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DOBROCZYNNOŚĆ SPOŁCZESNA.

TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI WI.

LENSKIE.

Liczba opatrzonych ubogich we wrześniu.

Przy końcu miesiąca września, znay-.
dowało się w domu Towarzyst wa do-
broczynności, ubogich różnego«stanu

(1 wieku, w ogule osób 443; przychodzą-

cych z miasta do wspólnego ze wszyst-
kimi stołu osób 15; ubogich chieb do
miasta pobierających 154; ubogich '0-
patrzonych na raz jeden wsparciem pie-
niężnóm , wynoszącóm w ogule rubli
sr. 24 kop. 50, osób 7; subogich którzy
wsparcia miesięczne, w ogule rubli
sr. 78 kop. 50 wynoszące , w miesiącu
tym otrzymali, osób 55: wszystkich ży:
wionych i utrzymywanych ubogich.
w miesiącu wrześniu było 654.

UcuwaŁA DUCHOWIENSTWA DYECEZYI *ŁU-
cklEY o szkołachparafijalnych i o dal.

szych . dobroczynnych przedmiotach.

(Uchwała ta, równie jak druga po
niey następująca duchowieństwa dyece-
zył kamienieckiey , jest jednym 2 licz-|
»vch owoców obywatelskiey staranności
s.p. dadeuszu Czackiego, który wszel-
kiemi sposobami usiłowałpomnażać wzrost
oświecenia. Były one drukowane w swo-
im czasie wKrzemieńcu; lecz to nie spra-

 wiło takiego rozszerzenia -0 nich wiado-

rności, na jakie zasługująnie tylkoprzez
swóy cel patryotyczny i środki natchnio-
ne od chrześcijańskiey miłości bliźniego,
ale też -dla zachowania budującego przy-
kladu, jaki dało duchowieństwo pod
przewodnictwem szanownych swoich pa:

Dzieje Dobrocz. rok 1820. październik.

 

oświecenia. Tym bardziey -za$ <obudzą
się troskliwość , ażeby z czasem w za.
pomnienie nie poszły, że uchwałałuckapo-
zyskała naywyższe Jego lmperatorśkiey
Mościpotwierdzenie w dniu 19 grudnia
1805 roku, i wraz z-dokładem ministra
pomieszczoną jest w dzieńniku oświece.
mia narodowego (nepioquueckoe CcouA-
ueHie 06» ycnbxaxb HapoaHaro npo-
ceburenia N. V str. 16), a nadto obie,

jako obowiązujące, wymienione są w.roz-
dziale a, $ 2, ustawy dla szkół para.
fijalnych gubernii wołyńskiey, podol.
skiey i kijowskiey, naywyżeypolwier=

zoney dnia 52 sierpnia 1807 roku).

Działo się wŁucku dnia 26
października 1805 roku.

*rzytomni byli duchowni:-3. W. J. X, bi.
skup łucki i żytomirski komandor i kawaler,
Kasper Kołumna Cieciszowski.

Kapituła łucka: J.'W. 3. X. Kanty Boży-
dar Podhorodeński biskup nominat, prcboszcz;
Józef Ummski archidyakon; Ignacy Miodusze-
wski scholastyk; Marcin Bossakowski, Domi-
nik Wykowski, łwuccy; Wincenty Dobrowole
ski i Michał Piwnicki, żytomirscy, kanonicy.

Zakony: X. Porfiry Runowski'S$. 'T. D. pre-
wincyał Ź. K. prowincyi ruskiey, X. Dominik
Wyszyński S. T. D. ex-prowincyał zakonu do-

minikańskiego, X. Atanazy Maleczeński S.'T. D.
przeor czartoryski Z. K., X. Wincenty Pa-

włowski zakonu .XX. dominikanów professor
filozotii; X. Eliasz Swietliński prowincyał kar-
melit. trzew., X. Fortunat Szymaniecki ex-pro-

wincyał zakonu XX. karmelitów trzewiczko.
wych; X. August Kunicki prowincya! karme-
litów bosych; X.Grzegorz Rumer prowincyał
bernardyński, X. Isinus Starószkiewicz gwar-
dyan bernardynów łuck.; X. Jan Kapuściński
prowincyał XX. trynitarzów, X. Roman Rośz-
czyc'ex-prowincyał XX.trynitarzów;Ń. Ka»
rol Golański gwardyan konwentu krzemieniec=

: |kiego XX. franciszkanów, X. Antoni Ramo-
sterzów , nieodłączających od pobożności towski professor matematyki w szkołach mię-

?
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dzyrzeckich tegoż zakonu; X: Walenty z Ja-
gielnicy prowincyał kapucyński, X. Poncian a
Wizany definitor prowincyi XX. kapucynów;
X. Nazary Łepkowski prowincyał reformatów,
X. Kazimierz. Turczyński definitor reforma-
tów prowincyi ruskiey; X. Korsyn Bardecki
prowincyał zakonu XX, karmelitów bosych.

Był także przytomny J. W. tayny konsy-
liarz i kawaler, 'Tadeusz Czacki, gubernii wo-

łyńskiey, podolskiey 1 kijowskiey, jeneralny

wizytator.

Potrzeba naradzeniasię o wycho-
waniu publicznćm, 1 środkach do usku-.

tecznieńia tego wielkiego zamiaru, by-

ła przedmiotem ninieyszego zgroma.

„dzenia, które J. W. J. X. biskup łucki

i żytomirski zebrał, i odpowiadającą

celowi zagaił mową.
J.W. tayny konsyliarz i kawaler,

Tadeusz Czacki, przełożył potrzebę Wwy:

chowania publicznego, okazał zbiór hoy-

nych ofiar obywatelów gubernii wo-

łyńskiey. J. W. J. X. Kanty Bożydar

Podhorodeński biskup nominat, pro-

boszcz i officyał łucki, oświadczył w 1-

mieniu świeckiego i zakonnego ducho-

wieństwa, iż pragną jedynie szczęścia

kraju, a wszelka powolność we wszyst-
kich potrzebach krajowych jest dłu-
giem od serc poczciwych religiją oświe-

conych. |

Po uczynionóćm rozważnećm zgłę-

bieniu, zgromadzenie postanowiło to, co
następuje.

$1L
J.W. J.X. Biskup. i Kapituła.
Nayprzód. Szkółki parafijalne są

pierwszą potrzebą , zatćm gdy już też

same szkółki z woli terażnieyszego bi-

skupa, przy wielu parafijalnych kościo-

łach obrządku łacińskiego zaprowadzo-

 

 

ne były, teraz przez oświeconą cno-

tę, i gorliwość właścicielów ziemi zbo-

gacone i pomnożone zostały; rzeczą

jest: słuszną czynnieyszy nad niemi mieć

dozór, i ile mierny stan kapłanów

tey dyecezyi pozwala, doich ulepsze-

nia się przyłożyć, zatćm ustanawia się:

a) Pleban przy którego kościele jest

szkółka, bliższy ma nad nią dozór: co

sobota będzie na examinie  przyto-

maiość swoję zapisze, ewangelią 1 krót-

ki wykład moralny przeczyta, jężeli

zaś będzie więcey szkołek paralijal-

nych w jego parafii, w miarę możności

bywać w nich będzie.

b) Gdzie jest kilku xięży w parafii,

jeden będzie szczegulnie wyznaczony

do pełnienia obowiązków spowiednika.

c) Gdy plebani :nają wpływ do szko-

łek parafijalnych, i pragną być współ

fandatorami, zatem dzieła przytomnych

tu plebanów czyniących fundacyeJ. W.

biskrp potwierdza, i J. W. taynemu

sowietnikowi., przez osobną notę kom-

munikuje. Ze.zaś wielu jest plebanów

tu nieprzytomnych , a pragną do tey

wspólney sławy i zasługi należeć; prze-

to J.W. biskup wydaje list obwiesz-

czający, ażeby XX. plebani, przykład

swych współ braci naśladować chcieli;

io tych przybytkach funduszu J. W.
Czackiego uwiadomi.

d) Gdy podług wspomnionych fun-

dacyy właściciele dochodów, za każdą

odmianą posiadacza pewny kapitał skła-

dają, przeto wszyscy beneficyaryusze:

mający więcey dochodu jak zł. 700, za-

płacą ósmą część jednoroczney intraty

w dwóch latach, w równym podziale, do

szkołki parafijalney.
e) Wizytatorowie duchowni będą

uważać, aby plebani obowiązki swoje  
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względem szkołek parafijalnych naydo-
kładniey pełnili, i na to osobna będzie
dana instrukcya od J. W. J. Xiędzabi.
skupa.

Powtóre.
publiczney łuckiey uczyć się będą
tematyki i_fizyki.

b) Każdy seminarysta uczyć się bę-

dzie w dni wyznaczone ogrodnictwa,

rolnictwa, i mechaniki praktyczney.
Potrzecie. a) Pomnożenie ogrodów

jest rzeczą konieczną. Wydał już JW.
JX. biskup zalecenie, aby kapłani w swo-
ich ogrodach drzewa trwalszych gatun.
ków mieli.  Ponowi teraz zalecenie:

b) Aby stan teraźnieyszy ogrodów
XX. świeckich, szkołom powiatowym
był przysłany, i aby co rok takowe
doniesienie były ponawiane.

c) Gdy szkoła powiatowa, lub wła-
dza edukacyyna ogłosi rejestr, jakiego
gatunku drzewa są naytrwalsze 1 nay-
iepsze, wtedy takie mieć będą kapiani.

d) Oznaczą dziekani wiele konie.

cznie każdego roku powinien kapłan
zasadzić drzew, i tę tablicę JW. JK.
biskupowi przyszlą, aby ją władzy e-
dukacyyney kommunikował.

Poczwarte. Podług konkordatu, scho-
lasterya i kanonija katedralne łuckie,
są dla zasłużonych w stanie nauczy.
cielskim duchownych, i ich mianowa.
nie władzy edukacyyney należy.

Popiąte. Kapituła postanawia, że ka.
zdy prałat i kanonik, wstępujący na tę
godaość, ósmą część jednorocznego do-
chodu w dwóch latach w równym po-
dziele, do gimnazyum wołyńskiego od.
dawać powinien, jako ofiarę na edu-

kacyą; na co zaś ta ofiara ma być o-
bróconą, JW. Czacki, raz nazawsze
urządzi. JVW. biskup spodziewasię , iż

a) Seminaryścći w szkole

-

ma-

jego następcy równie w tym sposobie

się przyłożą.

Poszóste. .To, co kapituła opłaca

w Krzemieńcu na plebana tam będą-

cego, to do przychodów gimnazium na

utrzymanie równie plebana i kościoła,

gdy będzie w Krzemieńcu ustanowione,

wypłacać ma.

$ II.

Postanowienie iofiary zakonników.

I. Uznają potrzebę jednakowego spo-

sobu uczenia nauki duchowney. Całe

duchowieństwo świeckie i zakonne, zJ W.

JX. biskupem łuckim naradzą się w tey

mierze, swe mniemanie prześwietne-

mu uniwersytetowi wileńskiemu kom-

munikować będą, aby wspólnie z wy-

działem religii w teyże szkole główney

będącym, ułożyć się: nadto JW.JX. bi-

skupa proszą zgromadzone zakony, a-

by w tey mierze raczył jak nayprę-

dzey do tegoż prześwietnego uniwer-

sytetu odezwę uczynić, by myśl swo-

ją otworzył: zgoła, aby jednostayny

układ w dawaniu nauk duchownych jak

nayprędzey nastąpił.

II. Szkoły parafijalne, gdziekolwie

nie będą szkoły powiatowe , utrzymy-

wane zostaną przeż zakony; lecz gdy.

już dziedzice- w wielu mieyscach czyn.

nie się do funduszu na szkołki parafi-

jalne przy klasztorach przyłożyli, wzy-

wają gorliwości JW. taynego konsylia-

rza Czackiego, ażeby dziedziców tych mieysc, gdzie są klasztory,do wspar-

cja dobroczynnego zachęcił. Rejestr

zaś tych wszystkich szkołek paratijal-

nych przy klasztorach, przyłącza się

do ninieyszego protokółu; te zaś szko-
ą*
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ły uczone: będą podług przepisów,ja-ji krzewy, których szczegułną kultywa-

kie wydane zostaną.
Ii. Uczniów do uniwersytetu. wi-

łeńskiego dla sposobienia się do. stanu
nauczycielskiego wysyłać będą; XX.
trynitarze trzech; XX. karmelici trze-
wiczkowi dwóch; XX. karmelici bosi
dwóch; Xięża franciszkanie jednego;
XX. bernardyni jednego; XX. domi-
uikanie trzech; reformaci jednego.

1V. Gimnazya gubernijalne są o-
twarte dła młodzieży zakonaney, któ-
ra co do nauk fizycznych, matema
tycznych i innych, z przyzwoitą nad
nią od zwierzchności duchowney ba-
cznością, wysyłaną będzie.

V. Meteorologiczne uwagiprzez kla-
sztory czynione będą. Rejestr tych
klasztorów, gdzie się to dopełniac ma,
przy tym protokóle przyłącza się.

*VL Czują zakony konieczną potrze-
bę udoskonalenia ogrodów, zwłaszcza
że szczegulnych reguł zakonnych usta-
nowiciele, troskliwość swoję w pra.
wach, które przepisali, w tym przed-
miocie okazać chcieli; godzą się zatóm:

a) Drzewa owocowe wtych gatun-
kach , jak będą przepisane, naywię-
cey mnożyć mają.

b) Każdy wchodzący zakonnik 10,
profes 20 drzew, każdy starszy tyleż
drzew, zaszczepi'ć mają przy wstępie,
póki tylko rozciągłość gruntu dezwoli.

c) Corok pomnażać będą też same
ogrody, i o ich stanie, tudzieżoprzy-
bytku, do szkół powiatowych właści.
wych donosić mają dla odbierania pe.
trzebnych rezolucyy.

d) Władza edukacyyna przepisze
dla klasztorów w miarę klimatuimiey-
scowych okoliczności, pewne drzewa,
rośliny bądź farbowe, bądź iekarskie !

cyą zatrudnią się. JW. JX. biskup ta-
kie doniesienia odbierać także będzie.

$ IIE
Szczeg ulne ustanowienia iofiary zakonne:

AA. trynitarze. Mają dwie summy
na wykupowanie niewolników: pierw-
szą 56,000 zł. w gubernii wołyńskiey,
drugą 40,000 zł. w guberni podolskiey; -
proszą Jego Imperatorskiey Mości przez
przyzwoitą władzę, ażeby te summy
na wychowanie młodzieży w guberni-
jach wołyńskiey i podolskiey przezna»
czone były: że zaś seminaryum rzym-
sko-katolickie w dyecezyi łuckiey jest u.
bogie , i teraz się spaliło; przeto pro-
szą Jego lmperatorskiey Mości, aby
ztego funduszu 20,000 zł. pol. dla te-
goż seminaryum przeznaczone były.

2. Zł. pol. sr. 600 na gimnazya po-
dolskie i wołyńskie, z klasztorów w tych
gubernijach będących, corocznie antici.
pativć, od 1go stycznia 1804 roku pła-
cić będą, to jest, do każdego gimna
zyum rocznie po zł. 500. |

5. WTeofilpolu, gdy rząd eduka.
cyyny zechce, szkołę podwydziałową
czyli powiatową założą, czyli bardziey
teraz będącą rozszerzą, pewnymi bę-
dąc eświadczeń dziedziczki tego miey- sca, które IW. Czacki otrzymał..

XX. Dominikanie.

r. Jednę powiatową szkołę, gdzie
rząd zechce w gubernii podolskiey usta.
nowią i utrzymywać będą.

2. W starym Konstantynowie utrzy-
mywać będą, gdy rząd edukacyyny ze-
chce , szkołę powiatową. 3. Na botaniczny ogród do guber-
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nii .podolskiey. srebrem zł.pol. 500; do
gubernii wołyńskiey 500, klasztory
w tychże: guberniach będące w sposo-| |
bie jąk JX: prowincyał rozrządzi,wy-|
płacać będą anticipativć od 1go0 stycznia:
1504 roku.

4; Drukarnia łueka przyymuje je--
dno dzieło wskazane od władzy edu-
kacyyney corok, i tego exemplarzy
100 na użytek gimnazyum wołyńskie-
go dawać będzie bezpłatnie; : każdego
zaś innego dzieła, które drukowaś bę-
dzie, da darmo 4 exemplarze.

5. Fundusz miany' w Rzymie na e-:
dukacyą uczniów, . ofiarują edukacyi
publiczney. Papiery jakowe mają, JW.
Tadeuszowi Czackiemu przeszią..

AA. Karmelici .bosi.-

„ Ofiaru'a na gimnazyum wołyń-
ke: rocznie zł.poł srebr. tysiąc anti-.|
cipatiyć,dwiema ratami, na ogród bo-.
taniczny i inne: potrzeby. gimńazyum,
zaczynając od.1 stycznia. t804.roku.

2. Gdy mają -szkołę w Berdyczowie,
przeto corok zł. pol. srebr. 2500 od-
dzielają. na: bibliotekę, instrumenta i
ogród. Miejestr wizytatorom będzie po-:
dawany, i od nich sprawdzany; i ta
summa: uważa się jako własność teyże
szkoły, która ma się wypłacać od 1go
stycznia 1804 roku.

5. Gdy mają. drukarnią w. Berdy-
czowie,przeto władza'edukacyyna wska-
że: corocznie jedno dzieło, w jednym
tomie, które taż drukarnia wydruku.
je bezpłatnie, i 100 exemplarzy na|
użytek gimnazyum wołyńskiego prze-
znacza się; 4 zaś exemplarze innych'
dzieł, które drukować będą , ofiarują.

w-"Tywrowie, 

AA. Karmelici trzewiczkowi.

. Gdy rząd zechce, będą mieć szkoa
lę ścdwydziałową:w Ostrogu.

2. Dają na gimnazyum wołyńskie
w'gotowiźniezł. pol: 6000, na ten je-
[den raz...

AX. Bernardyni:

1: Jeżeli rząd. edukacyyny: zechce
mieć w Zasławiu szkołę powiatową, u-
stępują. część murów.swoich, gdy te
przez budowniczego uznane będą, że
przez złamanie murow budowa uszko
dzoną nie będzie. .

Zia. zgodą . wszystkich. przytomnych :
uchwalone postanowienia podpisuję.

(Tu.podpisy wszystkichnapoczątku wy. -
'. mienionych .osob)..

s

REJESTR SZKOŁEK PARAFIJLNYCH. .

WW. 00. Dominikanie.
Gubernuja wołyńska: w Czartoryski,

„w Koszerskim Kamieniu, w Włodzimie-

rzu ,wKozinie, w Targowicy, w La-

kocia: w Kulczynach, w-Niewier-
kowie , w Owruczu.

Gubernija -podolska : w Latyezowie,.
w Morachwie , w T'ul-

czynie, w Sokulcu, S$ołodkowcach,w Sza-
rawce.

Gubernija kijowska: w Czarnobylu,
w Byszowie, w Chodorkowie. Ze zaś
też same klasztory są w nadto mier-
nym stanie, właściciele zaś ziemi w wie-.
lu mmieyscach porobili fundusze na szkól-
ki parafijalne ; zechce JW. Czacki u-
prosić dziedziców, aby się przyłożylj
do tegoż funduszu,-



WW. 0O. Trynitarze.

Gubernija wołyńska: w Beresteczku

1w Łucku. |
Gubernija podolska: w Brahiłowie.
Gubernjia kijowska: w Ryszczowie.

WW. OO. Karmelici trzewiczkowi.

 Gubernija wołyńska: w Horodyszczu,
Annopolu , Łabuniu , Kisielinie, Doro-|
hostajach , w Olewsku, w Uszomierzu,
1 w ['oporzyszczach.

FVW. PP. Karmelitanki.

W Dubnie, obowiązują się nutrzy-
mywać szkołkę dla płci żeńskiey po-|
dług przepisu jaki będzie dany.

WIY. OO. Karmelici bosi.

Gubernijawołyńska: w Wiszniowcu.

Gubernija podolska : w K apinie.

WW. OO. Bernardyni.

„Gubernija wołyńska: w Zasławiu,
w Zytomierzu, w Cudnowie, w Dabnie,
w Warkowiczach, Kustynie, w Janowce.

Gubernijapodolska: wJanowie, w Jar-
molińcach.. |

WW. OO. Kapucyni.

Gubernija wołyńska: w Usciługu czy-
li Rozyampolu. i

Ww. OO. Boooebekafie A

Gubernija wołyńska : w Międzyrze-

czu Ostrogskim , Druszkopolu i Iwnicy.

REJESTR OBSERWACYYMETEOROLOGICZNYCH.

Gubernija podolska: w Tulczynie.

WW. OO. Trynitarze.

Gubernija wołyńska: w Beresteczku.

Gubernijapodolska: w Brahiłowie.

JW. OO. Karmelici trzewiczkowi.

Gubernija wołyńska: w Horodyszczu

i Ostrogu.

WYW. OO. Karmelici bosi.

Gubernija wołyńska: w Berdyczowie.

WW. OO. Bernardyni.

Gubernija wołyńska: W Janowie.

WW. OO. Kapucyni.

Gubernija wołyńska: w Usciługu czy-

l Rozyanipolu.

WW. OO.Franciszkanie.

Gubernija wołyńska: w Międzyrze-

czu Ostrogskim i w Szumsku. i

(Następują podpisy przełożonych na po-

czątku uchwały wymienionych.)

UcHwaŁA DUCHOWIEŃSTWA DYECEZYI KA-

MIENIECKIEY.

Działo się w Kamieńcu Podol-

skim dnia 5 marca 100żrE.

Przytomni.

J. W. J. X. Jan Mikołay z Dembowey Góry

Dernbrowski biskup kamieniecki orderu 5. Sta-

nisława kawaler, JX. Tomasz Krasiński archi-

dyakoń orderu Świętey Anny Łl klassy kawa-

ler „1X. Edmund .Popiel Brzoszniowski schola- WW. 0O. Dominikanie. j

Gubernija wołyńska: w Lubacze,
w Konstantynowie starym.

styk katedralny i oliciał generalny kamieniecki,

1X. Antoni Dąbrowski kanonik katedralny, Vvi-

ce-officiał kamieniecki, JX. Wawrzyniec Bar-

czewski kauemik kamieniecki kaiedralny 1 or-
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deru Świętey Anny II. klassy kawaler, JX An-

drzey Bogdanowicz kanonik kaiedralny 1 pro-

boszez ormiański kamieniecki, JX. Ignacy Pa-

| włowski kanonik katedralny i sekretarz konsy-

storski kamieniecki.

Był także JW. tayny konsyliarz 1 kawaler

'Fadeusz Czacki.

JW. JX. biskup przełożył, iż du-
chowieństwo czuje tę ważną prawdę,

że każdy kapłan i obywatel winien się
przyłożyć do powszechnego oświecenia,

sam się wydoskonalać w tych wszyst-

kich względach, które są tak wysokie-

go powołania przedmiotem.

JW. tayny konsyliarz i kawaler Ta-
deusz Czacki wytłumaczywszy te wido-

ki, które ściśleyszy okazują związek

między pasterzami ludu a społeczno-

ścią narodową, okazał uchwałę ducho-
wieństwa łuckiego 20 października ro-
ku zeszłego utworzoną, a od Jego Im-
peratorskiey Mości Pana naszego Miło-
ściwego naymiłościwiey potwierdzoną

Zgodzili się tedy JW. J. Xiądz bi-
skup, kapituła, i zgromadzone swiec-
kie duchowieństwo.

1..

Szkółki parafijalne są pierwszą po-

trzebą: zatóm gdy też same szkółki z wo-
li poprzedzającego i teraźnieyszego bi-
skupów w parafijalnych kościołach o-
brządku łacińskiego zaprowadzone by-
ły, teraz przez oświeconą cnotę i gor-|
liwość właścicielów ziemi zbogacają się
i pomnażają; rzeczą jest słuszną czyn-
nieyszy nad niemi mieć dozor, iile
mierny stan kapłanów tey dyecezyi
pozwala, do ich ulepszenia się przyło-

Żyć; stanowi się przeto:
a) Pleban przy którego kościele

 

|
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sobota będzie na examinie, przytomność
swoję zapisze , ewangelią i krótki wy-

kład przeczyta; jeżeli zaś będzie wię-
cey szkółek parafialnych w jego para-
fi, w miarę możności bywać będzie.

b) Gdzie jest kilku xięży w parafii,
jeden będzie szczegulnie wyznaczony
do pełnienia obowiązku spowiednika.

c) Gdy ichmośćxiężaplebani pragną
być współfundatorami szólek, godzą
się zatem na wieczną ofiarę po 1o od.
sta, od wszystkich beneficyow świeckich,
więcey niż pięćset złotych rocznego do-
chodu mających.

"Ta sumima ogulna, jest kassą szkó-
łek parafijalnych całey dyecezyi, wła-
dza zatem edukacyyna za zniesieniem
sięz JW. biskupem użyje tego fundu-
szu na ten tylko jedynie przedmiot.

2.

Seminaryści, którzy przybyli lub
przybędą do seminaryum bez zaświad-
czenia ze szół publicznych o odbytym
kursie matematyki, fizyki, mechaniki,
ogrodnictwa i rolnictwa, tudzież pra-
ktycznego leczenia chorób; będą cho-
dzie na te lekcye doszkół pubłicznych,
ile iminszeseminśryskie lekcye prze-
szkadzać nie będą, oczćm rząd szkół publicznych ma się odnieść do juryzdy-
kcyi duchowney. :

5.

Gdy ustanowienie gimnazyum ob-
szernieysze nadal, a ważne zbliży dla
kraju użytki, postanowiono:

a) Summa xięży 'Irynitarzów re-
dempcyonalna 40,000 złt. applikowana była na dyecezalne seminaryum; lecz
gdy xięża Trynitarze tę summę fun-

szkółka, bliższy ma nad nią dozór: co,duszowi edukacyi publiczney. ustąpili;
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zatem duchowieństwo kamienieckie o-
neyże na ten koniec przeznaczony od-
stępuje.

b) Dla nagrody osób duchownych
w stanie edukacyynym  wysłużonych,
dyecezya kamieniecka dwie kanonije
gremijalne, teraz przez.JJXX. Barczew-
skiego i Pawłowskiego kanoników pe-
siadane, do wolney kolłacyi rządu e-
dukacyynego w czasie. zawakowania od-
daje.

c) Pozostałą bibliotekę w 12 pakach
po JJXX. 'Teatynach , duchowieństwo
tuteysze władzy edukacyyney, na pu-
bliczną podolską bibliotekę oddaje. iod-
stępuje.

We 'wsi Czemerowcach jest część
przez XX. Missyorarzów krakowskich
żure cołlocativo dawniey posiadana, ma-
jąca roczney intraty podług taryfy po-
datkowey 2189 złotych, 25 groszy;
w Morozowie część XX. 'Teatynów
lwowskich złt. 805 groszy 18, intraty
roczney; tamże część Missyonarzów kra-
kowskich  złt. goa groszy 21, Franci-
szkanów kałuskich w Galicyi zakordo-

nowanych złt. 1700 intraty roczney,u

dziedzica dóbr. Sokulca okazuje -się; te-

dy.te wszystkie do Gimnazyum podol-
skiego, a zaś część na Morozowie Pa-

nien miłosiernych lubelskich złt. 454
grosz 1, roczney intraty czyniącą, na

polepszenie „funduszu takichże Siostr

miłosiernych grodeckich przyłączyć,dy-

ecezya kamieniecka uprasza.

5.

Jest na Morozowie summa podług
taryfy bywszey kommissyi skarbowey,

XX. Teatynów lwowskich na eduka-

cyą kapłańównadana, -złt. 150,000,:i
od'tey procent MXŃiąże de Nassau Sie-
gen do opieki powszechney opłaca. Gdy
ten funduszjest istotnie na edukacyą
kapłanów ; .zatćm zgromadzone ducho-
wieństwo ma za chlubną powinność u-
»praszać, ażeby część tego funduszu po-
szła na oguł edukacyi wspólney, sposo-
biących się na kapłanów i na inne świec-
kie urzędy , atrzecia część , aby jedy-
nie tylko na $eminaryum dyecezvi ka-
mienieckiey była przyłączoną. Że zaś
w tey gubernii jest wiele kościołów
ormiańskich, JW. biskup i kapituła
przyymuje- obowiązek jednego miec a:
lumna w swojćmsimiuaryum, Lz.tego
funduszu także utrzymać (1).

 

6.

