; siostry bo-
wiem niewprawione ,do leczenia, do-
zor tylko i posługę chorym ofiaru-
ją i one dopełniają.

V. Inspekcya nad instytutem.

48, Prócz zakonney wizyty i dyece-
zalney władzy , którey ułegają;

19.

ko madaje mu byt, i chiubne imie,
tak jego wzrost 1 udoskonalenie przy-
jąć raczy na swą eeą pieczoło-
witość.

Wezmie ten instytut pod swą bez- |
pośrednią opiekę fundatorka, i ja..!

)

VL Jnne wsparcia.

20. Gdyby fundusz i dochod za stółi
iokacyą panienek i chorych, oka-
załsię niedostatecznym na utrzyma-
nie, wtedy Maryawitki użyją sobie
zwyczaynego środka kwesty, za po-
zwoleniem dyecezalney władzy.

21. Dobroczynne ofiary i roboty ręczne
zasilą ich ubóstwo.

VIL Oddział edukacyi dzieuek.

29. Przy tym instytucie formuje się 0-
sobny oddział na wychowanie dzie-
wek prostey kondycyi, przęeznaczo-
nych do posług pokojowych, dwor-:
skich i ekonomicznych.

25. Uczyć je będą służby zwyczayney
garderobianom , dziewczętom, 10-

chmistrzyniom , oraz różnych robot,
prania, szycia i t.d. a naywięcey
wprawiają w posłuszeństwo, skro-
mność, pracę, i chrześcijańskie o0-
byczaje.

24. 'Takowe dziewki będą miały stółi
mieszkanie w klasztorze, płatne od
panów dających na edukacyą. Pra.

ca zaś uczenia, jak się rzekło, 0s0-

bney nagrody mieć nie powinna.

Na autentyku ręką fundatorki napisano;

Tę ustawę instytutuprzyymuję. appro-
buję, uskutecznić i „przez zapis urzę-

dowy zafundować przyrzekam, i
własną ręką podpisuję.

Dan w Teolinie 6 7bra 1819 roku.
| Theophila Platerowa.

Takowy układ przedstawiony do
wspomnionego pasterza, zyskał łaska-
wą approbacyą.

Również potwierdzenie otrzymał no- wy zakład w Romanowie, gdzie państwa
rossyskiego senatog Graf llinski, w tćmt
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swojem dziedzicznem mieście niedawno
ufundował Maryawitki, pałac murowa-

ny na ich ofiarował klasztor, na susten-

tacyą annuatę i pensyą przeznaczył, i

prawdziwie pańską hoynością je obda-

rzając o wszelkich wygodach każe mieć

staranie, obecnością swą zaszczyca i

opieką ubogaca. Nadto, w tymże kla-

sztorze pod ich dozorem założył pen-

syą, sprowadził kosztowne 1 uczone gu-

wernantki do uczenia języków, nauk

i talentów , i drukiem cenę tey pen-

syi na 606 zlotych ogłosił. (Co więcey,

też cudzoziemskie nauczycielki obowią-

zał, aby osobne lekcye siostrom mło-

dym tychże umiejętności, rysunków,

języków i muzyki dawały, iżby z cza-

sem ich mieysce w Romanowie zastą-

pić i usposobić się na doskonale mistrzy-

nie mogły: a tym sposobem, aby ped-
dawananiosła się edukacya, dotąd

w naszych klasztorach, do stopnia wyż-

szego. |

Tym fundatorskim dobroczynnym

zamiarom, i niezasłużonym względom,

odpowiadając zwierzchność nasza, ma

w zamiarze, na żądanie tego dobrodzie-

ja całego zgromadzenia, romanowski

klasztor pomnożyć aż do 12 osob, i stu-

dia niejako zakonne tam założyć, sko-

ro się tylko dobiorą zdatne i ochocze

do nauki siostry. ;

[ym czasem, głosem łuckiego pa-

sterza , podniesionym do swey dyece-

zyi, zagrzany cały Wołyń , ubiega się

czynić Maryawitkom łaski i dobrodziey-

stwa, jak aniołow przysłanych z nieba

wszędzie przyymując, i hoynemi osy-

pując względami. Już dochodzą nie-

płonne wieści, że xiążęta Jablonowski

i Radziwiłł, hrabia Tarnowski, chorąży

Czarnecki i wielu magnatów , ©siostry

Dzieje Dobrocz, rok 1820. styczeń: .

 

nasze do swych miast, tego nayłaska-
wszego pasterza prosźżą, i w wielu stro-
nach o nowych funduszach zamyślają.
Już mnogie zacne panny przyjęcia żą-
dają,i w poczet sług Maryi pomieścić się
pragną. Już w każdem posiedzeniu nas
wielbić, zaszczytnie wspominać, i 0
wzroście zgromadzenia przemyślać usiłu-

ją; gdy w tymże czasie matką, prze-
łożona i wizytatorka całey kongrega-
cyi,nakazaje nietylko za nowych fun-
datorów suffragia, lecz gorące modły;

aby Opatrzność tylą nas w tym mo-

mencie obdarzając laskami, raczyła bło-

gosławić wszystkim pasterzom dyece-

zalnym, całey hierarchii katolickiego

w Rossyi kościoła, za to przywiązanie

i protekcyą, które okazują ku zgroma-
dzeniu naszemu: toż, aby dobre chęci

fundatorów ku nam utwierdziła, a przy-

sposobione do służby swey na ich za-

wołanie ustaliwszy w wokacyi, nowe

robotnice, zdatne dotak obszernego źni-

wa i do tak użytecznego i pobożnego

zamiaru, który sam tylko Duch S. zjścić

może, zewsząd przywołała: a nakoniec,

swego litościwego oka od nas nigdy nie
oddalając, dalszym powodzeniem Mary-
awitek kierowała.

Otoż masz łaskawy czytelniku krót-
ką historyą Maryawitek od początkuich.
nastania aż do dzisieyszych czasów, sła-

bóm określoną piórem. Zostaje mi je-

szcze wystawić tobie przed oczy, stan

ich teraźnieyszy: klasztorów i osob licze

ba, lepiey nie da się widzieć, jak gdy ci

przyłączę rejestr siostr naszych. w tym

roku w zgromadzeniu za łaską Bożą ży-

jących, i na jego chwałę i pożytek po-

wszechny pracujących. Oto jest ko-

pija niedawno wyszłego rejestru.

5
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REJESTR SIOSTR MARYAWITEK '46. Latkowska Agata "w Mohailewie.
= 47. luipińska Petronella w Witebsku.

na rok 1820 przez alfabet ułożony. 43. Łukaszewiczówna Joanna w Romanowie.

1. Antusewiczówna Anna w Połocku.. 49. Łykówna Anna w Witebsku.

2. Bakinowska Anna w Mińsku. 50. Łykowa Wincenta w Witebsku.
5. Bergmann Joanna A BEOE 51. Matusewiczówna Róża w Mińsku.
4, Bielenkówna Magdalena w Wilnie. 52. Mierzeńska Tekla Ww Ołyce.

B"Hielenkówna N. W Wilbić; 53. Mikułowska Konstancya w Słucku.
R Tohdanówiozhwiaj Eikórai W ZYWAÓE 54.NeronowiczównaWiktorya w Romanowie;

ż. Bondziłowska Teofia * we Móciskiwia |55 Newelska Portunata ' - w *astebskn,
8. Borkowska Anna * we Mścisławiu. 56. Norwidówna Marcyanna w Połocku,

g Britzówna Joanna w Romanowie. Wizytatorka, matka nasza 8

10. Bułhakówna Katarzyna „w Orszy. 57: Obromicka Dominika w. PORE
11. urmakówna leofila * w Czasznikach. 58. Odyncówna Róża - RR
25 ©Ramska Flsbieta w=VURIE. 5g. Olechnowiczówna Maryanna w Mohilewie.

135. Ciechanowska Barbara w Orszy. - 6o. Olędzka Agata w Czasznikach.

14. Czaykowska Urszula * w Połocku. 61. Onoszkówna Zoefija w Orszy.

25. Czaykowska Magdalena _ w Połocku. 6a. Onufrewiczówna Rozalia w Zdołbicy.
16. Downarówna Franciszka w Mińsku. 65. Orłowska Bogumiła w Czasznikach.

17. Fiszerówna. Karolina w Słonimie. „64. Piątkowska Karolina w "Białyniczach.
18. Głębocka Antonina ay” MGGŻKE. 65. Piotrowska Izabella w Słonimie.

19. Gordziałkowska Barbara w Mohilewie. 66. Pogodzicka Anastazya we Mscisławiu.

s0. Gorska Róża: = Wilia «67. Peschelt Małgorzata w Połocku.

41. Grabowska 'Teressa R Góski: „68. Radkiewiczówna Zofija w Zdołbiey.

4 Gzowska Frańciszka w Mozyrzu. 69. Sienkiewiczówna Anna w Połocka.

25. Heyking Katarzyna w Białyniczach. | 79: Siwoszanka Katarzyna w Witebsku.

24. Jankowska Maryanna * w Wilnie. '71. Skorynówna 'Leressa w Mozyrzu.

25. Jasieńska Aloiza W Mohilewie. 7 2. Smoleńska Barbara W Romanowie.

26. Ihnatowiczówna Zuzanna w Słucku. 75. Strutyńska Anna w, Pińsku.
27. Iszorówna Anastazya 4 Poluciu -74. Strzyżewska Maryanna w Białyniezach.

28. Iszorówna Katarzyna w Połocku. 75. Szaniawska Józefa = Pińsku.
29. Kakowska Anastazya Słonie: 76. Szaniawska Maryanna w Wilnie.

30. Kijanowska Katarzyna / w Romanowie. [77' Szczukówna Katarzyna w Słucku.
31. Klecka Róża w Hłusku, 78. Szczukówiiekizbieta w Orszy.
352. Klernertówna Marcyanna w Zdołbicy. PREPEAPNE Maryanna „CACRRPC.
55. Kłossowska Katarzyna w Połocku. 80. Szymanowska Barbara w Mohilewie.
54 Kochanowska ADR w Sfucku, 81. Tortyłówna Franciszka we Mścisławiu.

SE. KorolióeńittRarkarG W Skóóliia. 82. Tortyłówna Urszula we M$ścisławiu.

36. Korolkówna Zofija we Mścisławiu, 83. Ulanowska Maryanna " w Połocku.

39.. Koryznina Karolina PROW,  BEYY aaakiewiczowna EAbijtna W Wilnie.

58.. Kościeniewiczówna Ameliaw Mozyrzu. 85. Wędołowska Teresja z Walnie,
'Bg. Koszkówna Konstancya w Białyniczach. 86. Wiszniewska Anastazya w Białyniczach,

40. Kozłowska Ludwika w Mozyrzu. 87. Woronowiczówna Regina w Slucku.

%4,. Krayska Bogumiła " we Mścisławiu. 88. Zacharzewska Łudowika w Wilnie,

42. Krayska Felicyanna w Mohilewie. 89. Zabowiczówna Róża * w Hiusku.

43, Krayska Maryanna w Orszy. go. Zakrzewska Eya w Hhsku,
44. Krayska Petronella w Połocku. |

45. W tym rejestrze,przełożone czyli
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ślarsze domów, są kursywnemi oznaczo-
ne literami, ate, które miały zaszczyt
jeszcze od fundatora być przyjętemi,
znakiem *. Tusię ukazuje liczba klaszto-
rów równająca się tey, jaka była przed
naszą persekucyą, i w każdym siostr
mieszkających dostatek. Dodam dła ob-
jaśnienia tego, co się wyżey mówiło,
iż po śmierci 52 neofitek, które powo-
łanie nasze wybrawszy nświetniły je
swiątobliwością żywota, jeszcze dwie
żyją iszczególnych cnot dają przykłady.

Przytaczam interesującą wiadomość,
iż w 17 klasztorach naszego zgromadze-
nia, w czasie, gdy to piszę, edukuje się
różnego wiekui kondycyi panienek 465,  z których miemała liczba jest sierót i
ubogich a te ze spólnego z siostraini
żywią się funduszu. Neofitek, albo spo-.
sobiący ch się do chrzstu ś. albo już po;
nim uczących się jest, 15, które ze wła-|
sności Maryawitek mają odzienie, stół,

i utrzymanie wszelkie. W rokuzeszłym
dwie oddane na przyzwoitą .slużbę , je-.
dna po skończoney nauce wzięta na o-|
piekę z obowiązkiem przystoynego po-|
stanowienia w stanie malżenskim, dwie
wydane za poczciwych rzemieślników,
trzecia poszla za'odstawnego żołnierza;
inney ofiarowany jest od ręki niewia-
domey posag dostateczny, a jednę ma
swym kosztem wydać siostra nasza ob-
darzając ze swego wniosku oyczystego:
© wszystkich losie każdy dom obmyśla,
a dla tego nowych przybycia z upra-
gnieniem oczekuje.  Przystoi żądać,
aby litościwe serca dobrych chrześcijan,
skłoniły się do dobroczynnych fundu-
szów na tak odpowiedni prawu Zba-
wiciela przedmiot; gdyż dotąd oprócz
małego w Wilnie, jeszcze nie posiada-

ł

 my przy żadnym klasztorze. Autor o-

wego pisma, w którem umieścił swe.
mądre uwagi onawracaniu Zydów, go-
dzien jest apostolskiey chwały i uwiel-
bienia: a Dzieńnik Wileński (*) zasłu-
guje na wdzięczność, iż raczył ten ar-
tykuł tak nas interesujący publikować.
Może usilność wspaniałych osób, które

w uczonym zawodzie nieopuszczają ©b-
jektu gorliwości © wiarę, zapali ogniem
pragnienia nawrócenia Izraelitów do
chrześcijaństwa, nie tylko opowiadaniem
im Ewangelii, ale i wsparciem ich lo-
su doczesnego przez różne dobrodziey-
stwa i osnowę pewnegó funduszu, któ-
ryby ich zachęcał do wyyścia na świa-
tło prawdy , od tylu naredów przyjętey.
Mnie w tćm mieyscu przystoi złożyć
rzeczonemu autorowi dzięki za tak za-
szczytne zgromadzenia naszego wspo-
mnienie, które istotnie wiele w tey
rzeczy położyło zasług: albowiem, od
ustanowienia swego aż dotąd, »ośpół
ze swym fundatorem,więcey 2000 Zy-
„dów pozyskawszy Chrystusowi, tyleż
użytecznych w nich oyczyznie przyspo-
sobiło członków.
W tychże klasztorach naszych znay-

, duje się dopiero chorych 15, którym się
czyni dozor i posługa od siostr, pospo-
licie z jahnużny wyżebraney. Ten ar-
tykuł naszego zatrudnienia wezmie
wzrost znaczny, gdy się zamieszkają
klasztory nowo przybyłe z funduszem
ku temu końcowi przeznaczonym, i gdy
Maryawitki z pięknego sobie danego
wzoru siostr miłosierdzia, nabędą do*
świadczenia w tym obowiązku, i przy-
łożą się do nauki dla tego powołania po-
trzebney. Mamy nadzieję, że przywy-
kle małem się kontentować, uczynimy
 

(*) Rok 1819 T. I.
5*



56
—em

zadowolenie dobroczynnym duszom,któ-

re w litości nad chorymi, i wsparciu

ich niemocy , prawdziwey kosztują ro-

skoszy, jako błogosławieni od Pana, bo
czyniący miłosierdzie.

Nie powinnam opuścić itey ważney

posługi dla krajui ludzkości, jaką Marya-

witki jeszcze dopełniają. Jest w tym cza-

sie 7, a bywało nierównie więcey, w do-

mach naszych niewiast, które , czy przez

krewkość ludzką czy przez zepsucie o-

byczajów, popadiszy w różne przewinie-

nia, osadzają się do klasztorów na po-.

kutę. Mieysce, opał, światło, dozor,

naukę i przestrogi dawane mają od nas,

niektóre żywić i odziewać musimy,
a niekiedy, po skończonym terminie są-
dowego wyroku, staranie czynimy o
danie im sposobu do życia, i ratunku

nieodmawiamy , aby do pierwszych nie

powróciły błędów. O ileżto trudu ło-

żyć trzeba, aby zgładzoną z serca mo-

ralność wpoić , i cenęcnoty dać poznać

obłąkaney duszy! Wszelakoż nieraz mia-

łyśmy ukontentowanie, że maxymy
chrześcijańskie im przekładane, na dro-
gę zbawienną te nieszczęśliwe zwróciły,

i poczciwemije uczyniły białogłowami.

Otoż ztego wszystkiego, co się rze-

kło, widzi czytelnik,stan , powołanie 1

zabawy Maryawitek: lecz gdy mu je-

szcze tę ostatnią przytoczę uwagę, że,

oprócz kilku , o których się wspomniało

w tóćm pismie funduszach, reszta kla-

sztorów żadnego nie ma,ale z jałmuźny

i pracy rąk żyjąc , dopełnia ściśle obo-

wiązków swego powołania, bynaymniey

nie ustępując w zachowaniu prawideł
swych,innym uposażenie mającym; jest

czemu się dziwować , i można pochlu-

bić się w Bogu, iż dobrotliwa jego O-

'patrzność w drodze zbawienia i służby 

swojey, kroki nasze umacniać ioyczy-

znie być użytecznemi pozwalać raczy.

