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DOBROCZYNNOŚĆ WSPOŁCZESNA.

O TERAZNIEYSZYM STANIE OSWIECENIA PO.

_SPOLSTWA, TUDZIEŹ O SZKOŁACH PARAFI-

' JALNYCH I O FUNDUSZACH NA UBOGICH U-

CZNIOW W GUBERNII MINSKIEY.

Wyjątek z treści raportu wizytatorskie-
go dok. filoz. radcy nadw. J.J. IMo-
ści, członka honorowego uniwersyte-
tu imperatorskiego i podkomorzego
ptu pińskiego, Józefa TwARDOWSIEGO,
czytaney przez niego na posiedzeniu

Komitetu szkolnego w uhiwer. dnia
27 grudniaa$19 roku i redakcyi
prez niegoź udzielony.

Gubernija mińska, jest, co do roz-
ległosci swojey, naywiększą z guber-
niy od Polski przyłączenych, a okrąg
naukowy  imperatorskiego wileńskiego
uniwersytetu składających.  Sięga4c

-'w długości od północy do południa, to
jest, od rzeki -Dźwiny aż poza Prypeć,
zaymuje w tym kierunku blizko mil

Naywiększa jey szerokość jest

w kies nku ze wschodu na zachod kray

od Dniep:a do granic gubernii wołyń-
skiey powiatu kowelskiego leżący , to
jest, mil 50 prawie. (Co do kształtu
granic, tworzy poniekąd troykąt, któ-
rego wysokością jest kierunek od pół.
nocy na południe, a podstawą grani.
ca powiatów południowych, czyli mo-
zyrskiegoi pińskiego. Składa się z dzie-
sięciu powiatów, a te są, poczynając od
północnych, następujące: Dziśnieński,
Wileyski, Borysowski, Miński, Ihumeń-
ski, Słucki, Bobruyski, Rzeczycki, Piń-

„ski i Mozyrski.

Cała ludność guberniją mińską skła.

Bzieje l)obroez. rok 1820. kwiecień.

 

dająca, jest prawie z rolników złożo-
ną; mała jey część (wyjąwszy żydów)

trudni się handlem. Przedmiotem pro-
wadzonego handlu są surowe płod
przyrodzenia lub rolnictwa. - Mało i
prawie żadnych mie masz rękodzieł, i
nigdzie ten przemysł części znaczney
ludności nie zaymuje. Gęste lasy i pu-

szcze, które się po całey gubernii roz.
ciągają i wiążą społem, dostarczają ob-
ftych materyałów do handlu wywo.
zowego tak zagranicznego jako ikra-
jowego. owarne drzewo pod różnćm
nazwaniem spławiane do Rygi, Mem.
la, Gdańska lub Ńremieńczuka; potaż,
oraz óziegieć i smoła, nayobficiey w po-
wiatach rzeczyckim 1 mozyrskim wy-
rabiane, i znacznieyszą część ich lu-
dności zaymujące; te są po roli jedy-
ne prawie przedmioty przemysłu mie-
szkańców. gubernii mińskiey.

Poddaństwo w tey gubernii trwa
w całey sile; a chociaż znaydują się
niektórzy obywatele, coby chcieli tę
zawadę pomyślności krajowey obalić:
chociaż część znaczna drugich, opiniją

|powszechną zastraszona , zdanie swoje
pozornie do tego skłania; atoli uprze-
dzenie, fałszywie zrozumianym inte-
resem podsycone, nałogiem udawnione,
tkwi jeszcze silnie w umysłach wielu.
Włościanie rozmaitą i pod różnemi na.
zwiskami znajomą powinnością obciąże-
ni, nie doznają inney ulgi, oprócz prze--
mijającey pociechy, gdy dostaną pana,
co nowych im nie nakłada ciężarów.
Z resztą, zostając w ciągłey niepewno.
ścii obawie, azali powinności ich roku
jednego, nie będą w następnym powięk-
szone, muszą upadać w ochocie, gnu-
śnieć, nabywać ku panom własnym nie.
nawiści, i zgoła nie mogą myśleć o roz-
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winieniu przemysłu, ani władzy umy-
słowey.