"Ekonomika krajowa i partykular-
na jest ważnym każdey społeczności
przedmiotem, pomnożenie zatem: ogro-
dów jest bardzo rzeczą użyteczną, a za-
tćm:

a) Stan ogrodów każdey plebanii,
1805 roku do względney szkoły powia-
towey doniesionym zostanie.

b) Xięża dziekani opisując te ogro-
dy, dadzą opiniją, jak wielka część na
kwiaty, a jak wielka zostaje na drzewa.

c) Władza więc edukacyyna wska-

że rejestr drzew owocowych trwal-

szych gatunków, które XX. plebani
zaszczepiać i pielęgnować mają.

d) A na ów czas JW. biskup prze-
pisze w proporcyą óbszerności ogro-
 

(1) Summy pod punktem 4 i5 wyrażone, przez
kommissyą sądową edukacyyną gubernn

wołyńskiey, podolskiey ikijowskiey, w myśl
ukązu imiennego 1807 r.21 grudnta, wyja-
śnione zostały.  
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dów, ile takowych drzew każdy ple-, wiodł do skutku fundusz na starców odzwier=

ban utrzymywać powinien, i dozor ich nych kościoła katedralnego, a na dwa łata przed

XX. dziekanom poruczy.

R

Postanowienia zakonne w uchwale
w Łucku 20 października roku zeszłego
sporządzone i zawarte i do tey dyece-
zyi stosowne, z prawdziwym szacun-
kiem duchowieństwo tuteysze przyy-
muje i między wiecznotrwałe liczy po-
stanowienia.

Wiadomo jest duchowieństwu i
wszystkim obywatelom tey gubernii, że
na czele wychowania publicznego jest
rodak JO. Xiąże Adam Czartoryski;
duchowieństwo więc o tćm postano-
wieniu swojem, i władzy naywyższey
'duchowney i temu szanownemu kura-
torowi tego wydziału przez JW. bi-
skupa donosi.

(Następują podpisy osób napoczątku
uchwały wymienionych.)

TESTAMENT X. JOZEFA WOŁŁOWICZA, kano*

nika wileńskiego, zmarłego w Wilnie

na końcu grudnia roku 1811.

(W dziejach Dobroczynności godzien spo-
mnienia przykład męża, który do rzędu nay-
więcey dających należy. Bo w rzeczy samey,
ten naywięcey daje, kto, choć mało, lecz wszy:

stko, co ma, oddaje.
. Żył niedawno w gronie kapiluły wileńskiey

X. Józef Wołłowicz: który pobożność, cnota-
mi dobroczynności ozdobił. Roskoszą jego by-
ło codzień udzielać ubogim, między któremi
pierwszy wzgląd dawał na wiek podeszły. I-
dąc za tą skłonnością serca, uczynił 1 przy-

Dzieje Dobrocz. rok 1820. październik.
?

. zgonem, resztę szczupłey własności na pobo-
| ne uczynki zapisał. '[estament jego, który
| się tu kładzie, ma tę osobliwość: że dła wło-
ścian sobie podległych znaczne w pieniądzach
dary zostawił. Osobliwością to zwać trzeba: bo

jest dosyć upowszechniony. Niechże czytają-
cy, równie się z tego, jak z pobożności, po-
kory i wyłaney ku bliźniemu miłości tego ka-
płana i obywatela budują i ku naśladowaniu za-
chęcają. 'Testament, o którym tu mowa, wziął
wcześnie swoję exekucyą we wszystkich szcze-
gółach : na co są przekonywające na pismie dow
wody. Jeden tylko punkt tyczący się rozdzie-
lenia przeznaczonych pieniędzy na włościan
altaryi słuckiey, z przyczyny zaszłey śmierct
jednego po drugim wszystkich trzech exekuto-
rów, opoźniony, dopełniła, na początku roku
1816. sukcessorka w testamencie spomniana,
oddawszy całkowitą summę w ilości 250 czer-
wonych złotych, na ręce teraźnieyszego admi-
nistratora dyecezyi mińskiey, którego rewerb,
listowne uręczenie, urządi charakter, wątpić
nie pozwalają, żeby ci włościanie swojey cząst-
ki dotąd nie otrzymali.) R

X. Józef woŁŁOwicz, kanonik wi-
leński, proboszcz dusiatski, altarysta
słucki, czynię wiadomo tym moim o-
stateczney woli Testamentem , przy

zdrowych zmysłach sporządzonym na
to: iż jako człowiek, mający koniecznie
po krótkićm życiu umrzeć, powinien
około duszy, oraz własności ziemskiey
zawczasu udysponować się, tak ja idąc
|za tym obowiązkiem, dożywszy roku
67 wieku mego, gdy iuż słabości eia-
ła mocniey mi naprzykrzać się, i bliż-
szy koniec życia oznaymować zaczęły,
ninieyszą dobrowolnie uczynić posta-
nowiłem i czynię dyspozycyą. A na-
przód: wyznając przed Bogiem i świa-
tem: że jak w wierze ś. katolickiey

2

 

jeszcze u nas szacunek dla stanu rolniczego nie ,



 

498
na

rzymskiey z rodziców teyże religii u-
rodziłem się, tak jey się trzymam, i
we wszystkićm zgodnie z kościołem 5.
artykuły oney spełniając, pragnę w niey
umrzeć, i z wyznawcami 56. przez mi-

_.dosierdzie Boże złączyć się. Przeto du-
szę moję nieśmiertelną, przez przyczy-
nę Nayświętszey Maryi Panny Matki
Koga Zbawiciela mego, i wszystkich
iwiętych patronów i patronek moich.
w rany ukrzyżowanego polecam i od-
„daję. Ciało zaś moje, w Wilnie na cmen-
tarzu 5. Stefana pogrzebione mieć chcę.
Sam pogrzeb w kościele katedralnyn:
niech się odprawi , w prostocie chrze.
ścijańskiey, bez wystawy, a mianowi-
cie: aby kazania pochwalnego, ani wo-
zu zwykle tu przy exportacyach uży-
wanego nie było; lecz same tylko mo:
dlitwy, wigilie, i święte ofiary Mszy:
na który to pogrzeb złt. poll. pięć ty:
sięcy, z gotowizny przy mnie będącey
przeznaczam; odłączając z tey summy
pogrzebowey złt. czterysta na ubogich i
więżniów do rozdania w dzień pogrzebu,
a osobno zit. sto do rozdania na sieroty
w domie Towarzystwa wileńskiego LDo-
broczynności utrzymujące się. Powtóre:
zteyże gotowizny: złt. pol. drugie pięć
tysięcy naznaczam do rozdzielenia na go-
spodarzów plebanii dusiatskiey podda-
mych (1); a trzecie pięć tysięcy zteyże go-
towizny do rozdzielenia na gospodarzów
poddanych mojey altaryi słuckiey. Którym

 

() Summę tę, z rąk exekutora Antoniego
Stachowskiego , przyjęli włościanie dusiat-
sey: Stefan Maziulis, Kazimierz Matiukas,
Mateusz Szukis i Piotr Grazis, i całeywło-
ści imieniem wydali kwietacyą, pisaną
w Dusiatachd.25 kwietnia 1815 roku przy
świadectwie P. Zubowskięgo deputata gu-
bernii mińskiey i P. Justyna Czernickiego.
(R.)

 
 

to poddanym plebańskim ialtaryyskim,
wszelkie remanenta w pieniądzach, zbo-

żu lub innych jakichkolwiek rzeczach,
kiedykolwiek zaległe, mnie przynależą-

ce, ustępuję, daruję, i nikomu mocy £
prawa do poszukiwania nie zostawuję.
Potrzecie: ekonomów w tołwarkach pie-
banii raltaryi okalkulować trzeba, i
werifikacyą uczynić , czy ludzi podda-
nych w czćm nie skrzywdzili, aby za

okazaniem się krzywd i należności,
zaspokoili. Co zaś tycze się mojey wła-
sności,:po folwarkach, niech poczeiwie

i wiernie zdadzą: a decessów zadaych
dochodzić na nich nie dozwalam, iw tćm

ich wcześnie ninieyszym Testamentem
kwietuję. Poczwarte.: służącym przy
mnie, którzy do śmiercimojey dosłużą,
a wszczególności staremu Jerzernu, tak-
że lokajowi, kucharzowi, i furmanowi
po złt. pol. dwieście zapisuję. Popiąte:
kościołowi. parafialnegmu dusiatskiemu

na reparacyą onego, którey już zna-
cznie potrzebuje, złt. pol. pięć tysięcy
zapisuię (*). Z którey summy użycia,
następny po mnie proboszcz, przed
zwierzchnością mieyscową duchowną
wykalkulować się będzie obowiązanym.
Dla tego patrzeć mają mego testamen-
tu exekutorowie niżey wyrażeni, aby
ta summa przy zaliczeniu, w inwentarz

kościelny podawczy bez odwłóki wpi-
saną została. Poszóste: zacnym wete-
ranom JXX, Chaneckiemu exjezuicie
na pamiątkę płaszcz móy , suknie czar-
nego koloru, i złotych trzysta wpie-
niądzach, Janowi Lippowiczowi alta-
ryście dusiatskiemu zegarek srebrny,
a staruszkowi JP. Michałowi Z..... pie-
 

(0) Summę tę przyjął pleban dusiatski X. Jan
Staniewicz w dniu 29 lipca 1815 roku. (R.)
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niędzmi złotych trzysta dadź nazna-: łości zostawały, teyże prześwietney ka-
czam. Posiódme: synowicy mojey Pan-
nie Wiktoryi Wolłowiczównie staro-
ściance ugiskiey., na pamiątkę, zegar
bijący z szafą, a synowcowi Panu Mar-
cyanowi Wołłowiczowi szambellanico-
wi, kocz móy zapisuję; oświadczając
im i innym krewnym moim affekt ży-
czliwości i przychylności, jako z Opa-
trzności Bożey spadków z mego ubó-
stwa niepotrzebującym. Poósme: na
dowod przyjaźni i szacunku WJX. ka-
nonikowi Mirskiemu moje kanoniczne
dystynktoryum, to jest: krzyżyk z łan-
cużkiem zostawuję. Podziewiąte: pościel
samę to jest: poduszki, piernat, kołdrę,

także bieliznę czystą używaną, i ubio-
ry niewarte licytacyi, na ubogich roz-
dać przeznaczam. |Inny zaś wszelki
sprzęt tu w Wilnie, w plebanii i alta-
ryi słuckiey znaydujący się jakiegokol-
wiek rodzaju i gatunku, na przedaź
przez licytacyą oddadzą exekutorowie,
a pieniądze z tey przedaży zebrane, al-
bo co się przy mnie znaydzie, nad sum-
mę złt. pol. piętnaście tysięcy osóbno
odłożoną,ii wyżey w pierwszym i w dru-
gim punkcie rospisaną, także pieniądze
z intrat do mnie należących przyyść
mogące, zgromadzą, zapisy poczynio-
ne opłacą, pensye i jurgielta jakieby się
okazały niezaspokojone zaspokoją; a re-
szte pieniędzy, gdyż dłużny nikomu
nie jestem, do kościołow na msze, za
moję duszę, i za moich krewnych,
w dwóch częściach, a w trzeciey części
na jalmuźny prawdziwym ubogim roz-
dadzą. Podziesiąte: fundusze nie dawno
przeze-mnie poczynione na dziadów kościo-
ża katedralnego wileń., ijuż w exekucyi
izawiadywaniu kapituły wileńskiey bę-
dące, aby celu swego dochodziły, i w ca-  

pitule naygoręcey polecam. Pojedyna-
ste: oblig od WJP. Józefa Houwalta
woyskiego starodubowskiego, na sum-
mę funduszową altaryi słuckiey zlt. pol.
16,000 roku 1801 junii 14 dnia mnie
jako alteryście wydany, niemniey i
inne papiery funduszowe, jakie przy
mnie znaleźć się mogą, exekutorowie
z pilnćm staraniem pozbierawszy, gdzie
będzie należało, oddadzą. /Vaostatek-
za exekutorów tego mego testamentu
obieram JW. Stanisława Wolłowicza
podkomorzego rzeczyckiego kawalera
orderu ś. Stanisława, WJX. Joózefata

Mirskiego kanonika wileń. i WJP. An-
toniego Stachowskiego szambellana by-
łego dworu pol., których naypokor-
niey upraszam, aby exekucyą tegote-
stamentu przyjąwszy, należycie ją we-
dle mego rozporządzeniai zaufania,
w wysokim ich charakterze położone-
go, nic nie odkładając, spełnili. Ta jest.
wola moja i testament , który za pra-

wny ze wszech miar i nieporuszony
mieć chcąc, przy świadectwie uproszo=
nych ode mnie W W. pieczętarzów pod-
pisem moim i pieczęcią stwierdzam.
Pisan w Wilnie roku tysiącznego ośm-
setnego dziewiątego, miesiąca nowem-
bra trzynastego dnia.

X. Józef WoŁzowicz kanonik wileński
pleban dusiatski altarysta słucki. nip.

Pieczętarze: Tomasz Krasowski, Piotr Ło-
sowski, 1 Paweł Krukowski.

O ZAKŁADZIE DOBROCZYNNYM, DLA UBO.-
GICH I CHORYCH, ufundowanym w Mo-

skwie przez Mikołaja Piotrowicza Hra-

bię Szeremetewa, przez W. L,

Mikołay Piotrowicz Hrabia Szere-
2*
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metew, ufundowaniem Domu gościnno-
ści w Moskwie, wzniosł dla siebie

wiekuisty pomnik. Mnogie zasługi te-
go męża, dla oyczyzny podjęte, pa-
mięć jego czynią szanowną i drogą dla
pokoleń rodaków. Ale miłość bliźnie-
go i litość ku nieszczęśliwym , wieku-
iście trwałym zachowają obraz jego
w sercach czułych, nayżywszą wdzię-
cznością ku niemu napełnionych. «'Tro-
fea, rzeźba , same ołtarze i świątynie,

mówi jeden z pogańskich pisarzy (1),
z czasem się obalają, nikną w cieniach
zapomnienia, niestrzeżone i niszczone
przez potomków; ale pamiątki tych da-
rów , które się dla przyszłych czynią
pokoleń , nieśmiertelnemi u potomno-
ści zostaną. Nie w obecnym tylko cza-
sie chciał Mikołay Szeremetow wy-
świadczyć dobrodzieystwo dla cierpią-
cey i uciśnioney ludzkości: użył on
wszelkich środków, ażeby dobroczyn-

"ny jego zakład dla ubogichi chorych,
zakład, któremu podobnego nie masz
w Europie całey, z fundowanych w róż-
nych kraach przez osoby szczególne,
nie upadł, anisię nadwerężył wpośród
wydarzeń czasu. Duch dobroczynności

i przezorności widoczny jest w jego
ustanowieniu.

Komitet poczytuje sobie za obowią-

zek nader przyjemny, w dzieńniku
swym, przeznaczonym szczegulniey dla

chowania oyczystych pamiątek dobro-

czynności, umieścić wiadomość otym

zakładzie i dzieło to przyozdobić ryśa-

mi dobroczynnegą fundatora (2).

Prośba Hrabiego Szeremetewa; przy którey

złożył na łaskawe rozpatrzenie Jego Cesarkiey
 

(a) Plimus. oe R
(2) Wiadomość ta wyjęta jest z Dzieńnika To:

 

 

Mości, ułożony przez siebie projekt, urządze-
nia zakładu dla przytułku ubogich i chorych.

Naymiłościwszy Panie!

We wszystkich wiekach i u wszy-
stkich narodów, ubodzy ludzie, niema-

jący sposobu do wyżywienia si;, choro-
bami udręczeni i z przyczyny licznych
rodzin cierpiący niedostatek, zwracali
na siebie opatrzną uwagę Monarchów,
i wzbudzali litość obywateli, w dostatki
opływających. Ped cieniem łaskawegoi
dobroczynnego panowania Twojego, Pa-
nie! miłośniku rodzaju ludzkiego, wszy-
stkie rzeczy towarzyskiey dobroczyn-
ności, więcey, niżli się kiedykolwiek
rozszerzyły, będąc szczególniey za-
szczycane opieką naywyższą. ldąc za
niewzruszonemi obowiązkami zakonu
chrześcijańskiego, i słuchając pobudek
miłości patryotyczney , oddawnam po-
stanowił za nieodmienną: ufundować
w Moskwie dom gościnności dla utrzy-
mywaniaą wnim, moim nakładem, szpż-

tala, mieszczącego sto osób płci obo-
jey wszelkiego stanu ubogich i kalek,
oraz szpital chorych na piędziesiąt osób,
dla bezpłatnego w nim leczenia także
wszelkiego stanu ubogich. Nadto prze-
znaczam corocznie z ustąpionego prze-
zemnie dla domu tego, słedmdziesiąt
pięć tysięcy dochodu , poniższe summy
na wsparcia publiezne: 1) podług oso-
bnego testamentu zmarłey małżonki
mojey hrabini Praskowii Iwanowny, na

warzystwa  człekolubnego,
w Petersburgu przez komitet literacki.
Przydany jest do niey litografowany wize-
runek Hrabi Szeremetewa,

wydawanego |
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wydanie za mąż niemających posagu i
osierociałych dziewic sześć tysięcy ru-
bli; e) na wspomożenie pozbawionych
istotnego do życia utrzymania i niedo-
statek cierpiących familiy wszelkiego
stanu pięć tysięcy rubli; 5) na przy-
wiedzenie do pierwszego stanu podu-
padłych rzemieślników przez opatrze-
nie ich potrzebnemi do roboty narzę-
dziami i materyałami cztery tysiące
rubli; 4) na legacye dla świątyń bo-
żych i; na klasztory , równie i na inne
uczynki maiłosierne pięć tysięcy rubli;
5) na utworzenie w kassie składowey,
zachowawczego kapitału na przypadki
nieprzewidziańe domu gościnności dwa
tysiące rubli. Za pomocą Bożą doko-
nać zaczętey budowy i wszystkich
części tego przedsięwziętego zakladu
przywieśdź do wykonania mam nadzie-
ję bez przewłóki: gdyź potrzebne do
tego środki już są przedsięwzięte i do
czasow przysposobione.

Ale dla pewnieyszey trwałości tego
zakładu, znayduję za rzecz istotnie po-
trzebną,wysoką opiekę Monarszą; za-
czem składając tu etaty i urządzenie
z planami, proszę nayuniżeniey udaro-
wać potwierdzeniem  Waszey Cesar-
skiey Mości, te środki, które mogą
wiecznie zachować w porządku 1 cało-
ści dar ten przeze mnie na dobro po-
wszechne poświęcony. Srodki te zda-
niem mojćm zawierają się w tćm, co
następuje:

Aby naywyżey rozkazano było;
1) Uwolnić dom gościnności , prze*

znaczony już naużytek powszechny, od
wszelkich powinności obywatelskich.

2) Przeznaczyć przyzwoitą straż
z kompanii sztażnych żołnierzy, dlaje-
go strzeżenia,  

5) Przepisać urzędom sądowym i szla-
checkiemu w Moskwie zgromadzeniu,
ażeby w przypadku spraw tyczących się
tego domu gościnności , za odezwą fun-
datora, a po nim jego następców, czy-
niona była wszelka pomoc, stosowna
do wyrażonych tu układów.

4) Urzędników , będących w etacie
i pod nazwaniem obowiązkowych ob-
jętych, uważać w rzeczywistey służbie
Waszey Cesarskiey Mości; a gdy bez
przygany wysłużą prawem przepisane
iata, nagradzać ich rangami. Również,
jeżeli zdarzy się któregokolwiek z nich
„niedarowana w obowiązku niedbałość,
a bardziey kradzież i jawna szkoda; ta-
kich oddawać pod surowość sądu: bo
prywatne ustanowienie bez nadziei na-
grody i bez bojaźni kary nie może zo-
stać długo w zupełnćm nienaruszeniu.

5) Na coroczne utrzymanie domu
gościnności wnoszę do kassy zachowaw-
czey pięć kroć sto tysięcy rubli, któ-
ra to summa złożona jest z dochodów

moich. Lecz żeby wykonanie tego
w przypadku śmierci mojey nie mogło
się przerwać; tedy nazaradzenie temu
przedać po mnie trzy domy moje, pe-
tersburski na millionney, i oba moskiew-
skie na wzdwiżenkie i na nikolskiey.
Wszystkie zebrane ztąd pieniądze za-
mienić w kapitał, któryby wieczniei
nielykalnie należał do mojego zakładu.

6) Ponieważ do procentów od po-
mienionych pięciukroć sta tysięcy na
wszystkie coroczne położone w etacie
rozchody domu gościnności, należy przy-
dać jeszcze czterdzieści tysięcy rubli:
przeznaczam więc na to z nieruchome-
go majątku, leżącego w gubernii twer.
skiey w powiatach rżewskim i ostaszko-
wskim, włość Mołodoy Tud z wsiami,
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wyjąwszy 202 dusz dwornych, zosta.
jącą liczbę podług teraźnieyszey rewi-
zyi 8,444 dusz, pod zarządem syna
imojego i jedynego po mnie następcy
hrabiego Dymitra Mikołajewicza pra-
wem dziedzictwa na osnowie następu-
jącey: iżby ani on, ani żaden z jego
potomków, lub następców zinnych li-
niy, nigdy niebył mocen włości tey
z wsiami, ani przedać, ani zastawić,
ani żadnemi tranzaktami, ani prawami
na wieczność oddawać , iżeby ta włość
z żadnego powodu nie mogła podpaśdź
1bydź poddaną jakieykolwiek skarbo-
wey lub prywatney odpowiedzialno-
ści, jako majątek do działu następców
nienależący, ale wiecznością przyzna.
ny dla zakładu publiczney użyteczno-
ści. Iżby zarządzanie równie tym do-
mem, jako i włością Mołodoy- Tud, nie-
rozdzielnie przechodziło i dostawało się
z tytułem kuratora (popieczytela) te-
mu z następców, który podług bez-
stronnego naznaczenia poprzedniczego
kuratora , albo od naystarszego z rodu
uznany będzie za nayzdolnieyszego i
naygorliwszego następcę. Ażeby każdy
z tych następców, objąwszy kurator-
stwo, na biŚmie rządowi dał zapewnie.
nie, iż nie będziesię uchylał od dopeł-
nienia złączonych z tym tytułem obo-
wiązków, w niczem funduszu tego nie
naruszy i zachowa dom ten w należy-
tćm opatrzeniuiporządku. Ażeby z pię-

„ciudziesiąt tysięcy rubli teraz pobie-
ranego z włości mołotudskiey dochodu,
wszyscy następni kuratorowie„ ceoro-
cznie w czasie przyzwoitym i bez ża-:
dnego odkładania wydawali na etatowe
przeznaczenie domu gościnności po Czter-
dzieści tysięcy rubli; a pozostające dzie-

sięć tysięcy każdy z nich na swóy ma

<<"

 

obrócić pożytek, jako własność za swą
pracę. Ażeby oni czynszu na włościan
samowolnie bez odniesienia się do rzą*
du nienakładali, a mieli jak naywięk-
szą pieczą 0 nieprzerwany ich stan
dobry.

7) Ajeżeli po mnie i synie moim,
dzieci i następców płci męzkiey nie

| zostanie; wtedy kuratorstwo w ró-
wneyże mocy, podług wszystkich w po-
przedzającym szóstym punkcie opisa-
nych prawideł, przeydzie na jednoi-
miennikai krewnego mojego jenerała
majora Bazylego Sergiuszowego syna
Szeremetewa, na dzieci jego, i pra-
wnych po nich następców.  Jeżeliby
zaś kiedykolwiek potomstwo Bazylego
Sergiejewicza w męzkiey linii wyga-
sło; w takim przypadku zostawić zgro-
madzeniu ślachty moskiewskiey, na
pierwszym swym zjeździe, wybrać przez
wotowanie dostoynego następcę kura-
toryi z imienia Szeremetewych i dzie.
dziczne nada jemu przyznanie wszyst-
kich praw tego tytułu, na piśmie zo-
powiązując goświętością zakonu boskie-
go, nieskazitelnością sumienia, obowiąz-

kiem honoru, do nienaruszonego w ni-
czem zachowania, bez żadnego wy-
jątku, wszystkich postanowień dla do-
mu gościnności, przez fundatora prze:
pisanych. -

8) Mieysce glównego dozorcy , dla
ważności swojey, potrzebuje naygor-
liwszey w wyborze uwagi: zatćm na
przy padek śmierci mojey, jeżeli syn móy
zostanie małoletnim , ja własną ręką
przepiszę, komu mianowicie wybor ten
poruczyć, a potem oddać do woli sza-
nownego stasu ślachty maąskiewskiey,
iżvy zawsze przez wota wybierało go-
dnego i zdatnege ze ŚSlachty do zastę-
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powania tego obowiązku, wymagające-
go szczególniey dobrych przymiotów.

Nay miłościwszy Panie! przedstawu-
jąc te wszystko do nayłaskawszey u-
wagi Waszey Cesarskiey Mości, ośmie-

lan: się upraszać o Naywyższe rozkaza

nie, i z naypowiunieyszćm uszanowa:*
niem dla poświęconey osoby 'Lwojey
jestem i będę na zawsze

NAYJAŚNIEYSZY PANIE

WWAsSZEY CESARSKIEY MOŚCI

wierny poddany

Kwietnia dnia Tlrabia- Szeremetew.
1805 roku

S: PETERSBURG.

URZĄDZENIE DOMU GOSCINNOSCI w JMo..

skwie, fundowanego nakladem S$. p.
. rzeczywistego taynego radcy i ober-
kammerhera hrabiego  Szeremete.

wa (1).

1) Dom gościnności składa się z trzech
oddziałów: do pierwszego należy Szpi.
żal, w którym sto osób ubogich, wszel-
kiego stanu, mieć będą mieszkanie, ży-
wność, odzienie i wszelkie potrzebne
do życia rzeczy. W [iczbie tych stu
osób domu ubogich utrzymuje się pięc-
dziesiąt chorych bez nadziei uleczenia
i kalek, a pięćdziesiąt zgrzybiałych star-
ców pozbawionych przytułku. Drugi
oddział stanowi szpital chorych, w któ-

(1) S.p. Hrabia to urządzenie podał do Nay-
wyższey uwagi, a Cesarz Jmć potwierdził
ie dnia 21 kwietnia 1803 roku. "Tak zna-
komity zakład zasługuje, aby ze wszelkie-
mi OCZOM podany był do wiadomości
spółrodaków naszych,a dzieło przeznaczo-
ne do ogłaszania czynów ludzkości, powin-
Bo zachowywać takowe pamiątki. (D. [.Czł.)  

rym pięćdziesiąt ubogich, czasowie cho-
rych, także obojey płci 1 wszelkiego
stanu bezpłatnie przyymowani i leczeni
będą. rzeci oddział za przedmiot mi-
łosierdzia ma familiyne wspomożenie 0-
sob niemieszkającychw dernu gościnności.
To wspomożenie zależy na corocznóćm

rozdzieleniu dwudziestu tysięcy rubli
na milosierne i dla powszechnego u.
żytku dzieła, w 5cim punkcie wyra-
żone.

2) Dom goścdnności ma zostawać pod
główną opieką i rządem fundatora, a
po niin dziedzicznie w równychże sto-
sunkach jego następców, na mocy Nay-
wyżey potwierdzoney dnia 21 kwietnia
1805 roku prośby, podaney przy zło-
żeniu tego urządzenia'i etatów z pla-
nami i ma zawsze nazywać się domem
gościnności hrabiego Szeremetewa. Przy-
,ęcie i oddalenie obowiązkowych urzę-
dników, a w ogólności wszelkie urzą-
dzenie tego domu, służące ku jego do-
bru, fundator sobie zachowuje, a na-

stępcy, jego kuratorowie, obowiązani
będą we wszystkićm tem stosować się
do przepisow przez niego ułożonych.

5) Fundator na utrzymanie domu
gościnności, etatem przeznaczone, wno-
si dokassy zachowawczey, kapitałpięć.
kroć sto Łysięcy, inadto oddaje na rzecz
tegoż domu, w gubernii twerskiey, w po*:
wiatach rżewskim i ostaszkowskim,włość

Mołodoy Tud ze wsiami, podług pią-
tey rewizyi dusz płci męzkiey osmty.
sięcy czterysta czterdzieści cztery. Po.
bierany z tego nieruchomego majątku*
dochod, corok po pięćdziesiąt tysięcyi
procenta od półmiliona, co wszystko
wyniesie siedmdziesiąt pięć tysięcy ru-
bli, przeznacza się na wydatki nastę-
pujące : czterdzieści trzy tysiące na e-
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tatowe utrzymanie tegó domu; sześć ty-
sięcy na posagi bez żadney pomocy al.
bo osierociałych ubogich panien; pięć
tysięcy na wspomożenie familiy pozba-

wionych rzeczy nieodbicie do utrzy-
mania życia potrzebnych; cztćrcy, ty-
siące dla podźwignienia podupadłych
rzemieślników przez opatrzenie stoso-
wnemi do ich robot narzędziami i ma-
teryałami; pięć tysięcy na Jegacye dla

kościołów i klasztorów ,'i na inne u-
czynki miłosierne; dwa tysiące na złoże-
nie kapitału zachowawczego, na nieprze-

widziane przypadki, i dziesięć tysięcy
rubli Kkuratoróm za ich trudnienie
się rządem. Nikt tego kapitału, ani
procentu od niego, ani włości /Mołodoy

Tud ze wsiami i dochodow z niego, pod
żadnym pozorem nie powinien inie mo-
że sobie przywłaszczyć, ani obrócić
na inny użytek.

4) Dla trwałego we wszystkich dzia.