Tak zakończywszy krótką historyą

mego zgromadzenia,znam ją być zbyt
niedostateczną, słabą w opisachi nieja-
sną w wielu epokach. A to stąd poszło:

że się opuścić musiało przywiedzenie

słów oryginalnych z reguł, pism urzę-
dowych, approbacyy papiezkich i bi-
skupich, oraz listów samego fundatora,
zwierzchników, dobrodziejów, i różnych
ważnych osób. Poradziło się wprawdzie
przez to przedsiewziętey krótkości, ale
się ujęło ozdob, zalet i chwały zgroma-
dzeniu. Do tego, czyny niektóre są na-
der w swieżey pamięci: współczesne
dzieła opisując, należy zachować ścisłą

ostróżność, aby wspominając żyjące o-
soby , lub ich sprawy blizkie dni naszych,

chwałą albo naganą nieobrazić kogo, i
nie stać się niewinną przyczyną urazy.
Starannie więc to wszystko skracałam, i
doskonalszemu pióru z przygotowanych

materyałów zostawiłam napisanie w po-
źnieyszym czasie obszerney historyi Ma-
ryawitek. Będąc ich siostrą, winnam
nadto była rządzić się pokorą , uzbroić
się przebaczeniem i unikać prózney chlu-
by. Poskromienie tych namiętności mo-
gło nieco umnieyszyć okrasy opisom.
ldąc więc za tómi prawidłami i znając

własny niedostatek nauki, i stylu sła-
bość, usilniem się wystrzegała zaciekać
w opisy osób i okoliczności ustronnych,
chociaż i nayściśleyszy związek z historyą
zgromadzenia mających. W całćm przeto
opowiadaniu, nayrzetelnieyszey prawdy
z pewnych powziętey zródet, bez Ża-
dnych do niey użytych ozdob wymowy,
ślepom się trzymała. WWszelakoż ztak
otwartą prostotą moią napisana histo-
rya Maryawitek, osięgnąć powinna cel
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swóy, to jest wzbudzić każdego czy-
telnika, aby po przeyrzeniu jey, wyrzekł
te słowa prawdy wieczney: Od Pana
to się stało 4 jest dziwnem w eczach na-

szych,
 

AKT OTWARCIA TOWARZYSTWA DOBROCZYN-

NOSCI GRODZIENSKIEGO W DZIEN URODZIN

NAYJASNIEYSZEGO CESARZA WSZECH ROS-

SYY, 12 grudnia 1819 roku.

Zaproszone przez J. W. gubernatora
cywilnego,  listewsko - grodzieńskiego,
radcę stanu i kawalera, Michała Bu-
tofta Andrzeykowicza , obecne w dniu
dzisieyszym w Grodnie, niżey podpisa-
ne osoby, miały sobię przeczytane pi-
smo tegoż J. W.gubernatcra do '""owa-
rzystwa dobroczynności gubernii litew-
sko-grodzieńskiey adressowane , które-
go wyrazy następńe: , Znany mnie
szlachetny sposób myślenia współ-oby-
wateli powierzoney mnie gubernii l.
tewsko_grodzieńskiey, nastręczył pro
jekt uformowania w Grodnie 'lowa-
rzystwa Dobroczynności na sposobi
w tymże duchu jak toż towarzystwo
istnieje w gubernii nam bratniey li.
tewsko-wileńskiey i w powiatowych
gubernii grodzieńskiey miastach Brze-
ścia i MMowogródku. Otworzona prze-
ze mnie xięga sznurowa zapisów wda-
cie 2g września 1818 roku,. zawiera
do dziś dnia następne fundusze ,
mianowicie:

„Szlachta gubernii gro-
dzieńskiey przez ręce
swych marszałków odda-
ła pod moje rozporządze=
nie sunimę, którą na do-
broczyność ofiarowałem W
ilości rubli assygu - - — - = = «= e » » -

;„J. W. Gubernator wo.
jenny „, Rimski-Korsakow,
niespracowany i gorliwy

5,000.

a  

zakładow Dobroezynności
protektor, z oddaney pod
rozporządzenie swoje przez
szanownego prałata Pu-
słowskiego summy 20,000
złotych polskich, połowę
raczył na moje ręce ode-
słać na fundusz nowo-two-
rzącego się Towarzystwa
Dobroczynności grodzień-
skiego, co wynosi zł. poł. » = = *

„„Xięga sznurowa kolle-
kty przeze mnie robioney,
zawiera dobrowolney skład-
kiocaey. Muj => KJ,

złłch polskich - - = - - -  5,451.gr.1o.
rub. 2isygii +87 a Te w: € _g:%0 6 w 0
„Xięgi sznurowe przez

ośmiu marszałków powia-
towych utrzymywane okd=
'zały ofiary zapisanćy ez. zł. 94.

złotych polskich - - = - - - 2,549. gr 24.
rubli assygnacyynych - = = - - - » - » -
„„Składka zebrana przez

P. Prezydenta Kreybicha
w mieście Grodnie, wy-
nosi złotych polskich - - «= + -.- $5o09.gr. 20.

rubli assygn. - - - -.» a a © 0 « - 2—
„J. W. Jenerał de Lascy '

ustąpił 'Fowarzystwu Do-
broczynuości na swym
dłużniku xięciu Sybirskim
rubli assygn. - - - - - 2 - 2 » 2 > 2 1

„Prokuror guberski P. -
Horehlad odesłał znalezio-
ne w swym liście od o-
bywatelki Chociszewskicy
przysłane rubli -assyg. - = - - - - - » » - -

10,000.

2,815.

2,037.

130*

 

„„W ogóle więc, fundusz
nowo tworzącego się To-
warzystwa lobroczynno-
ści, wynosi, czer.. złłch. 144. z. p. 18,510. g. 25. r. as. 11,182,

„Co wszystko zredukowane na sre-

bro, czyni mniey więcey złotych pol-
skich 41,257 gr. 25.
„Gotowy pieniądz , xięgi sznurowe i

inne dokumenta dopićro tu składające
się, udowodnią rzeczywistość takowych
funduszów,i wskażą: co już jest uzy-
skanćm, a co pozostaje do uzyskania.

„Nadto, gdy główną potrzebą zakła-
du "Towarzystwa dobroczynności, jest
'dom, który ma służyć na przytułek o-
sobom jego pozbawionym, przeznaczy-
łem więc na ten przedmiot zabudowa-
nie wmieście Grodnie, zostające w wie-
dzy Magistratury powszechney opieki,
złożone z murów opuszczonych , i no-
.szących nazwisko szpitala ś. Ducha. Roz-
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rządzenie jakie otćm zrobiłem i pismo
ministra spraw wewnętrznych, odpo.
wiedne w tey materyi, składam do ar-
chiwum Towarzystwa dobroczynności,
z uwiadomieniem, że poleciłem już Pa-
nu architektowi guberskiemu, zdjęty
całego zabudowania plan, przerobić na
mnieyszy obręb, stosowny do szczupło-
ści
"Towarzystwa.

„ Ważną pomocą w materyałach, wy-
reperować się mającego domu, staje się
dar J. W. Grafini z Potockich Kossako-
wskiey, która oddała pod moje roz.
rządzenie, na wieczne czasy , całą ju-
ryzdykę i zabudowanie na niey będą-
ce, na przedmieściu grodzieńskićm po-
łożone. Dar ten, mocą mnie od niey
daną, przelewam na fundusz 'lowa-
rzystwa Dobroczynności i urzędowy na
to akt przy ninieyszćm piśmie składam.
„Te są wszystkie fundusze, jakie do

zakładu 'Dowarzystwa Dobroczynności
zebrać po dziś dzień zdążyłem. Będąc
zaś przekonanym, że zawiązanie tego.
Towarzystwa, nigdy dostoyniey usku-
tecznić się nie może, jak w dniu uro-
dzin naylepszego z monarchów, to jest,.
dzisiay 12 grudnia, wezwałem szano-
wnych obywateli, jako członków Ilowa-| j
rzystwa Dobroczynności, aby „dzień ten,

tak święty i drogi dla Rossyi, uczy=»
nić ostatnim dniem cierpień dla znay.
dujących się w mieście guberskićm Gro-
dnie nieszczęśliwych.

biednych,
wyśledzeniu rzetelnego ich stanu ka-
lectwa i nędzy, spisanych, wskaże bli-
sko stą osób opatrzenia ludzkości po-
trzebujących. Osobiście oni na dzie-

funduszów nowo-zakładającego się.

'€yl.

Zapiszmy dziś,
akt otwargpia lowarzystwa Dobroczyn-
ności grodzieńskiego. Złożony tu rejestr:

"starannie przez policyą, po. 

dzińcu pałacu zebrani, oczekują szczę.
śliwego ogłoszenia, że od dziś dnia los
ich prześladować przestaje.  Spieszcie
zatóm współ bracia nayprzyjemnieyszą
Cesarzowi zrobić przysługę, ocierając łzy
cierpiącey ludzkości, a tworząc od dzi-
sieyszego dnia zakład trwały i niewzru-
szeny "Towarzystwa Dobroczynności:
przystąpcie razem do wyboru prezy,
denta i dalszych członków administra-

Po uskutecznieniu czege nie o-
mieszkam przedstawić, dokąd należy, na
utwierdzenie tego zakłądu,formą pra-
wami przepisaną.”

Po przeczytaniu tey odezwy, wszy-
scy jednozgodnie przystępując do za.
wiązania Towarzystwa Dobroczynności

Grodnie, oświadczając wdzięczność
J.W. Gubernatorowi cywilnemu , że

swóm staraniem dał im sposobność u-
świetnienia dnia tak drogiego dla wszyst-
kich narodów szczęśliwemu berłu Nay-
jaśnieyszego Cesarza ręce podda-
nych, stanowią:

ród. Natychmiast z e Dobro-
czynności, wszystkim biednym przez
policyą spisanym, którzy przed domem
J. W. Gubernatora, w liczbie do sta osob
w tym moniencie są zebrani, opatru-
jąc pierwiastkowe ich potrzeby (nim
wyznaczona kommissya zapewni sta-

„łe utrzymanie) rozdać, każdemu pó
rublu srebrnym, i oznaymić im, że od

dnia dzisieyszego los ich jest pod opie-
ką Towarzystwa Dobroczynności. Niech
odtąd, spokoyni o swe opatrzenie, nio-
są gorące modły do Boga za długie i
szczęśliw epanowanie naylepszego z Mo-
narchów.

re, Ohowiązujemy kommissyą no-
wo wyznaczyć się mającą, aby w prze-
ciągu dni 10, obmyślony i zadetermi-
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nowany był sposob utrzymania, tak bie.
dnych dziś już w opiekę wziętych, ja-
koteż odkryć się jeszcze mogących. Nim
wyporządzony będzie dom Towarzy.
stwa Dobroczynnośei., zechce kommis-
sya albo naznaczyć codzienną biednym
pensyą, odpowiednią ich potrzebie i
możności funduszów, albo. tymczaso-
wie nająć dla nich garkuchnią, w któ-
reyby mogli znaleźć cedzienne dla sie-.
bie pożywienie.

Ście. Fowarzystwo grodzieńskie do-.
broczynności, poczytałoby za uchybie-
nie uczuciom uszanowania i wdzięczno-
ści, jakićm przejęte jest dla J. WY. gu-
bernatora wojennego litewskiego, gdy-
by go nie prosiło, aby raczył przyjąć
bytuł kuratora tegoż "Towarzystwa.
Mąż ten nie odmówi nam zapewne tego
zaszczytu, tym więcey, gdy go znaydu-
jemy w xiędze czyniących dobrowolny
dar, zapisanym dożywotnie.  Toawa-
rzystwo polega zupełnie na czynney
jego protekcyi, i prosi © pomoc w ra.
zie potrzeby: uprasza oraz J. W. guber-
natora cywilnego, aby ninieysze po-
stanowienie przesłał do tegoż J. W. Gu-
bernatora: wojennego Rimskiego-Kor-
sakowa. j

śte. "Towarzystwo Dobroczynności.
przystępując z kolei do wyboru pre-
zydenta, vice-prezydentów,„. członków
 kommissyi, oraz sekretarza, jego za-
stępcy, 1 kassyera, następne do tego
osoby zaprasza:

JNa Prezydenta, J*W. Gubernatora cywilnego i' kawalera
Michała. Butofta Andrzeykowicza.

Na Wice-Prezydentów:
1go, P. Prezydenta 1go Depart. Iieona Suchodolskiego.
ago, P. Prezydenta sądu granicznego guberskiego Bro--

chockiego.
Ma Członków:

1. P. Prezydenta 2g0 depart. i kawalera Antoniego Jelca.
2. P. Prokurora Józefa Horehlada,
5. P. Assesora 2go depart. Dominika. Witanowskiego.

« P. Pohcmeystra Wysoczyna,

>

 

5. P. Doktora medycyny Antoniego Czeretowicza,
6. P. Sędziego ziemskiego grodzieńskiego Adamowicze+
7. P. Prezydenta miastą Kreybicha.
8. P. Regenta ziems. grodzień.  Waleryana Kudorow=

skiego. .
Na Sekretarza, P.tytularnego Sowictnika Michała Witą»

nowskiego. )
Na zastępcę , P. Augustyna Bulkowskiego:
Na. Kassyera, P. Józefa Nielubowiczą.

Dte. Kommissya niezwłócznie otwo»
rzy swe posiedzenia w domu JW. Gu-
bernatora, który na ten eel (nimsię
wyporządzi dom Dobroczynności) po.
zwala u siebie dwóch pokojow i wła.
snym kosztem opalać je oświadeza..

óte. Ko.mmissya ułoży ustawy dla
Towarzystwa naszego, biorąc za zasadii ,

prawidła takiegoż Towarzystwa wileń-
skiego: poda je pod decyzyą jeneral=
nego zgromadzenia 'lowarzystwa, *
wprowadzać będzie w exekucyą stop-
niami w miarę możności funduszów i
potrzeby, oraz mieysca jakie będzie:
można przygotować. (o, nim nastąpi,
aby czynności szły porządnie, przepi.
suje się teraz tymczasowa organizacya,
wedle którey kommissya postępować:
będzie. |

7me. Towarzystwo prosi JW. Gua.
bernatora cywilnego, jako początkom.
we staranie otym: zakładzie mającego,
aby się raczył zatrudnić: nayrychley=
szćm wyporządzeniem domu dła To..
warzystwa. W czem nieograniczoną.
mu: nadaje władzę, i obowiązuje koma
missyą, aby wszelkie jego rekwizycye:
spełniała, tak co do osobistey z ezłon..
ków pomocy, jakoteż i względnie uży-
cia na to funduszow "Towarzystwa.

8zme. Nayusilniey Towarzystwo prow.
si JW. Gubernatora cywilnego, aby ra-.
czył formą prawem przepisaną uzy-
skać naywyższą approbatę tegoż '[fo-
warzystwa i ciągłe miał staranie o po-
większenie i utrzyimanie jego fundu.-
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szów. 'Ten bowiem mąż, co pierwszą

podał myśl utworzenia zakładu poświę-

'conego na ulgę cierpiącey ludzkości,

ten, co tak gorliwie zatrudniłsię ze-

braniem znacznych ofiar ,  znaydzie

w swćm sercu pociechę, gdy nieszczę-

śllwym łzy otarte zostaną. 'T'o wła-

sne jego uczucie połączone z błogosła-

wieństwem żebraków i naszą nayżyw-

szą wdzięcznością, niech mu sprawi

przyjemną nagrodę za pracę dla dobra

ludzkości podjętą. |
gte. Towarzystwo stanowi, aby w ka-

żdym roku dnia 12 grudnia, kommissya

jeneralnemu zgromadzeniu członków

'Towarzystwa,zdawała sprawę ze wszyst-

kich swych rocznych czynności, oka-

zała oraz porządny rachunek przycho-

du, rozchodu i pozostałości funduszów.

W dniu tym Towarzystwo, xięgi wszyst-

kie sznutowe zakońnotuje i szczegó|--
nym darem ubogich pod swą opiekę przy-

jętych opatrzy, oraz nowych członków

do kommisyi wybierze lub dawnych u-
twierdzi.