Bardzo mało. jest miast i miaste-
czek. "Tych mieszkańcy, używając więk-
szych nieco przywilejów, czują wyra-
Źniey oświecenia się potrzebę. Co do
miast znacznieyszych handlem, Pinsk
zdaje się wszystkie w tey gubernii ce-
lować. Położony wwidłach trzech kom-
munikacyy wodnych, jedney z Kijowem
i Kremieńczukiem, a stamtąd lądem
z Krymem i DAcsih drugiey z War-
szawą 1 Gdańskiem, trzecią z Memlem

1 Królewcem; stał się już poniekąd miey-
scem składu wszelkich płodów jakie bo-
gaty Wołyń, i żyzna Ukraina przez Li-
twę za granicę wysyła. Skoro zaś zwró-
ci uwagę rząda, prędko go podnieść
będzie można do pierwszego prawie rzę-
du miąst handlowych Europy. Łatwo
z niego utworzyć skład ogólny produ-
któw ,'jakie z morza Czarnego do Bal-
tyckiego, lub z Baltyckiego do Czarne-
go, przechodzić mogą. Miasteczka zaś
mnieysze ,'a zwłasżcza dziedziczne,ja-|,
ko pod dowolnością „panów swych zo-
stające , mało od wsi, co do >
słu, różnią się.

Co do plebaniy, te po większey czę-
ści są katolickie, rzymskiego lub uni-
ckiego obrządku, z których pierwsze
licznieysze i bogatsze , drugie mniey
liczne imniey daleko uposażone. Tych
drugich naywięceyw powiatach połu-
dniowych, ale wszystkie prawie ubogie,
ledwie na opędzenie pierwszych ple-
bana potrzeb wystarczają.

Zmaydują się dość liczne zgromadze-
nia duchowne, z których jedne szko-
ły. u siebie utrzymują ś drugie mimo
swego dobrego uposażenia tym jeszcze  

| nietrudniły się przedmiotem , lub tru-
dnić się przestały.

Ówoż jest krótki rys stanu guber-
nii mińskiey, dla tego tylko tu namie-

|niony, aby łatwiey w ogólności wysta.
wić można , jakiego stopnia i miary
ludność jey, może żądać naukowych za-
kładów. Pożądaną byłoby rzeczą, aby-
śmy mogli mieć opisanie jey statysty-
czne, na wzór tego, jakie gubernii gro-
dzieńskiey wydał Pan J.E. Lachnicki,
lub jakie podolskiey jest obiecane przez
X. Marczyńskiego. "Ta wiadomość na.
der wiele ważnych dla administracyi,
i ciekawych odkryłaby szczegułów, a
co do przedmiotu szkolnego, pomogła-
by. do mieszczenia naukowych zakładów
stosownie do potrzeb mieszkańców. Te-
raz bowiem te zakłady „w północney
1 środkowey części gubernii mińskiey
skupione, w południowey i wschodnio-
południowey nader są rzadkie.

Zakłady edukacyyne w. gubernii
mińskiey , mogą się ną cztćry podzie-
lic rodzaje, 1 koleyno tym sposobem
ściągać naszę uwagę będą, to jest:

1) Szkoły parafijalne;
2). Konwikta ubogich uczniów;
5). Pensye Żeńskie tylko w mieście

Mińsku exystujące;
4) Szkoły powiatowe duchowne i

świeckie, do których odnosić można i -
gimnazyum.

Podług tego Godzic, uwagi niniey-
sze cztćry rozdziały w sobie mieścić

będą (*).

a. O szkołach parafijalnych.