łaniach wykonania, i dla należytego
wszystkim potrzebom wczesnego zara-

dzenia, ustanawia się w domu gościnności

tygodniowa rada, którą składają: głów-

ny dozorca, trzey jego pomocnicy, do-

ktor i kapelan, prócz tego fundator
umieści w tey radzie jednę lub dwie
z osob dostoynych, które z samey gor-

liwości o dobro, uproszone, będą mieć

pieczą około tych starań dla ubogich,
co iod następców jego zachowywane

być ma, aby ta ustronna osoba 1mo-

gła bydź zawsze dla pośrednictwa mię-

dzy kuratorem aradą. O wszystkićm,

co się tycze dobrego porządku i gospo-

darstwa, stanowią oni większością gło-
sow, a w przypadku różności zdań, po-
dają na piśmie swoje uwagi. Mada
mieć powinna za główny cel, ażeby to
urządzenie ściśle zachowanćm było;  

wchodzić sczegółowie wewszystkie roz-
porządzenia bez żadnego ograniczenia;
na każdóm posiedzeniu poświadczać,

jeśli wszystkie pieniądze są w gotowi-
źnie, żądać z nich ogólnego i sczegóło-
wego rachunku od każdego obowiąz-
kowego; niezmordowaną mieć pieczą
o ulepszenie wszystkich części domu go-
ścinności. O każdćm posiedzeniu rady
posyłają się do fundatora sczegółowe
doniesienia, rownież miesięczne, ter-
cyałowe i ogólne roczne podług prze-
pisaney formy wiadomości: o pozosta-
łych summach, © liczbie ludzi, o za-
wartych umowach ogółowych , o będą-
cych w rzeczywistości wszelkich zapa-
sach żywnościi materyałów. Rada dla
uwiadomienia publiczności o stanie te.
go zakładu, po skończonym roku ogła-
sza w gazetach moskiewskich: jak wie.
le w ciągu tego roku utrzymywało się
w szpitalu osob, wiele weszło do szpitala
chorych i na co mianowicie summ, na fa-
miliyne wspomożenie przeznaczonych,
użyto (1).

5) O obowiązkach głównego dozorcy.

Główny dozorca, zostający pod nad-
zoreim fundatora, jest pierwszym urzę-
dnikiem, który zarządza domem go-
ścinnościiodpowiada za wszystko, za-
czóm inni urzędnicy, co do wykony-
wania swoich obowiązkow, podlegają
jego zaleceniom. Od jego uwagi zależy
przyjęcie tak ubogich płci obojey, jako
też służących, z następującóm zastrzeże-
niem: ażeby wszyscy wchodzący dote-
go domu mieli urzędowe paszporta al.
bo świadectwa oich stanie; ażeby w o-

 

(a) Ob. wyżey str. 168.
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gólności każdy szukający wsparcia nie

dła samego tylko ubóztwa, ale i dla

nienagannych postępkow swoich., go-

dzien był czyniącego się miłosierdzia; a-

żeby takowy zakład nie był schronie--
ażeby natrę-.niem dla próżniąctwa ;

tny próżniak nie wydzierał z ręki do-

broczyńcy tego, co było przeznaczo-

nć:n dla oyca familii. Szukać potrzeba

niesczęśliwych w ich własnych miesz-.

kaniach (1).  Naybardziey zaś glówny

dozorca starać się powinien, ażeby u-

rządzenie we wszystkićm ściśle wyko-

nywanć było, i żeby wszystko, na

szkodę lub usczerbek jego mierzące, by-
ło oddalone. ' Ma prawo napominać
ustnie za* wszelkie niedbalstwo; dono-

sić jak nayśpieszniey o wszelkich waż-

nych zdarzeniach; o przestępstwach i

o wszystkich rzeczach w ogólności pod
"zawiadywaniem jego będących, funda-
torowi;.a dladozupełnienia tego, po nale-

żytóm wywiedzeniusię, przedstawia 1-

mieniem rady ogólną opinią, i w sku.
tek jey mocen jest występnych sług od-

dalać, a na ich mieysce przyymować

innych; codziennie obchodzić dom ca-

ły dla naocznego o wszystkićm prze-

konania się. Sczególne zaś obowiązki
jego są objęte we wszystkich częściach

- ego urządzenia i nie mogą bydź wyli-
czone, dla tego, że zależą naywięcey

na oświeconey i dobrey chęci i na gor-

liwości bezkorzystney, które ożywia czu-

łość i miłość ludzi. On powinien dać
z siebie przykład bojaźni bożey, uczci-
wości i pracowitości: tym sposobem

wszystkich podległych sobie zachęci do
,

 

(2) Naywyższy reskrypt do rzeczywistego
kammerhera Witowtowa, dnia 16 mają 1802
roku, (obacz wyżey str. 12).

Dzieje Dobrocz. rok 1820. październik.

„wykonywają rocznie.
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dobrego sprawowania swoich obowiąz-

kow. W późnieyszym czasie wybor o-

soby do tego obowiązku zależeć będzie

od moskiewskiego szlacheckiego: zgro-

madzenia. Wszyscy urzędnicy, tu wspo-

minani, 'w ogólności zachowują podłe-

głość nie podług klass, w których są,

ale podług obowiązkow -swoich.

6) O obowiązkach :trzech .pemocników
głównego dozorcy.

Wszyscy trzey zależą od rozrządze-

nia głównego dozorcy 1 jak nayczyn-

niey aciągle starać się powinni o dobry

porządek w domu. Jednemu z nich po-

rucza się wydział wykonawczy, drugie-

mu ekonomiczny, a trzecirzaymuje się
ogólnen: wspomożeniem, te obowiązki

Głównym obo-
wiązkiem pomocnika wydziału wyko-

nawczego jest: 1) przyjąwszy od fun-

datora xięgi sznurowe z jego podpisem

i pieczęcią, zapisywać do nich po imie-

niu wszystkich ubogich, takoż .chorych

i służących, przyjętych do tego domu,
wyrażając ich wiek, stan, kto jakiego
miesiąca i dnia przyjęty, gdzie został

umiesczony i kiedy się oddalił. 2) Ka-

żdego poranku obchodzić cały dam io
stanie jego dawać raport głównemu do.
zorcy. 5) Dozierać dobrego porządku

w całym domu , ażeby w czasie ogólne-
go stołu zachowywana była przystoy.
ność; ażeby między mieszkańcaminie

było żadnych zamieszek , kłótni, a'na-
de wszystko pjaństwa; ażeby <służący
punktualniei bez zaniedbania wykony=
wali swoje obowiązki; ażeby kazdyz nich
to, co jemu powierzono, strzegł nale.
życie i w całości; ażeby przecięty był
wszelki powod do kradzieży; ażeby ze-
psute albo nadwątlone wcześnie było

5
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naprawione , nie narażając przez zwło-
kę na większy wydatek; ażeby obcy

ludzie z prostoty , bez pozwolenia nie
byli wpusczani do pokojow dia chorychi
ubogich; ażeby w ogólności nikt z na-
leżących do domu nie oddalał się bez
jego wiedzy; ażeby wszędzie zacho-

wane było ochędóztwo; ażeby opala-

nie i oświecanie było bez nadużycia

znależytą od pożaru ostróżnością, i dla

tego narzędzia pożarne i straż na jego
są odpowiedzialności. 4) Jego troskli-

tvości oddaje się dozor, ażeby wzięta do

kuchni i piekarni iłość żywności, podług

istotnie znaydującey się liczby osob, zu-

pelnie spożytą była; zeby przeznaczo-

na porcya dochodziła kazdego bez u-

sczupłenia,iżeby to wszystko było do-

bre i niezepsute. 5) Odrowiada za

czystość odzienia i pościeli ubogich,

takoż za regularność kucharzy , ażeby
sprzęty miedziane były wymyte, a iz.

ba stołowa utrzymywana w całości i

ochędóztwie.
Głównym obowiązkiem drugiego po-

mocnika wydziału ekonomicznego jest:

1) Strzedz wszelkim sposobem dobra

domu, aby wszystko, co się do tego

Ściąga, jakoto: rzeczy wszelkie, za-

pasy żywności it. d., oddane pod jego

dozor, strzeżone były w całości, a na-

de wszystko,jżeby żadnego zbytku i nie-

potrzebnego wydatku w niczćm nie by

ło. e) Pieniężną summę na różne e-|

tatowe expensa wydawać tylko na za-

lecenie rady i chować ją w izbie radney,

w żelazney nieruchomey skrzyni, pod

pieczęcią swoją, głównego dozorcy, trze-

_ciega pomocnika i buchaltera. 5) Wszel-

kie rzeczy i zapasy skupować i ogól-

nicą godzić, za wiadomościąi potwier-    dzeniem rady, w przyzwoitym czasie,

przestrzegając, ażeby przyymówane
były w dobrym gatunku, w peiney
mierzeiwadze, i w spichierzach i w ma-
gazynach pod jego pieczęcią chowane
od zepsucia ikradzieży: 4) Do danych
i potwierdzonych przez radę Xiązeczek
zapisywać przychod i rozchod tak pie-
niędzy, jako różnych zapasow i rzeczy
i oddawać buchalterowi dla wciągnie-
nia do xiąg autentyczńych. 5) Jeżeli
ma pod sobą szałarzów, codzień wyda-
wać, podług wyrachowania, do kuchni
wszelką żywność, oddając w. ręce ku-

charzom i piekarzom w przy totnności
dwóch dziennych szpitalnych i o ilości
codziennego 'rozchodu podawac rapor-
ta głównemu dozorcy. 6) Przy spo-

rządzaniu wszelkiego odzienia i bieli.
zany naymnieyszey wygody nie zanied-
bywać i o wszystkićm sczegółowy zda_
wać rachunek.

Głównym obowiązkiem żrzeciego po-
mocnika co do ogólnego wspomożenia
jest: 1) Troskliwe i rozsądne wstawia-
nie się za ubogiemi, nieznaydującymi
się w domu gościnności. Jeżeli będzie
miał zlecenie od rady wywiedzieć się
o stanie tych ludzi, którzy szukają mi-
łosierney pomocy; powinien postrze-
gać, ażeby ze strony ich nie użyto ja-
kiego oszukaństwa, i ażeby dający o
nich świadectwo obywatele sami nie
byli podeyrzani. 2) Mana swojey od.

powiedzialności wszystkie summy swo-
jego wydziału, chowaje razem z inne-

mi summami wizbie radney; zapisu-

je wszelkie przychody i rozchody do
xiążeczek danych i podpisanych przez

radę,i cotydzień oddaje buchalterowi
dła wpisania do xięgi autentyczney.

5) Zakupuje dlą podupadłych rzemieśl-
ników nieodbicie potrzebne narzędzia1
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materyały; strzeże ich i wydaje podług

naznaczenia rady; przyymauje przyno-

szone od rzemieślników roboty, stara.

jącsię jednemi kupowane dia domu za.

mienić, a drugie z korzyścią przedawać

przez podległego sobie oficyalistę pry-

jemszczykiem zwanego. 4) O wszyst-

kich poruczonych jemu czynnościach

przez sczegóły donosi głównemu dozor-

cy i w dobroczynnych swoich obowiąz-

kach trzyma się jego instrukcyi.

7) O obowiązkach buchaltera.

___ Po przyjęciu xiąg, podpisaminakar-

tach i pieczęcią utwierdzonych i prze-

sznurowanych, buchalter, pilnując się

przepisanego w etacie porządku, za-

pisuje do nich przychody i rozchody

wszystkich w ogólności summ  pienię-

żnych, zapasow żywności i wszelkich

rzeczy. Utrzymuje dokładny rejestr,

ile, czego mianowicie, kiedyi za czy

jem zaleceniem weszło w rozchod, Z o-

kazaniem reszty, chowa dokumenta i

wszelkie papiery, i zachowując koniecz-

ny kancellaryyski porządek , jest w ra-

dzie pismowoditeiern. W końcu każde-

go miesiąca, takoż po upłynieniu kazde.

go tercyału i roku, zrobiwszy wierne

podlug formy przychodu i rozchodu

wiadomości, podaje z wypisem cało-

rocznego rachunku i ze wszystkiemi do-

kumentami na rozpatrzenie radzie, któ.

ra natychmiast przedstawia je w ory-

ginale fundatorowi, a po nim kurato-

rom dla poświadczenia. |
,

8) O pisarzach.

Pisarze powinni się znaydować co-

dzień z rana w izbie radney, odmienia.

jąc się codzień koleyką, i wszystkie ro-

boty pisania do tego domu należące,

troskliwie wypełniać.

g) O obowiązkach doktora.

Doktor, otrzymawszy raporta od dy-

żurnego lekarza, obowiązany jest ka.

żdego rana zwiedzić naprzód infirma-

ryum, potćm chorych nieuleczonych i

szpitalnych „apo ścisłćm przeyrzeniu

odmian każdego chorego, dać zalecenie

podległym jemu sztabs-lekarzowi i pod-

lekarzom, co do lekarstw 1 utrzyma-

nia tych chorych; podpisywać recepta

dla wydania za niemi lekarstw. Pod

jego dozorem powinna bydź apteka, ap-

tekarz , jego pomocnik iuczeń. Obo-

wiązany jest poświadczać każdego tygo-

gnia o całości i przyzwoitym porządku

apteki i dobroci kupionych medyka-

mentów, poruczając wydawanie ich

za podpisanemi przez siebie receptami,

i na piśmie o tćm uwiadamiać radę.

Od jego rozrządzenia zależy odłączać

chorych podług gatunku chorob i zapo-

biegać, ażeby powracający do zdrowia

nanowo się nie zarażali.  Sczególniey

zaymując się ludźmi należącymi do do-

mrau, niepowinien odmawiać pomo-

cy swojey nie tylko każdemu w nim

mieszkającemu, lecz icierpiących za

domem ubogich , ile możności, nie zo-

stawiać bez pomocy lekarskiey.  'Iro-

skliwe staranie jego o udręczonych ubó-

ztwem i chorobą, niech będzie przykła-

dem ludzkości dla ludzi w obowiązkach

przy infirmaryum i dla posługaczów.

10) O lekarzach. i podlekarzach.

Sztabs.lekarz i lekarz codzień zrana

i w wieczór powinien koniecznie obeyśdź
pechorych, wykonywać wszyst=

ko podług zalecenia doktora, aw nad.
5*
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zwyczaynych przemianach z choremi
uwiadamiać go, albo nie tracąc czasu
sami dawać pomoc powinni. Dlatego
każdy z nich na przemian przez całą
porę nigdzie się nieoddalając , jedynie
swoim obowiązkiem zaymować się po-
winien. lm podlegają podlekarze, któ-
rych jest obowiązkiem, nigdzie się nie
oddalać i doglądać, aby chorzy wna.
znaczoney godzinie brali lekarstwa i
ochraniani byli od wszystkiego , coby
szkodzić mogło.

11) O obowiązkach aptekarza, jego po-
mocnika i ucznia.

 Aptckarz we wszystkićm, co się ścią-
ga doopatrzenia apteki w lekarskie za-
pasy i instrumenta, kommunikuje się
zdoktorem, który, wydawszy świadectwo
o nieodbitey potrzebie, przedstawia
radzie, a rada sama o tóćm się przeko-
nywa. Wszystkich medykamentów za-
pas i same lekarstwa robi aptekarz.
Odpowiada za ich dobroć, również
i zachowanie od zepsucia. Wydaje
wszystkie lekarstwa tylko za przepi-
sem dwóch lekarzów i za poświadczez |
niem doktora, nie ważąc się niczego

przedawać zapteki na stronę.  Pomo-
cnik aptekarski z uczniem zostają pod|je-
go dozorem. i

2) O kapelanieiposługaczach w kaplicy.

Oświeconemu nauczycielowi religii
więcey niż kornu właściwą jest, zachę-
cać owczarnią do miłości bliźniego i
litości, a naukę swą dobrym przykła-
dem stwierdzać. On obowiązany jest
w kaplicy domu przynaymniey trzy
razy na $ydzień mszą świętą odprawiać
i zanosić modły za fundatora, jego krew-
nych i za dusze dawniey zmarłych, i

 

wszelkie w domu posługi duchowne od.
bywać, nic niebiorąc; zasiadać w ra-
dzie; zapisywać do xięgi sznurowey prze-
znaczoną etatem summę na potrzeby

kaplicy , icotercyał radzie zdaje z te-
go rachunek. Dyakon i służący w ka-
plicy ze spiewakami, zosiająe pod jego
dozorem, obowiązani są, prócz zwy-
czaynych swych obowiązkow , „odpo-
wiadać za czystość i ochędóztwo domu
Bożego.

138) O użyciu summy przeznaczoney na
posagi dla ubogich panien.

Summa ta składa się z sześciu ty-
sięcy rubli. Liczba panien wszelkie-
go stanu, dla których z tey summy
wydawane bydź mają posagi, kładzie:
się dwadzieścia pięć ; dzieląe je na pięć
klass następujących : w pierwszey klas-
sie jedna, bierze tysiąc; w 2giey dwie
panny, każda z nich bierze po pięćset
rubli; w ciey sześć, każdey po trzy-
sta; w 4tey takoż sześć, każdey po dwie-
ście; w Ś5tey dziesięć, każdey po. sto
„rubli. . kz

Rada sama i przez zlecenie dane
trzeciemu pomocnikowi, wcześnie wy-
szukuje ubogie panny i sieroty odzna-
czające się dobróm postępowaniem; a
jeżeliby same podawały prośby, wcho-
dzi we wszelkie sczegóły ich stanu i
starannie się o nich wywiaduje z ustro-
nia.

Zebrawszy o każdey pannie na pi-
śmie świadectwa od ludzi wiary go-
dnych, w tćn brzmieniu: ,, że pro-
„„sząca rzeczywiście nie ma posagu, Ży-
„ Cie prowadzi przystoyne i może póyśdź
„zamążć, rada większością głosow po-
stanowi w którey klassie każdą z nich umieścić. Osierocenie bez żadney po-
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mocy i widoczne dobre obyczaje nada-

ją prawo pierwszeństwa do uiniescze-

nia w pierwszey klassie. -W. przy”

padku wszelkiego niewyrozumienia z

różności zdań, co do wspomożeń fami-

liynych, losem roztrzygaći na tćm

przestać. W rzeczach tego rodzaju ra-

da obowiązana jest naybardziey powo-

dować się roztropnością i sprawiedli-

wością , bez żadnego stronnictwa..

- Posiedzenie rady, stanowiące otych

wyborach panien , powinno się konie-
cznie odbywaćdnia 23 miesiąca lutego.

Każda z nich odbiera wtedy bilet.z pod-|

pisem rady, z wyrażeniemjaka suim-

ma dla niey z dormu gościnności jest

przeznaczona , a imie jeyzapisuje„się
do księgi slubney. Po-ślubie przycho-

dzi do rady ze świadectwami'odkapłana,

który ślub dawał i sług kościelnych,

dla odebrania swego naznaczenia. Aże-
byzaś.te pieniądze nie zostawały mar-

twemi i zysk przynosiły, przeto wno-

sić je do kassy zachowawczey na imie

każdey panny,. a gdy wyydą zamąż,

wtedy bilety kassy zachowawczey z pro-

centami im oddać. Jeżeliby panna przez
pięć lat nie poszła zamąż, traci pra-

wo do swego posagu; summa zaś jey

dołącza się do teyże klassy na korzyść.
drugich...

14) O użyciu summy przeznaczoney na
wsparcia ubogich familiy..

Summa ta składa się z pięciu tysię-
ey rubli. Ta summa przeznacza się na
pięćdziesiąt familiy, które się.dzielą na   cztery następujące klassy: w 1szey dzie-
sięć.familiy pobiera pensyi roczney kaz-
da po sto ośmdziesiąt rubli;.w e2giey
piętnaście familiy, każdey po sto dwa-  dzieścia rubli;w Sciey dwadzieścia fa*

miliy, każdey* po sześćdziesiąt rubli;

w: 4tey pięć familiy, każdey po czter-

dzieści. rubli. -
| Qbciążeni liczną familiją, dlazgrzy-

białości i starości niemający sił pracą

rąk własnych zarobić dla siebie na wy-

żywienie, tak oycowie jako i matki, al-

bo odstawni, pobierający za dawniey-

szą służbę pensyą, niewystarczającą na

pierwsze potrzeby. do życia, a ztey

przyczyny zaciągnąwszy: długi pogrąża-

ją się: w nieuniknioney nędzy z całą

swoją fainilią, mają prawo prosić o

wsparcie w domu gościnności.

Taki powinien dó rady podać na:

piśmie prośbę, z któreyby się okazywał

rzeczywisty stan jego, irazem z prośbą

złożyć świadectwo z podpisem dwóch al- -

bo trzech zacnych i wiary godnych oby-

wateli, poświadczających © tćm: ,„,że

„proszący jest człowiek trzeżwyi pra-'

„cowity, że summa (wyrażając zbliżo--

„tą ilość), którą zarabia , lub pobie-

„rana pensya nie wystarcza na utrzy--

„manie jego familii, i że familija rze-

,„„Czywiście składa się z takiey liczby,.

„jaką wyraził w swojey prośbie.«-

Rada przeyrzawszy taką prośbę i:

wywiedziawszy się o wszystkićm nale--

życie, natychmiast, nie czyniąc zwłóki'

większey jak tydzień, na następnćm po-

siedzeniu:, większością głosów, w miarę -

ubóztwa proszącego, umiescza go do

jedney ze czterech klass. Stosownie do:

tego imie jego zapisuje się doAsięgifa-

miliyney, a sam proszący odbiera bi-

let, z którym każdego miesiąca, po u--

płynieniu dnia terminu, przychodzi do:

trzeciego pomocnika, dla odebrania mie-

sięczney, przeznaczoney jemu od rady

pensyi.

Gdy z końcem roku pokończą się
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wszystkie książki i rachunki, wtedy dla| narzędzia; stanowi cenę , w jakiey od-
przeniesienia do księgi nowey , każdy! dawać będzie swoje roboty, a nareszcie

obowiązany jest nanowo podawać wy- | do zarobionych tym sposobem pienię-
żey wspomnione świadectwa; ażebyj dzy, dodaje summę, którą sądzi bydź

z tego dobrodzieystwa nie mógł aa dostateczną do wyżywienia jego familii.
stać ten, którego los w tym przeciąguod Ta summa wydaje się jemu razem

tey potrzeby uwolnił. z pieniędzmi przypadającemi za robotę,
przynoszoną co miesiąc, po upłynieniu
dnia terminu, do trzeciego pomocnika,

|izapisuje się do księgi rzemieślniczey.

15) O użyciu summy przeznaczoney na
dźwignienie podupadłych rzemieśl=

ników.

_ Summa ta składa się ze czterech ty- 16) O użyciu summy, przeznaczoney na

sięcy rubli; i corocznie się przeznacza na kościoły ina inne uczynki miło-

wsparcie i podźwignienie podupadłych ACIWY
z całą familiją rzemieślników , którzy- Sumrmia ta składa się z pizciu tysię-

by się z pracy rąk swoich wyżywić |cy rubli. Fundator podaje radzie roz-
«mogli, lecz dla niedostatku roboty lub|kład z wysczególnieniem dla jakich
narzędzi, potrzebnych do ich rzemiosła|klasztorów i kościołów czynić coroczne
lub sztuk, przymuszeni są z żebraniny|ofinry, ażeby zawsze w domach Bo-
się utrzymywać. Liczba takich rze-| żych wznoszone były modły za niegoi
mieślników, dla których dom gościnno-| jego krewnych. Z teyże summy od-
ści swoje dobrodzieystwo wyświadcza.nie|dzieła się pewna część na przystoyne
ustanawia się , lecz się zostawuje SĄPAC pogrzebienie ubogich , na wykupienie
radzie, weyrzęć w sczegóły tey części |uwięzionych za długi,i na inne tym po-
i przywieśdź ją do pewney wiadomości. |dobne uczynki miłosierne. -

Tacy ubodzy płci obojey, pozba-
wieni środków do wyżywienia siebie, 17) Ozłożenty kapitału. zachowawczego.
dla niedostatku roboty lub potrzebnych Dwa tysiące ruwli, przeznaczone na
narzędzi, a prócz tego obciążeni fami- |złożenie kapitału zachowawczego, na
liją, powinni się udać do głównego do- |czecz domu gościnności , mają bydź co
zorcy i razem z prośbą złożyć paspor- |rok wnaszane do kassy zachowawczey
ta. Prosba i pasporta podają się do ra- |i pomuażane procentami. Celem tey
dy na pierwszćm jey posiedzeniu. summy jest danie, w przypadku nagłey

Po ich przeyrzeniu przez radę, je- potrzeby, prędkiey pomocy domowi 1
zeli proszący lub pwosząca uznani będą | wstrzymanie go od wszelkiego upadku,
zasługującymi na uwagę, wtedy orygi-|jakoto: pożaru, nadzwyczayney drogo-
nalny pasport zachowuje się W izbie ra- |ści 1 inaych niespodzianych zdarzeń.

dney, ana to mieysce wydaje się pro- |Coroczna pozostałość od wszystkich w o0-

szącemu jego poświadczona kopija. Po- | gólnoś ;j summ przeznacza się na dopeł-

tćm rada naznącza jemu robotę, sto- nienie tego kapitału; a gdy się z czasem
sownądo jego stanu, siłi sposobności; uzbiera sto tysięcy rubli, procenta od
opatraje go w potrzebne materyały i nich, podiug rozrządzenia będących
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wtedy kuratorów zgodnie z opiniją ra-

dy dołączać do tych wydziałów tego

zakładu, któreby się okazały niedosta-

tecznie opatrzonemi, lub obrócić na

«

inne wsparcia publiczne.

18) O obowiązkach szpitalnych płci obo-|

jey , żyjących wtym domu.

Szpitalnych płci obojey, w liczbie

sta etatem przepisaney , przyymuje

glówny dozorca , za wiadomością 1 po

twierdzeniem rady. Po weyściu dote-

go domu opatrują się we wszystko, czege

tylko potrzebują, kosztem fundatora

i obowiązani są odzienie i wszystko, co

im dane, utrzymywać w czystości i 0-

chędóztwie.
bydź posłusznemi nie tylko głównemu

dozorcy i.jego pomocnikom, ale nawet

starostom i starościnom; życie prowa=

dzić umiarkowane, spokoyne i niepró

żniackie, chroniąc się wszelkiego wy

stępku; bez pozwolenia zwierzchności

nie wychodzić z domu; naruszający to.

za pierwszćm wykroczeniem karzą się

osadzeniem na chlebie i wodzie, a po-

tem na zawsze wyłączają się; odpra-

wiać z kolei w kuchniach dzienny do-

zor nad szafarzami i kucharzami, aże-

by nie było kradzieży, lub innego nad.

użycia, i ażeby żywność, ile możności.

była dobrze sporządzoną; w dni świą

tecznei niedzielne, albo kiedy się msza $.

odprawia, chodzić do kaplicy, dla złoże-

nia Dawcy wszelkiego dobra powiniiey

wdzięczności i szczerey modlitwy; zay-

mować się, ile możności, przyzwoitćm

rzemiosłem , do czego podane będą im

Środki. Jeżeliby zaś który znalazł przy-

zwoite dla siebie mieysce, wtedy po

objawieniu chęci swojey głównemu do-

zorcy, natychmiast ma bydź wypusczo-

Nade wszystko powinni

ny, ale odzienie, i wszystko, co przy

„nim było, należące do fundatora, po-

zostaje w tym domu dla przychodzące-

go na jego mieysce.

19) O chorych bezpłatnie do szpitala
przyymowanych.

Ubodzy i bez pomocy zostający lu-
dzie, złożeni chorobą, przysyłają do
głównego dozorcy na pismie lub ustną
prośbę, o przyjęcie ich do szpitala. Do-
zorca, porozuiniawszy się z doktorem,
wysyła lekarza:w spokoynym pojeździe
dla obeyrzenia i przywiezienia chore-
rego, jeżeliby tylko nadzieja pzdrowie-
nia nie była już stracona.

zani są ściśle wykonywać przepisy do-
ktora i lekarzy, strzymując się od
wszelkiey samowolności. Po wyzdro-
wieniu podobnież odwożą się do dawne-

'|go ich mieszkania. Nad przepisaną li-
czbę pięciudziesiąt osób płci obojey,
więcey się do szpitala tego nie przyy-
muje.

20) O starostuch i starościnach.

Starostowie i starościny dla dozoru
nieuleczonych i chorych, wybierają się
zpomiędzy ubogich szpitalnych, utrzy-
mują się kosztem tego domu, i nadto
pobierają roczną płacę; mają w swojey
wiedzy tyle izb i chorych, ile główny
dozorca naznaczy. Obowiązki ich za-

wierają się wtćm, co następuje: przez
podległych sobie najętych ludzi, choża-
tymi zwanych, utrzymywać w izbach
czystość, ochędóztwo i porządek; odbie-
rać wydawane z kuchni potrawy dla
chorych , którzy dla słabości nie mogą
iśdź do wspólnego stołu; w przypadku 3a: jakiegokolwiek niedostatku lub nieusłu-

W czasie leczenia, chorzy obowią-.