1ote. Xięgi sznurowe z rozkazu J. W.
gubernatora cywilnego sporządzone,

tak teraz dane jak i poźniey daćsię

mające , jego podpisem i pieczęcią
stwierdzone, przyymuje 'owarzystwo

za urzędowe i ważne we wszystkich
czynnościach komimissyi. Zebrany do
dnia dzisieyszego fundusz, komnmissya
w każdey xiędze pokonnotujez a dla
zapisywania dalszych wpływów, po u-

kończeniu zaczętey  xięgi sznurowey,
wyda nową kassyerowi xięgę , i zobo-
wiąże go do porządnego utrzymywania
dokumentów zaświadczających przychod
i rozciiod wszeikich .summ, produktów

i sprzętowych wpływów. Ą
rake. Zpomiędzy środków pomnaża- 

nia funduszów Dobróczynności, gdy nay-

skutecznieyszym być może poświęce-

nie się płci piękney, na zaszczytną kwe-

stę dla ubogich; przeto kommissya

zaprosi od siebie kilka dam, aby tako-

wą kwestą zatrudnić się raczyły. One

albowiem, będąc same wzorem tkliwo-

ści duszy i miłosierdzia nad nieszczę-

śllwymi, nayskuteczniey za nimi do

wszystkich serc przemawiać potrafią.
iete. Całego tego aktu otwarcia 'l'o-

warzystwa, dwie kopije w dwóch ję-

zykach polskim i ruskim od trzech człon-

ków kommissyi podpisane i pieczęcią

stwierdzone, złoży P. sekretarz w rę-

ce J. W. gubernatora, dla przesłania
ich gdzie z prawa należy.”

Za zgodność: Sekretarz M. Witanowski,

(Tymczasowa orgunizacya potem).
 

NOWY FUNDUSZ PANSTWA SIESTRZENCEWI.
CZOW NA SZPITAL CHORYCH w WILNIE:

SzPiTar dla chorych naulicy Sawicz,
utrzymywany przez siostry miłosierdzia,
uposażony przez N. Imperatora w roku
1812,starostwem międzyrzeckićm,zyskał

nowy i znakomity fundusz w r. 18184.
5. września. Dostoyny weteran,Ludwik
Siestrzencewicz Bohusz, przebywszy dłu-
gą urzędów publicznych koley, w któ-
rey, zawod woyskowy ukończył na sto-
pńiu pólkownika służby polskiey, a w po-
wołaniu cywilnćm był dwa razy depu-
tatem na trybunał, sędzią sumiennym
gubernii mohylewskiey, dwa razy sę-
dzią ziemskim rzeczyckim i borysow-
skim, następnie za panowania Impera-
tora Pawła I. radcą w justic-kollegium
w Petersburgu, zaszczycony rangą radcy
nadwornego, resztę żywota poświęcając
od lat kilkunastu bogoboyności i miło-
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siernym uczynkom , wspólnie zszano-
wną małżonką Heleną z Chaleckich Sie-

strzencewiczową Bohuszową , zapisali na
rzecz pomienionego szpitala prawem

wieczystćm: 1)» majątki leżące w powie-
cie wileńskim , Kuna od 18 dymów w pa-
rafii niemeńczyńskicy, a ZViemeńczynek

i Pernuszka od 50 kilku dymów w pa-

rafii podbrzeskiey; 2) Kamienicę w mie-
ście Wilnie stykajacą się z tymże szpi-
talem, za którą zaplacili 65,000 zł. pol.;
5) kapitalu więcey t00,000 zł. pol. o-

partego na pewnych dobrach: zacho-
wując sobie do końca życia dochod z.ma-
jątku i wolne pomieszkanie w kamienicy.
Nayjaśnieyszy Imperator, w czasie o-
statniego w Wilaie pobytu, w roku 1819
na dniu 17 września, odwiedzając ten
szpital, zostający pod dozorem przeło-
żoney siostry Puszówny, uwiadomiony
o takim zapisie, dom Państwa Siestrzen-

cewiczów bytnością swoją zaszczycić, i
"osobiście im, za czyn tak szezodrobli-
wy, naywyższe podziękowanie oświad-
czyć raczył.

 

URZĄDZENIE TOWARZYSTWA IMPERATOR-

SKIEGO CZŁEKOLUBNEGO, NAYWYŻEY PO-

TWIERDZONE 16 lipca a816 roku (1)

(Przekład z rossyyskiego. Ob. FKyp-.
AaabHmniepam. 1*10B5K0A100.0014ECIIBa.
gaenrb Il. 1817 G. IL.)

«. Z oBowiązku urzędu głównego opie-

 

(1) Towarzystwo to zaczęło się w roku 1802. O czynno-
ściach jego przed ninieyszem urządzeniem i o posle-
dnieyszych , a takżć o wielu ważnych, które z niego
wyniknęły ustanowieniach i zakładach , tak w stolic;
w Petersburgu, jakoteż i w różnych miastach państwa
rossyyskiego, w szczególności zaś o Komitecie do uczo-
ney części, i udzielnie o Towarzystwie opiekuńczem
nad więzieniami, w ciągn Dziejów mówić poosobno bę-
dziemy. (R.)

Dzieje Dobrocz. rok 1820. styczeń:

;

 

kuna (2) Towarzystwa Imperatorskiego
człekolubnego, zastanawiając się nad ce-
lem jego, który, jak Wasza lmperator-
ska Mość wskazać raczyłeś, zależy na
wsparciu wszelkiego rodzaju biednych,
znaydujących się w tey stolicy (5), a
z czasem i w innych miastach państwa,
kiedy towarzystwo rozszerzy czynności
swoje, znayduję, że towarzystwo to,

obowiązane jest nietylko rozdawać jal-
mużnę, ale i dostarczać ubogim innego
wsparcia, a w'szczególności starać się
wyprowadzać z niedostatku tych, którzy
pracą własną i przemysłem nie mogą
sięutrzymać. "Iyim sposobem mnóztwo
biednych wydźwignie się z ostateczney
nędzy i jawnego zhańbienia; a litością
pobudzeni obywatele, mniey będą wy-
stawieni na ciężar ustawicznego a czę-
sto niepożytecznego wspierania. Stąd
się pomnoży liczba rzemieślników i do
rozmaitych robót sposobnych ludzi, roz-
szerzy się duch zamiłowania pracy, tyle
pomagający do zachowania dobrych o0-
byczajów ludu. Dlą osiągnienia tego celu
potrzeba, ażeby oprócz opiekuńczego i
medyko-filantropicznego komitetów, te-
raz jedynie towarzystwo  człekolu-
bne składających, utwerzyly się jeszcze

|inne, jako to: dla dozoru zestarzałych,
kalekich , nieuleczonych i w ogólności
do robót niezdatnych; dla wychowania

| małoletnich sierót i uczenia pożyte-
cznych rzemiosł; dla dania niemającym,
którzy mogą pracować, stosownych za-
trudnień, wspomagając ich materyalami,
zbierając poźniey ich prace, zbywając
je na ich dochód. "Takie towarzystwa,
równie jak inne dobroczynne ustanowie-

 

(2) Opiekun po rossyyku popieczytel , czyli kurator. (R.)
(3) Postanowienia o formie Rady państwa $. 109,
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nia w miarę odkrywającey się ich po-
trzeby , nie tylko tu, lecz i w innych
gubernijach pod dozorem człekolubnego

' towarzystwa,formować się mogą. Lecz,
ażeby między temi oddzielnemi częścia-
mi utrzymać porządny związek i wza-
jemne porozumienie, nadto, ażeby dzia-
łaniom każdego dostarczyć naywięcey
sposobów do akuratnego wypełnienia
swoich obowiązków, znayduję potrze-
bnem: naprzód, ustanowić osobne zgro-
madzenie pod nazwiskiem Rady towa-
rzystwa człekolubnego; powtóre zrefor-
mować komitet opiekańczy.

O radzie towarzystwa imperatorskiego
cziekolubnego.

:. Składać się mata rada nie więcey
jak z jedenastu czynnych członków, w Li-.

czbie których znaydują się: opiekun
główny w urzędzie ciągłego prezydenta,
i jego pomocnik.

2. Rada wybiera dla siebie członków

w całem swojem zgromadzeniu przez

wota. Wybrani członkowie przedsta-
wiają się na naywyższe utwierdzenie
Waszey Imperatorskiey Mości.

3. Rada kieruje komitetami i wszy-
stkiemi częściami towarzystwa człeko-
lubnego; rozrządza wszystkiemi jego
suminami i zaymuje się ustanowieniem

rozmaitych dobroczynnych zakładów
w przedmiotach wyżey rzeczonych. Po-
dług tey ustawy, medyko-filantropiczny
komitet zależeć powinien od Rady ró-
wnie z innemi zgromadzeniami.

Uwaga. Komitct zatem medyko-fi-

lantropiczny złoży w Radzie, dla nale-
żytego postąpienia, naywyższe reskrypta
i prawidła, na osnowie których odbywa
teraz działania. Rada, zastosowawszy

"je do ninieyszey organizacyi towa-

rzystwa człekolubnego, da temu ko-
mitetowi za przewodnictwo swoje prze-
pisy. i

4. Rozwiązują się wszystkie sprawy
w Radzie większością głosów; a przy ró-
wności,zdanie prezydenta daje przewagę.

5. Przyjęcie i uwolnienie osób bę-
„dących pod wiedzą towarzystwa człeko-
lubnego, równie jak wybór przez komi-
tety i zgromadzenia nowych członków
na mieysca wakujące, zawisły od po-
twierdzenia Rady.

6. Do roztrząśnienia Rady przesyłają
się od tych komitetów i zgromadzeń, od
zarządzających zakładami człekolubnego
towarzystwa, od członków jego lub też
postronnych osob, wszystkie zamiary
dobroczynny cel mające, i wszelkiego
rodzaju sprawy należące do tego towa-
rzystwa , które wymagają ostateczney
decyzyi.

7. Główny opiekun, podług uważe-
nia, wzywa do zebrania Rady „ dla roz-

trząsnienia jakiegokolwiek przedmiotu;
prezydenta tego zgromadzenia albo też
naczelnika tego oddzialu, którego się on
tycze; w którym przypadku wezwany

członek do wspomnionego zebrania, ma

głos równie z innymi członkami Rady.
8. Za potwierdzeniem Rady, każde

zgromadzenie towarzystwa cziekolubne-
go, może naznaczyć taki sposób użycia
swoich kapitałów na potrzebę ubogich,
i takie do opatrzenia ich obrać średki,
jakie z okoliczności i doświadczenia za
naylepsze przezeń uznane będą

g. Rada towarzystwa człekolubne-
go znosi się przez pośrednictwo swojego
prezydenta ze wszystkimi naczelnika:ni
i osobami świeckiemi 1 duchownemi,
mogącerni ją zasilać w dobroczynnych potrzebach.

og
g
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10. Za odezwami Rady, powinny u-
dzielać swojey pomocy, policya i bogo-
boyne zakładyzostające pod wiedzą ma-
gistratury powszechney opieki.

11. Komitety iinne zakłady powinny
przesyłać wypisy ze swoich dzienników,
jako też i miesięczne wiadomości, 0 przy-

chodzie, rozchodzie , pozostałości, i o u-
życiu pieniężnych summ; a po upłynie-
niu roku, o stanie dobroczynnych za-
kładów io wszystkich ich działaniach

przez szczegół , z czego układa się w ra-
dzie ogólne zdanie sprawy.

12. Rada dziala na komitety, zgro-
madzenia, iinne, towarzystwa człeko-

lubnego,zakłady,za posrednictwem prze-

pisów, od nich zaś odbiera doniesienia.
15. Bez zezwolenia Rady, żadne

z podwładnych jego zgromadzeń albo u-

stanowień nie ma prawa drukować zda-

nia sprawy, ogłoszeń, żadnego wezwania
do publiczności o dobrowolne składki

i t.p. ż
14. O wszystkich przedmiotach to-

warzystwa człekolubnego, podaje Wa-
szey Imperatorskiey Mości dokłady,opie-

kun główny. Poupłynieniu każdego ro-
ku przedstawia on do naywyższey uwagi
Waszey Imperatorskiey Mości ogólne
zdanie sprawy z podpisami wszystkich
członków Rady, razem z wiadomością
o dobroczyńcach i uczynionych przez
nich na rzecz towarzystwa człeko-
lubnego ofiarach, które się potem dla
publiczności drukują.

15. Rada obowiązaną jest wynaydo-

wać nowe, korzystne dla towarzystwa

człekolubnego źródła dochodów. Ofiary
uczynione temu towarzystwu przyyimu-
ją się w Radzie , zktórey przesyłają się
do odpowiednich swemu przeznaczeniu
komitetow, albo też do imperyalnych

 
 

banków dla pomnożenia z procen-
tów.
(|. 16. Zgromadzenie Rady ma być co
miesiąc, aw przypadku potrzeby, skła-
dać je może w każdym czasie główny
opiekun.

17. Każdy członek Rady może od-
wiedzać cierpiących biednych i uwięzio-
nych , gdziekolwiekby się znaydowali (0=
prócz winowayców stanu), oglądać za-
kłady towarzystwa czlekolubnego ido-
nosić radzie, jeżeli się w nich znaydują
jakie nieporządki lub nadużycia. -

18. A ponieważ główny opiekun nie
zawsze może sam oglądać zakłady to-
warzystwa człekołubnego; dla ciągłego
zatem dozoru porządku działań, a przy”
tć.n idla prędszego znoszenia się, po”
mocnik głównego opiekuna może zasia”
dać we wszystkich komitetach i zgro”
madzeniach tego towarzystwa, dawać
w nich swoje zdania, mieć w obowiązku
oglądanie wszystkich jego zakładów, wy-
pełniać zlecenia głównego opiekuna i
podawać wiadomości do Rady o przed-
miotach przez siebie oglądanych.

19. Przy Radzie ma być osobna kan=
cellarya podług naywyżey utwierdzone-
go etatu. /

20. Pomocnik głównego opiekuna,
jako zarządzający kancellaryą Rady, i
urzędnicy tey kancellaryi, liczą się
w czynney służbie Waszey Imperator-
skiey Mości.

21. Rada ma swoję własną pieczęć
z herbem imperatorskim i z napisem
"w około: pieczęć towarzystwa impera-
torskiego człekolubnego.

Uwaga. Rada powinna starać się o to:
aby niezwłócznie po naywyższem po-
twierdzeniu tego urządzenia,wszystkie

podwładne jey komitety, zgromadzenia| : 6 '
*
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1 źwierzchnicy rozmaitych zakładów,
ułożyli dla siebie ustawy, na osnowie
kiórych mają nadal działać. Ustawy
te powinny bydź przeyrzane i utwier-
dzone przez Radę. -

O komitecie opiekuńczym.

Główne zatrudnienia tego komitetu
zależą: na wyszukaniu biednych, będą-
cych po większey części w oddalonych
i mało uczęszczanych stronach miasta; na
powzięciu wiadomości o ich stanie i spra-

wowaniu się, i na uczynieniu im nie tylko
pieniężney pomocy, ale i innego wsparcia
chorym potrzebnego naybardziey. Przy
wypelnieniu tych obowiązków tyczących
się jałmużny, jest jeszcze jeden nie mniey
ważny, który powinien być w sercu, ka-
żdego ubolewającego nad nieszczęśliwym
bratem swoim, ten święty obowiązek
nie na jednem tylko materyalnem wspar-
ciu zawisł, lecz i na tem, aby łakną-

cemu dać chleb od duszy swojey , iduszę
utrapioną nasycić (lz. 58,r0). Pocieszenia
zaś bliźnim nie można udzielać inaczey,
jak czynnym sposobem; pilnem odwie-

 dzaniem cierpiących. Wypełnienie ta-
kiego obowiązku trzeba polecić osobóm
zaufanym i doświadczonym, zaleconym
z życia cnotliwego, a przytćóm mierney
sytuacyi ludziom, naznaczając im z do-

broczynney summy opiekuńczego ko-
mitetu coroczne wspomożenie. Na
członków opiekuńczego komitetu przyy-
mować ludzi mierney sytuacyi, dla tego:
iż bardziey im są znajome potrzeby
biednych, i że oni bardziey przywykli
do trudów nieoddzielnych od tey po-
winnosci; zasilać zaś ich z dobroczyn-
ney summy corocznie dla tego potrzeba,
iż takie jey użycie odpowiedniem jest
przeznaczeniu. Mając zaś zapewnione

utrzymanie się, poświęcą czas na wy-
pełnienie swoich dobroczynnych obowią-
zków.

opiekunów. Każdy opiekun odbiera co-
rocznie z wyżey mianowaney summy,
podług uznania Rady, stosowne do swo-
jego bytu pieniężne wsparcie, nigdy
jednak nie przewyższające 1,200 rubli.
Nadto, z teyże dobroczynney summy
oddzielać corocznie potrzebnąilośćpie-
niędzy, mie więcey jednak jak dwa ty-
siące rubli na- potrzeby kaneellarytł
na utrzymanie dwóch stróżów przy ko-

mitecie. Z piętnastu opiekunów w po-

wszechnem ich zebraniu, wybierają się

obowiązkowi członkowie: jedenna pre-

zydenta komitetu, drugi na sekretarza,

trzeci na kassyera; na których wkła-

da się pełnienie wszystkich kancellaryy-
skich powinności co do buchalteryi i
korrespondencyi, równie i bliższy dozór
pieniężney kassy. Pozostałych dwuna-

stu opiekunów powinni zawiadować czę-

ściami miasta, w przedmiocie biednych,

którzy mają w nich swoje mieszkania.