Szkoły parafijalne podane mi do
 

- (*) Rozdział $ci i 4ty, jako przechodzące obręby oświe-
cenia pospólstwa, opuszczamy. (R)
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zwiedzenia w gubernii mińskiey, tak
w zbiorze zakładow edukacyynych, ja-
ko w art. 19, instrukcyi szczegulney,
były w liczbie 55, to jest: w powiecie
dziśnieńskim cztćry, w  wileyskim
sześć , w borysowskim pięć, w miń:
skim trzynaście, w ihumeńskim pięć,
w bobruyskim dwa, w rzeczyckim
cztóry , w mozyrskim cztóry, w piń-
skim pięć, w słuckim siedm.  Wszyst-
kie prawie odwiedziłem, wyjąwszy je-
dnę druyską, do którey dla zbytniey
odległości, oraz wszystkie powiatu miń-
skiego, do których dla spieszney drogi,
i spoźnioney roku pory, dojechać nie
mogłem. "Fych obeyrzenie poruczyłem
bliższych szkoł powiatowych dozorcom,
ułatwiając im, stosownie doart. 7, z roz.
IV, Ustaw b. kom. eduk., do tego
sposoby. Szkoły ptu mińskiego,za po-
ruczeniem moićm, przez pomocnika dy-
rektora, magistra filozofii P. Brodowskie-
go, odwiedzone i doskonale opisane zo-
stały. , Pornczyłem był równie obey-
rzenie szkół parafijalnych dziśnieńskich,
JX. Dozorcy szkoły ptwey łużeckiey

XX. Pijarów, ale nie odebrałem rapor-|

tu z odbytey wizyty. w
Znalazłem exystujących tych zakła-

dów tylko 50, to jest: w Dziśnieńskim
dwa, w Wileyskim trzy, w Boryso-
wskim trzy, w Mińskimspięć, w Ihu-
meńskim cztóry, w Bobruyskim dwa,
w Rzeczyckim dwa, w Mozyrskim je-

. den, w Pińskim trzy, i w Słuckim pięć.
Nie staje więc prawie połowy , bo 25.
Ztych, jedne nie exystowały nigdy rze-
telnie, jako to: w Dziśnieńskim Mo.
sarska, Pohoska i Zadorozka; w Bory-
sowskim Okołowska;w Mińskim Stoli-

_cka, Dubrowska, Mikołajewska i Mińska

przy kościele katedralnym; w Rzeczy-

ckim Ikazmieńska i Kiemieszówska; (*)
w Mozyrskim przy kościele farnym, i
w Pińskim Pińska i Miesiatycka; w o.
gule 15. Inne w liczbie 12 ustały, z po-
wodu zmienioney gorliwości teraźniey.
szych plebanów lub zwierzchników zgro-
madzeń duchownych; jakoto: w Wi.

leyskim Staro-Miadziolska XX. Karme-
litów, Zadziewska plebana X. Cymer-
mana, i Krasnosielska przy plebanii
katolickiey ; w Borysowskim Chołopie-
nieka XX. Dominikanów, w Ihuimeń.

skim Dudzicka przy. plebanii unickiey,
w Mozyrskim Dawidgrodecka przy ple-
bani i Petrykowska również przy ple-
banii; w Mińskim SŚwierżańska XX. Ba.
zylianów, Zasławska XX. Dominikanów.
1 Rakowska XX Bazylianów; w Słuckim
Hrozowska przy plebanii, i Klecka XX.
Dominikanów. Stosownie do instrukcyi
|szczegulney, podczas miojey bytności
w Mińsku, prosiłem administratora dy-
ecezyi o pobudzenie tych plebanów de
wskrzeszenia tak dobroczynnych zakła.
dów, przez ich poprzedników utrzy-
'mywanych, a odebrawszy przyrzecze-
lnie i na piśmie odpowiedź, miałem ho-
nor rządowi imp. wil. uniwersytetu,
przy piśmie dnia 10 grudnia roku 181g
złożyć. Wszakże nad wskrzeszeniem u-
padłych szkołek tych, czuyną pilność
mieć należy, aby gorliwość mieysco=
„wych plebanów,lubduchownych zwierz-
chników, skutecznie podnieconą być
mogła, i aby odpowiadając powołaniu
swemu , skłonili się do zwrócenia dzie-

ciom poruczonych im parafijan, tak po-
irzebney początkowey nauki.

 

(*) Po skończoney wizycie dowiedziałem się, że pomyłką

w powiecie Rzeczyckim położone zostały Kiemieszow-
ska i lkaźmieńska, pierwsza leżeć ma w Borysowskim,
druga zaś w Dziśnieńskim powiecie.