"
4
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zności, donosić prosto głównemu do-

zorcy. Przy wspólnym stole starosto-
wie pilnują we wszystkićm , porządku,
spokoyności i przystoyności.

21) Oposługaczachdla chorych, cho-
żatymi zwanych.

Chożatyje płcr obojey, dla posługi
nieuleczonych i chorych , naymują się
z ludzi woluych, 1 jeżeliby się zestarze-
li na tey posłudze, daje się im pierwszeń-
stwo przed postronnymi, w przyjęciu
do liczby szpitalnych. Powolności w po-
słudzeiutrzymywania ochędóztwa nay-
więcey się po nich wymaga; za niespra.
wność oddalają się.

22) Oszafarzach.

Szafarze podlegają pomocnikowi, za:
wiadującemu wydziałem ekonomicznym,
używają się tak dla skupowania żywno-
ści i innych rzeczy, jako też do ich
strzeżenia. Po wydaniu codzień ży-
wności, ich jest obowiązkiem oddawać
je kucharzom pod miarą, wagąalboi

liczbą w przytomności szpitalnych, któ-

rzy z kolei w kuchniach dzienny dozór
odprawują.

25) O kucharzach i kuchcikach.

Kucharze i kuchciki gotują jeść co-
dzień na dwóch kuchniach: na jedney

dla szpitalnych, na drugiey dla cho-

.rych; po zgotowaniu, koniecznie na go-

dzinę naznaczoną, roznoszą; a jeden

z kucharzów każdey kuchni zbiera po
jedzeniu wszelkie naczynia i odpowt-
da zanie. Ich takoż jest powinnością,

piec chleb , robić kwas. it. d.

24) Opraczkach.

Praczki szyją i pierą bieliznę tak

 

 

dla szpitalnych jako też chorych, bio-
rą na to mydło i nicie od pomocnika
zawiadującego wydziałem ekonomicz-
nym, któremu podlegają. Przy zdawaniu
czystey bielizny starostom , starości-

nom i chożatym, za całość jey odpo-
wiadają; w potrzebie mogą być użyte
i dla dozoru chorych.

25) O najemnych robotnikach.

Najemni robotnicy płei obojey , co
do przeznaczenia dla nich zatrudnien,

zależą od głównego dozorcy, który, sto.

sującsię do pory roku, do liczby znay-
dujących się w domu ubogich iinnych o-.

Kkoliczności , przeznacza dla każdego

z nich rebotę, a w przypadku nie-

zdatności: lub niedbalstwa odprawia.

26) O summie z pozostałości.

Gdy po dostatecznćóm wyznaczeniu

summ na utrzymanie tu wspomnionych

potrzeb, może i powinna nawet, już

to dla niezupełności liczby ludzi, jużto

dla korzystnego zakupowania zapasów

i rzeczy, niemała zbierać się pozosta:

łość; przeto wymieniając ją przez scze-

gół i zapisując do osobney xięgi, uży-

wać tych pieniędzy na rozchody  na-.

stępujące; a) na utrzymanie dwóch al-

bo trzech koni z uprzężą, dla przy-

wożenia chorych, dla wożenia bielizny

na rzekę i dla codziennego dostarcze-

nia wody do domu z poblizkiego kanału;

2) na opłatę ogrodnika, aby obszerne

i przydatne do rodzenia owocow miey.

sce, przynosiło zysk dla domu i zastę-

powało wydatek na ogrodowinę doku-

chni potrzebną; 3) na świąteczne po.

czestne dla szpitalnych, dodając do zwy-

czaynego ich obiadu, po jednćm lub dwa

połmiski, i dając dla każdego po por-
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cyi wódki, i na inne nadzwyczayne

wydatki; lecz nieinaczey jak za po-

zwoleniem fundatora i następnych po

nim kuratorów. Cała zaś w ogólności

od tego użycia pozostałość, na mocy

17 punktu tego urządzenia , obraca się

dla złożenia na rzecz domu wiecznie

stótysięcznego kapitału zachowawczego,

który następcy fundatora, na mocy wy-

żey opisanego urządzenia, koniecznie

mieć powinni w kassie zachowawczey.

27) Fundator po przywiedzeniu do

skutku tego zakładu człekolubnego, po-

strzegłszy z doświadczenia cały bieg je-

go, zostawia sobie prawo czynienia

odmian i dopełnienia w ogólnym rzą-

dzie i cząstkowych rozrządzeniach, jak

tylko znaydzie konieczną potrzebę dla

lepszego porządku i niewzruszoney trwa-

łości w przyszłych czasach; oprócz fun-

datora nikt z jego następców nie będzie
| śmiał żadnych dowolnych robić odmian;

każdy zaś z nich koniecznie jest obo-

wiązany ściśle stosować się do przepi-

sanych tu prawideł i tych dodatkow,

które przyłączone będą do tego urzą-

dzenia.
28) Gdy budowanie domu gościnno-

$ci i wszystko, co do niego należy, u.

kończonćm zostanie, otwarcie jego po-

winno nastąpić nie inaczey jak 25 mie-

siącą lutego' w następujący sposob: po

uroczystem poświęceniu kaplicy tego

domu na imie wielkiego świętego Dy-

mitra Rostowskiego Cudotworcy, odpra-

wić żałobne nabożeństwo za duszę w ten-

że dzień zeszłey żony mojey hrabiny

Praskowii Iwanowny, i przyprowadzić

całe to urządzenie do rzeczywistego

wykonania; gdyż szukający przytułku

i wsparcia ubodzy ludzie do tego cza-

su powinni już bydź zebrani. Chcąc

Dzieje Dobrocz. rok 1820. październik.

 

 

oznaczyć ten dzień większą dobroczyn-

nością, przeznaczam pięćdziesiąt tysię-

cy rubli do rozdania w tymże dniu na

jałmużnę i na wszelkie uczynki miło.

siernue dla społeczności pożyteczne, Je-

żelibym ja tego nie dożył, wtedy móy

następca obowiązany to wszystko na

mieyscu mojćm dokonać.

Na autentyku podpisano:

Hrabia Szeremetew.

 

ŻYWOT SIOSTRY MIŁOSIERDZIA MARJANNY
Bkock, przełożoney szpitala białostoc-

kiego. Wyjątek z kazania pogrze-

bowego X. Kazimierza KUBESZOWSKIE-
Gó ze zgromadzenia missyonarzów,

archidyakona białostockiego.

Marjanna Bęock, urodzona r. 1756
w królestwie francuzkićm, w Prowancyl,

umarła w Białymstoku na początku mie-
siąca grudnia roku 1817.  Szczeguły

życia w wieku dziecinnym i pierwszey

młodości niewiadome: to tylko pewna

że była z familii nieubogiey i w Bia-

łymstoku już mieszkając uczyniła u-

rzędowe zrzeczenie spadków na swe

rodzeństwo. Mając lat 18, przyjęła re-

gułę 55 Wincentego 4 Paulo wstępując

do zgromadzenia siostr miłosierdzia słu-

żebnic ubogich chorych; a lubo w tćm

powołaniu rocznety!ko obowiązują ślu-

by, bez przerwy jednak wytrwała
w nich aż do Śmierci przez lat 45.

WParyżu odebrawszy stosowne wedle
rzeczoney reguły ćwiczenie, po dwu-

letniey probie, wolą przełożonych prze-

niesioną została do wiełkiego szpitala
w Metz, jako już do wszystkiego dosyć

dobrze usposobiona. u panująca w ser-

* ,
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cu jey miłosc Jezusa Chrystusa, i chęć
służenia jemu w osobach ubogich cho.
rych, otwarte znalazła pole do okaza-
niasię w całóm znaczeniu. Ogromne
sale szpitalne, różnego rodzaju cho-
ryini i kalekaminapełnione, były miey-
scem ulubioney dla niey zabawy, przy-
jemnieyszey nierównie niż są rozryw-
ki światowe. Z czułością i przymile.
niem czyniła wszelkie posługi nawet
nayodraźliwsze.

Dwunasty właśnie upływał rok mie-
szkania Marjanny w Metz, gdy pani Bra-
nicka, kasztelanowa krakowska, siostra
panującego wówczas króla, właściciel.
ka Białegostoku, znaydując się w Pa-
ryżu, oświadczyła przełożonym zgro-
madzenia siostr miłosierdzia, żądanie
swoje, aby kilka siostr, a przynay.
mniey trzy, lub cztćry, z Francyi do Pol-
ski przysłano, ofiarując potrzebne na tę
podróż koszta. Ządanie to, ile przez sio-
strę monarchy oświadczone,mile od prze-
łożonych zgromadzenia przyjęte było.

Naypierwsza na tę podróż ofiarowa-
ła się Marjanna Brock. Wyjechała do
Polski w mocnem przekonaniu, iż znay-
dując toż samo zgromadzenie siostr mi-
łosierdzia, tęż samę regułę ś. Wincen-
tego 4 Paulo, którą sobie obrała, tóćm
samóćm znaydzie lubą i ukochaną oy-
czyznę. Od momentu bowiem przyję-
cia sukienki, chorzy i zręczna sposob-
ność usłużenia im, dla niey , jako dla

umarley światu, zastępowały mieysce
rodziny i oyczyzny.

Mało co nad rok jeden przemiesz-
kawszy w Warszawie, z wyraźney już
woli przełożonych przeniesioną została
do Białegostoku. (1) Mieszkając tam przez
 

(0) Do Polski, siostry miłosierdzia, jeszcze

e.

  

dwa lata pod rządem poprzedniczki
swojey, nader świetne dała dowody
osobliwszey miłości ku bliźnim, a przy
tćm rzadkiego rozsądku i zdatności do
obowiązków powołania. Na żądanie
przeto iza wolą pani Krakowskiey, ja-
ko fundatorki, oddano jey białostoc.
kiego szpilala rządy, które ona przez

 

za zycia $. Wincentego 4 Paulo , sprowa-
dzone były przez królową Maryą Ludwi-
kę , małżonkę Jana Kazimierza, i umie-
sczone naypiewey w Warszawie roku 1662,
w Białymstoku zaś szpital ze szkołką poa?
ich dozorem założony w roku 1768. A cho-
ciaż towarzystwa tych zacnych niewiast;
zaczęły się u nas od siostr trancuzkich i
utrzymują się wedle ustaw we Francyi o-
snowanych, znaczna atoli co do szpitalów,
w zwyczajach zgromadzeń naszych, zącho-
dzi różnica. WWe Francyi mają siostry je-
den tylko dom własny fundnszowy w Pa-
ryżu, w którym nie utrzymują ani chorych
ani szkoły dla dzieci, lecz tylko przyymu-
ją niewiasty na duchowne rekollekcye, a
same uczą się systematycznie trudnych i
ciężkich obowiązków swego powołania świę-
tego. NWyuczone idą do szpitalów nie tyl-
ko cywilnych ale i woyskowych, tak wsto-
licy jak po powiatach, dła czynienia po-
sługi chorym. W terminach pewnych i
podług okoliczności, powracają czasowie do
domu paryzkiego, i tam ponawiają swcję
naukę i ćwiczenia duchowne. Nigdzie zaś
w całćm państwie frąncuzkiem , nigdy nie
utrzymywały 1 nie utrzymują szpitalów,
w takim sposobie jak u nas z całym cięża-
rem zawiadowania funduszów i gospodar-
stwa. Każdy tam szpital mą osobliwą do
tego administracyą, złożoną po większey
części z ludzi prawnych. Siostry, od za-
trudnień administracyynych wolne, więcey
zyskują swobody do rozwijania poświęco-
nych czynów chrześcijańskiey litości: a to,
ich dobroczynnemu ustanowieniu , tak mo-
cne jedna poważenie, iż ani na chwilę nie
było zachwianćm w czasie nawet wygóro-
wanego obłąkania umysłów w pamiętney
rewolucyi: tak dalece: iż, kiedy wszelkie
naypożytecznieysze obalano i niszczono za-
kłady, towarzystwa siostr miłosierdzia nie-
tykalnemi w uszanowaniu zostawiono.
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lat trzydżieści zgórą, i aż do zgonu
swojego, z chwałą Boga, z widocznym
pożytkiem bliźnich, jako prawdziwa
ubogich i sierot matka, nakoniec z po-
wszechną dla siebie zaletą, piastowa-
ła. Przez cały ten przeciąg czasu, po-
między nią a innemi siostrami, oprócz
nazwiska przełożoney, Żadney inney
nie było różnicy. Dzienny porządek prze.
pisany regułą utrzymywała 1 ściśle za-
chowywała, a do wszelkiey pracy pierw-
sza dawała przykład.

Przez takie postępowanie zwróciła
na siebie oczy wszystkich , i zyskała
powszechny szacunek i poważenie, a
nade wszystko zupełne zaufanie wspo.
mnioney fundatorki, tak dalece, że ta
dobrotliwa pani, nie tylko za żyela swo.
jego, przez ręce Marjanny hoyne czy-
niła jałmużny, ale nadte wyraźnćm
zastrzeżeniem i obwarowaniem w te-
stamencie, chciała ją po śmierci nawet
swojey, do pewnego czasu, mieć swą
jałmużnicą.

Okropne klęski i utrapienia naro-
dowe, samćim wspomnieniem przera-
żające, które podobało się naywyższey.
Opatraności na kray nasz dopuścić w ro-
ku 1794, jak uczyniły, w tę porę mi-
łosierdzie naypotrzebnieyszćm, tak
równie pobudziły litościwe serce Mar.
janny do naywiększego natężenia co-
dziennych usiłowań, ku ratunkowi, wie-

lą razem nieszczęściami dotknioney
ludzkości. Gdy bowiem po ostatecznćm
rozproszeniu woysk polskich, ci znie-
szczęśliwych wojowników, którzy byli
z Litwy , żałość nieutuloną w sercach
równie strapionym niosąc rodzinom,
bez nadziei i politowania, wygłodniali

i nędzni, a w porze zimney na poły
nadzy, wlekli się gromadami przez Bia-

 

 

łystok, wtedy Marjanna Brock, ze szcze.
gulną skwapliwością pośpieszyła ku ich
pomocy: a nietylko ich żywiła, nie
tylko im, ile mogła, potrzebney dostar-
czała odzieży, ale nadto na dalszą o-
patrywała podróż. (Co większa: ponie-
waż ci przechodniowie, przyległe,mia-
stu ogłodzili wioski i ciężkiemi je za.
razili chorobami; nietylko więc oni
sami, ale nawet okoliczni mieszkańcy,
zbiegli się do białostockiego szpitala,
po wszelkiego rodzaju żywność, zta-
ką pewnością jak do magazynów wła.
snych, i bez naymnieyszego zawodu
zrąk Marjanny, odbierali ją wszyscy.
W tym to nieszczęściami pamięt-

nym 1794 roku, przerzeczone okoli-
czności zniewoliły Marjannę, zamiar
swóy bliski uskutecznienia, w przybu-
dowaniu nowey sali szpitalney, odło-
żyć do czasu sposobnieyszego: uzbiera.
ną zaś na tę fabrykę z jałmużny sum-
mę, w ilości dwunastutysięcy złotych,
na obecne wtedy i naygwałtownieysze
potrzeby -w całku wydatkowała.

Patrząc na takowe wylaniei poświę-
cenie się Marjanny ku ratowaniu ubó-
stwa, komenderujący w tę porę w Bia.
łymstoku oddziałem woyska, teraźniey.
szy jenerał od kawaleryi, JW. hrabia
(wówczas baron) Benningsen, zasilał ją
dość znacznie, kazawszy kilkakrotuie
dostarczyć z magazynow pod swoją wie-
dzą będących, w niemałey ilości mąki,
z którey Marjanna wypiekłszy chleb,
dzieliła pomiędzy ubogich inieszczę-
śliwych.

Gdy w roku 1806, huk dział wojen-
nych, zbitwy pod Pultuskiem, dał się
słyszeć aż w Białymstoku, wtedy ran.
ni żołnierze w dość znaczney liczbie,
przywiezieni z pobojowiska, rózłożeni

4%



516"
Sezam

zostali pó wioskach temu ostatniemu
miastu przyległych. Częścią zatem z na-
tłoku i mnóstwa chorych, którymi cha- | w

ty wieśniacze były przepełnione, a czę-
„ścią ze srogości i odmian powietrza, i-
le że się to działo w miesiącu styczniu
1 w następnych, pomiędzy. mieszkańca-
mi owych wiosek wsczęły się bardzo
zaraźliwe choroby, które wielu odey-
mowały życie, tak dalece, iż w jedney
tylko wsi Białystoczek zwaney, w prze.
ciągu trzech miesięcy niespełna , oko:
ło trzechset ludzi samych właścian wy-
marło: a oprócz tego, cała wioskaeb-
łóżnie leżała: ani jedney prawie nie
było osoby, któraby obchodząc chaty,
leżącym w nich chorym i niemogącym
z imieysca się ruszyć, choć kroplę zi-
mney wody podała ku odwilżeniu ust
ogniem gorączki spiekłych: nie było kto-
by zgłodniałe bydlątka opatrzył i na.
karmił. O tak smutnóm owych wło-
ścian położeniu, uwiadomiona przez
mieyscowego proboszcza pani Krako.
wska , wówczas już dożywotnia tylko
Białegostoku pani, naradzała się ze swo-
imi dworzany, o sposobach zapobieże.
nia temu złemu; lecz żaden stąd sku-
tek nie nastąpił. Ale, skoro tylko od-
niesionosię w tey mierze do Marjan-
ny Brock, skoro ją wezwano do zata-
mowania tak wielkiego nieszczęścia, na-
tychmiast ochotnie i bez naymnieyszey
zgoła zwłoki, pojechała sama do owey
wioski, a bez względu na oczywiste
niebezpieczeństwo zarwania panującey
tam zaraźliwey choroby, wszystkie cha-
ty obeszła. Dopiero zatćm rozpozna.
wszy na mieęyscu i wyrozumiawszy cały
stan rzeczy, przygotowane usiebie le-
karstwa i potrawy, lub sama osobi-
ście, lub przez siostry miłosierdzia co-

adziennie rozwoziła i rozdawała, a tak,
| resztę iuieszkańców owey wioski, od pe-

iey i zgubney śmierci, ocaliła i o-
| chroniła.

liok 1812 płodny w wielkie wy.
padki i nieodłączne od nich udręczenia
ludzkości, otworzył nie małą liczbę
tkliwych wydarzeń, w których cnotli.
wa ta niewiasta okazała całą dzielność
swego miłosierdzia. Wiele pomijając,
przytoczymy żu jednę okoliczność.W pó-
źney już dosyć jesieni , a następnie i

ku dobrze już mroźney, przywieziono
do Białegostoku pewną liczbę rannych
Rossyan. Kilka dni upłynęło, nim wła-
dze polskie i francuzkie, cywilne i woy-
skowe, porozumiały się i naznaczyły dla
tych żołnierzy racye, a tym czasem
zostawieni byli bez wszelkiey zgoła wy-
gody, bez opatrzenia i posiłku, oprócz
tylko że im dostarczono troche na po-
słanie słomy. Lecz siostra Marjanna
nie dopuściła aby oczekiwaniem wzra-
stały ich cierpienia, i stała się dlanich
prawdziwą matką iopiekunką. Co tyl-
ko bowiem dowiedziała się o ich przy-
wiezieniu i mieyscu gdzie ich złożono,

ście, a poznawszy ich nędzę i potrzeby,
przygotowanemi u siebie potrawami
karmiła, i stosownych do ich leczenia
dostarczała lekarstw. Wyznaczono
wprawdzie chirurgów z miasta do ich o-
patrywania, i nakazano im to czynić
darmo. DLecz któż nie wie jak wielka
zachodzi różnica, między ręką opatru-
jącą chorego darmo i z przymusu, arę-
ką czyniącą to dobrowoluie z :niłości
jedynie Boga i bliźniego. "Fak więc do-
zor, opatrywanie, i dla viedostaiecz-
ności wydawanych racyy, całkowite nie- 

chłodney, albo raczey ile w owym ro-

natychmiast ich odwiedziła sama osobi-_

>
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ma! żywienie owych Rossyan, aż do
przybycia władz rossyyskich, siostra

Marjanna sama przez się utrzymywała:
gdy obok tego,wszystkie sale szpitala,nie
tylko były napełnione ale i przepeł.

nione chorymi: owszem, gdzie tylko ja-
kibądź kącik w szpitalu znaleźć mo-
żna było, wszystkie zostawały zajęte
przez chorych, których wówczas po
kilkadziesiąt razem w salach szpitalnych
znaydowało się mieszczonych.

Po traktacie pierwszym paryzkim,
kiedy brańcy wojenni różnych naro-
dów , do swoich powracali oyczyzn, 1

gdy tysiączne ich hufce , przez Biały.
stok ciągnęły; wtedy wszyscy oni by-

li celem miłości, celem zlitowania sio.

stry Marjanny.  Mnogie ich gromady
otaczały zawsze szpital, właśnie jak gdy-

by go woblężeniu trzymały. Widok
ten rozczulał bez wątpienia patrzących,
a zwierzchność dla zapobieżenia natło-
kowi i wszelkiemu nieporządkowi mo-
gącemu stąd wyniknąć, chciała przy-

stawić wartę; lecz siostra Marjanna na
to nie pozwoliła, z bojaźni snać, aby

prawdziwie zgłodniały nie był odsunię-

tym. Wszystkich więc starała się, ile
możności nakarmić, bez naymnieysze-
go braku i względu, lub na narod zktó-
rego pochodzili, lub też nareligiją kto-
rą wyznawalł.

Nie jednemu zapewne dziwnćm być
może, skąd nato wszystko miała dosta-
tek: i jakim sposobem przy szczupłych
i bardzo ograniczonych szpitala swego

funduszach, zwłaszcza Że i te nie wszyst-
kie dochodzą, wystarczyć na tyie mi-
łosiernych uczynków mogła.
powinien dziwić się prawdziwy chrze

 
Lecz nie.

uszczupliła fundusz ubogich , jużby tćm

średnictwa cnotliwych ludzi, udziela im
niewidomie i środków do spełnienia
swoich świętych zamiarów.  Publicz.
ność białostocka, patrząc na. dobrotli.
we siostry Marjanny sprawy, żadnych
prawie nieznające granic w ratowaniu

wszelkiego rodzaju ubóstwa, i tym wi-
dokiem rozczulona, hoynemi zasilała
ją jałmużnami, aby 1 sama przez ten.
sposob mogła mieć uczesnictwo, w jey
dobrych uczynkach i litości nad nędz-
nymi.

Lubo przez wiele uczonych rospraw,
w różnych czasach i krajach ogłoszo.
nych, dawno dowiedzionćm i praktycz-
nemi przykładami wyjaśnionćm zostało,
że ratowanie ubogich chorych naydo.-
skonaley się odbywa przez pośrednictwo
dobroczynnych niewiast: a co większa
opatrywanie ran, podawanie lekarstw,
i dalsza posługa, nigdy ztaką delikat.
nością i z jakowemsiś przymileniem,
a następnie z widocznćm na zdrowie
ludzkie wpływem i pomyślnym skut-
kiem wykonane być nie mogą, jak
przez płeć żeńską; znaleźli się przecież
nienawiśni, niewiadomo z jakich po-
wodów , którzy woląc, aby w szpitalu
białostockim płatna była usługa, cał-
kowite jego utrzymywanie, w nagan.
nym widoku przed wyższą wystawili
zwierzchnością. Dowiedziawszy się otćm
siostra Marjanna, naymnieyszego nie
uczyniła kroku, słówka nawet jednego
niewyiówiła ku swey obronie, Bogu
wszystko polecając. Nad tćm jedynie
w gruncie serca swojego gorzko ubo-
lewala, iż skoroby rzucona potwarz
przemogła, a opłata uslugi znaznieby

ścijanin, wiedząc, że Boska Opatrzność |samóm nierówn'e mnieysza liczba cho-
= ś s z 4 8 z s Bat . „se a . eż -

wszystkim rozrządza , a używając po- rych w szpitalu mieścić się mogła: i ta

a_
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okliczność naywięceybyła dla niey dot.
kliwą. Lecz władza mieyscowa, od-
dała temu szpitalowi chlubne , acz ze
wszech miar słuszne i sprawiedliwe
świadectwo, okazując z rejestrów po-
rządnie utrzymywanych, iż tu nieró-
wnie większa liczba chorych niż gdzie
indziey, pomimo ścisku i natłoku, do
pierwszego powracała zdrowia.

Nie długo przed jey śmiercią, zło-
żyłsię projekt rozszerzenia białostockie-
go szpitala, i przybudowania nowey
sali. Skwapliwie jęłasię do jego usku-
tecznienia, od dawnego już czasu na-
rzekającai utyskująca na szczupłość
mieysca, że nie mogła przyymować ty-
le chorych ile pragnęła.  Próźno jey
przekładano wielkość zawodu i niedo-
statek gotowego na ten zamiar fundu-
szu. Pokłada w Bogu, który dobre za-
wsze wspiera zamysły, zupełną icał-
kowitą nadzieję, a tey pełna, bierze
się żywo do dzieła. Zajey pracą inie-
zmordowanćm staraniem , znacznie

wzniosły się mury. Lecz trudami i u-
martwieriem , stąd szczegulniey wy-
nikłóm, iż się w jednym prawie mo-
mencie jakby sobie życzyła , nie mogła
cieszyć ukończeniem tey fabryki, albo
raczey, że w rozpoczętych murach, nie
mogła już umieszczać chorych, znęka-
na, okazała widoczne znaki niknącego
zdrowia.

Otrzymała w prawdzie odBoga z przy-
rodzenia dosyć mocną konstytucyą;
ciągła atoli pracowitość, od niczego
bowiem nieuchylała się nigdy, owszem
do wszelkich robot , do wszelkich po-
sług , chciała być pierwszą, i w isto-
cie samey była zawsze, więcey zaś je-
szcze zgryzoty nieodłączne od przeło-
zeństwa, dawnó już nadwątliły jey si-  

ły. Od wielu czasów cierpiała różą,
i znosiła bardzo przykre reumatyczne
boleści; dla których życie jey przez lat
wiele, słusznie ciągłą nazwać można
było chorobą. "Te wszystkie utrapie-
nia znosiła z chrześcijańską stałością,
z podziwienia godną cierpliwością, z żu-
pełnćm nakoniec poddaniem się pod wo-
lą i rozporządzenie Naywyższego. We
wszystkich dolegliwościach, naymniey-
szego znaku niecierpliwości nigdy nie
okazała: i żadne słowo narzekające z ust
jey nie wyszło. A lubo w ostatnim roku
życia swojego, ulegała różnym nader
bolesnym i ciągłym symptomatom, któ.
re już bliski zgon przepowiadały jey
wcześnie, przecież pomimo to, w niczćm
sobie niefolgując, nie przestawała pra-
cowac w usłudze ubogich chorych i
swojey dopełniać powinności.

Na kilka dopiero dni przed zey-
ściem, uczuwszy się być słabszą nad in-
ne czasy, poznała i przekonała się, że
Bóg, dawca życia i śmierci, wedle na-
uki Grzegorza świętego, przez taką sła-
bość, zaczyna już do jey serca koła-
tać, i wzywać, aby się przed nim, ja-
ko oblubieńcem swoim , który w ca-
łóm życiu był jey kochania przedmio-
tem, stawiła, dla zdania z czynności
swoich rachunku, i dla odebrania na.
grody za prace i trudy, które w tćm
życiu z miłości ku niemu podeymowa-
ła. Od tego zaraz momentu, o niczćm
już więcey nie myśliła, i niczćm się nie
zatrudniała, tylko przysposobieniem du-
szy swojey, przez święte sakramenta,
do stawienia się przed nayświętsze 0-
blicze Boga.

Ostatniego nakoniec dnia życia, po-
dziękowawszy lekarzowi, który ją przez

lat dwadzieścia zgórą miał w swojey
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kuracyi, za jego czułe około siebie i
swego zdrowia staranie: dawszy sio-
strom swoim, jako ich przełożona, sto-

. sowne upomnienie i macierzyńskie bło-
gosławieństwo: przeprosiwszy wszyst-
kich: jako dobra i wierna sługa Boga,
bez naymnieyszey obawy i w zupełney
spokoyności, około drugiey godziny z po.
łudnia (g grudnia), zasnęła w Panu, z pow-
szechnym wszystkich żalem.

ŻYWOT HRABIEGO RUMPORDA. Rzeczwzię-

ta po większey części z Bibl. Brit. Sćrie,
Sci. et art. T. XIX. XX. LVI.