Nim się ułoży całkowita ustawa, tym-

czasowie komitet opiekuńczy postępuje
podług przepisów ady towarzystwa

człekolubnego.
Opiekunowie i ich pomoenicy, któ-

rzy dotąd opiekuńczy komitet składali,
nie znaydując się w liczbie piętnastu no-
wych opiekunów, uwalniają się od czyn-

ności i urzędów swoich , tyczących Się

tego komitetu. Wszystkie dobroczynne

zgromadzenia towarzystwa człekolubne-
go, powinny mieć osobne kancellarye.

'Teraźnieyszy zatóm etat kancellaryi
medyko-filantropicznego i opiekuńczego

komitetów , kassuje się. Medyko-filan-

tropicznemu kosnitetowi na utrzymanie 

Opiekuńczy komitet składa piętnastu  
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osobney kancellaryi twogólności na do-
broczynne potrzeby, uważając szczupłość
summ jego, dodać z sammy opiekuńcze-
go komitetu 6,0060 rubli. [ym sposobem
z liczby 100,000, rubli, naymiłościwiey
przez WWaszą lmperatorską Mość na-
znaczonych dla towarzystwa człeko-
łubnego; medyko-filantropiczny komitet
ma odbierać corocznie 50,000, a opie-

kuńczy 70,000 rubli. Summy te wy-
dawać za rewersem albo za połece-
niem: prezydentów tych komitetów.

Po skasowaniu etatu teraźnieyszey
kancellaryi obu komitetów , ciągły se-
kretarz i inni urzędnicy:w niey służący,
powinni zdadź prezydentowi medyko-
filantropicznego i nowemu prezydento-
wi opiekuńczego komitetów, wszystkie:
sprawy, papiery i pozostałe w gotowi-
Źnie pieniądze; prezydenci zaś po przy-
jęciu ich, i prośb na imie monarsze
od biednych podawanych, które się znay-
dują uczłonków uwolnionych komitetu
opiekuńczego, donfosą o tem Radzie to-
warzystwa człekolubnego, która, uwol-
niwszy ciągłego sekretarza i urzędni-
ków kancellaryi od: powinności, z nale-
żnemi świadectwami, wyda jednorazo-
wie z dodatkowey summy medyko-fi-
łantropicznego komitetu iz pozostałych
kancellaryyskich pieniędzy przyzwoite
nagrody, tym tylko z pomiędzy'nich,któ-
rzy mie weydą w liczbę służących w kan-
cellaryi Rady.

„Ośm tysięcy rubli, które do tych
czas wydawała kassa imperyalna na
utrzymanie kancellaryy medyko-filan-
tropicznego i opiekuńczego komitetów,
odtąd mają się wydawać na utrzymanie
kancellaryi Rady towarzystwa człekolu-
bnego. Dóm zarobkowy, należący te
raz do opiekuńczego komitetu, zsum-i. wiąże Meszczerski

 

mą, budowlami i należytościami wszel-

kiemi, oddać zgromadzeniu patryoty=

cznemu kobićt , które przyłączą się do

towarzystwa imperatorskiego czieko-
lubnego.

Przedstawiającprzy temlistę: człon:

ków Rady towarzystwa człekolubnego,.

nowych członków komitetu opiekuńcze-

go i projekt etatu kancellaryi Rady,

ośmielam się prosić o naywyższe Waszey

Imperatorskiey Mości potwierdzenie.

Kończę na szczeróm życzeniu mo-

jem dla tego towarzystwa, błogosławienń-

stwa beskiego. /Viech za dni wysokie-

go założyciela i obrońcy jego i w tćm
ustanowieniu miłosierdzia, zawsze przy-

świecaprawda i pomnożeniepokoju : niech
mocą Naywyższego wspiera ubogich ludzi

'i wspomaga ich dzieci.
Zgodno z oryginałem : Alexander Xią-

że Golieyn.

Dakładowane na Kamiennynt Ostrowie 16 lipca 18167
inaywyżey przez Jego lmperatorską. Mość utwierdzone..
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Członków Rady Towarzystwa imperator=
skiego człekolubnego.

1. Radca tayny, Alexander xiąże Goli-
cyn, opiekun główny Towarzystwa im*
peratorskiego cztekolubnego iprezydent
ciągły jego rady.

2. Przewielebny Michał, arcybiskup czer=
nihowski. !

3. Qyciec kapelan J. J. M. protoprezbi=
ter Paweł Krynicki. >

4, drchimandryta Filaret , rektor akades
mii duchownęy petersburskiey.

5. Jenerał-Leytnant Karol Hrabia Liwen,
6. Jenerat-Leytnant Mikołay adchwedrów:.
7. Radca tayny Bazyli Zinowjew.
8. Jenerał-major Mikołay Leontjew.
9. Ober.prokuror rządzącego senatu Piotr.

"
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10. Kamer-Junkier Alexander Sturdza.
11. Radca Stanu Paweł Gałachow, pomo-

cnik opiekuna głównego i zarządzający
kancellaryą Rady towarzystwa impera-
torskiego człekolubnego.

Oryginał podpisał: Alexcander xiążę Go-.
licyn.

 

DOBROCZYNNOŚĆ CZASOW PRZE.

SZŁYCH.

RZUT OKA HISTORYCZNY NA ZAKŁADY POBO-
ŹNO-DOBROCZYNNE W KRAJACH DAWNEY
POLSKI, INA JEY WTYM PRZEDMIOCIE Z4-

KONŃO-DAWSTWO; przez J. D. j

Jeżeli który, tedy zaiste kray pol-
ski, chlubnie poszczycić się może hoyną,
i aż dozbytku nieraz posuniętą, szczo-
drobliwością swych mieszkańców w o-
patrywaniu potrzeb żebrzącey pomo-
cy i wsparcia ludzkości. Nie zawsze
wprawdzie umieli nasi przodkowie na-
dać swey gorliwości w powiększeniu
funduszów, piątno tey korzyści dla ca-
łego narodu , jakowego w dzisieyszych
wykształconych wiekach wymagać zwy-
kliśmy; lecz, czyliż jedna Polska w tćy
była kolei? a wady jey, nie sąż raczey
wadami wieków i przekonania powsze-
chaego , które samowładnie całą kie-
rowało Europą? Opinija wkorzeniona
naygrubsze pomyłki usprawiedliwić jest
zdolną. Długo nie znaliśmy domów do-
broczynnych, poźniey w ucywiłizowa-
nych zjawionych narodach, ani też w po-
czątkach potrzeby ich czuć mogliśmy.
Częstsze podróże do: obcych: odbywane
krajów, wskazały nam, wszelkie za-
kładów podobnych korzyści, i do chwa-
lebnego naśladowania. skłoniły,

|jedynie i

|cierpiącą nędzą;
|z napastującą ze wszech stron dziczą;

 Nieźmierna przestrzeń oblitey we

wszystko i urodzayney ziemi, pracy
przemysłu do opatrzenia

wszelkich potrzeb wymagającey; go-
|ścinność dla pielgrzymówipotrzebują-
| cych wsparcia, nawet nieprzyjaciół,
nayświęciey dochowywana; litość no-
wo nawróconych do wiary chrześcijań-
skiey pod Mieczysławem Polaków nad

ustawiczne zatargi

przez długi czasu przeciąg nie dozwa-
lały nawet pomyśleć o zakładaniu do-
mów dobroczynnych ku otarciu łez cier-
piącey ludzkości, wsparciu sierot, i
pielęgnowaniu podupadłey na siłach

| zgrzybiałością wieku starości.
Cnotliwe i chwalebne przekonanie

Polaków, z wiarą świętą zaszczepione,
prawami kanonicznemi poparte, a po-

| źniey ustawami krajowemi zatwierdzo-

ne (a) że, dobra kościelne dla chwały
Boskiey i dla opatrzenia ludzi ubogich,
są przeznaczone, całą gorliwość 1szczo-
drobliwą hoyność walecznego narodu
zwróciło ku zapomaganiu naybogatsze-
mi funduszami kościołów. Jakoż, w du-
chu ewangielicznym żyjące pierwiast-
kowe duchowieństwo, nie zawiodło na-

uki Zbawicielai zaufania hcynych funda-
torów, zakładało przy kościołach szpi-
tale przytułkiem ubóstwa bydź mają-
ce (b). Pragnąc zatćm dać pierwszy
rys zakładów u nas dobroczynnych, wy-
padałoby obszernie wyłuszczyć dzieje
funduszów i uposażeń, pelną ręką na
kościoły i klasztory sypanych. Lecz

 

(a) Statut koronny 1532 roku V. L. 1. f. 5:0 $ Cum
magna pars. cj

(b) Statat Kor; 1505 V. 1. f. 518. Clerici enim nom te
nentur ad hospitalitatem nobilium drvitum ,. sed ad
illam, quae. ceutinet officium. pietalis;
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gdy to byłoby zboczeniem od przed-

siewziętego zamiaru, i zaprowadziłoby

w trudne nie raz dociekania, niech się

godzi spieszącemu do celu dotknąć pier-

wiastkowych funduszów i natrącić przy-

czyny, mnożenie ich początkowe, a

ograniczanie poźnieysze doradzające; co

udowodni nieszczędzenia niczego u nas

na dobroczynne zakłady (officiapieta-

tis) zwane. , , |

Zasluga przed Bogiem z funduszów

kościelnych za jałmużnę uważanych o0-

czekiwana, a mianowicie prawo do

sławy, nieodstępney darów dla ducho-
wnych towarzyszki, którą ci wyłącznie

posiadający nauki umieli uwieczniać

w swych pismach, a przez związki z Rzy

mem po całey rozglaszać Europie; złą-

czone z uwagami, iż takowe dobra są

razem podporą familiy szlacheckich (c),
zasilkiem rozpościerania prawd reli-
giynych ku złagodzeniu dzikich obycza-
jów dążących, źródłem zaszczepienia na-
uk w zaciszach. zakonnych ukrytych;

naysilnieyszemi były bodźcami naprzód

panującym polskim do robienia hoynych

kościołom darów. Nie skąpił Mieczy-
sław I, z dóbr nawet własnych dla ko-
ściołów dziesięcin (d); Chrobry prawem
wiecznotrwałem ustawy oyca zatwier-
dził. Jak szczodremi dla zgromadzeń
zakonnych okazali się, Kazimierz I, Bo-|
lesław śmiały, Mieczysław xiążę wiel-
kopolski i Jan xiążę mazowiecki, hi-
storya kościoła polskiego opiewa (e).

 

(c) Stat. Koron 1532 V. L. 1. f. 51o Cum magna pars.
(d) Cromer. L. 3. Cel dziesięcin wskazany w ustawie|

Jagiełły roku 1458 v. l.1. fol 195. (Quivuuque deci-
mas quas sibi Deus insignum universalis dominii pro

alimente servientium reddi censuerit, nec non do-

mos, Villas, tributa ad ecclesias et pia opera ac re-

ligiosa loca spectantes, ac etiam pauperum hominum |J
in ipsorum bonis degentium rapuerit €to. et:

(e) X. Teo. Ostrowskiego Dzieje i prawa koseicła pol-|
skiego I 793.  

Prywatni obywatele , toż co pann-
jący mając wyobrażenie, chcieli być
równie hoynymi. Zaraz Sieciech, pier-
wszy hetman i wojewoda krakowski,
około roku 1010 opatrzył 12 wioskami
klasztor przez Bolesława ufundowany.
Naymożnieyszy pan-w Polszcze Piotr
Dunin, z.rodziny dotąd trwającćy, kra»
bia, rodem z Danii, wielkorządca wiel-
kopolski, dziedzie Skrzynna, 40 kościo-
łów i klasztorów około roku 1159 wła-
snym wystawił kosztem. Roku 1155
Henryk xiążę sandomierski i lubelski,
poznawszy pożyteczne w Palestynie
klasztory, a dla posług ubogimi piel-
grzymom czynionych szacowane, zaraz
do kraju sprowadził. Roku 1162 Jaxa
dziedzic Miechowa wsławił się hoyne-
mi dla kościołow dary, i wprowadził
zakon stróżów grobu Chrystusa, powsze..
chnie u nas Miechowitami zwany. O-
koło roku 1252 Władysław Odonicz
synowiec Laskonogiego, tak obficie,
skarby swe sypał na kościoły, że w licz=
bę naypierwszych fundatorów może być
poczytany.

Przebrana w nadaniach duchowień-
stwu miara, a często nieprawne ich
wyłudzanie (f), słusznie oburzały szla-
chtę: jey albowiem ciężary przez uwol-

nienie od nich duchownych , z każdym

 

7) Uczony i gorliwy o dobro kraju Czacki, w dziele
o litewskichi polskich prawach,tom a str. 199, nota
1044. taksię w tey mierze iłumaczy* „Chcąc pa-
znac kray, w którym podchlebno mi było urzędy
sprawować , chciałem poznać ducha zgromadzeń du-
chownych, które naywięcey miec mogły moiey pra-

wnych funduszów ze źródeł różnego rodzaju testa-

mentów i darów od podeszłych w wieku kobiet. Prze-

konałem się z łatwością, że fundusze Jeznitów w wiel-

kiey części miały cechy nieprawości , wszelako ka-

duki na ich dobra nie były prawie znanenis. Dla u-
pewnienia całości edukacyynego funduszu, do które-
go dobra Jeżuitów zostały wcielone, musiano roku 1776
wyjednać konstytucyą”. i t. dz

=
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mnożyły się funduszem.  Daremszczy-
zny, opatrywanie zamków i grodów
xiążęcych, szafowanie podwod przeje-
żdżającym monarchom, bronienie gra-
nic kraju od nieprzyjacielskiey napaści,
przez wszystkich uprzednio poddanych
dźwigane, stałysię wyłącznym (a dla
uwolnienia od nich duchowieństwa) no-
wym niejako szlachty i mieszczan cię-
żarem. [e istotnie przyczyny zrodzi-
ły liczne w poźnieyszych czasachunas
prawa (g), ile możności ścieśniające fun-
dusze duchownych, a zniemi ograni-
czające razem zakładanie szprtalów, nie-
odstępnie z dobrami duchownemi po-
łączonych.

Znyracając uwagę do szczegółowych
dobroczynności i pobożności zakładów,
ile nam ich z poźnieyszych czasów po-
zostąło pamiątek, wyznać musimy, że
wielkim tylko królom i prawdziwym
narodu swego dobroczyńcem przypadło
w podziale, zwrócić oczy na ludzkość
cierpiącą, i obok wawrzynów orężem
zdobytych, położyć pomniki nierównie|
trwalszą i sercu ich milszą zapewnia-
jące sławę. Kazimierz IV, któremu ża-
den rodzay sławy obcym nie był, pier-
wsze między podobnymi u nas monar-

_ chami zaymuje mieysce. Polska, którą
wstępując na tron zgliny i drzewa u-
kleconą zastał, zajego panowaniawce-

 

(8) Władysław IV. roku 1535 V. L. 4. f. 854. De no-
pa radice fundusze tylkoczynić dozwolil. Konst. 1669
V. L. 5. fol. 16. zakazała funduszów bez zezwolenia
Rzplitey.Konst.1676 roku V. L. 5. £f. 368 dóbr ziemskich
1 mieyskich odpisywać zabroniła. Konst. 1726 V. 6
f. 488 t, warunek i 1768, V. 7. f. 819g t. 0 nieod-
dalaniu , ponowiły dawnieysze w tey mierze prawa.
Rezolucya dopiero rady nieustającey roku 1781 d.g
mar. Nro 85 objaśniła , iż prawa o funduszach wy-
dane, nie mają się ściągać do szpitałów bo te i bez
zezwolenia Rzeczyplitey fundować i posażyć wolno,
lecz ta wladzy czasowcy rezolucya nigdy zachowy-

waną nie była.

  

głaną i kamienną zmienioną została. Na-
uki założeniem w Krakowie pierwszey
akademii krajowey dźwignione. Za.
konodawstwo na bałamutnych zwycza-
jach i niepewnych obcey władzy wy-
rokach oparte, w wiecznotrwałą wy-
rocznią krajową, FTislicką zwaną prze-
kształcił. Koscioł polski, nayokazałsze
świątnice, klasztory, i naybogatsze fun-
dusze, z wdzięcznością mu przyznaje.
łizy wreszcie strapioney nędzy otarte,
codziennie błogosławić go nie przesta-
wały za pierwszy szpital w Krakowie
na S/redomiu, hoynym uposażony fun-
duszem (h), od którego niechybnie szpi-
talna ulicew Krakowie otrzymała na-
zwisko. |

Troskliwym opiekunem biednych,
ale razem pogromcą rozpusty i zepsu-
tych żebractwa obojey płci obyczajów,
Jana Alberta zwać możemy.  Monar-
cha ten, nie bez wielkich duszy i serca
przymiotów, ale mnieyorząd kraju
dbały i na cudzych polegający radach,
nie mógł imienia swego uwiecznić w prze-
ciągu ośmioletniego panowania. Zabie-
gając rozpuście i zepsuciu obyczajów,
które z wolney i nieograniczoney, a co-
dziennie powiększającey się żebraniny,
górę brały, i aby żebraćcy samą ob-
mierzłą swoją postacią duchowi chrze-

ścijańskiemu w oczach obcych nie u-
właczali, pa wzór chwalebnych ustaw
w innych rządnych narodach chrześci-
jańskich zaprowadzonych , zalecił po
większych miastach magistratom, po

wsiach zaś proboszczom i* plebanom,
aby liczbę pewną prawdziwych żebra.