1
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7 tych szkół większa część utrzy-
niuje się gorliwością plebanów, bez ża.
dnego na to odkazanego funduszu sta-
łego. Jakoż, oprócz szkoły bożyńskiey
w powiece ihumeńskim, która ma sta.
ły fundusz od $. p. X. Axinkiewicza ple-
bana unickiego odkazany, i wydają-
cy rocznego procentu rub. srebr. 185,
kop. 40; oprócz szkoły bobruyskiey, u-
trzymywaney kosztem funduszu eduka-
cyynego , na to rub. srebr. 500 co rok
przeznaczającego; oprocz szkoły miń-
skiey XX. Berńardynów utrzymywa-
ney kosztem dumy (rady) mieyskiey, co
rok na ten przedmiot rub. srebr. 520
placącey, wszystkie inne są bez "stałe-
go funduszu. Zgromadzenia duchowne
bardzo mało szkołek parafijalnych u-
trzymują, mimo to, że Są uposażone, i
obowiązkami parafń trudniące się. A tak
zakonnych szkołek parafijalnych jest tyl-
ko, w dziśnieńskim druyska XX.Do.
minikanów, w wileyskim budsławska
XX. Bernardynów, w borysowskim
chotajewicka XX. Dominikanów, w miń-
skim rakowska XX. Dominikanów,
w rzeczyckim rzeczycka XX. Domini.
kanów, w mozyrskim kimbarowska XX.
Cystersów, w pińskim horodyska XX.

„. Benedyktynów, w ogule siedm, to jest
mniey niż powiatów; gdy przeciwnie
nie masz w gubernii mińskiey powiatu,
któryby nie tylko jednego zgromadze-
nia duchownego, ale nawet kiłka, a
czasem 1 więcey rózmailego nazwania
1 uposażonych nie miał zakonów. Zgro-
madzenia te, mają nawetdoutrzymy-
wania tych zakładów dobroczynnych
więcey sposobności niż plebani; naprzód
dla tego, że pospolicie lepiey są upo-
sażone; powtóre, że w licznieyszym
zbiorze osób łatwo nauczyciela wybrać  

mogą, i bez żadhego dla siebie dodat-
kowego kosztu. Prócz tego, część zna-
czna ich, a nawet prawie wszystkie,

trudnią się parafijalną usługą , a stąd
obowiązani do bliższey opieki i straży
nad dobróm duchownóm i umysłowem
licznych parafijan swoich, tem samćm
więc, obowiązek utrzymywania nau.
czyciela dla uczenia młodzieży począt-
ków nauki czytania, pisania ireligii,
może być uważanym za jeden z celow
ich powołania ifundacyi. Jest nadzie=
ja, że znakomity z gorliwości i przy-
wiązania do nauk terażźnieyszy pro- '
wincyał XX. Bazylianów,emeryt wu-
niwersytecie wileńskim J. X. Kamiński,
da zsiebie innym naczelnikom zgroma-
dzeń duchownych przykład, otwarciem
szkołek parafijalnych w wielu innych
mieyscach, gdzie dotąd nie były, jako
to w łŁohoysku w powiecie borysaw-
skim,w Ceprze w powiecie słuckim i t.d.
Pożytecznćm byłoby gdyby XX. Ber.
nardyni mogli otworzyć szkołę parafi-
jalną w Hłusku w powiecie bobruyskim,
XX. Karmelici w Głębokićm w powie-
cie dziśnieńskim , a XX. Dominikanie
w Klecku w powiecie słuckim.