Wiek osiemnasty, który odzna-
czyły nadzwyczay wielkie, i złe
i dobre, w moralnym i politycznym
świecie wypadki, niemniey pamiętnym
będzie ze względu na umiejętności i
sztuki. Nowe odkrycia i wynalazki,
ulepszenie nauk jednych, a drugim o-
znaczenie granic właściwszych,wydosko-
nalony handel, przemysł i rękodzieła,
wszystko zaś stosowane do praktycznego
użytku społeczeństwa, oto powody, któ-
re zjednały mu nazwanie wieku oświe-
conego. Sam szereg imion ludzi, dotak
ważnego wpływających dzieła, obarcza
ogromem umysł czytającego; a jako ka-
zdy z nich, winnym okresie urodzony,
byłby ozdobą swojego czasu i pokole-
nia; tak dziś, pełni korzyścii pożyt-
ków, jakie nam mozolna mężów osie-
mnastego wieku praca i zdolność na-
stręczyły, nie możemy przyznać pier-
wszeństwa jednym, bez ubliżenia za-
sługom drugich. Owszem, taż sama
liczba zdaje się zmnieyszać wielkość ich
chwały. Lecz ludzkość, oddając winny
hołd gieniuszom w naukach, baczniey-  

'szą jest na tych, którzy się jey istotnie
poświęcih: silnie przemawia do duszy
1 serca naszego, żywy kreśląc obraz u-
słag przez jey czcicieli dla dobra ogul-
nego spełnionych, a te same usługi sta-
ją się dla nich naychlubnieyszym po-
mnikiem. Na taki rodzay zaszczytów,
dway Amerykanie,Rumfordi Jenner za-
służyli. Wynalezienie krowiey ospy,
okryło ostatniego błogosławieństwem
ludów i pokoleń. Rumford w świetnym
zawodzie statysty i uczonego, obszerney
władzy i wysokich talentów użył na
dobro ludzkości, i został wzorem do-
skonałego filantropa.

Nie jest zamiarem pisma tego, u-
wielbiać przymioty i gieniusz hrabie-
go Rumforda, aby przez to wywyższyć
rzetelne jego zasługi: życie i prace dla
ludzkości podjęte, nie potrzebują kra-
somówstwa: a proste wyobrażenie dzieł
dobrych , jest naylepszą pochwałą.

Benjamin THuoMPson, którego pospo-
litsze mniemanie miało za Anglika, u-
rodził się w Ameryce północney roku
1753. Przodkowie jego, wyniosłszy się
z Anglii, osiedli w New-Hampshire, w o-
kohcy zwaney przedtćm Rum/ford, dziś
Konkord, i znaczne w tćm mieyscu,
przed wybiciem się na wolność Stanów
Zjednoczonych, dobra posiadali. Z przy-
rodzenia łagodny i lubiący spokoyne
życie, byłby może, wzorem swych
przodków, uprawiaczem roli, lecz przed-
wczesny zgon oyca i niełaska dziada,
który wszystkie dobra zapisał swemu
drugiemu synowi a stryjowi Thomp-
sona , sprawiły; iż w młodym wieku,
opieki, przewodnika i sposobu utrzyma-
nia się zostął pozbawiony. To jedno
przypadkowe zdarzenie, miało wpływ

na dalsze jego życie , umysł dziecinny
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ku naukóm zwracając. Opowiadaąc raz
jednemu z przyjaciół (1) historyąmło-|
dych lat swoich, rzekł: „Byłbym może
„zupelnie zaniedbany , lecz oyciec me-
„go spółtowarzysza, nazwiskiem Ber-
„,nard, pastor szanowny i światły, po:
„lubił mię, i z tey jedynie pobudki u.
„,czył wspólnie ze swoim synem.
„„chałem u niego algiebry, jeometryi,
,„,astronomii , a nawet części transcen-

,„, dentalney matematyki. We czterna-
„„stym roku znacznie w tych naukach
„, postąpiłem; takdalece, żem mógł bez
,„„ jego pomocy,wyrachować zaćmienie
„słońca. Uważaliśmy je wspólnie, i
„,móy rachunek o cztery tylko sekun-
„dy różnił się od kałkuła nauczyciela.
„, Nigdy nie zaporanę radości i wrażenia
„ jakie uczyniły w duszy, pierwsze to

/,,wnaukach powodzenie i pochwały
,„,przewodnika. Przeznaczony z razu
„„do handlu, od tey chwili zupełnie się
„ulubionym zatrudnieniom poświęci-
„łem; a zywym porwany nauki zapa-
„łem, do niczego więcey nie czułem
„Się być zdatnym. Uczył mię Dr Wil-
„ liams, potem Dr. Wiathrop w.kolle-
„„gium Harwoda, i pod tym doskona-
„łym nauczycielem wielki postęp u-
,„„,czyniłem. A chociaż w wieku moim
„podówczas, nie mogłem być panem
„„,woli, ani chęci, która mną powodo-

„, wała; zbieg atoli okoliczności, i wy-

,„ padki w rodzeństwie zdarzone, igrzy-

,„,skiem mię losu zrobiły.
„, śmierci oyca, matka zawarła powtór-
„ne związki, które dla niey stały się

„źródłem nieszczęść i dolegliwości: oy-

 

„(1) Panu Pictet, professorowi genewskiemu
ispółwydawcy bibhoteki brytanniczney.

Słu- |

„, maite widoki:

Wkrótce po 

„czym oddalił mię dzikim sposobem
„„zjey łona. Jeszcze byłem dzieckiem,
„gdy dziad nie długo po śmierci oyca,
„schodząc ze świata, zaledwo szczu-
„płe mi utrzymanie zostawił. Tak
„„więc zbyt wcześnie wyszedłem na
„Świat, nikomu nieznany, niemający
„doświadczenia: pozbawiony wsparcia
„i pomocy, musiałem i myślić i pra-
,„,cować na siebie , aby pierwsze życia
,„ opędzić potrzeby. W nieugruntowa-
,„nym jeszcze rozsądku, snuły się roz-

jeden zamiar nastę-
3 pował po drugim, a żadnego. stałe
„jąć się nie śmiałem. Być może , iż

„ w tey niepewności i wahaniu się, mio-
„tany na przemian nadzieją lub roz-
„ paczą, by tbym zniweczył naypiękniey-
„szą wieku mojego porę; może byłbym
,„ ubogi, nieszczęśliwy na całe życie;
„ gdybym nie został kochany od niewia-
„sty, która swóy dom, inajątek i rę-
„kę mi ofiarowała.

„„Ozeniłem się, albo raczey byłem
„ożeniony , w dziewiętnastym roku,ze-
„wdową po obywatelu Rolfe, a córką
„ szanownego pastora nazwiskiem Wal-

„,ker, jednego z pierwszych mieszkań=
„„ców hrabstwa Rumford, i który zwią-

„„zkiem pokrewieństwa był ze mną złą-
„czony. Qyciec ten gruntownie będąc
„oświecony, nie czynił oporu żądaniom
„córki; owszem sam nasze śluby po-
„, święcił.

,„, Tę prawdziwie chwilę szczęściem
,„ życia mojego nazwać mogę. Kocha-
„ny od żony, rzetelnie przywiązane-
,„,go mając teścia, poświęcony naukóm,
,„ pędziłem dni słódyczy i przyjemno-
„ ŚCI. 4
Nigdy człowiek nie może być pewien

powodzenia jakie los mu nastręcza. Wy-
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padki nieprzewidziane zerwały pasmo
szczęścia Thompsona;;. zmuszony był
wkrótce porzucić domowe zacisze, a

w nićm ulubione sobie prace nauko-
we, aby wystąpić na teatr świata, i jąc

się rzemiosła, do którego nie zdawał
się być przysposobionym.
W początkach zamieszek Ameryki

północney , niepodległość Stanom Zje-
dnoczonym zapewniających, Thompson
mający wóczas lat dwadzieścia, był ści-
słym przyjażni węzłem połączony z na-
czelnym prowincyi rżądcą, a szczerym
dawnego porządku rzeczy stronnikiem.
Urzędy cywilnei woyskowe, które już,
acz młody Thompson posiadał, z obo-
wiązku i przez wdzięczność, na stronę
rojalistow go skłoniły. Lecz duch nie-
podległości ozionął wkrótce wszystkie
części tego kraju; zmuszony przeto szu-
kać schronienia, udał się w końcu li-
stopada 1775 roku do Bostonu, woy-
skiem angielskićóm osadzonego. 'Lym
sposobem opuścił tajemnie swą zagro-
dę, zostawiwszy żonę w połogu, która
mu córkę powiła. Odjazd ten stał się
ostatecznóm małżeństwa rozłączeniem:
odtąd nie widział się nigdy z żoną,a
córkę ledwo po dwódziestu leciech raz,
pierwszy uścisnął, w chwili, kiedy ta,
straciwszy matkę do Europy przybyła.

ulubionego dziecka. Sprzykrzywszy
bowiem natłók iwrzawę dworu bawar-
skiego, na którego czele oyciec jey
wtedy się znaydował, do rodzinnego
ciągle wzdychała siedliska, dokąd też
wkrótce powróciła.

Phompson ze czcią od naczelnego
dowódcy Bostonu przyjęty, otrzymał
zlecenie werbować regiment dla woy-

Lecz wypadki wo-ska królewskiego.

Dzieje Dobrocz rok 1820. październik.

 

jenne sprawały, iż załoga Bostonu na
wiosnę r. 1776 wystąpić musiała: udał
się przeto do Anglii z ważnemi do rzą-
du poleceniami.
W Anglii jeszcze nie dobrze wie-

dziano o położeniu i stanie krajów Ame-
ryki północney, z którą Wezęlkie zwią-
zki od wielu lat zerwane były. Thoinp-
son znał swą oyczyznę dokładnie; mógł
przeto ico do wypadków wojennych,
i co do wiadomości statystycznych wa-
żne uczynić objaśnienia. To go też
szczegulniey zaleciło. Czynnością zaśi
poświęceniem się sprawie królewskiey
umiał pozyskać względy tych, którym
łask szafunek był powierzony. W kil-
ka dni po przybyciu do Londynu, został
mianowany sekretarzem prowincyo-
nalnym Georgii: urzędu wszakże tego
nie sprawował, będąc w Londynie
członkiem przy biórze osad zagranicz-
nych.

Słabe z przyrodzenia mając zdro-
wie, uczuł roku 1777 potrzebę poje-
chania do kąpieli w Bath, gdzie oddał
się ulubionym swym naukowym zaba-

| wom, iuczynił wiele doświadczeń wzglę-
dem siły spoyności ciał rozmaitych. Za
/powrótem do Londynu kommunikował
wypadki kawalerowi Banks, prezesowi
towarzystwa królewskiego , a powzięta

1* : Sy . . |

Nie dlugo jednak cieszył się oglądaniem

 

stąd znajomość, w ścisłą poźniey zamie-
niła się przyjaźń.

Przyjęty roku 1778 do towarzystwa
królewskiego w Iiondynie, ogłosił cie-
kawe nad prochem sałówym postrze-
żenia. :Pomyślny skutek żarzył cieka-
wość postrzegacza; powziął więc myśl
czynienia dalszych doświadczeń: żeby
zaś lepiey zgłębić rzecz przedsięwzię-
tą, i poznać praktycznie zasady archi-

tektury morskiey , wsiadł na okręt /Ż-
5
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etory © 1ro działach, pod dowództwem
naczelnego admirała Hardy swego przy-
jaciela, i przez całą kampaniją wodną
na nim się znaydował. Cały ten czas
poświęcił na uwagii postrzeżenia w rze-
czy zamierzoney; podwajał więc usil-
ność, imnożył doświadczenia na różnych
lioty okrętach , a za powrótem ułożył
uwagi nad.architekturą morską, znay-
dając się w dziele Pana Stalkart.

Na początku roku 1780, mianowa-
ny wice sekretarzem stanu, zostawał
przez trzynaście miesięcy przy bió-
tze spraw wojennych amerykańskich.
Wkrótce gdy nowy pożar woyny, no-
we kazał czynić przygotowania, utwo-
rzono w Ameryce półk dragonów ame-
rykańsko-królewskich, że zaś w rodzin-
nym Thompsona siedlisku zaciągnięty
został,;jemu też dowództwo jego po-
wierzono. WypłynąłwięczAnglii: a lu-

_ bo zamierzał wylądować w New-York,
w mieyscu swego przeznaczenia; wia-
try jednak przeciwne ku stronie Char-
lestwon okręt zapędziły. Zmuszony
w tćm mieyscu przepędzać zimę, miał
sobie powierzoną komendę nad szcząt-
kami kawaleryi woysk królewskich pod
wodzą jenerała Leslie. Stan tego kor-
pusu bardzo był nędzny: on go polep-
szył. naprędce, a u podkomendnych
zjednawszy ufność iprzywiązanie, wiodł
ich. wielokrotnie do walki, i nie raz
był w przedsiewzięciach szczęśliwym.
' Powodzenia wojenne ,. jakkolwiek
chlubne dla zwyciężcy, zawsze są krwa.
wym sercu czułemu widokiem. Wśród
uniesień radości, wśród zapału bitwy,
zawsze się dusza ludzka przerażać mu-
si obrązem klęsk i zniszczenia. jakich
woyna jest sprawczynią.

[a nieuchronna społeczeństw. ludz-  

kich konieczność, nosi jeszcze iaLiżkol-
wiek pozor prawa, gdy z obrony kra-
ju, swobod lub bezpieczeństwa wynika;
lecz w woynie amerykańskiey, w woy-
nie domowey , gdzie razem z obcym i

krajowcem ścierać się należało: codzien-
ne niebezpieczeństwa, pełne krwi roz-
lewu walki, a mała z odniesionych zwy-
cięztw chwała, widok zniszczeń i zgro-
zy w oyczystey ziemi, rozpacz wobro-
nie niepodległości, i niepewność stłu-
mienia powstańców , mogłyż być obo-
jętnemi sercu lhompsona? Nie raz się
izami zalewał opowiadając smutne swo-
jey żołnierki sceny; gdy wśród zapału.
i uniesień młodości nayokropnieysze
bitwy staczał.

Wieść odwagi i męztwa ściągnęła
wkrótce baczność na młodego wojowni-
ka; chlubne odebrawszy Świadectwo
swey dzielności od naczelnego dowód-
cy Leslie, udał się na wiosnę roku 1782
do New-York dla objęcia regimentu
dragonów _amerykańsko - królewskich.
Xiąże Wilhelm Henryk Duk Klaren-
cyi, a trzeci syn królewski, sam wła
sną ręką, podczas rewii sztandar mu
podał. Następnie dzielnością i. pilnćem
rozkazów pełnieniem, szacunek. i przy-

jaźń naczelnego jenerała Carleton po-
ayskał. W krótce potem powierzono:
mu słabe szczątki dwóch regimentów
z. odbytey kampaniipozostałe; z temi wy--
trzymując ciągle pierwszy ogień nie-.
przyjacielski, przesłany był do Hunting--
don, mieysca odległego 0d. armii.
w Long- Island, gdzie zimę przepędził..

Wypadki wojenne coraz. nowy o0-.
brót biorące, rozmaity też zawód orę--
Żżowi Thompsona ukazywały. Lecz za.
nastaniem pokoju, niepodległość Zjez-
dnoczonych. Stanów ustalającego, z.od=*$

 



525
|„aa

wołaniem woysk tamecznych, powró-
cił do Anglii. W tey właśnie ehwili o-
koliczność nastręczyła mu porę przy-
służenia się spóltowarzyszom oręża.|,
Po zawarciu traktatu, wielu oficerów a-

mcrykańskich , co przez -we „dla me-
tropolii poświęcenie się utracili mająt-
ki, do ostatniey przywiedzeni zostali
potrzeby. Zapomnieni od rządu, któ-
rv z .gorszącą obojętnością, na lostych
ołiar nieuzżyteczney mu gorliwości po-

glądał , ciśnieni nędzą , pozbawier1
wsparcia; pomoc i ulgę w czułóm [hom-
psona sercu znależli. Silnie wstawił się

|t0 zołnierz, filozof i polityk.
| statku Znaydow ał się takoż znany pte-

za spółrodakamido rządu, i tyle wda-
. Ś > asg s = . x

niem się swćm dokazał, że mimó u-|

 

„, zefll, częste przepędzał wieczory. Da-
„ma ta, pełna przymiotów i światła,

„„powziąwszy ku mnie przyjaźń, mą-
„dróćm rzeczy wyłuszczeniem 1 radą,
„nowy obrót myślom, i szlachetniey-
„szy dla serca ludzkiego zawód, nad
» ZWYcięztwa i przelew krwi bracki,

5 ukazała. «
Opuścił Anglią w miesiącu wrześniu

1785 -r., i przypłynął do Boulogne, we
Francyi. Miał towarzyszem podróży.sła='..
wnego Gibbona: który wliście dó mi-
lorda Sheffield trzema słowami charas

mówiąc: że
Na tym

kter Thompsona wyraził,

orney oppozycyi, przez uroczyste pra- zydent kongressu amerykańskiegoLau-ppozycy1, pr: |
wo, kilkuset oficerom przyzwoite u-|
trzymanie i stały los zapewniono.

Zaledwo ustał pożar amerykańskiey
woyny, kiedy Thoinpson, mający po-
dówczas stopień półkownika, żądał być ,
krajowi użytecznym w Indyach wscho-

dnich: lecz pokóy,- rozmaite zmiany i;
retorma korpusu do którego należał,
zwróciły chęć jego kninnym zamiarom.
Postanowił zwiedzić ląd stały Europy i
otrzymał na to od króla pozwolenie.n
Celem jego podróży było, poznawanie.
krajów i żądza nauki; Aces jednak-
że zapałem żołnierki, spodziewał się
znaleść okoliczność służenia jako ocho-,
tnik w armii austryackiey przeciwko.
Turkom. „Winienem być obowiąza-
„ny (mówił raz do swego przyjaciela
„, Pana Pictet) dobroczynaey Opatrzno-
,„ŚCi, że mię z tego szału marsowego.
s uleczyła. Będąc w Wiedniu u xią-
„ Żięcia Kaunitz, poznałem niewiastę
„ podeszłego wieku, żonę  jenerała.
„ Bourghausen , u którey, dla wielkie-
„go dowcipui nauki, sam cesarz Jó-

'rient,

  

,schwytany od Anglików, był trzymany
w wieży londyńskiey aż do nastania po-'
koju. :

Nigdy człowiek nie jest pewnym celu,
zamiarów 1 zyczeń swoich; jedno zda-
rzenie, nayprostsza okoliczność: tyle
'wplywać może na zmianę oółóżćnia na- '
szego , że jey żadna rozumu siła prze-
Sde nie zdoła. Podróz ta IT hompso-

, jest epoką w którey nic nieznaczą-
cy prappudek „, zawod pracy,ł prze-
znaczenie jego ustalł. W przejeździe
przez Francyą zatrzyinał się w Stras-
burgu, gdzie miał komendę Maxymili-
an xiążę Dwóch Mostów , poźniey ele-
ktor a teraźnieyszy król bawarski, po-
dówczas zaś marszałek polny w woy-
sku francuzkićm. Xiąże ten postrzegł-
szy w tłumie widzow podczas parady
woyskowey, cudzoziemca w uniformie
na pięknym angielskim koniu, żdjęty
ciekawością, przemówił doń o i dowie-
dział się, że jestAnglikiem i powraca
z woyny amerykańskiey. Wskazując

5”

który w żegludze do Europy :
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potćm na otaczających siebie oficerów:
„„ Ci ichmościowie, rzekł, znaydowali się
„„takoż na tey woynie, lecz przeciw
„, Wacpanu. « Należeli oni do półku
królewskiego Dwóch Mostów , i byl
w Ameryce, pod hrabią Rochambeau.
Wkrótce rozmowa stała się Żywszą.
"Thompson zaproszony na obiad do xię-
cia, znalazł wielu Francuzów, przeci-

ko którym w Ameryce walczył. Wy-
padki dopiero skończoney woyny sta-
ły się przedmiotem długiego rozpra-
wiania; dla ich zaś lepszego wyłuszcze-
nia, kazał Thompson przynieść swoje
teki, dokładny opis ważnieyszych przed-
siewzięć, twierdz, oblężeń, bitew i
wyborny zbiór kart jeograficznych, za-
wierające; każdy w nich łatwo mógł
poznać bardziey go tyczące się zdarze-
nia, i mieysca batalii na których się
znaydował.
ny i dowcip cudzoziemca , ujęły serce
towarzystwa, a szczegulniey xiążęcia,
z przyrodzenia nauki lubiącego. Zapra-
szany kilkakrotnie na obiady, w chwi-
li roztania się zniewolony namową je-
chania przez Monachium, otrzymał list
rekomendacyyny do elektora Bawaryi
a stryja xięcia Maxymiliana.

Rzecz godna uwagi, że lekka tao-
koliczność , żadnego na pozór związku
niemająca, nowy wskazała dla [homp-
sona zawod, który stawszy się nadal je-
dynćm jego życia zatrudnieniem, rze-
telną ulgę nieszczęśliwey ludzkości, a-
starannemu FoBrocayASy prawdziwą
chwałę zapewnił.

Już jesień miała się ku schyłkowi, a
nagląca potrzeba, śpiesznego do Wie-
dnia wymagała przybycia. Sądził, że
dwie a naywięcey trzy pory w Mona-
chium zabawi;

Biegłość w rzeimieśle woy-  
 

gdy tyimczasem przez.

piętnaście dni w nim się zatrzymał, a
z rozrzewniebiem opuścił mieysce gdzie
względy panującego, i ludzka uprzey-
mość dobrańszych towarzystw, ztą o-
tw artością serca były mu świadczone,
jaką się szczegulniey narod Bawaryi od-
znacza. Również mile przyjęty udwo-
ru wiedeńskiego i w przednieyszych do:
mach: a gdy się dowiedział, że zatar-
gi wojenne z 'lurcyą uspokojone zosta-
ły, przepędziwszy więc część zimy

Wiedniu, udal się napowrót przez

Wenecyą i Tyrol do Monachium, gdzie
pamięć słodkiego pobytu, i namowy
elektora, nowy mu widok przedstawia-
ły. Przybył da tey stolicy na końcu
zimy roku 1784. |

Uczyniwszy elektorowi przyrzecze-
nie weyścia w jęgo służbę, udał się do
Londynu dla otrzymania od króla ze-
zwolenia na poświęcenie się obcemu
monarsze. Nie tylko król zadość uczy-
nił żądaniu jego, lecz przydając nowe
do dawnych zaszczytów , zrobił go ka-
walerem. Ozdobiony godnościami swe-
go monarchy, powrócH do Bawaryi,
gdzie elektor, aby go mocniey do sie-
bie przywiązać, półkownikiem jazdy i
jenerał - adjutantem swoim mianował.

Benjamin Thompson pierwsze czte-
ry lata pobytu swego w Monachium,
poświęcił statystyceinaukom politycz-
nym , nieodbicie potrzebnym dla usku-
tecznienia zamiarów, które mu w ulze-

niu nędzy niższych klas ludu, miłość
bliźniego nastręczała. Nie zaniedbał
wszakże ulubionych sobie zatrudnień,
i w podróży do Mankeime w r. 1786
uczynił pierwsze nad ciepłem doświad-
czenia.

Przez cały ciąg lat następnych, mo-
narchowie i znacznieysze towarzystwa
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uczone, zdawały się wyprzedzać w wy-
nagrodzeniu zasług i przymiotów tega
człowieka. W roku 1785 mianowany.

szambelanem dworu elektora, przyjęty
za członka akademii w Monachium i
Manheim; roku 1786, otrzymał od kró-
la polskiego order świętego Stanisława;
roku zaś 1787 podczas podróży do
Prus wybrany na członka akademii ber-
lińskiey; wkrótce roku 1788 naznaczo-
ny jenerał majorem jazdy i taynym
radcą stanu, w końcu umieszczony na
czele departamentu woyny ze szczegul-
nćm poleceniem, aby według swojego
planu woysko Bawaryi w lepszy urzą-
dził sposób.
W roku następującym 178g oka-

zały się na jaw liczne zakłady, które
troskliwość w ulżeniu cierpień ludu, u-
mysłowi przedsiebiercy nastręczała. Za-
łożono dom roboczy w Manheim,male  wysepki na rzece Miilhau, koło Man-
heira, będące przedtćm błockiem nie-
użytecznćóm uprawie, a dla zarazy po-
wietrza, szkodliwe zdrowiu tamecznych
mieszkańców, połączone nasypem zie-
mi, i otoczone groulą, zmienione zo-

„stały w piękny i żyżny ogrod, poświę-
cohy pracy i przemysłowi mieyscowe-
go garnizonu. Rzucono fundamenta,
na zakład akademii żołnierskieyw Mo-
nachium; że zaś liczne kupy włoczę-
gów , złodziejów i żebraków, cały pra.
wie kray ogarnęły, utworzono kordon,
któryby od tey zarazy mieszkańców o-
chraniał; wkrótce pozakładano przy ka
zdym regimencie, szkoły przemysłowe,
gdzie żony i dzieci żolnierskie znalazły
użyteczie zatrudnienia. Wzniesiona

szkoła weterynaryi, i poczyniono za-
kłady na ulepszenie gatunków bydła   krajowego.

Na początku roku 1790 dom robo-
czy w Monachium, gmach wspaniały i
ozdobny założono, w celu ulżenia nędzy
ubogiey ludu klassy. Będzie to epoka
pamiętna w królestwie Bawaryi, gdzie
odtąd żebractwo zupełnie ustało. Zro-
biono piękny ogrod angielski w stolicy,
również przeznaczono ogrody, dla pra-
cy i użytku garnizonów. Uznał monar-
cha te tak liczne a korzystne krajowi
przysługi, a na zawdzięczenie ich spraw.
cy, mianował Benjamina Thompsona,
jenerałem porucznikiem, szefem głów-
nego sztabu, i dał mu przytćm regi-
ment altylleryi.

Rzeczonemu ogrodowi angielskiemu
w Monachium, nayokazalszą poźniey
dodano ozdobę, przez postawienie w nim
ciosowego pomnika na cześć Rumforda
z jego popiersiem. Ile on czyni zaszczy.
tu temu mężowi, tyle udowodnia szla.
chetność wspaniałego narodu bawar-
skiego umiejącego cenić i nagradzać za-
sługi. Przytoczyć musimy dwa, w do-
słownóćm tłumaczeniu z niemieckiego,
napisy tego pomnika, jako znamionu.
jące ducha, w którym został dźwigniony.

Niżey popiersia wyrazy następnego
znaczenia:

Jemu, który sromotną publiczną klę.
skę, próżnowanie i żebractwo , wytępił;:
ubóstwu dał wsparcie, zarobek iobycza-

je. a dla mlodzi krajowey wielorakie do
pożytecznych ćwiczeń otworzył zakłady.
ldź przechodniu używający zabawy, i
myśl 'o tem , ażebyś byt podobnym je-
mu w dowcipie, a nam we wdzięczności.

Drugi przeciwny bok pomnika zdo-
bi płaskorzeźba z dwóma allegorycznemi
figurami, apod nią taki napis:

dżóy przechodniu używający zabawy:
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wdzięczność jest pomnożeniem przyje-

minosci. Twórcze skinienie Karola Te-

odora (1), od przyjaciela ludzkości lRum-

forda, z dowcipem, uczuciem, i miłością

objęte, tę okolicę niegdyś pustą, godnie

zamieniło wto, co tu widzisz.

Roku 17g1 został ihompson hrabią

państwa rzymskiego, z przybraniem na-

zwiska Rumford, a od króla polskiego

otrzymał ozdoby orderu orla białego.

Pierwsze cztćry lata, swey służby ja-

ko i następne poświęcił wydoskonale-

niu przedsiewzięć, jakie mu miłość ludz-

kości nastręczała,iusunięciu zawad któ.

re dla zniweczenia zamiarów stawiono;

a razeim starał się ubezpieczyć przeci-

wko natarczywości i zamachom zawist-

nych, jego sławie i powodzeniu nieprzy-

jaciół. Poziome albowiem dusze uie

znaydując nie w sobie czeinby się . zale-
4

cić mogły, niechętnie poglądają na wy-

wyższenie drugich; i na zniszczenie

* prawdziwychzalet wielkich ludzi, swo-y

ję wziętość gruntują.

Takowy rodzay pracy, złączony

z troskami duszy, widzącey jak skrzę.

tnie zawiść na obalenie naychwale-

bnieyszych chęci pracowała, osłabiły

jego zdrowie, tak dalece, że lekarze

uznali niemożność polepszenia, jeśliby

swoich zatrudnień i klimatu na nieja-

kiś przynaymniey czas nie odmienił. Za

otrzymaniem więc pozwolenia od ele-

ktora, wyjechał do Wloch, zdawszy

pierwey ścisły rachunek ze swoich rzą-

dów , gdzie okazał ważnicysze wypaf-

-ki cztóro-letniey administracyi, poró-

wnane ze czterema latami poprzedni-

czemi. i

 

(1) Elektora, który w owym czasie panował.

«1 . 4.

Podróż trwała 16 miesięcy,. Zwie-.

dziwszy prawie cale Włachy,,1 część

$źwaycar, wrócił się do Bawaryt w mie-

siącu sierpniu 1794 r. Ciężka «choro-
ba którą był w Neapolu złożony inie-

rychłe sił odzyskanie, niedozwoliły mu

za powrótem wglądać we wszystkie

części rządu, baczenia jego powierzoue-

go; na ogulnym przeto dozorze przestał,

czas zbywający. naukom ulubiony:n po-

święcając. W tey właśnie chwili napi-

sał pięć pierwszych traktatów, poli.

tycznych, ekonomicznych 1 flozoficz-

nych, które późniey drukiem ógłoszo-

ne zostąjy.