(h) X. Teodora Ostrowskiego Dzieje i prawa kościóła
polskiego tom, 2 str. 400.

A
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ków w każdey parafii ustanowili, uzna.
nych za istotnie ubogich pewnemi o.
znaczyli znamionami; ktoby zaś prócz
tych żebraniną bawić się odważył, ten
poymany i w ręce starostów oddany,
do ciężkich robót w sypaniu fortec prze-
ciw Turkom miał być zażyty (ż). Tak
chwalebny statut na seymie korona-
cyynym Zygmunta III odnowiony, z do-
łączeniem kary stu grzywien na sądy
grodzkie i mieyskie exekucyi jego nie
pilnujące £k). *

Żadney prawie nie utega wątpliwo-
ści, że od czasów Kazimierza W. aż do

Stefana Batorego, niernała liczba wznio-
słasię szpitalów i innych dobroczynno-
ści zakładów , ile o tćm przekonać się
można z licznych zatwierdzeń późniey-
szych, daleko wcześniey poczynionych
darów i wydanych przywilejów. Jeśli-
byśmy mogli powątpiwać o gorliwości
innych królów, tedy żadną miarą nie

możemy przypisać w tey mierze o0-
bojętności troskliwemu o wiarę Jagiel-
le iprzybliżającemu wiek złoty dla Pol-
ski Zygmuntowi I. Lecz gdy o zakła-
dach podobnych nie doczytujemy się

w dziejach, czy to przez opieszałość
kronikarzy, czy też raczey z woli sa-
mych fundatorów , niechcących, by le-
wa ręka wiedziała o tćm, co prawa
daje; zatćm o tych jedynie namienim
szpitalach, o których w prawodawstwie
dają się postrzegać ślady, zostawując
pilnieyszym i prywatnych archiwów
wiadomszym badaczom, szczegółowe śle.

dzenia i dostarczenia materyałów do
ułożenia historyi pobożnych w Połszcze
zakładów.
 «=

(1) Statut Jana Alberta 1496 V. L. 1. fol. 267.t. de Laicis.
(k) Konsty. 1588 roku V. L. 2 fol. 1245 it. żebracy, )

Dzieje Dobrocz, rok 1820. styczeń;

 

Wszakże, wszystkie nayznakomitsze
i naybogatsze dla duchowieństwa ikla-
sztorów, tak poprzedników jak samego
Władysława Jagiełły fundusze, nie do-
równywają temu, który małżonka jego
Jadwiga królowa, roku 1397 w Pradze
uczyniła. Pani ta pobożna, lud kocha-
jąca i nawzajem kochana, przepędza-
jąc całe sweżycie na czytaniu Pismaś.,
umyślnie dla niey na język polski raz
pierwszy przetłumaczonego, umiała po-
święcić wielkomyślnie gorącą milość ku
Wilhelmowi anstryackiemu dla dobra
kraju, na przyłączeniu Litwy i jey na-
wróceniu zyskać mającego; a sięga-
jąc myślą za granice płci własney, nie
tylko do odnowienia. akademii krako-
wskiey dzielnie się przyczyniła, ale nad-
to wzniesieniem kollegium litewskiego
w Pradze czeskiey, naypięknieyszą ży-
wota swego zostawiła pamiątkę.  Mo-
narchini tę, że użyję wyrazow X. O-
strowskiego, cieszyła się już za życia
obfitemi owocami prac swych i usil-
ności: ale że tuszyć sobie nie mogła o
trwałości i stałości swey budowy, bez
pewnych i niewzruszonych zasad, dte
nie na powierzchowney świątobliwości,
ale na prawdziwem duchowieństwa i
stanu świeckiego oświeceniu pokładała:
chcąc przeto szczególnieyszey sweyma-
cierzyńskiey opieki i przychylności na-
rodowi litewskiemu dać dowod ,„ ufun-
dowała w Pradze kollegium litewskie
zwane: nabyła tamże i zapisała dom
obszerny ku wygodzie uczących się, a
na opatrzenie potrzeb ich, dobra zna-
czne 200 kop groszy szerokich praskich
czyniące, za pozwoleniemWacława kró-
la, w pobliskości Pragi zakupiła.  Za-
leciła oraz testamentem, exekutorom

swym, Piotrowi biskupowi i Janowi Rą.

ę 7i c
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czyńskiemu kasztelanowi krakowskie-
mu, aby pozostałe po niey skarby 1
kleynoty na uposażenie wspomnionych
dwóch szkoł obrócone zostały. Fundusz
wzmiankowany praski, jeszcze za cza-
sow Dlugosza słynął pod tytułem cożle
gium albo dom królowy: setne rewo-
lucye czeskie targnąć się na niego nie
śmialy. Kiedy przecięż izjakiey przy-
czyny upadł? kto go sobieijakim pra
wem przywłaszczyl? nie dorżytujemy
się. Bandtkie w historyżpolskiey, roz-
ruchom hussyckim zaginienie jego przy-
pisuje. -

Drugi po Kazimierzu W. bohatyr,
Stefan Batory , podług świadectwa Pa-
storyusa „więcey niż xiądz w kościele,
w rzeczypospolitey więcey niż senator,
w sądach niź prawnik, w woysku niż
hetman, wpotyczce niż żołnierz, w zno-
szeniu biedy, w cierpliwości i dobro-
ci, w darowaniu urazy , niż człowiek,
w utrzymaniu wolności niż obywatel,
w przyjaźni niź przyjaciel, w posie-
dzeniu niż towarzysz, na polowaniu niż

law, zgoła więcey niż prawdziwy fi-
lozof” wszelkie swe tryumfy z dobrćm
ludzkościi religii połączać umiał. Wo-
jownik ten, pomny na los opłakany
dzielnych zastępów, mężnie przy. boku
jego walczących,pierwszy zwrócił oko
na opatrzenie im szpitalów, gdyby
w boju postradać mieli sposobność przy-
_szłego utrzymania się. Zbudował zatćm
szpital żołnierski w Warszawie i do-
chodami opatrzył. Zakład ten, po nad-
to wczesnym bohatyra zgonie, uszko-
dzony i zfunduszów odarty, następca
"Zygmunt III restaurował, i dobra nań
przynależne prawem odzyskać zalecił (/).
 

4) Konsst, 1620 roku V.3.f. 367 t. nagroda żołnierska.

Patćm, zwiększając jego dochody, na
fundusz 1 prowizyą nuiomnemu rycer-
stwu, summę 20 tysięcy złotych, od
sukcessorów ipotomków urodzonegoPro*
kopa Oborskiego, za retehta czopowe-
go do skarbu r. 1624 oddaną, nazna-
czył, i za zgodą wszystkich stanów ap.
probował (mm). Władysław 1V postrzegł-
szy, że szpital wzmiankowany nie obra-
ca się według życzeń wspaniałego fun-
datora, dla nie pobierania naznaczoney
intraty, rczumiejąc nadto niegodną być
rzeczą, iżby zasługi rycerskie w szpita-
lu nagradzane były, niechcąc atoli za.
trzeć pamiątki bohatyra, budowlę tę
na cekauz, naylepiey kosztem rzeczy-
pospelitey opatrzyć się mający, prźze-

znaczył(n).
Król Stefan jeszcze, fundatorem lub

odnowicielem szpitala dla ubóstwa
w mieście Nowym-Korczynie nazwa.
ny jest przez Zygmunta III, który za.
twierdzając fundusze przez przodków
temu zakładowi uczynione, z trzeciey
miary młyna Cartoria zwanego, szoł.
tystwa w Górney-Woli, tudzież dwóch
łanów roli w teyże wsi do szołtystwa
należącey, w starostwie nowo-miey-
skićm położonych , za pozwoleniem sta-
nów wiecźnie do tego wcielił szpitala (0).

Lecz nie tu koniec miały około do-
bra uciśnioney ludzkości Batorego za-
biegi. Nayumiarkowańszy wzgłędem ró-
żności zdań: w wierze monarcha, pa-
miętny odpowiedzią, że 'jako król nad

ludem, a nie-zaś nad sumieniami panu-
je. zwrócił oko na Ormianów , łud od
Saracenów i Turków prześladwany, dla

 

(m) Konst. r. 1633 V. 5. f. 815 £.szpital warszawski. |
(m) Konst roku :658 V. 5. f. g54. ż. Oeconomia belligą, 
(o) Konst. r. 1601. V, 2, f. 1518. . inkorporacya.j
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przemysłu i bawienia się handlem przez,
Kazimierza W. wo!lnem. obrzędów re-
ligii swey sprawowaniem i rządzeniem
się własnemi prawami obdarzony (p). Ba-
tory, wchodząc w przodka ślady, dla
wyżywienia ubóstwa tego ludu, szpital
Ormiański. we Lwowie założył, i młyn
na przedmieściu lwowskiem za wieczny
fundusz nadał. Zygmunt II, za zezwo-
leniem wszystkich stanów, na wieczne |

|bie, wedle przepisów prawa, zatwier-czasy przywiley inadanie zatwierdził (q).
Nie można z pewnościąsię doczy-

tać, czyli szpital wileński śtey Iróycy,
przyymujący bez braku wszelkiego ro-
dzaju osoby, nietemu winien monar-
sze początkowe swe założenie. Już al-
bowiem za Zygmunta III, o dawniey-
szey jego bytności znaydujemy ślady;
a monarcha ten, widząc że wzmianko-
wany szpital z mostu murowanego zwykł

mieć naywiększy zasiłek, zalecił pun-
klnalne mostowego opłacanie, by szpi-
tal głodu inędzy nie cierpial (r). .W Jat
20, znaydujemy przykaz mieszczanom
wileńskim, by wraz ze szpitalem, most
murowany na Wilii odbudowali, a szla-
chta i poddani tak dóbr duchownych
jako królewskich, przez lat 6 po dwa
pieniądze mostowego od wozu na do-
chod szpitala opłacali, po latach zaś 6

*szlachta od rzeczy jedynie na przedaż
przywożonych, anie na-własną potrze-
bę, mostowe opłacać była powinna (5).

Namieniwszy o szpitalu wileńskim
ś. Tróycy, nie można milczeniem po-
mijać drugiego, niewiadomo także, w ja-

 

(p) Przywiley Kazimierza W. Ormianom Rus czerwoną
za oyczyznę obierającym. datowany jest róku 1367.

(7) Konst, 1601. V. 2. f. 1551 ż. szpital wileński,
(q) Konst. 1611. V. 5. fol. 10. ż£. approbacya przywileju,
(s) Konst. 1621. V. 5. fol. 431 +. most wileński 1 konst.

1676. V. 5. f. 4351. Most na rzece,

kich czasach założonego, a szpitalem

4. Piotra zwanego, któremu roku 1621

Zygmunt Ill, most niemeńczyński, na
wieczny przyznał dochod (2).

Król ten, jakożkolwiek co do swey

polityki w historyi sądzonym być mo-

że, zostawił jednak liczne śłady tak
przez się założonych, jako też fundusza-

mi ubogaconych, lub przez gorliwych
obywateli wzniesionych, a przez sie- 
dzonych szpitalów i innych dobroczyń-

ności zakładów. Za jego rządów znay-

dujemy wzmiankę o szpitalu grodzkim

.kozackim, Techiymirów zwanym, któ-

ry ten monarcha po zgonie dzierżaw-

cy Hułanieckiego , Kozakom zaporo-
skim powrócić przyrzeka (u).. Jemu szpi-

tal lwowski ś$. Ducha winien zatwier-

dzenie czterech dworzyszczów przez
szlachetnego Stanisława Piruskiego na
wieczny fundusz zapisanych (w), on ob-
darzył szpital wieluński ś. Ducha, wszel-

kiego stanu ludzi ubogich przyymujący,
młynkiem za wałami miasta leżącym,
i dochód z niego przez starostę dotąd
pobierany, wzmiankowanemu nadał
szpitalowi (x). Zygmunt jeszcze daro-
wał plac na odbudowanie młynka, Klek
zwanego, w ziemi sieradzkiey znaydu-

jacego się, który wraz z przyległościa-
mi i okolicznemi gruntami, sadzawkąi
prowentem, na opatrzenie ubóstwa
w kruchcie przy kościele firnym ra-

domskim będącego, na wieczne przy-
znał czasy, i do fundacyi koperlińskiey

„a

 

me

(:) Konst. 1621. V. 5. f. 431. z. most niemenczyński.
(u) 'Korst. 16091. V, 2. f. 1525 f.o kozakach zaporowskich.
(w) Konst. 160% V. 2 f. 1627. t. approbacya  szpitała

lwowskie.
(z) Konst. 1609. V. 2. f. 1674. t. szpital wieluński.

>
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wcielił (9). Błogosławi Zygmunta kla-
sztor dla wdów nieszczęśliwych w Płoc-
ku przy farnym kościele zbudowany,
za pozwolenie skupienia 4ch placów na
jego siedlisko i obdarzenie kościelną
wolnością (immunitas) (z). Szpital dro-
hicki winien Zygmuntowi III, wyje-
dnanie u stanów przyznania mu nale-
żącey półtory włoki gruntu i domu po-
strzygaczowskim zwanego, z małym
przyległym domkiem, tudzież uwolnie-
nie od wszelkich skarbowych ciężarów(a).
Naybardziey atoli uświetnia panowa.
nie Zygmunta szpital żołnierski w Ty-
kocinie wzniesiony, na który Krzy-
sztof Wessołowski marszałek nadwor-
ny W.X.L., zapisał majętność swą dzie-
dziczną, Dolistowo, zwaną, w wojewódz-
twie podlaskiema leżącą, król zaś funda-
cyą hoyną wzmiankowanego patryoty,
uchwałą seymową zatwierdził (D).

Panowanie Władysława IV. zaja-
śniało naykorzystnieyszemi dla kraju
funduszami i zakładami dobroczynności.
Przykład przez króla Batorego dany,
a przez Wessołowskiego powtórzony,
skłonił Alexandra Zborowskiego, wielce
rzeczypospoliteyzasłużonego człowieka,
do ufundowania trzeciego w kraju woy-
skowego szpitala, we Liwowie umiesz-

czonego, na który obywatel ten dwór
swóy w mieście leżący z pewnym grun-
tem zapisał, a król Władysław za-
twierdzenie stanów i obdarzenie ko-
ścielremi wolnościami wyjednał (c). Lecz

łos zawistny nie chciał szanować w kra-

(y) Konst. 1611. V: 3. f. 10. ;
(z) Konst. 1611. V. 3. f. 11. . libertacya klasztoru.
(a) Konst. 1616 r. V. 3. f. 504. £. szpitał drohicki.
(b) Konst. 1633. V. 3. f. 813. £. szpital tykociński.
(c) Konst. 1658. V.5. f. 956.2, approbacya fundacyi szpi-

talney. |

ju naszym tak pięknych, dla zle pła-
tnego rycerstwa zakładów: czy to przez
wstyd odbierania nagrody w szpitalu,
lub też obawę utraty prawa do sza.
funku łask królewskich w woytostwach
i starostwach, panis bene merentium,

zwanych. Już Jan Kazimierz zmu-
szonym się widział, do wydania podwa-
kroć ustawy, by dobra na szpitale żoł-
nierskie zapisane, a przez różne osoby
bezprawnie (nullo jure) zagarnione, nie
zwłócznieszwrócone były (d).  Późniey
musiał wmawiać narodowi tenże mo-
narcha, dla zasłonienia od bezprawnych
ucisków szpitala żołnierskiego we Lwo-
wie, iż przewinienia prywatnych i
całych królestw niczem bardziey, jak
sprawiedliwością i hoynemi jałmużna-
mi nie mogą być zniesione (e). Wła-
dysław IV, także grunt pewny na fun-
dacyą szpitala kolnienskiego od wszel-
kich uwolnił podatków i wolnościami
kościelnemi obdarzył (/).

_" Naychwalebnieysza atoli ze wszel-
kich fundacyy za Władysława IV zda-
rzonych, jest fundacya Jana Lipnickie-

zważywszy ubóstwo i niedostatek wie-
| śniaków, komornikami , chałupnikami i
zagrodnikami zwanych, w dobrach ziem-

| skich osiadłych, wyznaczył pewną sum.
"mę, z którey intrat podatki dla rze-
'czypospolitey za wymienionych bieda-
ków w województwie sandomierskiem
zostających, oplacane być miały do
skarbu. 'Rozrzewniony Władysław,
fundusz wzmiankowany zatwierdził (g).