Lecz, jeśli mało jest jeszcze szko-
łek od duchownych osób i zgromadzeń
utrzymywanych ,. ze wstydem wyznać
należy, iż pódóbnych zakładów obywa-
tele swieccy zgoła, ani zakładali, ani
zakładać myśleli. Z tego względu po-
równani duchowni zyskują niezmiernie
i zasługują na cześć i uwielbienie, a
w liczbie utrzymywanych szkół, zwła-
szcza gdy ta powiększonąbędzie, i
stanie się do liczby duchownych zgro-
madzeń stosownieyszą, znaleść mog
obfite sposoby zbicia nadto dziś zagę-
szczonych przeciwko sobie -ząrzutów
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ze strony swieckich obywateli, podo.
bnym zaszczytem pochlubić się nie mo
gących. Przejeżdżając bowiem przez
guberniją mińską, i napotykającczęsto
na obszerne włości, z boleścią serca wi-
dzieć przychodzi, jak nic zgoła ich dzie-
dzice dla oświecenia włościan swoich
nie robią. Owszem byli i są niektórzy,
dotyla swą nieżyczliwość posuwający,
Że włościanom swoim zabraniali odda-
wać dzieci do szkołek przez -plebanów
utrzymywanych, i zgołaich, niekosztu-
jących, jako to w raporcie szczegul-
nym (art. 5.) w przykładzie uniwer-
-śódnoci przedstawiłem. Piękny nader,
a jedyny wszystkim znakomitszym o0-
bywatelom stawi przykład gorliwości
o oświecenie swych chłopów JW. Ale-
xander Hrabia Pociey, który w ma-
jątkach swoich pińskich, w miasteczku
Stolinie od lat 5 otworzył szkołę pa-
rafijalną, w dobrego i zdatnego nau-
czyciela ją opatrzył, dostateczną pen-
syą 1 wygodą uposażył, uczniów przy
niey ż odlegleyszych włości własnym
kosztem utrzymuje, tak dalece , że ta
szkoła dziś uczniów 103 licząca, jest
naylicznieysza ze szkół parafijalnych

, gubernii mińskiey, i jest jedyną pa-
miątką gorliwości obywatelskiey, jedy-
ną coby dla stanu tylko włościańskie-
go była przeznaczoną. Oby przykład
tak świętey, troskliwości o szczęście po-
wierzonych obywatelom włościan, mógł
znaleść więcey naśladowców.

Rozmaite mogą być sposoby powięk-
sżenia liczby tych pożytecznych, i od
władzy naywyższey pożądanych zakła-
dów; niektóre z tych wymienię. /Va-
przód: zachęcanie do ich zakładania
piebanów i zgromadzeń duchownych,
jako też obywateli a szczegulniey po-

myślny

  

siadaczów większych włości. Od nich,
jako celujących bogactwem, możnością
1 sposobnością nabycia oraz rozszerzenia
światła, ten przykład oświeconego pa-
tryotyzmu jest oczekiwany. Skutek po-

sprawić "mogą częste odezwy
uniwersytetu, już to prosto od siebie,
już za pośrednictwem dyrektorów i
honorowych dozorców. Powtóre: śle-
dzenie utajonych funduszów. "Tego zgo-
ła, przemijający urzędnicy , jakimi są
wizytatorowie dokazać nie mogą, i nay-
lepiey mojóm zdaniem będzie, póru-
czyć to gorliwości honorowych dozor-
ców. (i, jako urzędnicy mieyscowi i
ciągli , tysiączne mają do tego zręcz-
Rasa. W. tym celu, i w wielu innych
względach, pożytecznóćm byłoby, gdyby
ciż .dozorcy zostali obowiązani do wi-
dzenia się i naradzenia wspólnego z prze-
jeżdżającym przez ich powiat wizyta
torem. Tym sposobem w wielu oko-
licznościach mieyscowych, mogliby tych
ostatnich oświecić, a natomiast wza-
jemne od nich odbierać pomoce i rady.
Potrzecie; wystaranie się, aby w skarbo-
wych majątkach szkoły początkowe za-
prowadzone być mogły, a to za wy-
robieniem stosownego naywyższego roz.
kazu.  Wtedyto byłby obywatelom
i duchownym okazany naocznie wzór
blizki do naśladowania, a nawet -po--
służyłoby to do przekonania nayupart-
szych, o mocnćm Żżądaniu władzy nay-
wyższey, aby włościanie wszyscy pier-
wsze zasady nauk początkowych mie-
li udzielone. Zwierzchność naywyższa,
co tyle daje dowodów czułey opieki
nad powszechnćm oświeceniem, chęt-
nie zechce przystać na uskutecznienie
tey myśli. Ta zaś, nie tylko wyda ty-
siączne korzyści dła włościan- skarbo..
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wych, ale przykładem do naśladowa-
nia wszystkich zachęci, a nawet nie-
bardzo wiele kosztów wymaga, bo za|
wystawieniem” tylko dla szkoły domu
z przeznaczeniem placu i ogrodu, re-
sztę potrzeb w utrzymaniu szkoły 1 na-
uczyciela,sami skarbowi włościanie przez
składkę gromadzką opędzićmogąiizechcą.