+ „ Po jedenastolctnim przeszło czasu

upływie „powrócił r. 1795 w miesłącu

wrześniu do Anglii. Zamiarem podro-

ży była chęć ogłoszenią drukiem pism

swoich tyczących się przedmiotów fi-

zycznych; toż ażeby zwrócić baczność:

Anglików na oszczędność wgó0spodar.

stwie tak publicznem jako 1 domowćm;,

którą w*Niemczech wymysł 2 usku.

tecznił.

sekretarzem stanu w frlańdyii -Proś

bami jego zniewolonyhrabia*Rumtord,

przybył na wiosnę roku” 1796" do tey

wyspy w celu zwiedzenia stanu rze

czy, i zaradzenia potrzebom, jakich

nędza kraju, położenie r okoliczności

wymagały. Staraniem i troskliwością

jego poczynioao wiele ulepszeń w'szpit.

talach i roboczych domach dublińskich:

wiele też machin wlasnego wynalezie-

nia bardzo użytecznych na wzór zosta-

wał. 4 ",

Naylepszóm świadectwem korzyści

li dobra jakie z pobytu Rumforda na.

Irlandyą splynęły, jest opisanie stanu,

tego kraju przez Pana Pictet współ-

wydawcy biblioteki brytanniczney, któ. 
a

AR >

 

Lord Pelhanr. był na ten czas ,,
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ry zwiedzająctę ziemię, z rozrzewnie-
niem patrzał na liczne zakłady, jakie
ten uczony filantrop wydoskonalił.

Wszelkie oznaki uczciwości i zawdzię.
czenia, z ubieganiem się były mu w tym
kraju wyrządzane. Akademija królew.
ska Kowarzystwo dla rozszerzenia
sztuk i rękodzieł, wybrały go na człon-
ka honorowego; a przed odjazdem o
trzymał. adres z podziękowaniem od
wielkiego przysiężnika hrabstwa Dubli
nu, toż list urzędowy od lorda mera
tego miasta, i podobnyż od vice-króla
Irlandyi. Wszystkie te pisma, pelne
są naypochlebnieyszych wyrażeń: sza-
cunku i wdzięczności. ;

Za powrótem do Angli przewódni.
czył odmianom, jakie <adinz jego ra-
dy i plana, w szpitalu podrzutków

przedsięwzięto , a w biórze relniczóm

złożył wiele machin. jako aa godne
naśladowania (1).

Czynność i :niłość ludzkości, adariąć
czające szczegulniey tę epokę jego ży-
cia , pod rozmaitemi względami oka.
zują się uwadze postrzegacza. W. tym
Sdz» czasie na banku angielskim i

w. Ameryce, umieścił dwiesummy po
tysiącu funtów szterlingów, stanowią-

ce fundusz na nagrodę co dwa lata, au.
torowi nayużytecznieyszych odkryć, tak
w Europie jako i w Ameryce, uczynio-
nych, we względzie światłaiciepła. Na-
grodą. Jet medal złoty 1500 iranków

«=
 

(1) O tym biorze rolniczym, którego wyborny
układ z wielkim pożytkiem mógłby się do
naszego kraju zastosować , jest. wiadomość
napisana przez.Pzjęago iewiczaipomiesz-
czona w Dzieńnikif ileńsk:m, róku 1816
w tomie III. str. 404, w artykule mającym
tytuł:O ustanowieniu i pierwiastkowych czyn
nościach głównego towarzystwa rolniczego
wAnglii. +-zfł

 

wartujący, którą w Europie towarzy*
stwo królewsko-londyńskie, a w Ame-
ryce akademija REA ma prawo
przyżnawać.

dawało się, iż nic nie mcegło odet-
wać go od tak przyjemnych , a razem.
użytecznych zatrudnień, gdy wypadki.
wojenne nastręczyły okoliczność usłu--
żenia. raz jeszcze przysposobioney oyt
czyźnie. Jenerał francuzki Moreau,
przeszedłszy Ren i zbiwszy liczne od--
działy woyska austryackiego, z wielką
się natarczywością ku Bawaryi. posu.:-:ę ą I
wał. Niebezpieczeństwo było grożące,
a bytność hrabiego Rumforda przy bo-.
ku elektora nie cierpiała zwłókt. Po.-
rzuciwszy więc Angliją przybył do Mo-.
nachium, na ośm dni przed epoką,.
w którey nronarcha naglony okoliczno-:
ściami, musiał opuścić kray' własny i:
schronić się do Saxonii. Rumford zo-
stał w stolicy, z poleceniem elektora,.'
aby czekał na wypadkii działał jak zmia-
na rzeczy i konieczność będą wyma.
gały. Po bitwie pod Friedberg, zwal-
czeni Austryacy: przez Francuzów , co--
fnęli się ku Monachium: lecz:że bramy:
miasta zawarto; obeszli: je więc, i prze=-
prawiwszy się przez most na:Iserze, 0--
panowali przeciwne brzegi tey-rzeki,.
gdzie wzniosłe położenie mieysc4:. czy.
niło ich panami mostu izagrażałomia.
stu; usypali nadto baterye ze stałóm
przedsiewzięciem czekania na nieprzy-
jaciela. W takowem położeniu, wszel.-
kie nawet obojętne postępowanie wMo-
nachium, było tłumaczone przez do="
wódcę austryackiego, jako: obelga'i nie-
przyjacielstwo: domagał się nawet u:
rejencyl państwa o danie tego: przy-
czyny , z zagrożeniem: bombardowania:
do: miasta, jeśliby, choć jeden Francnz:

jej 7 SE
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był wpusczony. W ciężkićm położe-
niu rzeczy objął Rumford tymczasowie
powierzoną mu władzę naczelnika woy-
ska bawarskiego, a stałość, wytrwanie
i przytomność jego umysłu, tyle wpły-
nęły na przekonanie jedney i drugiey

strony, że ani Francuzi ani Austry-
acy nie weszli do Monachium: a tak,
miasto, z naygroźnieyszego położenia
uwolnione zostało.

Za powrótem elektora, postawiony
był na czele jeneralney policyi w Ba.
waryi. Korzyści wynikające z tego u-
rzędowania , jakkolwiek mniey świetne,
niż zasługi woyskowe, były wszelako
znaczne iszacowne. Lecz nadmiar pra_
cy, do jakiey zbytnia gorliwość i nie-
zmordowana czynność go pobudzały,
wielka, w końcu sprzeczność i zawady
spotykane w wypełnieniu powierzone-
go mu urzędu, nadwątliły zdrowie i
zagrażały życiu. Elektor pełen sza-
cunku i wdzięczności nie chciał go na-
rażać na ostateczne sił zniszczenie przez
zbytnią pracę: szukał tylko sposobu
którymby zabezpieczył utrudzonemu po-
żądany spoczynek, nieuwalniając wszak-
że odswoich uslug; iwtym celu mia-
nował go nadzwyczaynym posłem 1 mi-
nistrem pełnomocnym przy dworze loń-
dyńskim. Lecz w Anglii zwyczay nie
dozwala aby poddany królewski, mógł
sprawować obowiązki ministra dworu
cudzoziemskiego:Rumford też nie wszedł
w urzędowanie swoje, i żył, za powró-
tem do Anglii r. 1798 jako prywatny
obywatel.

Tym czasem wieść gruchnęła w A-
meryce , że Rumford rzucił nazawsze
Bawaryą. Rząd zatćm Stanów Zjedno-
czonych, za pośrednictwem  ambasa-
dora swego w Londynie, oświadczył 

mu szczerą chęć widzieć go powróco-
nego oyczystey ziemi. Wezwanie to,

było urzędowe, w naypochlebnieyszych
wyrazach szacunku iuczciwości, zabez-
pieczające razem przyzwoite i wygo--
dne utrzymanie. WW daney na takowe
oświadczenie odpowiedzi, pełney wdzię-
czności za tę względem jego uprzey-.
mość, wyraził: „że obowjązki staw-
szy się świętemi i niezgwałconemi, dla
wielkich z obustron położonych przy-
sług, nie pozwalały mu więcey rozrzą-
dzać sobą do tyla, izby mógł przyjąć
ofiarowane wezwanie”. Takie z obu-
stron postępowanie dowodzi, iż niepo-
zostało żadnego śladu dawnych niechę-
ci lub obojętności; i Towarzystwo histo-
ryczne w Massachuset , wpisując imie
Rumiorda w listę członków, kazało o0-
świadczyć przez swego prezydenta,
wkrótce potćóm , żywą a szczerą żądzę,.
widzenia go na łonie oyczyzny i w kole
swćm zasiadającego. Odpowiedź nato
wezwanie,ogłoszona swojego czasu w pu-
blicznych papierach amerykańskich,
wielce byłó chwalona.

Około jesieni 1800 roku, udał się do
Szkocyi. Magistrat w Edymburgu oddał
mu zcałóm kołem ceremonijalną wi.
zytę, a nad znak powszechney radości

z jego przybycia, dano świetny bal
w ratuszu i ofiarowano mu prawo o.

bywatelstwa: w naypochlebnieyszych
wyrażeniach. MRadzonosię goszczegul.
niey względem sposobu ulepszenia za-
kładów miłosiernych, toż względem u-
życia środków do zniszczenia żebra.
ctwa. Przystąpiono rychło de spełnie.
nia przedsiewzięć, i dzieło to, w krót-
kim kz przeciągu, naypomyśłniey-
szym skutkiem uwieńczone zostało. Nie--
widziano odtąd żebraków w Edymbur-
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gu, a wszystkie ubóstwo ku pracyi prze-
mysłowi izwrócone zostało.

- "Towarzystwo królewsko-edymbur.-

skie, i towarzystwo lekarskie, -<wpi-

sały imie Fidnforda wliczbę swych
członków honorowych; a uniwersytet

tameczny wydał mu dyploma na do-

ktora prawa. „Nie mogę odżałować,
mówi P. Pictet, iż niejestem w stanie
pozy toczyć co do słowa tego dyploma-
tu, który był w gazetach edymburskich
umiesczony. Ułożony w stylu wybor-
ney łaciny, i w zwięzłym lokonizmie,

wyraża sprawiedliwą wdzięczność za
ajobrodzieystwa ludzkości świadczone

od umiego szanownego przyjaciela”.
Wrudnił się pod czas swojego w tćm

mieście pobytu, dozorem wykonania
«wedle swojego planu ulepszeń *w szpi-
talu fundacyi Heriota. Piękność, ochę-
dóstwo., naywiększa we wszystkićm o.
szczędność z zupełną 'wygodą,naybar-
dziey co do opału i sporządzania:pokar-

mów, szczegulniey zakładten zalecają.
Ważnieyszem jest świadectwem 0 do-

<sskonałości ulepszeń, list jednego z'prze-

duieyszych członków administracyi
szpitalney do hrabiego Rumforda 'pisa-
ny, w'następney treści:

'Edymburg, 21 lip-
ca 1801 roku.

Celem uczynienia dokładney 'wiado-
mości, względem skutkow ulepszeń
w szpitalu Heriota poczynionych, wo-
lałem się nie śpieszyć, aby użyteczność
ich tym rzetelniey była stwierdzo.
ną. Dziś miło mi donieść Panu, :z do-
świadczenia. przez sześć miesięcy znay-
większą ścisłością czynionego, że też sa-
me potrzeby, załatwiają się użyciem
szóstey części opału, którego przedtćm
wymagano. Wydatek z tćm wszyst.

Dzieje Dobrocz. rok 1820. październik.

 

 

kićm , ledwie o dwie trzecie części się
zmnieysza, ponieważ cena oleju (coaks)
jest-'we dwóynasób wyższą od ceny o-
palu przedtómużywanego. Smiem przy

tóm z wielkićm ukontentowaniem za-

ręczyć , iż pokarmy, daleko lepiey są
przygotowywane,niżli pierwey, Z Oszczę-
dzeniem połowy trudów -dla domowni-
ków. -Słowem, niemogę *opisać wygo-
dy , przystoyności i oszczędności, które
odznaczają ulepszenie szpitała, pod pań-
skićm przewodnictwem *uskutecznione.
Kuchnia, pralnia i pokoy 'do suszenia
są tak doskonale, według mego mnie-
mania,urządzone, żeniepodobieństwem

byłoby chcieć cóś -do tego przydać.
Lord prezydent i magistrat, -dołą.-

czają tu, «wspólnie.ze mną naygłębsze
podzięki.

„James Jackson.

Administratorowie ci tak chcieli o-
kazać wdzięczność swoję, ażeby trwal-
szą była nad proste 'pismo. _Przesłali
zatem 'hrabiemu lRumfordowi kasetkę
srebrną z napisem wielce zaszczytnym:
'a ma jednym boku tey kasetki wyobra-
żona była w'płaskorzeźbie z litego zło-
ta fasada budowli, do którey ulepsze-
nia takznakomicie przyłożył się, i któ-
ra zewnątrz okazuje gust piękney ar-
chitektury.

Ale nayokazalszą 'przysługą, jaką
'Rumford uczynił dla narodu angielskie-
go w szczegulności, a dla nauk 1 rze.

miosł w ogule, jest to zaprowadzenie
towarzystwa, czyli raczey jedyney
w swoim rodzaju akademii , pod tytu-
łem instytucyi czyli ustanowienia kró*
lewskiego wielkiey Brytannii. Głównym
celem tego zakładu jest, zbliżenie wza.
jerane umiejętności i sztuk mechanicz-
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nych, aby głębokie teorye pierwszych,
łatwiey ipewniey przewodniczyły dru.
gim, a praktyczne doświadczenia ostat-
nich, aby objaśniały pierwsze: wszyst-
ko zaś aby się prędzey upowszechnia-
ło i rychleyszy dla społeczności przy-
nosiło pożytek, mianowicie w wygo-
dach życia ludzi dostatnich, i w ulże-
niu nędzy klassy ubogich, przez po-
średnictwo przemysłu. Pierwiastkowy
o tem projekt ogłosił w roku 17qg,
wzywając do subskrypcyi patryotów,
dobroczyńców i ludzi uczonych. Jak
wielką zaś posiadał ufność w oświeco.
nym narodzie, dowodem być może za-
pał, z jakim jego projekt przyjęto: w ro-
ku albowiem następnym 1800, było już
subskryptorów 387, a dochod roczny
wynosił 8858 gwineów czyli więcey

trzechkroć sta tysięcy złotych polskich.

Przez cały czas ostatniego pobytu swe-
go w Anglii, z naypilnieyszą staranno

ścią sam zaymował się uskutecznieniem

planów tego ustanowienia, i zostawił

je natym stopniu, iż liczy się dziś mię-

dzy przednieysze zaszczyty i. ozdoby

Kondynu, i między zakłady nayrozle-

gleyszego, użytku do mnożenia przemy-

słu i doskonalenia umiejętności.
Mając wzgląd na rodzay życia któ-

ry prowadził, i na zatrudnienia stoso-

wne do wysokich jego powołań, dziwić

się potrzeba, że miał dosyć ti chęci i

czasu do prac literackich, a osobliwie
do czynienia wielorakich, bardzo zay

mujących i delikatnych doświadczeń.
Przecież to co wtym zawodzie usku-

tecznił, wystarczyłoby już samo jedno

do chwały, gdyby jey nie zapewniały
mu inne nawet zasługi. 'Tranzakcye
filozoficzne towarzystwa królewskiego
londyńskiego zawierają wiele ważnych 

jego traktatów i doświadczeń, w przed.
miotach mechaniki , fizyki i chemii: a.
le pod względem dobroczynności nay-
większy obudzają interes pisma jego e-
konomiczne, polityczne ifilozoficzne,
które częściami ogłosił różnemi czasy
w Bawaryi i wAnglii. Są one tłuma-
czone na języki, francuzki, niemiecki,

włoski, a może i nainne z polerowniey-
szych. Składają trzy tomy, do któ.
rych łączony bywa czwarty, zawiera-
jący równie delikatne jak dowcipne je-
go doświadczenia o naturze i własno-
ściach ciepła. Pisma te jego, są nieo-
szacowanym skarbem gruntowney na-
uki, z teoryii pewney praktyki wy-
prowadzoney, i służącey za naylepsze..
go przewodnika, w tćm wszystkićm
co się tycze budowy pieców do ogrze-
wania, także budowy kucheń, oraz
sztuki kucharskiey w sporządzaniu zdro-
wych, posilnych i mało kosztujących
pokarmów, jak niemniey co się tycze
pralni, utrzymywania i urządzania u-
bogich, szpitalów, lazaretów, więzień,
domów przemysłowych, roboczych, i
tym podobnych publicznych ustanowień
1 zakładów: tak dalece, że w stanie
dzisieyszym wiadomości ludzkich, ni-
czego © tych przedmiotach z pewno-
ścią twierdzić nie można, nieroztrzą-
snąwszy wprzódy Rumforda otćrn na-
uki i znaydujących się w praktyce jego
zaprowadzeń (1). |

Chociaż mieszkanie Rumforda w An-
glii, miało to wszystko, co może czy-

 

(a) Wyjątki z pism ekonomicznych Rumfor-
da, tak teoretycznych jako i praktycznych,
będziemy umieszczać w następnym ciągu
Dziejów dobroczynności. (4)
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nić życie przyjemnćm; wszelakoż na
lat kilka przed śmiercią wyniosł się do
Francyi, i osiadł pod Paryżem w wio-
sce zwaney Auteuil. Ustronie to urzą-
dził iozdobił w swoim sposobie, to jest
z gustem i talentem łącząc wygody i
stałe przyjemności.  Otoczył się tćm
wszystkićm co było potrzebne do zay-
mowania się przedmiotami umiejętno-
ści fizycznych, które całkiem myśl je-
go zaprzątnęły, iktóre wiele mu win-
ny postępów, we wszystkich prawie
pożyteczny'ch odnogach. Jeszcze się nie-
mi bardzo czynnie zaymował, kiedy
śmierć niespodziana, pasmo życia je-
go przerwała. Umarł na dniu 21 sier-
pnia roku 1814, zaczwartym paroxy-
zmem febry, która w krajach ciepłych
jest chorobą daleko niebezpiecznieyszą
niż u nas, i która tam na trzeci lub

czwarty dzień staje się śmiertelną, je-
żeli chory nie obroni się od niey uży-
ciem wielkiey ilości chiny. O Rum.
fordzie rozumiano jeszcze wwigiliją, że
wyszedł z niebezpieczeństwa. Długo,
przed paroxyzmem fatalnym, bawił się
rozmową z przyjaciem. , Na pogrzebie
jego znaydowalisię, minister amery-
kański i P. Humboldt, a P. Monod pa-
stor kościoła reformowanego i P. Ben-
jamin Delessert mieli mowy.

Przyjaciele ludzkości i miłośnicy na-
uk fizycznych mają za co być wdzięcz-
nymi hrabiemu Rumfordowi. Wszyst-
kie jego badania oznaczone były pię-
tnem zdrowey fizyki, ifilantropii czyn-
ney i przemyślney, która je kierowa-
ła zawsze do tego co może przynieść
ulgę klassie ubogiey a pomnożyć przy-
jemności klassy bogatey. We wszyst-
kich stanowiskach długiego i rozmaite-
go zawodu życia; naprzód żołnierz, po-'

| Nankier, biskup krakowski,

 

tćm polityk, w końcu czciciel nauk
spokoyny, okazał się zawsze być oży-
wionym tą skłonnością; a wiele trwa.
łych pomników zaświadcza jego w tćm
stałość i energiją.  Nakoniec nazwisko
jego przyłączone zostało do pokarmu,
który już wielokrotnie w krótkim lat
upływie, zachował wiele ludzi od przy
krego niedostatku , a może i od okroż
pności głodu. Supa rumfordska, jak.
uczyniła już imię Rumforda w całey E-
uropie znanćm i naypospolitszym nawet
ludziom , tak przypominać je będziei
w późney potomności.

Brunon SUCHECKI.
 

 

DOBROCZYNNOŚĆ CZASOW PRZE.
SZŁCH.

SKAZOWKA DO HISTORYI DOBROCZYNNOSCI

POLSKIEY 1 LITEWSKIEY,

dawnieyszych.

od czasów nay-

(Ciąg 6ty. ob. wyżey str. 431).

Zwodzą się familije , rodzaje mijają:

Lecz pamiątki pobażnych nigdy nieustają

Trieżonmicy.ZamoROWiCZ ,

N.

kościoł katedral<
ny pod tytułem $. Wacława, od Władysława

Hermana, jak twierdzi Naruszewicz, zało-
żonyw roku 1520 odbudował, pogorzały przed-
tćm. R, Z2—A,R.

Narbut, Jan, sędzia ziemski lidzki, a potćm
podkomiótay, fundował 1623, OO. franciszka-
nów w Sołtynianach. N.— L, K.

Narbutowie, Adam iElzbieta, Woyscy lidzcy,
klasztor XX. karmelitów  trzewiczkowych
wLidzie wroku 1672 maja 25 fundowali, i
fundusz ten w tymże roku lipca 1 dnia w try.
bunale przyznali: V,L. 5. $,454— B;,S. ||
A, K, 5,E.— M, D.

6*
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Narbut, roku 1710, na kościoł lidzki zapisał

wypłacanie przez lat 5 po zł. $o. H.L— L,R'

Narbut, Stanisław, skarbnik oszmiański, fundo-
wał klasztor XX. karmelitów w Porzumieniu

roku 1760 marca 1, a 1764 listop. 27 w a-

ktach 'woytowsko-ławniczych wileńskich za-
pis swóy przyznał. A, K, 8, E.-— M, D.

Narbutowicz, Woyciech, 1505 na kościoł łu.
konnieki fundusz uczynił. H. L—A,R.

Nestorowiczowie, Jan i Katarzyna z Wolskich

podstolstwo brzescy, fundowali klasztor XX. |

karmelitów trzewiczkowych w Krupczycaci:

roku 1699 grud.2, awroku 1701 maja8 tęz |

fundacyą w sądzie grodzkim brzeskim przy-

znali. V.L.6 $.327.— B,S.|| A, K,8, E-—

M, D.
Niemcewicz, Jan Ursyn, biskup chełmiński, wiel-

ki jałmużnik i fundator różnych kościołów, o

koło roku 1609— ve/ 1650.— D. II 555.—B,S.

Niemcewicz, Samuel Ursyn, stolnik witebski,

fundował w Brześciu litewskim mszą piątko-

wą z muzyką przed 5. Xawerym roku 1680. |

"Tenże fundował altaryą 5. Kazimierza w Be-

rezie kartuzkiey w wojóćwództwie brzeskiem,

i dobra swe Lewoszki kartuzom zapisał, D. II.

331 — B, 8
Niemcewicz, Andrzey Ursyn, syn Samuela, stol-

nik witebski: świadczył wiele XX jezuitom

warszawskim: osobliwie w ruchomościach 1

sprzętach bogatych kościelnych, nadto dał |

gotowych 10,000 zł.około r. 1690. D.II. 551. —

B, S. |
Niemirycz, na Olewsku Karol: część swoję we

wsi Nowy dwor po matce spadłą zapisał dla

XX. jezuitów rezydencyi w Latuszynie doku -

mentem 1675 lut. 21 dnia. A,K, 8, E-— M,D. |

Niesiołowski, Jerzy, wojewoda witewski, testa-

mentem roku 1544 indykta 2 zapisał trzy

służby ludzi dworu wiażyńskiego , na ołtarz

wiażyński, i naznaczył na ten ołtarz corocz.

ną dziesięcinę ze wszelkiego zboża, ze dwo- |

ru Suszkowa. H. 1—L, R,

Niewiarowski, Mikołay, do nowego wystawie-

nia kościoła niegowickiego wielce się przy-

łożył: żyłroku 1443. D. II. 267.—B, S.

Niewiarowski, Przecław, dobra swe: to jest:

wieś Jadłownik, Kostrzą, Ryje, Markuszów

 zfolwarkami, ma Krasinie zaś wielkiey 15,000  

zł. zapisał klasztorowi krakowskiemu XX, do-

minikanów. Umarł r. 1599. D.II. 148 i 268—

B, S. = | |

Niewiarowski, Jan, brat Przecława, OO. domi-

nikanom krakowskim zapisał wieś Kasina, ro-

ku 16s0. D.IL.148 i 268.— B,S.

Nitostawski, Paweł, burgrabia winnicki, fun:

dator kościoła QO.trynitarzów w Stanisła-

wowie. N.-——L,K. r

Noskowski, Jędrzey, biskup płocki, w Broko-

wie biskupióćm miasteczku kościoł wystawił.

W Krakowie: bursę , którą potem Philoso-

phorum, nazwano fundował, dziesięć tysię--

cy na tych, którzyby się w akademii krakow-

skiey w naukach polerować chcieli, wysy-

pawszy, w Pułtusku zaś-, collegium Socie-

łatis Jesu i kościoł wymurował. Na tych

co w niedostatku jakim= do :niego się uciekali, «

był miłosiernym. Umarł w Pultusku-r. 1 567;

N.— L,K. nmając lat. 75.

mysłki, poznański, fundował-w Łomży colle-

gium: umarł 1654: N— L,K.

«Nowodworski, Adam, biskup kamieniecki, prze- -

Nowomiescy; przed r. 1742: fundowali na alta- -

ryą P. M. bolesney: w.Kownie zł.. pol. .8000; -

HBEIELT,

325 talar. bit. przeznaczył. H, L—A, R..

O.

'Nowomieyski, pleb. poniewież. 1745 na pleba=-

niją T. B 525; na klasztor pijarów poniewiez.*-

Oborski”, Piotr, ekonom trocki, przy kościele

D. I. 539,— B: S.
Odachowski, 1.1660 na kościoł olszewski fun-

dusz zapisał. H.1— A,R.

Odrowąż, Iwon, biskup, roku 1222 kościoł ar -.-

(. wiskim zbudował kaplicę około, roku 1630..

chy-prezbyteryalny P. Maryi w architekturze *

gockiey w Krakowie fundował. R,Z.—— A, R.

Odrowąż, Jędrzey ze Sprowy , wojewoda ruski,

i starosta jeneralny lwowski, różne legacye

do postronnych monarchów, z niemałą imie-

nia swego irozsądku pochwałą odprawił, kla-

sztor OO. bernardynóm pod tytułem 5. Ję-

drzeja zbudował we Lwowie 1460. Umarł 1465,

N=L,K. i

Odrzywolski, Jan, kasztelan czernichowski fol-

wark darował z młynem i stawem konwen-
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towi winnickiemu OO. dominikanów; żona
jego Anna Czuryłowna, piędziesiąt tysięcy

neznaczyła na wymurowanie kościoła winni-
ckiego, koło roku 1640. N— L.,K..

Ogiński, Marcyan, kanclerz wielki litewski w ro-
ku 16go, zakon kaznodzieyski w zamku tro.|
ckim kiedyś ufundowany odkrólow polskich,
ale przez nieprzyjacielskie inkursye gdy kla-
sztor zruynowano, ztamtąd rugowany;, tam-

że wprowadził, osadził; fundacyi przyczyni-
wszy , konwent restaurowawszy, na co do-
kument przyznany w metrykach ' litewskich
r. 1688 dnia 27 lut.; kościoł.także w Ro- |,
gowie w powiecie wilkomirskim, w swojóm
dziedzictwie ufundował, wieś do niego przy-
dawszy Ojukiany,- które obiedwie* jego fun-|
dacye, approbowała*konstytucya 1678. Dru.
gi w:Nowym Mieście* kościoł, - z parafijalną

szkołą za jego kosztenrstanął uposażony, świad-
czy konstytucya 16g0; t-'collegium mińskie je-
zuickie En RÓ 1 żony jego

fundowane. N,— I.K.|| V,L. 5s's, 054,..1
825—B,$. ||-H. EX, R:

Ogiński, Szymon Karol, ałocziaik: litewski, fun-
- dator: OO: karmelitów bosych ,.. pod: Walnem
za Wilią, gdzie też po śmierci ciało jego zło-
Żone.: Był posłem naseym r. 1724. N.-—L, K.

Ogiński, Marcyan, - wojewoda witebski,. w Miku-
linie r. 170%4-fundował OQ:bernardynów, ko-
ścioł i rezydencyą, .w Witebsku , między in-
nemi kościoł Societażis: Jesu: dobroczynniepo|
wielkiey: części dzwignął, kaplicę 8. Józefa
znacznym: sumptem przy nim wystawił, a na
zakon” jezuicki: cały: nieustannie łaskawy.
N.— L,K. || P;YL.— L,R;* Tenże" zł... pol.
10000 dla. karmelitów klasztoru zawileyskie-
go zapisał r. 1756 paźdz. 27, a roku 1739
kwiet. 20 w trybunale lit: przyznał. A,K,S,E.—
M, D.*.

Ogiński, Jan;; wojewóda:; połocki” hetman”polny
_ litewski, starosta stokliski,. fundował OO. fran-
ciszkanów w Łopienicy, co approbowała kon-
stytucya 1690. . V. L..5 s» 828.—-B, S. ||
N—L, K..