—

.
. 4. 840. szpitale zołnierskie.

(e) Konst. 1667 v. 4 f. g44 ż. szpital we Lwowie. ,
(f) Konst. 1635 V. 5. f. 8go ź. libertacya szpitala w Kolnie.

| (djAORay 165g. V. 4. f. 610. ż: szpitale, i konst. 1663. r. + (8) Konst. r. 1647 V. 4. f. 111.7.fundacya.

go, obywatela sandomirskiego;- który

'
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«Nie chciało duchowieństwo, hoynie|
opatrzone, być wyprzedzonćm przez
swieckich, w czynieniu dobroczynnych|
zakładów. . Zaczęło przeto od robienia
funduszów ku daniu edukacyi ubogiey
szlachcie zmierzających. Pierwszy po-
dobno w tćm zawodzie jest X.Adam łuem-
picki, proboszcz i kanonik smoleński,
który półczwarta tysiąca złotych ło-
żył nautrzymanie bursy w Smoleńsku,
gdzie ubogiey szlachty dzieci w nau-
kach ćwiczone być miały (A).

Panowanie Jana Kazimierza, mimo
ciągłego klęsk i nieszczęść pasma, za-
chowało nam nie mało dobroczynnych
zakładów pamiątek. Za jego rządów
X. Garwaski, kanonik krakowski,zagrza-
ny przykładem X. Łempickiego, uczy-
nił fundacyą dla ubogich synów szla-
checkich, w akademii krakowskiey nau-
ki biorących, i dwiema wsiami, Siera-
dzice i Wrzoszowice, w województwie
krakowskiem leżącemi, opatrzył. Jan
Kazimierz fundusz takowy  zatwier-
dził (ż). Małżonka wzmiankowanego kró-
la, Ludwika Marya, założyła w Warsza-
wie za przedmieściemkrakowskiem szpi-
tal, na ubogie sieroty płci obojey, i po
królewsku uposażyła dwiema wsiami,
PecheryiKunów, w ziemi czerskiey
leżącemi (k). X. Ostrowski zaświad-
cza, że ten i inne wspomnioney kró-
lowey fundusze, w dopełnienie śłu.

bów jey, za ocalenie królestwa od li-
cznych klęsk i niebezpieczeństw na-
stąpiły.

Gorliwość króla tego w bronieniu
szpitalów żołnierskich, przez szlachtę u-

 

(2) Konst. r 1647 V. 4. f 119 Ż. fundacya bursy.
(i) Konst. r. 16062 V. 4. £. 854 ź. approbatio fundationjs,
(£) Konst, r. 1662 V, 4 £f. 854 4. fundacya szpitala,

 

szkadzanych, skłoniła Michała z Stani.
sławie Stanisławskiego, wojewodę kijow-
skiego, do wzniesienia czwartego Szpi-
tala żołnierskiego w Kamieńcu Podol-
skim, ku pielęgnowaniu przeciw Tur:
kom, na usłudze krajowey pokaleczone-
go rycerstwa. Zakład ten opatrzył wo-

jewoda dwiema wsiami dziedzicznemi,
w województwie podolskiem leżącemi,
Hołozubince i Rzeczyńce zwanemi. Król
fundusz zatwierdził (2).

Prócz wymienionych zakładów, Jana
Kazimierza za dobroczyńcę wyznają na-
stępujące szpitale, dla ubóstwa różnego
stanu pozakładane: mianowicie, szpital
Leżayski przez urodzonego Alexandra
Korabiowskiego fundowany , a przez
króla w fundusząch zbogaceny darem
łanu gruntu w bliskości znaydującego
się, i od ciężarów krajowych oswobo-
dzeniem (1). Szpital w Krasnym przea
Jana Kazimierza na Krasnym Krasin-
skiego,podskarbiego W.koronnego,z wła-
snego majątku dźwigniony i od króla
utwierdzony (2). Wreszcie szpital w 0-
strowiu łanem gruntu przez X. probo-
szcza szpitalnego wzbogacony, a przez
króla do kościoła przyłączony (5).

Zia nieszczęśliwego czteroletniego pa-
nowania króla Michała Wiszniowieckie-
go, znikąd- niemającego naymnieyszey
pociechy , jeden tyłko postrzegamy za-
kład dobroczynny, przez wielebnego X.
WalentegoT'ureboyskiego,archidyakona
cheimskiego wzniesiony. Prałat ten, ku--
pił za włesne pieniądze wieś, Podskarbie
(zwaną w województwie i ziemi rawskiey
leżącą, ł zapisał ją na fundusz bursy

 

(ły Konst 1667 V. 4 f. g57 t. szpital żołnierski,
(1) Kons. 1667 V. 4. f. 964 z. szpital Lezayski.
(2) Kons. 1667. V. 4. f.g5D0. ż. approbacya.
(5) Kos, 1667: V. 4. £. 965, ż. approbacya gruntu.



54
Nam aa

rawskiey przez się założoney, którey
mliodź szlachecka w kollegium jezuickiem
w wolnych sztukach ćwiczyć się byla
powinna (4).

' Aapanowania Jana Śobieckiega,znay-
dujemy dochowaną pamiątkę funduszu
bractwa miłosierdzia nad ubogimi, od-
dawna w Warszawie przez X. Piotra
Skargę„Pawęskiego S. J., zawołanego te-
olacą i wymównego łinodn=je: Zy-
gmunta III. uczynienego , z którego we-
dle życzenia swiątobliwego męża (dziś
nam wiek złoty języka polskiego przy-
pominającego), ubodzy w szpitalu ś.
Łazarza utrzymywani być mieli. Król
Jan HI, przykładającsię ze swey strony
do powiększenia swobod wzmiankowa-
nego zakładu, wszystkie kamienice, do-
my i grunta bractwa, na rzecz ubo-
gich nabyte, uwolnił od ciężaru trzy-
mania z obowiązku postojów (ab exofi-
CIis) i uliczkę publiczną dla zapobieże-
nia zgorszeniu na niey dziejącemu się,-do
zrjimok wanego szpitala wcielił (5).
Tenże król wioskę Melechów do szpi-
tala ś. Ducha we Lwowie należącą, od

podatków skarbowych ma lat 6 oswo-
bodził (6), Pod tym jeszcze bohatyrem
i 'lurków pogromcą, wielebny X. fTo-
masz Ujeyski biskup kijowski, poźniey
jezuita, zapisał na naukę ubogiey mło-
dzi szlacheckiey województwa sando-
mirskiego 50,000 złotych. Król summę
tę sposobem widerkaufowym na dobrach
ziemskich lokować kazał (7).

Od Jana III. aż do koronacyi Stani-
sława Augusta, nie znaydujemy wzmian-
ki w xięgach krajowego zakonodawstwa,

 

(4) Kons.
(5) Kons,
(6) Kons.
(7) Kons.

1673. V. 5. f. 111. 4. approbacya fundac.
1677 V. 5. f. 465 +. liberacya.
1677 V, 5, f. 475 £. wioska szpitalna.
1686 V. 5. f, 725 tit, fundatio Seminarii,  

o zakładniu nowych szpitałów lub po-
mnażaniu dawnych wfundusze, lecz za-
to pamiętne dla nauk tego monarchy
rządy, równie do założenia nowych do-
broczynnośąi pomników, jako przy-
zwoitszego istniejących urządzenia, nie
mało się przyczyniły.

Swiadormiszym rzeczy piórom 1 wy-
mównieyszym ustom zostawujemy od-
danie czci powinney i hołdu, wicie-
bnemu X. Baudouin, ze zgromadzenia
missyonarzów kapłanowi, nie tylko za-
szezytem tegoż zgromadzenia, ale na-.
wet całey Polski, za oyczyznę przybra-
ney, będącemu. Mąż ten, w duchu Zba-
wcy świata, ku wsparciu cierpiącey ludz-

kości żebrał: a przyszedłszy raz «lo je-
dnego z możnieyszych, gdymu zabawę
kart przerwał, i jako natręt zniecier-
pliwego uniesienia panskiego, policzek
odebrał, rzekł spokoynie: 70 dla mnie:
ale.cóż będzie «dle Dzieciątka Jezus? —
Przecież ten pan , był następnie jednym
z naygorliwszych dobroczyńcą szpitala,
wypłacając się za uczynioną zniewagę
kapłanowi Bożemu. Pierwszy on po-
dobno w naszym narodzie, dotknięty
nędzą istot niewinnych, pogardliwie bę-
kartami (bastardi) w prawie naszem zwa-
nych, zważywszy, iż zwyczay od dzikich
zasiągniony Germanów, piątnem ohydy
płod nieszczęśliwy cechuie, że prawa
niesprawiedliwe i okrutne (8), usiłując

  

(8) Ledwie okrutne wyroki saxonu. usuwające od spadków
i godności potomstwo z nałożnicy przedslubney po ślu:
bie spłodzene , potępił król Alexander, i na mocy praw
kościelnych, uprawnienie nastąpionem późwiey malżeńn-
stwem ustali, alić niebawnie źle zrozumiana gorliwoŚĆ,
stargała wszelkie związka między rodzicami i dziećmi
naturalnemi , bo nie tylko prawdziwyc!: bękartów ale
nawet poslubne potomstwo od szlachectwa a nawct ed
alimentów odaliła w KORĄCZach 15781 16535, Statut
Litewski, dzikiegoSaxonu wyroki do dawney mocy
przy wróch, usuwając całkiem uprawnienie przez mał-
zeństwo, Roz* 3 art. 28 Ziawiona w domu Lubo-
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przytłumić głos natury, między rodzą-
* eym a odbierającym, życie, tym silniey-

7. . ; .

'szy, bo pochodzący od sprawców niedoli,
puszczają bezkarnie błąd i ułomność ro-
dziców, achcą go mieć ukaranym w nie-
winnych dzieciach, niepormine na to, iż

"wzmiankowane jstcty dość już są nie-
szczęśliwe , gdy nie sa niczem powiąza-
ne ze społecznością, ażyjąc w niey od-
rębnie, nie śmieją nawet wyznać swe-
go uródzenia, i nie mają prawa żądać
alimentów między bezrozumnemi zwie-
rzęty dawanych; rozebrawszy mówię,
ile ich ginąć musi ze szkodą kraju, a
boleścią dawców życia, może nieraz do
zbrodni mimowolnie pociąganych; umy-
ślił dźwignąć w stolicy szpital jeneralny,
dzieciątkaJezus,wktórymby nieszczęśliwe
matki bez zbrodnii poniesienia niesławy,
płod swóy składać mogły, Uposażenie
zakładu tego oparł na dobrach ziem-
skich, Kręczki, Umiastowo, Klimonty i
Falki, w ziemi warszawskiey leżących.
Król Stanisław, zatwierdzając fundacyą
do zaszczytów panowania jego należącą,
ustalenie rządu wzmiankowanego szpi-
tala do swey woli zachował, i opatrze-
nie dostatecznemi przyrzekł dochodami
(9), Poźnieyszem prawem objaśniono,
iż szpital wzmiankowany nie ma sobie
przywłaszezać dziedzictwa dóbr Kręczki,
KlimontyiUmiastowo, ale kontentować
się przychodem z summ prawem zasta-
wnem na wzmiankowanych dobrach u-
mieszczonych (10). Każdemu wiadomo,
iż dzis rząd wspomnionego zakładu
WW. PP. Miłosiernym powierzony.
 

mierskich potrzeba, podyktowała ciemne obiasnienie
prawa, pozwa lającego legitymacyiper subsecułum ma-
irimoniume, ale zawsze nie przyznające alimentów bie-
dnym istotom. Kons. 1768. V. 7. f. 807. tit. objaśnie-
nie,

(g) Konstytneya koronacyyna 1764. V. 7 f. 375 tit.szpitale.
(10) Kons. 1706 V. 7. £ 486, tit. warunek. |

.

 

| Za panowania także Stanisława, o-
trzymał zatwierdzenie szpital ś. Rocha
w Warszawie, przez wielebnego w Bogu
ś. p. Bartłomieja Harła, biskupa poznań=
skiego fundowany , i częścią wsi Stan-
celewic uposażony: przytem, nadano mu

upoważnienie skupienia drugiey części
wzmiankowanych Stancelewie, i dozwo-
lono aby wieś Rakowiec w posiadaniu
wzimiankowanego szpitala będąca, pra-
weim wieczystem przez dziedziców te-
muż szpitalowi ustąpioną być mogła.
Poźniey kawał gruntu w tyle szpi-
tala wzamiankowanego będący, na ogrod
prawem wieczystem nadany został (11).

Do nayznakomitszych pobożno-do-
broczynnych zakładów, za. panowania
Stanisława Augusta wzmiankowanych, a
pamiątkę kollegium litewskiego w Pra-
dze odnawiających, należy, kościołi dorm
nacyonalny polski w Rzymie. z szpitałem
i alumnatem , pod tytułem: ś. Stanisła-
wa biskupa i męczennika, królestwa pol-
skiego patrona, a pod rządemprzewie=
lebnych biskapów krakowskich zosta-
jący. Zakład ten, pobożną szczodro-
bliwością stanu duchownego rzpltey, od
dawnych czasów fundowany , obfite na
kray polski złewał pożytki, tak co się
tycze' honoru posiadania w Rzymie na
wzór innych królestw , kościołów ido-
mów własnością narodu będących; jaka
też,że Polacy, czy to z nabożeństwa progi
apostolskie zwiedzający, czy dla nauk,
mianowicie duchownych, do Rzymu u-
dający się, wsparcie w potrzebach, wy-
żywienie, pielęgnowanie w słabości i
ułatwienie sposobności w nabyciu po-
trzebnych wiadomości, otrzymywali, a
potćm wyćwiczeni na usługi kraju po-

 

(u) Kons, 1764 V, 7, f+ 575. tit. szpitale,.
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wracali. Wielebny X. Józef Benedykt
Grodzicki, kanonik katedralny krakow-|
ski, do dawnieyszych funduszów nowe
za panowania Stanisława przydał; król:
zaś, uznawszy fundusz wzmiankowany
naygodnieyszym protekcyi własney i
rzpltey, na seymie warszawskim wszel-
kie fundusze i nadania, stosownie do
brzmienia oryginalnych przywilejów za-
twierdził, a przyrzekając im królewską
baczność, nie tylko strzedz w całości, ale.
nadto pomnażać fundusze dla dobra na-
rodu przyrzekł nayuroczyściey (12). Nie
mało zapewne szkoła ta wydała zasłu-
żonych i znamienitych nauką w kraju
naszym mężów; nie wiemy atoli co się
dziś stało z tą godną troskliwości naro-
dowey pamiątką. Bodayby kto z po-
dróżujących do włoskich krajów chciał
nas oświecić, tak o czasie wzniesienia
zakładu, wielości wyłożonych nań fun-
duszów, liczbie wyszłych uczonych, jak
śmiałości tego, co się odważył targnąć na
zagładzenie tak pożytecznego pomniku.

Stanisław August troskliwie za tem
patrzący, aby fundusze pobożne odpo-
wiadały zamiarom fundatorów, i na ubo-
czne cele obracane nie były, zważy-
wszy iż szpital gnieznieński, dla utrzy-

mania i edukacyi ubogich studentów
szłacheckich, tudzież dla wsparcia po-
deszłych żebraków fundowany, a przez
WW. XX. Krzyżaków Miechowskich,
stróżów grobu Chrystusowego, mniey
stosownie do myśli założyciela zajęty i
na klasztor obrócony, nie dawał wspar-
cia biedney młodzieży; a żywności po-
 

(12) Kons. 1764 V. 7. f. 573 tir. approbacya. Poźniey
król dom ten do bezposredniey swojey opieki i roz-
rządzenia, wedle własney woli, ku dobru i zaszczytowi
harodu przyjął, pod którą na wieki miał zostawać, |
nie podlezająć biskupom krakowskim. Kons, 1768 V,
7. £. 745. źii. Dom Nacyonalny.
>

 

deszłym żebrakóm; zalecił arcy bisku-
powi gnieznieńskiemu z kapitułą, jako
będącemu wedle myśli fundatora dzie
dzicem szpitala i dóbr do niego nale-
żących, mieć dozor nad rządem, dobrami,
dochodami i summami na cele wzmian-
kowane iść mającemi, a zakonnikom
Miechowskim nadużycia popełniającym,
ustąpić przykazałŁ  Czyniąc atoli zadość
erekcyi zgodził się na to, iżby jeden z gro=
na zakonników Miechowskich był prze-
łożonym edukującey się w szpitalu mło-
dzieży i ubogich żebraków (13).