Ogińska,: Katarzyna z 'Rudominow,'.1712;,' na
kościoł komayski. 4000: zł. , włokę*gruntu, 5  poddanych ,. placidóm*w mieście: zapisała.
pk A,R.

Ogiński, Padeusz, pisarz W. X. lit. summę zł.
pol. 20,000 dla XX. karmelitow bosych kia-
sztory zawileyskiego zapisał roku 1758 grud.
16 a*w trybunale lit. przyznał 1739 kwiet. 20.

Ogińscy, Ignacy i Helena r. 1760 na fundusz
kościoła bobrowskiego 5000 talarow ofiaro-

"wah.. H.L--A,R-
Ogińscy, marsz. w. X.L. około 1766, na żapie

tal iwieński fundusz zapisali. H.L.—A,R.
Ogiński,.Michał, hetman W. X. L. r. 1775
w kościele bobrowskim 2 exekwije furdował,
jednę dla ciotki Heleny, drugą dla Ignace-
go Ogińskiego:.a roku 1785 temuż kościo-
łowi zapisał zł. 16,000. H-— A, R.'

Ogiński, „Tadeusz, wojewoda trocki, Noty koście--
le archi-prezbiteryalnym: akademickim5. Java
w Wilnie, zruynowaną:i opuszczoną kaplicę '
gustownie wyreparowawsEp: i w sprzęt opa-
trzywszy, r"1770 11776 na koszta nabożeń- -
stwa i na proboszcza nadał summę zł. 20. 000, -
wniesioną' na majątek » „Helenow w powiecie
oszmiańskim, zprowizyą roczną 'po sześć od

! sta. Żona: jego, Jadwiga z Załuskich przy-
, dała w roku 1781, drożie: 20,000 zł; do tego :

funduszu, przepisując "w'obowiązkach jałmu-
źnę 1 opatrzenie dla dwunastu:ubogich: Ob.
wyżey Dzieje dobr. str. 226.

—
”

.

ŁOlckowa, „Malgorzata, r. 1551 plebanowi ko:
| wieńskiemu kamienicę darowała.: H.I.— L, R.
Olechnowicz, Stefan; r 1501 kościołowi woy-

| stomskiemu niwę jednię:"nadał: H.L—A,R.
| Olechnowiczy Franciszek; r.1710'na kościoł źŻy- -

, zmorski zł. 450, -z dóbr .Połbeczki "zwanych
' zapisał, H.1— LR...

'Olelkowicz, Jan: Symeon; Xże 'słucki, kazał'
z dóbr Cimkowickich': na plebaniją kościoła
cimkowskiego ,„ z każdey włoki ludźmi osia- -

| dłey dawać żyta snopów''20;'jęczmienia sno- -
pów 10, owsa snopów10; hreczki snopów 103 :

| pszenicy 'snopów 5, co małżonka jego po jego '
/, śmierci odmieniła na'pieniądze , i kazała z ka-
| żdey: włoki 'na' mieyscu zboża płacić pleba- -
' nowi cimkowskiemu:corocznie 'po 50 groszy
_ litewskich;. . pismem” roku"'1594:czerw. 10.
| Tenże na tęż plebaniją nadał dwie wioski Doł. -
| hoh i Konotopek, co tómżepismem jego mał-
| żonka potwierdziła: tudzież kazała z każdey

' wioski swojey dóbr cimkowskich corocznie*

,

ca Jk  
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na Sty Marcin, płacić po groszy litewskich
10, na tęż plebaniją. Tenże naznaczyłzka-
zdego konia szlacheica osiadłego, po pół trze-
ciey kopy zboża, a z folwarkótv. po 60 kop
zboza na plebaniją płacić, co małżonka po-
twierdziła. H.1— L,R.

Oleski, Jerzy, naprzód podkomorzy malborski,
a potóm kasztelan chełmiński 1568 , w Pie-
niąszkowie blisko Ostrowitego, kościoł i dzwo:-
nicę wymurował. N.— L,K,

Olesnicki, Zbigniew, kollegijatę w nowymsą.(*
czu, na czterech przy niey prałatów, tyluż
'kononików, tyluż wikaryuszów, ufundował.
WPinczowie miasteczku swojćm dziedzicznóm,
konwent ,OO. paulinom ś. Pawła pustelnika
z fundamentu wyprowadził i uposażył. W Bo-
żęcinie, Piotrowinie , Biskupicach, kościoły,
wlłży szpital, wymurował. W Siennie oy-
czystćm miasteczku kościoł wymurował, W O-

< leśnicy także kościoł z ciosu wyniosł. iw do-
chody opatrzył. Dla akademii krakowskiey
Contubernium Hierosolymitanum, wielkim ko-
sztćóm wymurował, na sustentacyą studentów
pewny dochod naznaczył, bibliotekę swoję
znaczną testamentem jey legował. Umarł
1455. Będącego biskupem krakowskim, Eu-
genius IV papież kardynałem czynił, lecz
przyjąć tego urzędu nie chciał, ale późniey
od Mikołaja V. papieża, kapeluszem kardy-
nalskim był zaszczycony. N.— L.K.

Oleśnicki, Mikołąy, r. 1550 zbudował w Pinczo-
wie kościoł dla nowey sekty Zwingla. R,Z.—
A, R.

Olszański, Xże Alexan., r. 1476 na kościoł le-
biedziowski zapisał: 5 bojarów z daniną; 10
poddanych zich siedzibami; 5 ziemie na fol-
wark; 5 łąki; 2 ludzi z żonami; karczmę i;
dziesięcinę wszelkiego ziarna z Lebiedziowa,
Starzyny it. d. a z Dabnowicz i Swirmian z Ży-
ta i gryki. Z obowiązkiem 5 mszy na ty-
dzień.  H.I—-A,R. |

Olszanski, Xże Paweł, biskup wileń. 1542 na
kościoł lebiedziowski nadał Osokowszczyznę
z warunkiem mszy 1 co tydzień. H.I.— A,R.

Olszewski, Jędrzey, arcy biskup gnieźnieński,
kościoły w wielu mieyscach fundował, do Mal-

;  borka pierwszy jezuitów wprowadził. OO. pi-
, jarom w Warszawie do fabryki ich kościoła,  

znacznie się przyłożył, wiele tysięcy nadto
wysypawszy: we ILiwowie gdy rok był bardzo
ciężki, 500 czer. złt. na ubogich ludzi wy-
liczył. Gdy powietrze w kluczu łowickim
r skwierniewickim zakurzyło się,swoim eko-
nomom rozkazał, aby cokolwiek tylko do po-
Zywienia służyć mogło, szczodrze rozdawali.
Akademii krakowskiey wiele xiąg nadał, i pie-
niędzy łożył, z tą intencyą, aby była pu-
bliczna i każdemu przystępna biblioteka. U-
marł roku 1677. ŃN—L, K.

Olszewscy, Jan i Maryanna, r. 1659 na kościbł
olszewski fundusz uczynili. H. LL —A,R.

Olszewska, z Godebskich Joanna, 1707 kamie-
nicę na bractwo ś. Anny XX. bernardynów.
zapisała,—L, C. — A, R.

Opaliński, Łukasz, marszałek wielki koronny,
w Łeżaysku na Piaskach wspaniały kościoł
i klasztor OO. bernardynóm wymurował, pod
tytułem Zwiastowania Panny Maryi. Taż fun-
dacya leżayska, approbowana przez konsty-
lucyą 1678. Umarł w roku 1654. N. ——L,
K.=V- LS; 564571. —=B:S.

Opaliński, Łukaz, marszałek nadworny koronny,
wielce uczony, niemało dzieł wydał wysoce
szacowanych. Około sług swoich jako i podda-
nych chorych starania czynił, aby im na
niczem niezbywało. Jezuitom świadczył, i
podczas woyny: szwedzkiey osiemnastu w do-
brach swych żywił; prowincyi połskiey za-
pisał i oddał pałac Daniłowiczowski zwany
w Warszawie. Po śmierci nastałcy roku 1662
pochowany w Rytwianach, któremu miey-
scu coroczney intraty przyczynił. N. —1, K.

Opaliński, Piotr, jenerał wielkopolksi , konwent
z muru wystawił OO. reformatóm w Osieku,
posłewał na różne seymy i 1661. N, ——L,K.

Opaliński, Jan Leopold, kasztelan nakielski,
fundował w Grodzisku w Wielkieypolszce OO.
hernardynom kościołi klasztor. Umarł 1672.
/Także fundował OO. reformatow w Łabiszy-
nie, pod tytułem $. Tomasza apostoła w r.
1627 inne zaś kościoły w Opalenicy i Gro-
dzisku uposażył, zbogacił i nadał. N.—L, K.

Opaliński, Jan, wojewoda brzeski kujawski, je-
nerał Wielkopolski, fundował OO. reforma.
tów w Rawiczu, pod tytułem 5. Antoniego
cudotworcy 1675, a potem w Osiecznie ko-
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ścioł zakonowi $. Franciszka wymurował; u-

marł 1684. N.-— 1, K.
Opaliński, Piotr Adam, podkomorzy poznański,

starosta srzemski i międzyrzecki, poseł na
seym koronacyi 1676, kilkanaście lat prze:"
ciw różnym nieprzyjaciołóm służył mężną rę-
ką oyczyznie. W Schowie kościoł OO. ber-
nardynów po spaleniu zpustoszaly, restauro-
wał. W Lachowcach także kościoł wystawił.
N.—L, K.

©siecki, Mikołay, kanonik krakowski z fortuny
„ swejey domowi professów krakowskiemu Soc:
"Jesu, dziesięć tysięcy wyliczył. Umarł 1664.
Coliegio poznańskiemu cztery tysiące, kościo-
łowi tamecznemu dwa tysiące. zapisał N. —
BK.

Oskicrko; Ludwik, starosta mozyrski, konwent
RX. berrardynów w Słucku fundował zapi-
sem 1759 kwietnia 24 datowanym, a tegoż ro-
ku i miesiąca w Magdeburyi wileńskiey przy-
znanym. A, K, S$, E.—M, D.

Oskierko, Jerzy Antoni, starosta mozyrski ziłt.
pol. 20,000 dla XX. bernardynów w Słucku
testamentem 1764 kwiet. 10 w xięgach są-
dow głł. kapturowych województwa mińskie-
go oblatowanym zapisał. A, K, S, E. — M, D.

Osowski, lantwoyt piński, Guajźtów XX. kat.
siekiów bosych w Pińsku, 1734 lip. 15 dnia,
a w roku 1756 stycz. 13 ten zapis przyznał
w ziemstwie mńskićm A, K,S,E.—M, D.

X. Osowski, Andrzey Kazimierz założył kościoł
w Niełojowie wiosce leżącey w województwie
brzeskiem, roku 1677. V, L.5. 5. 559.— B,S.

Ossowski, Paweł, skarbnik łomżyński, collegio
brzeskiemu wieś Kotelnią wiecznemi czasy
darował, koło r. 1650. Ń. —L, K.

Ossolinski, Krzysztof, wojewoda sandomirski i
starosta stobnicki. Wiary katolickiey gorli-
wy obrońca, zkąd anabaptystów pe
sektarzów zbory poobalał, jako w Rakowie,
Iwaniskach, Skrzelowie. Powagi u wszyst-
kich wielkiey; na klasztor miechowski do-
broczynny, niemniey 1 na collegium jezuitów

w Krakowie, któremu cztery tysiące wyłli-

czył, X ruięć opioza zamek i piękny i obronny,

wystawił pod Sandomierzem: po śmierci u OO.

karmelitów bosych w Krakowie złożony,
którym wiele łask oświadczył, a OO. refor-

  

 

matów w Stobnicy pod tytułem 5. Maryi Ma-
gdalenhy fundował w r. 1622. N.—LK.

Ossolinski, Zbigniew, kasztelan żarnowski, wo-
jewoda podlaski, fundator OO. dominikanów
w Klimuntowie, klasztoru i kościoła pod tytu-
łem ś$. Jacka, kędy po śmierci złożony. U-
marł 1623. N.—L,K.

Ossolinska, Zofia, córka Zbigniewa Ossolinskie»
go wdy. podlas. małżonka Kostantego Kornia-
kta, we 30 lat wdową zostawszy, w tym stanie
aż do Śmierci żyła, wszystka się na chwałę
Boską wydawszy. Przemyski klasztor OO.
dominikanów , za szczegulną ją sobie dobro-
dzikę kładzie, bo do erekcyi jego w trefun-
kowym ogniu i spaleniu, naypierwszym i nay-
większym była supplementem, fundowała przy
tym studium theologicum et płhilosophicum,
w tymże klasztorze, i cokolwiek w tym ko-
ściele naybogatszego obaczysz w srebrach i
apparatach, to z jey ręku wyszło. Gidel-
skiemu także i leżayskiemu klasztoróm OO.
bernardynów dobrze czyniła. Żyła koło ro-
ku 1630. N. —1L, K.

Ossolinski, Jerzy, kanclerz wielki koronny,
sławny z nauki, w Częstochowie Nayś, Matce
cudami tam wsławioney. wspaniały ołtarz
z hebanu wystawił , srebrem go odziawszy,
sto tysięcy nato wysypał; OO. kamedułóm
pod Warszawą do fundacyi znacznie się przy-
czynił Panny karmelitki bose zakonu ś. Te--
ressy w Warszawie przy Ś. Tróycy fundo-
wał. Zakonowi jezuitów w Bydgoszczy col-
legium fudował, i szkoły pod tytułem eter-
nae sapientiae wymurował roku 1640. Do
dokończenia kościoła OO. dominikanów w Kli-

_muntowie siła dopomógł swoją szkatułą i tam-
że kollegijatę z probostwem infułackiem, ko-
ścicł wspaniały, i mieszkanie dla Xięży, szpi-
tal dła ubogich wystawił, do którego tuła-
jących się po wsiach żebraków skupiwszy,
częstował i odział należycie, wszystkę in-
tratę z pieczęci na ubogich szafował. Ro-
dziców swoich pod wspaniałym nadgrobkiem
Ciała złożył. Slubem się był obowiązałw Kli-
muntowie kościoł na cześć ś. Józefa, w Go-
łębiu dom lateranski Matce Boskiey wysta-
wić, co się stało. Umarł r 1650. N==—L,K.

V.L. 4, s. 285 i 709, —B. S.
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Ossolinski, Maxymilian , kasztelan czerski, pod-
skarbi nadworny koronny, kościoł OO, do-
minikanów od oyca śwego w Klimuntowie
zaczęty, do swojey perfekcyi przyprowadził
i nadał. Umarł 1655. M. — L,K.

Ossoliska, 'Vekla, Alexandra Lubomirskiego,

wojewody krakowskiego małżonka, z mężem
swoim zaczęty od oyca klasztor w Warsza-
wie Panien karmelitek bosych, zgruntu pra-

wie wystawiła, pod który cząs gdy 'dla in-
kursyi mieprzyjacielskiey, teź zakonnice u-

chodzić musiały,ona 10h dobroczynnie w:swych

dobrach „długo podeymowała i żywiła. Sre-
"brną trunę (dwadzieścia.i jeden grzywien)

$, Walentemu męczennikowi 'do kościoła ja-

rosławskiego 5. Jana sprawiła, ślubem się do
tego obowiązawszy. Obraz Nayświętszey Ma-|
tki w Częstochowie statuami ze złoża odle-
wanemi ,dyamentami ,- szafirami i innemi bo-

- gatemi-kamieniami ozdobiwszy., wieczną nad-.

- to fundacyą- na świece, któreby pr zed:tym 0-
brazem, gorzały uczyniła; a co i dziwniey.
sza i rzadka w takich domach,Bogu się na
służbę poświęciła pod regułą5. Ered; w.luu
blinie 1686. N. — L, K.

Ossoliński, Stefan, biskup poznański: w?Górze
pod Warszawą z wielkim kosztem „założył
kalwaryą Umarł 1637. D. 1.597.— B, S.

Osteyko, przed r..1710, testamentem na ko-
ścioły pogirski, szatski, nowomieyski, zapi-
sał po tal. bit. 5, na „kościoł : remigolski tal.
bit. 5, będące uP. .Eyguda pieniądze tal
bit. 22, .i czer. złt. 2, a wprzypadku nieod- |
dasia rzeczy zastawne na tenże kościoł daro-.

| wał H L— TL, R.
Ostrogski, : Fiedor Wasilewicz „seerkiew Matki

Boskiey do klasztoru ś. Dominika zakonni-
kóm darował w Ostrogu około r. 1550, N. —

L, K.
Ostrogskiego Alexandra wojewody wołyńskiego,

córka Anna dAloiza, małżonka Karola Jana
Chodkiewicza wojewody wileń., hetmana
w* litew.; w Ostrogu cóllegium zakonowi
jezuiekiemu ufundowała w r. 1624; konwikt
tamże dla szlachetney młodzi, plac dla niego
dostatni wydzieliwszy , w dobra należycie ot
patrzywszy, z fundamentu wywiodła,iprzy-
ległą cerkiew na kaplicę dla nich domową

| Ostrowskt,

 

przeformowała, dłaubogich byłą wielce do-

broczynną. Umarła r. 654. * "ZE K.

Ostogski, Konstanty Bazyli xiąze, wojewoda
kijowski. Kilka cerkwi 1 monastyrow dla wy--
znania greko-nieunickiego. wystawił. Szpi-
tal z rocznym prowentem 4000 złt., oraz
szkołę grecką i łacińską fundował. Umarł r.
1606. N. ski >

Ostrogśki, RARS wojewoda sółąńskią kaszte-

lan krakowski, w Konstantynowie , dobrach

swoich dziedzicznych wymurował kościoł, i
przy nim fundował OO. dominikanów, dwie

wsi im nadawszy lrszyk: 1 Pryorowkę, a;

w Medzyrzycu pod Ostrogiem, klasztor 1

kościoł wymurował OQ. franciszkanóm, któ-

rych kapitułę w r. 1612 swym kosztem po-

deymował. Mansyonarzóm przy kościele tac-'

nowskim pięćset złotych roczney intraty na-

znaczył. N.— Ł, K.
Ostrerog, Hektor z Pakościa, podczaszy brze-
„ski kujawski, "dziedzic miasteczka Sempel-

'borga, albo Sampolna, w roku 1560 kościoł
w temże mieście OO. miechowitóm darował,
pewne grunta do.niego zapisawszy. N — L, K.

czeszn. bitkow. przed r. 1770 na

wymurowanie kościoła dolistowskiego 1200,

złt. dał. H. I. — A,R.
Oświecim, Stanisław, dwerzanin króla Włady-

„sława IV, fundował w Krośnie u OO. fran-

ciszkanów kaplicę, którą podziśdzień Oświe-
cimską zowią. N. — D.=N. — LK.

Otolski. Dorota Otolska była za Krzysztofem
"Piwo, podczaszym płockim z którym niema-
jąc żadnego potomstwa, gdy jey mąż umarł,
fudowała OO. bernardynów w Łęczycy 1600.
NSL

Otwinowski, w krakowskim województwie, san:
domirśkim i lubełskim. Ztey familii któryś
fudował w kościele farnym częstochowskim
kaplicę na cześć 5. Jerzego. N._ b, K.

Oziembłowśka, 1690 na kościoł balwierzyski

3u0 złt. zapisała i przyrzekła płacić wyder-
Fkafu 2% złt. H IL —A, BR.

Qziembłowski, X. Soc. Jesu: na reparacyą ka-.

mienicy Zśżulo danilewiczowskiey w Wilnie

wydał złt. 552 z których,po 30 złt. do roku
przeznaczył dla muzyki grającey u ś. Jana,

„R w piątek o 5. Xawierze, L, C. — A.R.

 

 



 

537
zaama

UMIEJĘTNOŚĆ DOBROCZYNNOŚCI »

O SŁODOWNI I SPIŻARNI UMIESCZONYCH
W. ROLNICZEY CHACIE NOWEGO UKŁADU;
orcz o pożytkach takowey chaty.

Wspomnieliśmy wyżey (str. 113.) o nowym
układzie budowii i pieców gospodarsko-wieyskich,
podanym przez X. Balczewskiego. Nie nastą-
piła jeszcze otóćm spodziewana, urzędowa opi-
nija; ale świadectwa osób światłych, co tę
rzecz na mieyscu w praktyce rozpoznawały, a
między innemi dwa pismienne, jedno znakomi-
tego w Litwie właściciela ziemiańskiego Pana
Karpia , a drugie budowniczego z powołania Pa-
na Eymontowicza, nieobojętnie upewniają, że
z tego nowego układu okazują się w praktyce
rzetelne i wielorakie, mianowicie dla rolnicze-
go stanu, wygody i pożytki. Dla tego przed-
stawiamy na uważenie czytelników„ ninieysze
pismo X. Balczewskiczo i dwa rzeczone świa-
dectwa. R.)

Sposób budowaniarolniczey chaty
nowego wynalazku, w roku 1827 mie-
siąca grudnia do Dzieńnika wileńskie-
go podany (T. VL str. 664.), zostaje bez”
odmiany; z tym tylko dodatkiem, że do
osieci przybywa słodownia , a kuchnia
przeniesiona do warzywni.

Słodownia robi się następującym
sposobem. W osieci daje się sufit cien-
ki od końca, gdzie się kaptur wypro-
wadza, ku drzwiom osieci, niedocho-

dzący jednak wtę stronę blisko sążnia.
"Tak po obu bokach kaptura, w tym
suficie, dają się okna. Ramy tych o-
kien powinny być wmurowane, a do
nich okienice na zelaznych zawiaskach,
tak, aby od ściany wisiały przybite.
Gdy to zrobiono, na ścianach końco-
wych daję słupki prostopadłe, wysokie
łokieć i czwierć lub półtora łokcia, a
to na odstąpionych mieyscach od bo-  ków osieci. Te słupki wiążę w górze

Dzieje LDobrocz. rok 1820. październik.

czterma beleczkami i robię ściany ró-

wnoległe z dachem, tak, aby osadzo-

ne krokwi na ścianach osietnych mogły

dotykać się, czyli opierać na ścianach

słodowni. Szerzyna więc słodowni ze .

spodu, jest ta sama coi osieci, wierzch
zaś jey tyle jest wę”szy, ile dając słup-
ki odstąpiło się od boków osieci. Su-
fit słodowni doprowadziwszy do tego
mieysca gdzie przerwany sufit osieci,
daję tu ściankę, i na środku robię ma-

leńkie drzwiczki do wsypywania sło-
du, potćóm zamurowywam sufit słodo-
wni aż dokońcowey ściany osieci: i ten
to właśnie sufit zamyka wierzch sło-
downi i osieci. Słod wsypuje się do
słodowni przez zostawione do niey
drzwiczki; sypać i mieszać można sta-
nąwszy przy drzwiczkach i rozsuwać
z przyprawioną na długim kiju desczuł-
ką po caley słodowni. Potem zamkną-
wszy drzwiczki i słodownią , podpalam
piec. Póki tedy piec się pali, póty zo-
stają one zainknięte; lecz jak tylko
wyszedł dym,odmykam okienko i drzwi-
czki, aby ciepło weszło dosłodowni. A
chcąc bardziey skupic ciepło pod okien-
ka, tak postępuję: zasłaniam blachą
z frontu kaptur, ciepio czyli gorącość
ciśnie się w tył kaptura i zkupione
wchodzi do słodowni. Ażeby dym nie
przeciskał się, trzeba uszaki drzwiczek i

ramy okienek obić suknem. Ponieważ
ściany słodowni równoległe są z da-
chem, przeto łatwo można dać okien-
ka po obu bokach dachu i słodowni dla
wprowadzenia światła; że słod bardzo
dobrze można suszyć i na podłodze o-
sieci, więc taka słodownia dla każde-
go rolnika niekoniecznie jest potrze-
bna. Lecz że jeden piec i do słodowni
służyć może; dla tegoi ten pożytek,

7
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jey opisaniem pokazałem. Wtedy tylko
drzwiczki i okienka są: otwarte,„kiedy
się tam słod. suszy, a. i to po wyyściu
dymu, iinaczey powinny być zamknięte:
Słodownia ta nie zabiera ciepła i nic
w nastawowaniu: zboża nie przeszkadza.

Kuchenka (bez którey rolnik też o-
beyść się nie może,. a którą zawsze;
robiącw sieniach pod dachem, lub-na
podworzu. między domami, naraża
swoje mieszkanie naniebezpieczeństwa)
muruje się w warzywni czyli. w spiżar:
ni. Ściana oddzielająca ją od komory,
powinna być aż:do drzwi warzywnich
z murucienkiegodana. Przy tey ścia-
nie muruje się kuchenka zwężona ku
stolowaniu w formie komina. Należy
wmurować nie grube żelazne sztabki,
wyżęy zostawić okienko, przez które
nakładam na pomienione sztabki ka-

mieni tyle , ile wygodnie dym. przepu-
szczać może. Nad okienkiem wmuro-
wywam w ramach zasuwkę, i wypro-
wadzam komin obok osieci równo ze

stolowaniem.* I tak kuchenka jest go-|
towa. Kamienie formują lufty, i u-
trzymują ciepło. Ściana cienka nagrza-
na, dodaje ciepła domowi. Jak tylko

skończone gotowanie, wnet zasuwam
blachę, a od pozostałych węgli ogrze-
wa się spiżarnia. Dach gdy się da sło-
miany, trzeba tę stronę, gdzie jest wy-
prowadzony kominek, wypleść ze spo-
du chrostem i wylepić gliną , a szcze-
gulniey zabezpieczyć nią dach nad ko-
minkiem. W dachu daje się okienko
lub kominek drewniany.

'z kuchni dym tami wchodzi, przeto mo-
że to służyć dla rolnika na więdlarnią.

Chociaż się teraz mówi o słodowni
i szpiżarni, wspomnę jednak i to, żemo-
żna dąć okienko w boku jednym osie-

Ponieważ |

ci, ale tak, aby naprzeciw niego by-

ło: drugie w dachu.
Mówiąc co do pożytku nowego u-

kładu, jest on zdaje się bardzo wielki
i widoczny, ato naypierwey co do ma-
teryału: Chata stawia się niska dlate-
150; że nie jest dymna ani czadna; o-
|sieć takoż. niska;. daleko tedy mniey
potrzeba bierwion , jak kiedy się oso-

bno, a dotego wysoka piekarnia, o0-
sieć i warzywnia, budują: Tam po-
trzeba: trzech pieców , trzech dachów:
tu dosyć jednego pieca 1 jednego da-
chu: Źe dom niski się stawia i mniey
potrzeba: ścian, i że wtym domu znay-
duje się: warzywnia i murowana osieć;
na każdą więc chatę można przyjąć że
joszczędza. się bierwion przynaymniey
kop dwie , nie rachując w to cienkie-
go drzewa na: dachy. W kraju więc,
gdy będą budowane: nowym: sposobem

duje..
Co: do drew. Ww zwyczaynych. cha-

na osieć,a w tęgie mrozy i na warzywnią;
tu zaś napaleniem: jednego . piekarnia-
nego pieca,

rok potrzebuje drew sążni 2.
my teraz, że w imperium rossyskiem
znayduje się dymów,caz osieci młocą,

1,000,000; Osczędzi się więc. rocznie

ogromna massa drzewa! wieleż A mo-
zna przez to ocalić lasów i pracy! mo-

głem coś chybić w liczbie dymów, lecz

na osieć i warzywnią osobno ogrzewa- 
rolnicze domy , dwoje tyle osczędzi się.
kop bierwion, ile się wnim chat znay-

tach potrzeba ich osobno: na piekarnią,.

3
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gotuję jeść , piekę chleb,.
|ogrzewam się, w osieci: suszę zboże do-

młocenia ; w słodowni suszę słod: Day--
my, że rolnik na: wymłocenie swojey:
krestencyi i na ogrzanie warzywni co:

Przypuść--

drew w całem państwie sążni 2,000,000, .

 

 

 

 



   

ne, śmiało można kłaść dwa sążni drew"
bo jeżeli jedna chata dwóch sążni nie
spali, to druga więcey ich wypotrze-
bu,e. Właściciel maący 1,000 -dymów,
osczędzi w swoich majątkach 2,000 są-|

żni drew , a w zabudowaniu tyle ocali
kop bierwion, ile wystawi domów.
Możeż być widocznieyszy pożytek? Dzie-
dzice lasów łożą koszta na łowczych,
leśników dla strzeżenia lasów ; czynią
to słusznie, bo któż nie będzie strzegł
swojey własności? Za wycięcie jednego
wozu drew, jedney belki, każą grabić,
opłacać: czemużby nie chcieli budować
takich rolniczych chat, przez któreby
wiele osczędzih lasów, zmnieyszyłi pra-
cy, przyczynili się do zdrowia., wygo-|
dy i bezpieczeństwa swuich włościan?

Co do światła. Świeca postawio-
na w piekarni na oknie, wystarcza.
w gumnie dla młocarzów i w piekarni
dla pozostałych ludzi. Czy wiatry, czy
szturmy nie masz strachu, nie masz 0-
bawy. Jest to sposób wprowadzenia
światła bez ognia tam, gdzie ogień być
nie powinien. W niedostatku świecy,mo-
że dziecie w piekarni blisko okna świe-
cić łuczywą. |

Co do bezpieczeństwa. Ponieważ
piec stawia się z luftami, a ciepło do
osieci wprowadza się kominem, na któ-
"ry nakładają kamienie, które przy u-
trzyimywaniu dłuższem ciepła również
formują lufty isą nakryte kapturem, w czasie zaś nocney młoóby świeca sta-.
wia się w piekarni przy oknie, więc przy

- ostrożności, bezpieczeństwo jest pewne.
Co do wygody i zdrowia. Lud wiey-

"ski przez zabudowanie takich chat sta-
nie się wydobytym z dymu i z czadu.
Dotąd siedzący w dymie, osłabiał oczy, od czadu dostawał bolu głowy. Są cho-

roby w których zaziębienie naygorsze
ciągnie następności. Do 'tych sczegul-
nie należy odra. W czasie chorowania
dzieci na 'odrę., nim się piec wypali,

piekarnia przynaymniey dwie.godziny
zostaje otwartą. W zimie lub w inney
przykrey porze, dzieci chorujące 'na
odrę wystawione'są na dym i zaziębie-
nie, a częstokroć ubogich rodziców, po-
dartemi i brudnemi przykryte bywają
łachmanami. Wiele tedy dziatek, staje
się ofiarą smutney niedoli, fanowiez ko-
sztem utrzymują doktorów dla leczenia
włościan;małożby ocalili ludności! jak
mnogieby usunęli powody kalectwa, bu-
dowaniem chat nowego wynalazku.

„Jescze i to powiedzieć muszę, że

| wszystkie piece gospodarskie, przy któ-
rych się jedzenie gotuje, -kiedy-dym
bywa wyprowadzany kominem, ,po-
wszechnie czadzą. Gotując bowiem po-
trawy nie można upilnować, aby się nie
wyłało cokolwiek tłustego warzywa;
póki tedy piec się pali i komin zostaje
odemknięty, 'póty nie tnasz czadu; lecz
po wypaleniu , gdy -dla -ciepła -zostaje
zamknięty, "wtedy wylane tłuste wa-
rzywo-dekomponuje się i czad sprawu-
je. W chatachzaś nowego układu łatwo
się temu zapobiega..Jak tylko bowiem
piec się wypalił , wnet-zamykam  osieć;
jeźli są 'duże .głównie , wtedy: trochę
przemkniętą -zostawuię,'a po spaleniu
ich. zupełnie zamykam, czad do osieci
wstępuje *wgórę, *'nie ma ciągu, bo o-
sieć jest 'napelniona ciepłem , nawet i
na dole. "Takie piece mają pierwszeń-
stwo przed szwedzkiemi; bo tam, gdy
pozostaną, choć małe, głównie między
węglami, wnet czad daje się uczuć; tu
zaś od małych główni i wypalającey
się tłustości, wstępuje on do osieci.

7*
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Ażeby nie łazić na schody dla zamyka-
nia osieci, można do drzwi przypra-
wić dwa powrozki i przez wyświdro-
wane dziurki wciągnąć je do piekarni,
i tak narządzić, aby będący w piekar-
ni, jednym powrozkiem mógł odmy-
kać, a drugim zamykać.

Gorąca woda w domu ustawicznie
jest potrzebna. Pozdeymowawszy ze
sztabek kamienie, i postawiwszy na
nich kocioł z wodą, nagrzeje się ona
do zagotowania. "Tu można dla ży-
wiołów parzyć liście i kartofle. Ja sam
dla wyprobowania kazałem nastawić
kartofli kocioł spiżowy od trzech wia-
der wielkości, nim się piec wypalił,
kartofle uparzone zostały.
ten pożytek wtedy tylko mieć można,
kiedy się osieć nie nastawuje.

Gdyby się komu zdawało, że cie-
pło jednego pieca nie wystarczy w tęgie

mrozy do wysuszenia zboża i ogrzania
dolney części domu, na takie mniema-
nie odpowiadam. Od września do gru-
dnia zazwyczay nie mamy wielkich mro-
zów. Przez te trzy miesiące można
mlócić codzień; późniey gdy się mrozy
natężą można młócić dzięń omijając, a
„to tym porządkiem. Osieć się nastawu-
e jak zwyczay; lecz po wyyściu dymu

ji czadu zamykam juszkę lub zasuwkę.
Ciepło wtedy utrzymuje się więcey na
dole, drugiego dnia toż samo robię i
tak przez dwa napalenia, ciepłem, któ-
re niegdyś wychodziło z dymem icza-
dem darmo, ogrzewam osieć ico drugi
dzień młocę , utrzymując w tęgie mrozy
dostarczające na dole ciepło. Można też
młócić codzień po pół osieci. Lecz i
w czesie samey zimy bywają odligi,
w których każdego dnia młóćba odby-
wać się może. Mnie się jednak zdaje, że

W szakże

 

takie przerwy w młóceniu tam tylko
będą potrzebne, gdzie albo dom niena-
leżycie opatrzony, albo z niedostatku
drew mało będzie piec opalany.
W dzień mężczyzni naywięcey ma-

ją na podworzu swoje roboty, na noc
wszyscy się zbierają do ciepłey chaty,
w którey, gdy się spać kładą, robi się

ciasnota. WW takićm zdarzeniu część

czeladzi wybornie spać może w osieci,
ile wtedy, gdy młóćba zostanie ukończo-
na. Zrana póki się piec pali, w osieci
jest dym i czad; lecz do czasu spania,
wszystko to znika i same czyste pozo-
staje ciepło. Tym sposobem naweti
co do spania przybywa jeden ciepły
pokóy , nie pomnażając opału.

Takie zaś chaty rolnicze są naypo-
żytecznieysze tam, gdzie dla ulżenia
pracy, pośpiechu w robocie i chowania
nadługo zboża, przyjęty jest zwyczay
młocenia z osieci; lecz obaczym , że i
w tych mieyscach są pożyteczne, gdzie
zboże bez osieci bywa młocone. Wszak-
że piekarnie i piece tymże sposobem są
tam stawiane, jaki był używany i wte-
dy, kiedy nieokrzesany, a prawie dziki

naród, nieznający żadnego wynalazku,
zaludniał krainy lesne. WWtenczas bu-
dowano chaty zostawuiąc w nich otwo-
ry dla weyścia światła i robiąc prosto
zgliny niezgrabne,i niebezpieczne piece.
W takich dymnych i czadnych chatach
dotychczas, przez tyle wieków, naylicz-
nieysza u naszostaje krajowa ludność,
i w tych nawet mieyscach gdzie osie-
ci nie używają. Jeźli wedle mego ukła-
du będą budować chaty, wtedy odnio-
są i tę korzyść , że unikną dymu i cza-
du, że więcey izb oegrzeją bez osobne=
go palenia drew, że choć syrowe zbo-
że, jednak w okurach przy postawioney
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na oknie w piekarni świecy, młócić bę-
dą. nu, bez ciepła ogniowego wyra-
biać u nas nie można; takie więc osie-
ci do tey roboty na każdem mieyscu są
dogodne. Gdy Bóg daje rok urodzayny i
gdy rolnikowi pozostaje od potrzeby obe-
cny zapas na dalsze lata; wtenczas syro-
wo wyniłocone zboże, w takich osie-
ciach może suszyć na dłuższe chowanie.

Domy, e których się teraz mówi,
nie tylko mało wymagają materyału,
nietylko mało potrzebują drew , nie
tyłko są wygodne i Lezpieczne; ale też
zupełnie odpowiadają potrzebom, sta-
nowi i w każdym względzie okoliczno-
ściom rolnika. Nawet dwory mogą mieć
podobne osieci; a to w tym skladzie bu-|
dowane. W miarę wielkości krestencyi
daję dłużynią toku. Po obu końcach te-
go toku, stawiam dwa niskie domy z od-
działami wedle potrzeby dla umiescze-
nia tam czeladzi, ptastwa , warzywa;
robię na tych domach osieci takie, a-
żeby przynaymniey do kazdey po 8 kop
pomieściło się. 'Tyin porządkiem w o-
bu osieciach codzień nastawuię kop 16.
Ponieważ długi tok, przeto w jednym
i drugim domu na oknach w czasie noc-
ney młoćby stawiam świćce. Światła
spotykające się oświecają tok do mło:
cenia. Lecz w tćm nie tak istotna po-
trzeba, bo dwory łatwo drwa mieć mo-
gą; obok tego są dosyć dobrze zabudo-
wane. A że w Polsczei Litwie zabu-
dowanie wiosek jest nędzne, to nawet
podróżujący, którzy tylko kray nasz
zwiedzają, zastanawiają nad tćm uwagę.

Niektórzy mówią, że tyim sposobem
wiele się pakuje w jedno mieysce zbo-
Ża, a przeto, broń Boże przypadku,  

dać nie należy: można złożyć wozów kil-
kanaście a naywięcey 20: na reszt; o
kilkadziesiąt kroków od domu mogą być
wybudowane odryny. A teraz czy bez-
pieczniey, kiedy ci, co nie mają gumien,
składająimłócą zboże w sieniach, i na-
stawują w piekarniach, gdzie samii ich
dzieci z zapaloną chodzą łuczywą? T'ru-

dno znaleźć wioskę , w któreyby takiey
nie było chaty, aw zapolach w jedney
"nawet wsi i pokilka ich się znayduje.
Pre chaty, gdy są narażone na niesczę-
śliwe przypadki, czyż nie grożą calych
wiosek zniszcześniem?

Same coraz bardziey ubywanie la-
sów, niemałą jest podnietą do zaymo-
wania się przedmiotem ich osczędzania.
Małoż jest takich mieysc, gdzie niegdyś
były lasy, a teraz wyplenione ? Same
tylko pozostają pnie, a niekiedy już i
znaku nie masz, że były drzewa. Gdzie
niegdyś las za mierną kupowano cenę,
tam za żadne teraz nie można mieć pie-
niądze. łŁakomstwo ludzkie, nieporzą-

dek, złe zabudowania, złe piece, a ztąd
częste pożary , kwapienie się na wiel-
kie wysiewy, wypleniły lasy. Trzebio-
no, palono pasieki, porobiono wielkie
pola; lecz gdy z przyczyny tego powięk-
szenia, z powodu  dalekiey dowózki
drzewa, nastał ucisk, z ucisku wynikłą
nędza, nakoniec zabrakło rąk; teraz
widziiny tychże pól, a szczegulniey wio-
skowych, wielkie części lezące odłogiem.
Rodzimy się,żyjemy, umieramy, nie mo-
gąc obeyść się bez drzewa. Drzewa są
nasi nie odstępniprzyjaciele i towarzysze
życia. Drzewo ichleb, na jednę należy
kłaść szalę: z tą tylko różnicą, że zboże co
rok zasiewamy ico rok żniemy:; drzewo

wielka może być szkoda. Na to od- zaś gdy spustoszym jnż więcey nie wy-
powiadam; zboża w gumnie ywicie skła- rośnie, a jeżeli wyrośnie, trzeba cze-
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kać lat kilkanaście, kilkadziesiąt i wie-
cey. Klimat nasz daleko jest posunię-.
ty ku północy. My więcey potrzebu-
jem drzewa na ogrzanie sie>ie jakw in-
nych krajach mieszkajace narody. My
musimy opalać nasze domy prawie
przez trzy czwierci roku. .Pytam się:
cóż potóm będzie, gdy zupełnie zosta-
ną spustoszone lasy?

Z tych tedy uwag, niech mi wolno
„ publiczność do tey pożyteczney zachę-
cać budowy. „To bowiern uskutecznia
jąc dziedzice, osczędzą lasy a dla wło:
ścian nastąpi wygoda, bezpieczeństwo,
zdrowe mieszkanie z umnieyszeniem
niepotrzebney im pracy. Właściciele
gruntów, jeżeli uczynią jtką ofiarę
w podaniu dła włościan w tym przed--
miocie ręki, wtedy i sobie i rolnikom
sprawią korzyść. Do tego dzieła pobu-
dza nas zdrowa ekonomika, ludzkość i

religija. Uczynić sobie pożytek bez krzy-
wdy inaych, je:t to owoc sprawiedliwey
i roztropney gospodarki; uczynić przy-
jemny byt dla bliźnich, jest to dzieło

Bozkie; jest to dzieło, które człowiek

wykonywając, -naywiększe po czci
Stwórcy wypełnia przykazanie. Kończę
to pisanie słowy cnotliwego i wielkiego
mędrca starożytności:.homines ad Deum
nulla re propius accedunt,quam salu-
tem hominibus dando..ciceno, Ligar. 58.

X. Gabryel BALCZEWSKI |
Pleban Szwabiski,

 

ŚWIADECTWA.

RS

Będąc świadkiem wynalazku cale

nowego. osieci nad domem mieszkal-

nym, JMość Xiędza Balczewskiego od

roku 1817, oczóm już Dzieńnik wileń.

ski ogłosił, uważałem części tey bu-
dowli. Wygodne są i bezpieczne, ra.
żem z oszczędzeniem opału, susząc wszel-

kiezbożei ogrzewając mieszkanie. Młóć-
ba wygodnie odbywać się może, gdyż
oknem szklannym od izby gumiennika
dostateczne wchodzi światło. Nayzręcz-
nieysze jest urządzenie i zastosowane
do potrzeb mieszkających w mieyscach
bezlesnych. 'Wszystko naylepiey u.
rządzono, cotylko może służyć do wy-
gody i bezpieczeństwa. Poświadczam
takowy wynalazek stwierdzając podpi.-
sem.

Eustachy Karol KakP dozorca honorowy
szkół pewiatu szawel.

Roka 1820 junii 28,

Z JOBANiSZKIEL.

2,

Jestem tego mieysca nayblizszy świa-
dek, gdzie się okazał w tych stronach
nowy wynalazek osieci nad dornem mie-
szkalnym JMść Xiędza Gabr. Balczew-
skiego, plebana szwabiskiego, od roku

1817, 1 w Dzienniku wileńskim ogło-
szony. Gdy uważałem  bezstronnie,
wszystkie części tey budowli, co do bez-
pieczeństwa i wygody mieszkańca; oka-
zała się użyteczność wielka z oszczę-
dności opału i dalszych budowli gospo-
darskich: żetym samym opaiemogrze-
wa mieszkania, suszy wszelkie zboże do
młócenia, świeci z teyże samey izby
przez szklanne okno młocarzom, pra.
cującym w gumnie w końcu tey izby
przybudowanćm. Wszystko stosownie
urządzono, cotylko może służyć do wy-
gody, bezpieczeństwa i oszczędności
mieszkańca, w miey scach bezlesnych zo-  stającego. O czćm śmiem twierdzić i
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poświadczam ten użyteczny wynalazek.

Działo się w Johaniszkielach roku 1820
czerwca 27. |

: Józef EyMoNTowicz.

zatr. budowaniem.

WIADOMOSCI ROZMAITE.

L.
Szlachta powiatu wileńskiego, dla

wyboru natrzy lata urzędników, w mie-
siącu przeszłym wrześniu (lo miasta
zgromadzona, ukończenie swojego dzie-
ła oznaczyła miłosierdziem dla bliźnich,
zapisując znaczne osobiste: ofiary na
wsparcie domu ubogich Towarzystwa
dobroczynności. O szczegułachdoniesiem
w miesiącu przyszłym.

II.
JP. Hipolit Łabanowski , rejent

ziemski szawelski , uczynił dobroczyn.
ną ofiarę na więźniów, przesyłając do
JW. Botwinki, prokurora: gubernii wi-
leńskiey i kawalera, jako z urzędu swo-
jego, opiekuna. tych. nieszczęśliwych,
cztćry czetwierti (2 beczki) żyta:i tyleż
jęczmienia, na potrzeby. tych nieszczę-
śliwych.. Pobudki swoje do tey ofiary
wyraża w liście: do-JW. Prokurora te.
mi słowy :: „Siedzącemu ma wsi, z mi-
łem uczuciem serca dochodzą.wiadomo-
ści, jak wiele: dobroczynnych w. guber.
-skićm mieście. Wilnie zakładów ,. pod o-

kitem i przewodnictwem  główno-zarzą-
dzającego guberniją wileńską, kuwspar-
ciu biednych utrzymuje się, wzrasta, lub
tworzy. Te zatrudnienia, zasługując na
uwielbienie naywyższe* wspanialomyśl-
mych działań, stają się jeszcze dzielnąpo-
budką doprzykładania się podług możno-
ści. każdego , umiejącego szacować dzie.

przekonaniu na lurmę nowo-wymurowa-

ną posyłam it.d,

SEE
W ciągu przeszłego 1819 roku, na

zakłady szkolne, uczynione zostały
w państwie rossyyskićm następujące o-
fiary:

w Gubernii moskiewskiey.

Szlachcic grecki i kawaler Zoi-Zo-
Sima, ofiarował na rzecz moskiewskie-

go gimnazyum: xiążek na 520 rubli
wartości. . |

Od :różnych osob dobroczynnych na

otynkowanie szkolnego alexie)

m
-

niądzach 520 rubli..

cińskiego:, dla gimnazyow moskiewskie-

plarzy..

towey. szkołe: serpuchowskiey , .uczący

takoż w xiążkach:i innych. rzeczach na

w.Gubernii 'twerskiey. .

darował: kolleski assesor : Miałowski xią-

żek 24, wartujących 100:rubli. .

'_ Starszy nauczyciel tego gimnazyum

Obolewski; ofiarował ' z pensyi swojey

100" rubli na utrzymanie jednego ucznia

w: gimnazyum, z.obietnicą wnaszania co rok na tenże cel takąż summę, pó-

jowskiego '

dómu w Moskwie,.w materyale i pie-.

ła, pożytkiem kraju oznaczone. VW tem :

Professor. ordynaryyny* uniwersy--

tetu: moskiewskiego, Bołdyrew, daro-.
wał 100 exemplarzy: wydanego przeź:
siebie+ początkowego: kursu języka ła--

go-wydziału; dla każdego po 1o exem.-

Na publicznych popisach:w powia--

się: w: niey: młodzieży , . ofiarowali przy- -

'tomni goście pieniędzmi 218 rub. 4o0k.,
=

+, Na: rzecz « gimnazyum ' twerskiego, .
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ki będzie zostawać w teraźnieyszym o-|
bowiązku.

Na publicznych popisach uczniów
w szkołach powiatowych: wyszniewo-
łockiey i ostaszkowskiey, przytomni go-
ści ofiarowali na rzecz tych szkół, pierw-
szey 119 rubli 5o kop., a drugiey 68
rubli, takoż xiążkami na rub. 5o. (d. c. p.)

 

OZNAYMIENIE.

O dalszćm wydawaniu DziEjow DoBRo.
CZYNNOŚCI i o prenumeracie na rok
przyszły

Przed rokiem blisko, redaktorowie
dotychczasowi powołani zostali do za-
jęciasię wydawaniem Dziejów dobro-
czynności. Powaga wezwania i cel chwa-
lebny, skwapliwszymi ich uczyniły do
pracy, aniżeli ośmielać mogło uprze-
dnie przygotowanie.  Nieoswojonym
ztym rodzajem literatury, zwłaszcza
prawie jeszcze u nas nowotney , nieo-

beznanym z zagraniczną przez uważne
dzieł odczytywanie, przy sameywkoń-
cu niezwyczayności u nas pism pery-
odycznych, jedney wyłącznie odnodze
nauk poświęconych; ważne stawały na
uwadze trudności; nie odstręczyły wsze-
laKo od zamiaru, do którego dążenie
pozwalało spodziewać się poinocy od lu.
dzi zacnych i oświeconych , a chwałę
kraju i dobro ludzkości nadewszystko
ceniących.  Uiszczoia ta pochlebna na-
dzieja , stała się dla redaktorów dziel.

nćm zachęceniem 1 wynagrodzeniem,
przewyższająceim wartośćich pierwiasst-
kowych usiłowań.  Zaaydują oni ros.
kosz w wyznawaniu wdzięczności tym
wszystkim, którzy ich owocami swych 

czyli. Ałe z drugiey strony, pozostaje
jeszcze diugiem dla publiczności pobła-
zające odniey przyjęcie prac pierwiast-
kowychiłaskawe zaufanie, jakie wzglę-
dną była okazać w hoyney prenumera-
cie. Wchodziło zapewne w jey wido-
ki, przyłożenie się tym sposobem do za-
pomogi zakładu dobroczynnego, na któ-
ry całkowity doched ztego pisma jest
przeznaczony; atoli nie mogło to wply-
wać na osłabienie staranności wydaw-
ców, w uczynieniu go zaymującem i po-
żytecznem. Jakoż nie zaniedbywali oni
niczego, cotylko znali być w swojey
|mocy i sposobności dla zbliżenia się do
tego celu: jak zaś daleko postąpili, u-
znanie tego zostaje w sądzie światłych
czytelników. 'Tu jednak nie od rzeczy
może będzie wzmienić cokolwiek o
względach, które w dobieraniu materyy
powodowały.

Ponieważ dobroczynność narodowa,
wynikająca z zasad ludzkości,czyli chrze.
ścijańskiey miłości bliźniego, odtąd jak
u wszystkich oświeconych ludów stała
się przedmiotem nieprzerwanego czu-
wania rządów, stanowi ważny prze»
dział ekonomii polityczney, nad które.
go stopniowanem doskonaleniem z wiel.
ką wszędy pracują usilnością; wszelkie
zatćóm tego rodzaju wiadomości o wła-
sanym kraju, jezeliby nawet kiedy nie
słażyły do przyjemnego zajęcia cieka-
wości, do wzruszenia tkliwego serca i
nawet doobecnego zbudowania; zawsze
atołi będą nieobojętnym materyałem
dla ekonomisty, statystyka, dziejopi.
sa, i badacza obyczajów i charakteru
uarodowego. Pod tym względem rze-
czy zwazając, da się usprawiedliwić sto-
sowność wielu artykulów , które czy-

robot wspierać i radami zaszczycać ra-' telnika szukającego samey jedyuie chwi-
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lowey rozrywki, bawić częstokroć nie
zdolne. Do tego rodzaju odnosić mo-
żna rachunki -i inne do nich podobne
wyszczegulnienia. Wszystko to brane
pojedyńczo i odrębnie, w istocie samey
nie wielu obchodzi, mniey bawi, i na-

wet niewielkiego z siebie jest znacze-

nia ; ale kiedy weydzie w związek z in-

nnemi rzeczami, i znaydzie się w zbio-
rze dostatnim do wyjaśnienia z czasem
mnogich okoliczności i odnog krajowey
ekonomiki i statystyki;; nabiera wte-
dy rzetelney i wysokiey ceny. Jednem
z celnieyszych przeznaczeń Dziejów do-
broczynności jest, ażeby zbiór tąkowy
tworzyły, i aby w tey mierze służyły,
jakby za publiczne narodowe archiwum.

Dostawanie wiadomości o zakładach
i ustanowieniach dobroczynnychwpol.
skich gubernijach, naypierwszą zaymo-
wało staranność. Nie dosyć jeszcze do-
tąd upowszechnione u nas przeświad-
czenie, o potrzebie 1 pożytkach ogła.
szania takich opisów,uważać się może
za.jednę z przyczyn tego niedostatku,

który nie pozwolił dotąd, ani wielu, ani

dostatecznych mieć szczegułów. Wszak-
że niektóre udzielone już czytelnikom
zostały , a powiększyła się nadzieja io-
tworzyły się niektóre środki do otrzy-
mywania ich więcey i dokładnieyszych
na czas przyszły.

Mało pomieszczanych było artyku-

łów zdobroczynności zagraniczney: po-
nieważ krajowym, acz w oderwanych
szczegułach, zdało się być rzeczą przy-
zwoitą, dawać pierwszeństwo: przy
tćm też nie było jeszcze pod ręką do-
statnich źródeł doczerpania tego rodza-
ju materyałów. Lecz nadal i z tego
względu nastąpiło ulatwienie.  Znale-
źlisię dobroczyńcy, z których jedni| 

darowali stosowne do tego dzieła, adru-
dzy je na dłuższe pożyczyli użycie, tak,
iż posługująca do tego podręczna bi.
blioteczka, składa się już z kilkudzie-
sięciu woluminów,po większey części
dzieł, w tym przedmiocie ważnieyszych.

Nietkuiętą prawie została Umieję-
tność dobroczynności w oddziale techno.
logii, która w Dziejach tych stanowić
mabardzo rozległego użytku artykuły,
jako odnoszące się do zatamowania w sa-
mćm źródle nędzy klassy ludu ubogiey
i pracowitey, przez ożywienie prze-
mysłu i wskazanie ułatwiających do
niego środków. Po części nieopatrze-
niesię pierwiastkowe w pomocne do
tego xięgi, nie pozwalało dotąd wykła-
dać tych materyy; po części zaś odkła-
dane zostały do poźnieyszego ciągu ze
względu na ryciny. Tych bowiem zwy.
czayne rytowanie i odbijanie, nie ma-
ło jest kosztowne, a redakcya, czując się
obowiązaną do oszczędzania dochodów,
przeznaczonych na wsparcie domu do-
broczynności, sądziła przyzwoitćm spo-
źnienie takich robot, których wykona.
nie innym sposobem z mnieyszym od-
będzie się wydatkiem. T'aki sposob prze.
widywała w litografii, a tey zaprowa.
dzenie w mieście naszem długo oczeki-
wane, teraz właśnie przychodzi już
do skutku. Ułatwisię przez to ogła-
szanie artykułów technologicznych i pla-
now tak zakładów dobroczynnych jako
i miast, w których się one utrzymują:
co ostatnie może mieć wieloraki użytek.

Kiedy zaś do wzbogacania nadal Dzie-
jów dobroczynności wiele już pozyska-
ło się ułatwiających środków i pomocy,
pozostawała jeszcze ważna okoliczność,
to jest zapewnienie temu peryodycz.
ne:nu dziełu nieprzerwaney trwałości
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na lata następnei doskonalszego coraz

wyboru i wypracowania pomieszcza-

nych w nim artykułów. Za nayprost-
szą do tego drogę, uznano spełnienie
życzeń J. W. Gubernatora wojennego

litewskiego, w zaprowadzeniu stałego

w Wilnie komitetu podobnego peters.

burskiemu. W tym celu połączyły się
osoby następujące: Tomasz Życki, Mi-

chał Poliński i Jan. Wolfgang, profes-

sorowie Uniwersytetu: X.£liasz Sie-

radzki rektor tuteyszego zgromadzenia

pijarów, Józef Jankowski doktor me.

dycyny, i sekretarz towarzystwa do-

broczynności Ignacy Jundzilł; niemniey

dotychczasowi redaktorowie, „Antoni

Marcinowski, Kazimierz Kontrym, i1-

gnacy Emmanuel Lachnicki; a życze-

niem ich wszystkich skłoniony radca

stanu aktualny i poczt-dyrektor litew-

ski Andrzey Bucharski, przyjął w tem

stowarzyszeniu obowiązek prezydenta.

Kiedy zatćmułożony do tego projekt

zyskał na dniu g teraznieyszego mie-

siąca października potwierdzenie J. W.

Gubernatora wojennego litewskiego, za-

tóćm wzięłojnż prawne istnienie lowa-

rzystwo, którego tytuł następny: Ko.

mitet naukowy w przedmiotach dobro-

czynności w Wilnie. Otwarciejego na-

stąpiło w dniu 12 tegoż miesiąca. uz

trzymywać się i czynności swoje odby-

wać będzie podług ustaw takowegoż

Komitetu petersburskiego od Jego Im-  

peratorskiey Mości potwierdzonych (1),
zostając w wiedzy bezpośredniey nay-
wyższego mieyscowego naczelnikaLitwy,

w takim stosunku , w jakim jest Komi-
tet petersburski względem rady towa.
rzystwa imperatorskiego człeko-lubne-
go. Liczba członków ordynaryynych
zamierzona jest do piętnastu; wybor
więc niedostających jeszcze pięciu zro-
biony będzie porządkiem rzeczonych

ustaw.
Zaczynając od następującego miesią-

ca listopada, już i ninieysze pismo pe-
ryodyczne, wedle pierwiastkowego pla-
nu i przeznaczenia dochodu na dom u-
bogich Towarzystwa wileńskiego do.
broczynności, staraniem nowo utwo-
rzonego Komitetu naukowego wycho-
dzić będzie. lle zatćm przybywa spo-
sobów uczynienia go użytecznieyszćm
i względow publiczności godnieyszćm;
tyle spodziewać się należy od światłych
i dobrotliwych ziomków, pomnożenia
życzliwych chęci dla tego literackiego
w kraju naszym zaprowadzenia, już
przez udzielanie wiadomości irady, już
przez ułatwianie i zbieranie prenume-
raty, która pozostaje w dawney cenie,
na całe państwo rossyyskie jednostay-
'ney, po sześć rubli srebrem na rok, to
jest za dwanaście numerów, kaźdy od
sześciu arkuszy naymniey, oprócz ry-
cin i tablic.
 

(1) Ob. wyżey str. 108.

 