Ziądza nie ustąpienia w niczem chwa-
le przez przodków uzyskaney , a miano-
wicie: zwrócenie uwagi na brak w Litwie
podobnych zakładów, jakiemi Polska ze
szczodrobliwościswych obywatełów świe-
ckich iduchownych oddawnasię szczy- .
ciła, skłoniły Stanisława Augusta do wy-
jednania u stanów litewskich, założe-
nia w Wilnie szpitala dla żolnierzy, pod
tytutem Dom Inwalidów. Król pole-
cając dozżor nad fabryką rozpoczętą
wzmiankowaney budowli, kommissyi
woyskowey, przykazał wypłacanie co-
roczne ze skarbu litewskiego 20,000
złotych do rąk rzeczoney kommissyi, aż
do zupełnego ukończenia. W domie tym,
rycerstwo na usługach oyczyzny targa-
jące siły, odbierać miało żywność i odzież
przyzwoitą z rąk kommissyi woyskowey,
a ta z wyznaczonych ku temu celowi
kapitałów, przed seymem rachunki zda-
wać obowiązaną była (14), Niewątpli-
wy mamy dowod w konstytucyi 1776
roku o wzięciu 14,000 złotych ze skarbu
litewskiego na opędzenie potrzeb Inwa-
lidów (15). :
 

RE 1768. V. 7..f. 745 fit. obwarowanie.
14) Kons. 1768 W. 7.f. 824 t. Dom Inwalidów.
(15)Kons. 1776 V 8. t. 929. t' Kompat,
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'Potem monarcha rzeczony, zwró-
ciwszy oko na użałania się codzienne
obywateli litewskich, iż ludzie ubodzy
wszelkiego stanu zostają bez sposobu
do życia, nie znaydiują przyzwoitego
przytulenia,i w nayokropnieyszey nie raz
nędzy umierać muszą: dla zaradzenia
ich niedoli, zazgodą stanów I%ewskich,

zalecił komissyi skarbowey W. X. Lit.
aby corocznie 25,000 złotych pol. do
rąk wojewody wileńskiego wypłacała,
który za tę summę, domi plac w mie-
ście Wilnie, natakowy szpital zgodny
upatrzywszy, miał kupić, wygodnie dla
ubóztwa urządzić , i podług summy wy-
znaczyć się mającey , odzież i żywność
przepisać, dozor zaś nad całym zakładem
magistratowi wileńskiemu poruczyć był
obowiązanym, a magistrat rachunki
przed kommissyą skarbową miał zda-
wać (16), Ustawa ta próźną nie była,
bo w konstytucyi 1775 postrzegamy
wzmiankę o wydaney ze skarbu summie
25,000 złotych na założenie rzeczonego
szpitala (17).

Wreszcie, za tegopanowania znay-
dujemy ubezpieczenie probostwa szpi-
talnego rochytańskiego w Wilnie , któ-

remu Ur.Franciszek z Dzierzgowa Szum-
ski oboźny wojewodztwa wileńskiego,
odebrał przywiłley na folwark Rzeszę.
Zudziszki w wojewodztwie wileńskićm|
leżący, jakoby nieprawnie temuż pro-|

bostwu zapisany, ale zdochodów jego,

przyjął na siebie i sukcessorów obowią-
zek, placenia corocznie 250 zlo. pol.,

mieniąc jakoby intrata roczna rzeczo-

nego majątku nie większą była. Król

mm

(16) Konst. 1768 V. 7. f. 825 $. szpitał wileński.
(17) Konst. 1775 V. 8. £. 644 z. specyfikacya.

Dzieje Dobrocz rok 1820. styczeń.

za zgodą stanów,wyznaczył kommissyą

z osob w konstytucyi wyliczonych, aby

ta udeterminowawszy przychody folwar-

ku, ustanowiła annuatę nie mnieyszą 250

«złotych dla proboszczów rochytańskie-

go szpitala,i na wieczne czasy na ma-

jatku U. Szumskiego oparła. Nadto na

tymże seymie zatwierdzono wszelkie fundusze rzeczonego szpitala , z dołącze-

niem, iż coby tylko do lat 10 wspo-

mnionemu szpitalowi przez kogokolwiek

zapisanćm było, to na wieki ważnćmi

nieporuszonćm zostać miało (18).

Jeśli wielką winniśmy wdzięczność

Stanisławowi Augustowi za tyle dobro-

czynnych zakiadów, tedy stokroć razy
większą wyznać należy, że drugi po

Albercie przez mądrą rządową ustawę

zmierzał do zrobienia ich ile być może,

nayużytecznieyszemi a naymniey ucią-

żliwemi krajowi, celom zaś fundatorów

odpowiedniemi. Sądzę, iż nie można

większey czci oddać gorliwym monarchy

tego zamysłom, jak przytaczając kon-

stytucyą, o wyznaczeniu komrmissyi nad
szpitalarni w Koronie i Wiel. Xięstwie
Litewskim, w następney treści.

„ Litość nad bliźniemi, starością, cho-

robą i ubóztwem przyciśnionemi, wzbu-

dziła od dawnych czasów cnotliwych

obywatelów rzptey , że po różnych mia-

stach i mieyscach nędznym, chorym, ze-

starzalym , i zarobić sobie niemogącym

ludziom, przytulenie obmyślili; ale że

te pobożne rozrządzenia, naywyższey

władzy nie miały na siebie pilnego oka,

już to okolicznościami czasów , już roz-=

targnieniem dozerców, ledwie nie wszę-

dy wycięczone, zamieszane, Zzruyno-

wane , i prawie wniwecz obrócone zo-

  (18) Konst. 1775. V.8.£. 670. 4 ubespieczenie.
tj
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stałys na przyprowadzanie więc do
swoich klub rzeczy tak świętey, za spra-
wiedliwą i nader zbawienną potrzebę
sądziimy, ażeby wyznaczyć kommissye
z osób zdatnych i przyzwoitego szpita-
lom rządu gruntowną wiadomość ma-
jących, tak do Korony jako wielkiego
xięstwa. Litewskiego, którymby jedynie
dozor, staranie i władza nad szpitalami,
podług artykułów niżey wyrażonych,
poruczona była; jakoż za zgodą zgro-
madzonych stanów wyznaczamy, za
kommissarzów do Korony: nayprzewie-
lebnieyszego i przewielebnych, xięcia Ju-
noszę Podoskiego arcy-biskupa gnie-
znieńskiego, prymasa korony polskiey
i W.Xięstwa Litewskiego, xięcia Kajeta-
na Sołtyka krakowskiego, Ostrowskiego
kujawskiego, młodzieiowskiego poznań-
skiego, Michała xięcia Poniatowskiego
płockiego, Turskiego łuckiego,Okęckiego
chełmskiego, Ossolińskiego, kijowskiego,
„Krasińskiego kamienieckiego, biskupów;
wielmożnych: Rzewuskiego krakowskie-
go , xięcia Jablonowskiego poznańskiego,
Sołtyka sandomirskiego, xięcia zułkow-
skiego gnieźnieńskiego, wojewodów;
Szydłowskiego mazowieckiego, Dębow-
skiego czechowskiego, kasztelanów; tu-
dzież urodzonych: Czaplica łowczego
koronnego , xięcia Ponińskiego marsza|-
ka generalney konfederacyi koronney i
seymowego, Gomolińskiego instygatora-
koronnego , Dłuskiego podkomorzego lu-
belskiego, Rogalińskiego nakielskiego,
Kossowskiego radziejowskiego, Brzeziń-
skiego inowrocławskiego , Bromirskiego
płockiego, starostów; xięcia Lubomir-
skiego jenerała lieytenanta, Rychłow-
skiego piotrkowskiego , Rzeszotarskiege
rawskiego , chorążych;Drewnowskiego
podczaszego łomżyńskiego, Wieczliń-  

skiego podsędka kijowskiego, Gorskiego
|podstolego warszawskiego, Mierzejew-
skiego cześnika podolskiego, Granow-
skiego starostę tarnogurskiego, xięcia
Kalixta Ponińskiego kawajera maltań-
skiego,Oraczewskiego półkownika woysk
koronnych, Szydłowskiego szambelana
Jego *królewskiey Mości, Rogalskiego
metrykanta koronnego, Czarnockiego
regenta mielnickiego: a do Wielkiego
Aięstwa Litewskiego: Przewielebnych:
Ignacego xięcia Massalskiego wileńskie-
go , Łopacińskiego żmuckiego , Giedroy-
cia inflantskiego, Wodzińskiego smoleń-
skiego, biskupów; tudzież wielmożnych:
Sosnowskiego smoleńskiego, Niesiołow-
skiego nowogródzkiego, wojewodów;
Gurowskiego marszałka nadwornego W.
xięstwa litewskiego; niemnicy urodzo-
nych: Bychowca marszałka wołkowy-
skiego, Ważyńskiego oszmiańskiego, Ra-
tomskiego orszanskiego, podkomorzych;
Narbutta chorążego lidzkiego, Olizaro-
wicza grodzieńskiego , Kuleszę smoleń-
skiego, sędziów ziemskich; Wazgirda
podstolego trockiego, Oranowskiego sę-
dziego grodzkiego wileńskiego, Malczew-
skiego podczaszego smoleńskiego , Pod-
bereskiego skarbnika, Ogonowskiego ko-
uiuszego, wileńskich; Kończę oboźnego
smoleńskiego , Jasińskiego krayczego wi-
ieńskiego , Sylwestrowicza rotmistrza
żmuckiego,Dydyńskiego archiwistę kom-
missyi edukacyi narodowey, mianuje-
my. "le kommissye w szczególności, ko-
ronna w Warszawie, a litewska w Wil-
nie, odprawować się mają pod prezy-
dencyą pierwszegoz porządku, i ażeby
kompiet w nich był, dosyć, aby na se-
syi 5 osob w każdey znaydowało się.
imo: fuczną pomienione kommissye u-
rząd swóy, od spisania przez lustratorów,
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wyznaczonych, punktualnie i sumiennie
we wszystkich województwach wszel-
kich funduszów szpitalnych z konnota-
cyą praw i possessyl tych funduszow,
lub samych tylko possessyi, gdzieby pra-
wa były zatracone, informując się od
ludzi wiary godnych z obywatelstwa wy-
branych, a ninieysi dozorcy szpitalów
wiernie prawa funduszowe pokazać po-
winni. Zatajenie przed lustratorami
prawipossessyi, nie tylko utratę onych,
ale nawet wrócenie zysków niegodziwie
odniesionych za sobą pociągnie. edo: Od-
legleysze od szpitałów fundusze, puszczą
kommissye po otaxowaniu przez lustra
torów in emyhiteusim na zawsze lub do
lat pewnych z kanonem rocznym po 5
od sta; bliższe zrunta dla wygody i po-
trzeb nicuchronnych, przy szpitalach
pozostaną.5tio:Mieszkania nieużyteczne i
dalsze, więcey dającemu przedadzą,ło-
Żąc pieniądze na budowlę wielkich szpi-
tałow. 4to: Projekta na seym dla zało-
żenia w każdym województwie szpitala
wygotują. 5to: Na takie szpitale kollegia
pojezuickie nieużyteczne dla kommissyi
edukacyyney, obrócone będą. 6to: Przy

 erekcyi takich szpitalów,ma być ba-
czność na dopełnienie myśli fundatora,
jakoto: a) aby rozróżnienie uczynić po-
między szpitalami cum titulo beneficii, i
szpitalami sine eodem titulo; a gdyby i
pierwsze obrócone być miały na wo-
jewodzkie, wtedy kommissya ma się
dołożyć stolicy apostolskiey. Kościoły
szpitalne drewniane mogą być roze-
brane, gdy są nadruynowane. b) Aby u-
bogićch proporcyonalna i potrzebna li-
czba po szpitalach przy kościołąch za-
stawiona była, reszta zaś do publicznych
przeprowadzona. c) Dla uniknienia kłó-
tni,dyssydenckie szpitale osobne być  

mają, ale w potrzebie katolickie szpi-
tale przyymą dissydentów. 7mo: Zebracy
zarobić nie mogący, nawet gwałtem do
szpitalów przez starostów i miasta ma*
ją bydź odsyłani, inni do robot publi-
cznych brani. Dla tego okręgi między
wojewodzkiemi szpitalami wyznaczyć
należy. yo: Obywatele woiewództwa u-
bożsi, mają bydź tamże darmo przyy-

mowani w czasie choroby, opatrzeni le-
karstwami, i należycie usłużeni, a to
za świadectwem plebanai szlachty. gno:
Niemający świadectwa ubóztwa, za
pieniądze tę usługę mieć mogą. 10mo0:
Wszystkie brzemienne ubogie, i skrzy-
wdzone (defloratae) jako też sieroty , i
porzucone dzieci, przyjęte być mają.
11mo: Doktor ifelczer w każdym szpi-
talu być powinien. 12mo: W tychże do-
mach dzieciom ospa szczepiona będzie.
13tio: Felczerowie i białogłowy do po-
łogów, tam wydoskonalone, po miastach
i wsiach rozesłani zostaną. 14to: Każdy
taki doktorw czasie zaraźliwych chorob, -
cały powiat objedzie, nawet gdy na by-
dło panować będzie zaraza. 15to: Kom-
missya kassą generalną ma zawiadować.
16to: Prokurator szpitalów trzymać bę-
dzie kassę, i rachować się co miesiąc
kapelanowi i doktorowi, a kommissyi
raz do roku. 17mo0: Apteka w szpitalu
będzie pod dozorem doktora, któryi
okoliczne apteki corocznie rewidować
powinien, a od rewizyi 8 czer. złotych
ZySZCZe, dzieląc się połową ze szpitalem.
Do jegoż: dozoru doktorowie ztelczera-
mi w okolicy należą. 18vo0: Kommissya
collegium doktorów wyznaczy , mające
władzę wybierania doktorów i apte-
karzów do szpitala, a zakazywania
wdawania się w leczenie nieumiejętnym

tułaczom ,karania szarletanów, appro-
*



6 o 6 ,
Naam„zał

bowania zagranicznych lekarzów, i nie-

dozwalania pod konfiskatą lekarstw se-
kretnych przedawać. 1g9no: Z funduszów
szpitalnych obmyśli kommmissya intratę
na dom inwalidów woyskowych w War-
szawie lub innem mieyscu” (19).

Wielka liczba różnego stanu osób,
wzajemnie na siebie spuszczających się,
do tego majętnych, a zatem mniey lu-
biących zawikłaną pracę; nie dała ko-
sztować ówoców, jakich od kommisyi
tey ze słusznością oczekiwać należało.
Spostrzegłszy więc poźnieysze stany, że
zbawienny konstytucyi 1775 roku za-
miar, z wielorakich trudności skutku
swojego wziąć nie może: dla pewniey-
„szego tey rzeczy ułożenia, kommissyą
wzmiankowaną szpitalną uchyliły (20),
a ustanowionym 1768 r. nad miastami
1 miasteczkami kommissyom bozi ordinis,
dozor także nad szpitalami powierzy-
ły, zobowiązkiem, ażeby we wszystkich
szpitalnych urządzeniach, do departa-
mentu policyi w radzie nieustającey od-
nosiły się, i od niego zależały.

Że kommissya boni orifinis, nie wię-
cey jak szpitalna, dobrem urządzeniem
zakładów miłosiernych trudniła się, nay-
oczywistszy mamy dowod w rezolucyi
rady nieustającey, która, dla zapobie.
żenia mnożącemu się żebractwu, od-
nowić musiała statut Alberta króla i
Zygmunta IM, z dołączeniem następ-
nych wyroków. aód. Aby odtąd każda
parafija, miasteczko lub wieś, żywiły
osoby z pomiędzy siebie podupadłe, :i
żadnym sposobem pożywienia zarobić
niemogące. Bo tego, oprócz prawa

 

(19) Konst. 1775 V. 8. f. 175 tit. wyznaczenie kommissyi
nad szpital:ami.

(30) Konst. 1780 V. 8. f. gg tit. szpitale w Kowoniei
w. - Litewskiem.  

pisanego. milość bliżnich i litość nad
nędzpjmi po kaźdóćm współobywatelu
wyciąga.  2re. Że urzędy  mieyskie
w miastach i miasteczkach, a wielebni-

plebani po wsiach są sędziami do roze-
znania, O potrzebie i wolności ukogie-
go do żeLrania, w granicach jednak
tylko swojey parafii. Ście, Że też u-
rzędy mieyskiei plebani, rozeznanym
od siebie ubogim są obligowani dawać
znaczki zewnętrzne, na wolność pro-
szenia w swojey parafii jalmiużny: któ-
re to znaczki dawane być mogą na
deszczułce cienkiey drewnianey, przy-
lepioną na wierzchu karteczką z papie-
ru, ztym napisem większemi i wy-
raźnemi literami: ubogi ze wsi/V. zpa-
rafii IN. ma pozwolenie źedrania , któ-
rą ubodzy na tasiemce lub' sznurku na
piersiach nosić mają widocznie. Wszak-
że takie pozwolenie dawane być nie
powinno, tylko osobom zarobić sobie
cale, pożywienia, dla ciężkiego kale-
ctwa, niemogącym. 4te Przy zna-
ku zewnętrznym należy, aby też rady
mieyskie i plebani respective w miey-
scach i jurysdykcyach swoich, dawali
każdemu ubogiemu, osobne zaświad-
czenie na piśrmie o potrzebie żebrania,
z krótkićm wyrażeniemz jakiego przy-
padku przyszła ta osoba do ubóztwa,
i że cale nie może sobie na pożywie-
nie zarobić, a zatem że ma wolność
żebrania. Które to zaświadczenia po-
winny być zawsze podpisem dającego
t pieczęcią magistratu lub kościoła u-
twierdzone,zaświadczenia zaś takowe,
ażebyeo rok odnawiane były, dawniey-
sze nad rok wagi mieć nie powinny.
óte. Żebrzącym bez takowego zdświad-
czenia, i bez znaczku zewnętrznego,
nie tylko jałmużny dawać nie należy;
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lecz podług praw wyżey cytowanych,
wolno ich każdemu łapać, i do wsżeł-

kich robot swoich zażywać, lub do
starostów mieyscowych na publiczne ro-
boty oddawać. Ci zaś ubodzy, komuż-
kolwiek rekwirującemu, zaświadczenie
magistratu lub plebana na piśmie danc,
okazywać powinni. Aby zaś pewniey-
sza była exekucya tych tak potrzebnych
praw iurządzen niniey szych, przestrze-
ganie tego przypominamy i usilnie za-,

lecamy, osobliwie urzędom grodzkim
i mieyskim, a to pod karą w konsty-
tucyi 1588 wyrażoną (sto grzywien) i
pod rygorem innych praw przeciw nied-
bałym urzędnikom wydanych (21).

Gdyby te pożyteczne urządzenia e-
xckucyą zyskały, a komnissye Donż
ordinis podług zalecenia dochody szpi-
talne zapewniły i rozrządziły; zabieża-
łoby się żebraninom, często dla podró-
żnych niebezpiecznym. Miasta nie by-
łyby zarzucone smutnemi widokami nie-
porządku krajowego , podziwienićiszy-
derstwo cudzoziemców sprawującego:
a żebracy w mieyscu rodziny i wyslug
bawiący , daleko prędzey, niż w ob-
cych kątach,
sposob. i

Ustanowiona na seymie 1791 kom-
missya policyi, między innemi poru.
ezonemi sobie obowiązkami względem
wygody ogólney całego kraju, «miala
także załączony dozor nad własnościa-
"mi powszechnemi, które służą wygo-|
dzie, zdrowiu, i zabawie pospolitey;
jakoto: łaźnie, zdroje, szpiłałe, domy |
zniłosierdzia, domy zajezne, gościńce,

 

(21) Uniwersał rezolucyi Rady nieustającey r. 1786 d. 23
czerwca. — Ruda nieustająca roku 1789 dnia 19 sty-
cznia zniesiona, a 1795 roku kwietnia 21 była przy-
wióconą,

znaleźliby wyżywienia.

szynkownie, traktyernie , teatra pu-
bliczne, mieysca przechadzki, gry i
wszelkiey rozrywki publiczney: z wa-
runkiem jednak , iż prócz szpitalów
funduszów na nie, które mieć chciano
wszędzie pod zupełnym dozorem irzą-
dem komrmnissyi, inne wymienione miey-
sea, gdy będą we własnościach ziemiań-
skich położone,nie rozkazom lecz tylko o-
świecaniom i ostrzeżeniom kommissyi
poddane być mają” (22). W oddziale zaś
VII, $5, tegoż prawa, mającym rzecz
o władzy i obowiązkach kommissyi,
względem wygody szczególney miast
'rzeczypospolitey, czytamy: «Cosię ty-
cze pomocy i schronienia w nagłych
przypadkach, ucisku, słabościi ubóztwa,
a to dobrym urządzeniom szpitałów, do-
mów miłosierdzia, a zwłaszcza fabryk
1 robot publicznych, do których ró-
wnie jak i do fabryk prywatnych o-

bLywatełów ze szpitalów, domów pod-
rzutkow i t. d. dostarczać każe robo-
tników, z warunkiem,ażeby zaplata tym-
że szpitalom i t. d. wiernie dochodzi-
ła: nakoniec, pilnować uskutecznienia te-

go wszystkiego, co znayduje się ped o-
pisem ogólney kraju wygody; szczegól-
niey i silniey, bo z mocą roskazania,
do miast kommissya ma przystosować.”

Do naypoźnieyszych względem szpi-
talów i miłosiernych zakładów, za pa-
nowania Stanisława wydanych urządzeń,

„należy konstytncya 17545 roku na sey-

mie grodzieńskim uchwalona, podac”
jąća je rozrządzeniom kommissyi poli-

cyyney. Prawo to wyłuszczając wła.
| dzę i obowiązki rzeczoney kommisyi,
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(22) KoGralisya połicyi , pare uchwałont d. 17 ezerwca
1791 roku. Oddział VI. $. 5. Seym ten cztero! -
tnim albo wielkim u nas zwany , rozpoczęty był ro-
ku 1788 dnia 6 października,



62.
Kemi)

w artykule II. $6, polecajey: «Tro-
skliwość i usilne wynaydowanie środ-
ków, na danie ratunku ubóztwu, nie

dołężney starości, kalectwa i nędzę
cierpiącym; dla czego zniosłszy się
z zwierzchnością duchowną, i zwierz.
chnością edukacyi narodowey względem
szpitalów akademickich, zaleci nieba-
wnie wszystkim bez wyłączenia zarzą-
dzającym funduszami szpitalnemi i mi.
łosiernemi, bądź to w miastach wol-|
nych, i jakiegokolwiek gatunku do-

, przesłał; taki bez względu na stani
kondycyą do sądu komwnissyi policyi,
lub kommissyów porządkowych zapo-
zwany, karze nieochybney i surowey
podpadnie; dla skutecznieyszego zaś
w tćy mierze zaradzenia, wolno będzie
kommissyi policyi, za zniesieniem się
z władzą duchowną, tudzież dołoże-
niem się dziedziców mieyscowych, połą- czyć fundusze szpitalne i miłosierdzia
w jednćm mieście lub wsi będące; nie
będzie im wszelako wolno, tychże fun-

brach królewskich, bądź dziedzieznych| duszów z jednego miasta lub wsi prze-
szlacheckich i duchownych, lub jakiey-|nosić do drugiego” (25).
kolwiek inney natury położonemi. od
których i szpitale warszawskie wszeł- |nych dób,
kiey natury wyłączone być nie mają,|nie m
aby ciż jak naydokładnieyszy stan tych-
że funduszów rapportem dokładnym do
policyi przesłali, z których taż kommis-
sya rozpoznawszy istotę i własność fun-
duszów, przedsieweźmie jak naysku-
tecznieysze środki, aby, ile możności,

do myśli fundatorów rozdysponowane,
ku rychłemu według swego przezna-
czenia uskutecznieniu, użytemi zosta-
1y. Aby zaśwłóczęgii próżniaki, chwa-
lebney do łączenia się w czynach mi-
łosierdzia skwapliwości, natrętnćm że-
bractwem nie umnieyszali, robić mogą-
cyck', kommissya policyi, albo sama
pod bokiem swoim, albo przez kom-
missye porządkowe gdzie indziey chwy-
tać, i do fabryk, lub innych jakichkol-
wiek wyżywienie im zapewnić mogą-
cych, Roał. do poddaństwa jednak nie
przyniewalając, używać i obracać, nie
zaniedba. Gdyby zaś kto zarządzający
funduszami szpitalnemi i miłosierdzia,
nakazanego rapportu podać w czasie
swoim uporczywie wzbraniał się lub
tenże falszywie z utajeniem dochodu

Szczupły, a dla braku orygina|-
obszernieyszym być

mogący ninieyszy rys historyczny
|zakładow milosiernych i praw ku u-
/„doskonaleniu ich uchwalonych; dowo-
dzi, że Polak dzielny, orężem, był ró-
wnie gorliwym 0 wiarę, jak idąc za
jey pochodnią, dobroczynnym, Loy-
nym i wspaniałym we wspieraniu cier-
piącey nędzy. Każdy nieodrodny przod-
ków potomek, z kilku nawet docho.

wanych pamiątek , potrafi ocenić dzie-
ła ich dobroczynne, ku naśladowaniu
sobie zostawione, i zdoła przekonać sę
że niczego nie skąpili na podobne cele,
nie raz możnieysze zawstydzili nad
w tćm chyba nas przechodzące, że nie
zaniedbały swych czyhów w pismach
ogłosić światu, gdy my, własnćm za-
niedbaniem i ukrywaniem dzieł wielu
świetnych między domowemi ściany,
zatraciliśmy z czasem ich pamiątki. Irzy-
kroć szczęśliwym się nazwę, jeśli zdo-
łam wzbudzić świadomszych rzeczy

i
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(25) Konstytucya o komaissyi policyi ustanowiona roka
1795 na seymie grodzieńskum 4d. 17 czerwca zaczę-
tym. dArtykuł a, $ 6. 
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mężów do oddania powinnego hołdu
pamiątcenaszych przodków. Nie jeden
ze światłych XX proboszczów, i ar-
chiwow kapitulnych dozorców, będzie
w stanie wzbogacenia, z wiadomości

autentycznych, tego, o czem mi tyl-

ko napomknąć można było. Połączo -
na w ten sposob wielu praca 1 usil-
ność, a w jednem szczęśliwie wymy-
ślonćm pismie umieszczona, nie tylko
dzielnie się przyczyni do uświetnienia
i uwiecznienia sławy narodowey, ale
też czyniąc więcey interesującćm, a
zatćm bardziey pokupnćm ninieysze pe-
ryodyczne dzieło, przyłoży się do wspar-
cia w potrzebie zostającego ubóstwa.

  

WIADOMOSCI ROZMAITE.
I. Rspbakcya dziejów dobroczynności

otrzymała w podarunku xięgi, jako to:
I. Od JW. Bucharskiego rzeczywistego
radcy stanu i kawalera, O ustanowieniu
w Sankt Petersburgu [Towarzystwa o0-
pieki więzień, w języku rossyyskim Śvo,
str. 52, w Sankt Petersburgu w druk.
N. Grecza 181g r.— II. Od 4. M., O wię-
zieniach publicznych ezyli domach po-
kuty, rzecz krótka przez J. U. /Viem-
cewicza. Warszawa i Krzemieniec. 1818.
in 8.— III. Od Pana J.Zawadzkiego typo-

grafa: 1) Dr. Joseph Frank's, Reise nach
Paris, Eoudcś, und einem grossen Thei-
le des iibrigen Hnglands und Schott-
lands in Beziehung auf Spitaler, Ver.
sorgungshauser, iibrige Armen-lnstitu-
te, Medicinische Lehranstalten, und
Gefingnisse. Mit einem Kupfer und
sieben Tabełlen. Erster und Awciter

heil. Wien. 1804.5. 2 Voll. in 8vo0.
2) O żebrakachipodrzutkach. Ulomek|
z dzieł Pana dFon de Beaumont, mni-
nistra, tłumaczony z irancuzkiego przez

XG. 1810. bez mieysca druku in 8.--IV.Od
bezimiennego, Wykład sposobu wzaje-
'mnego uczenia zwanego metodą Lanka-
stra, dla dokładnego objaśnienia, chcą.
cych ten sposob zaprowadzić, a mia-
nowicie dla nauczycieli do prowadzenia
szkoły według tego urządzenia sposo-
„ iących się. Warszawa. 1819. in $vo.—
v. Od P.M. Dmochowskiegopisarza kom-
missyi edukacyyney, Sosaa o udosko-
naleniu rozumu i ukształceniu serca
człowieka chrześcijańskiego przez X.
Dominika Łapińskiego, karmelitę, mia-
ne 16 febr. 1808. r. (przypisane towa-
rzystwu wileńskiemu dobroczynności).
Wilno. 1808.in8.—VI. OtPana J.E. Za
chnickiego: 1) Obwieszczenie w zamia-
rze zmnieyszenia ilości umierających
dzieci na ospę w Prusiech nowo-wscho-
dnich, wydane przez rząd pruski w ro.
ku 1862. arkusz jeden. 2) Przepisy spo-
sobów ratowania w różnych przypad-
kach człowieka na pozor umarłego, i
w innych niebezpiecznych zdarzeniach,
Bez mieysca i daty drukar. in 8vo. 5).
Rada przyjacielska dla mieszkańców
miast i wsi, aby zmnieyszyć ilość u-
mierających dzieci na ospę. po polsku
ż po żydowsku, po pół arkusza, bez wy-
rażenia mieysca i daty druku.--V1l.OdPa-
na J. Wolfganga prof., Abbildung und Be-
schreibung einer neuen Sie-Maschine,
'erfunden von Adolph Heinrich Meltzer
mit nachgesuchten Chur.Sichs: privile|
gio. Leipzig. 1804. in 4to.

Wszystkie te xięgi przeznaczone są
na zakład biblioteki przy towarzystwie
dobroczynności w Wilnie, wzorem tym,
jak się tworzy biblioteka przy PTowa-

| rzystwie imperatorskićm człekolubnem
iw Petersburgu, zawiadowana przez je-
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II. Dawno już w skutek naywyższego
monarszego rozkazu, rozesłana „jest po

gubernijach xięga w jęayku rossyyskim,
zawierająca opis z rysunkami młocarni
szkockiey. Mxemplarze tey'xięgi rozdane|
zostały marszałkom powiatowym, z 0<
bowiązkiem starania, aby tak użyte-
czna machina w gospodarstwie: wieyz
skiem,niezmiernie pośpieszająca i ószczę-
dzająca pracę'rolników, była upówsze-
chnióną. W kolei tego starania, mar-
szałek powiatu upickiego ,Pan eń
Zawisza, Ww. grudniu roku. przesłego,
dostawił «do redakeyi Dziejów dobro-
czynności; model pomienioney młocarni,
porządnie, geuntownie i na wielką skalę
zrobiony, który,z woli J. W. guberna-
tora wojennego.litewskiego, Rimskiego-
Korsakowa , wystawiony na widok pu-
bliczny w sali rzemieślniczcy 'Dowa-

przez* wielu
był oglądany, i wtym domu na zawsze
pozostał, dla użytku publicznego. Pan
Zawisza w majątku swoim, Linkowiec,
w powiecie upickim, Bsdnje taką mlo-
carnią micyscową: a dla widzenia goto-
Wwey już i używaney, dojeżdżał do ma-
jątku jenerala hrabiego Paca, Rożanka
zwanego, w powiecie lidzkim. W tym-
że powiecie był w majątku Szczuczynie,
xiążęcia Lubeckiego, gubernatora cy-
wilnego litewsko-"wileńskiego, gdzie o0-
glądał młocarnią poźnieyszćgo od szkoc-

kiey wynalazku, odznaczającą się wię-
kszą prostotą, a” zatem łatwieyszą do
zrobienia i mniey kosztowną. O tych
machinach., mamy przyrzeczoneod Pa-
na Zawiszy, dokładnieysze wiadomości,
z doświddczeń i postrzeżeń wyciągnięte,
które czytelnikom- naszym ucziełim,
mając w uwadze „, że ta-rzecz,, oprócz

użytkóww gospodarstwie, nieźmiernie

z

 

  

jast ważną we względzie spodziewaney
ulgi dla ludu wieyskiego, dla którego
pospolita ręczna młoćba, bardzo jest u-
trudzającą, a po wielu mieyscach zbyt
uciążliwą, i niekiedy, dla łączących się
w. to okoliczności, zdrowiu szkodliwą, Ę
co stosiijąc:się i do powiatu upickiego,
staje się jedną: z silnieyszych„pobudek
dla: Ego marszałka, do szukania «w tem
'zaradzenia cierpieniom ludzkości. .. Aż

„ "Tenże Pan Zawisza, przez pośredni=
ctwo redakceyi, oddał de domu"Towarzy-
stwa dobroczynności , model machiny dg
deptania gliny, taki, jak się ta machina
używa wpowiecie zawileyskim,mianowi-
cie w parafii niestaniskiey, Za tym idąc
przykładem, przez toź pośrednictwo, te-
muż mieyscu ofiarował Pan profesor
Wolfgang, model sprowadzony z Lipska,
machiny do siańia zboża , wynalazku
Pana Meltzera, którego dzieło.o tem,da-
rował redakcyi, jak się powiedziało już
wyżey. Ztey okoliczności przypomina
się dar Pana. professora /Mianowskiego,
w roku zaprzeszłym jeszcze dla domu
"Towarzystwa uczyniony, złożonyz ma-
chiny do przerabiania kartofli na mąkę.i
z dwóch kołowrotów do przędzenia weł-
ny, mających swóy szczególnieyszy uży-
tek , mianowicie w domach wieyskich i
niefabryczny ch.

"Ve itym podobne modelei: machiny,
poslużyć mogą za czasem na zakład przy.
'Powarzyst wie dobroczynności w Wilnie,
konserwatorium modelowego , na wzór
ten,BE się zaprowadzenie takie utrzy-
muje przy 'lowarzystwie imperator-.
ska cziekolubnem w Petersburgu, pod:
zawiadowaniem jego. kolnitetii „do części
uczoney.

 