Podczas mójego przejazdu przez gu-
berniją mińską,dowiedziałem się o no-
wym jeszcze sposobie i źródle pomno-
żenia szkołek parafijalnych. W nay-
wyższym manifeście w roku 1810 pa-
ździernika g dnia ogłoszonym wzglę-
dem odkupow mieyskich, postanowio-
no ażeby miastom, których odkupy na
skarb były wzięte, wydawać corok na
utrzymanie szkołek, szpitalów iinnych
zakładów też same summy, jakie da-
wniey na ten przedmiot były obraca-
ne. Jakoż, corok izba skarbowa miń-
ska, za pośredniectwem kas. powiato-
wych, wydaje dumom mieyskim surm-
mę na całą guberniją rub. ass. 48,642
wynoszącą. MKommissye miast. powia.-
towych a nawet i Dokszycka, corok
część tey sammy biorąc, w kwitach ze-
znają że na utrzymanie szkołek, szpita-
łów i innych zakładów wyrażoną ilość
odebrały ; a tym czasem szkołek jak
nie było przed r. 1810, tak i teraz nie
masz. Owożjest wyszczegułlnienie,wie-
le miasta na tenprzedmiot od skarbu
corocznie biorą:

NORSE 25757 + + T.aS. 27,50
NFHloyBAC Olej « SE 658.
MumĘE oc lg: doo OBO,
Borysów «u.» ; w <—— 5,582
Dz SE a —— 58,515.
BODTUYSK 103 a (oma 4,080:

Mozyr « 3 1. . —— 549%. 

Pińsk 125 oe r. ass. 4,275.
Rzeczyca” . —— 8,024.
Dokszyce . — — B<6-
 

Ogni r. as. 48,642.

Z czego widoczną jest rzeczą, że
nawet dzieląc na trzy części każdą sum-
mę od miasta ze skarbu pobieraną, mo-
żnaby mieć albo dostarczającą -zupeł.
nie kwotę nautrzymanie szkoły para-
fijalney, albo wielki przynaymniey
w tćm zasiłek. Jednakże, oprócz szko-
ły mińskiey, żadney inney w przyto-
czonych miastach nie masz, coby .ko-
sztem dumy mieyskiey była utrzymy-
waną. Rzeczyca, mając znaczne do sie-
bie należące summy , chce z ich pro-
centów utrzymać dwóklasną szkołę pa-
ralijalną, i podawszy o to do mnie na
piśmie oświadczenie, żądała wyrobienia
nąń od gubernatora potwierdzenia. U-
dałem się z tćm wszystkićm do JW.Gu.-
bernatora Gieczewicza przez pismo dnia
1:8 listopada roku 181g, i otrzymałem
odpowiedź pełną nadziei i przychyl-
nych dla edukacyi wyrazów, jaką mia-
łem honor w oryginale przedstawić uni-
wersytetowi przy raporcie d. 11 b. m.
ir.; a chociaż znajoma o dobro powie-
rzoney gubernii „gorliwość JW. Gu-
bernatora Mińskiego i jego do nauk 0-
świecone przywiązanie, naymocnieyszą
czynią nadzieję dobrego skutku powyż=
szego przedstawienia mego; wszelakoż
odezwę w tym celu Uniwersytetu uwa-
żam za rzecz arcy potrzebną, tak dla
prędszego, do skutku doprowadzenia po-
żądanego dzieła, jako też dla ułatwie-
nia wszelkich trudnośći w uorganizowa-
niu tak potrzebnych szkołek po wszy-
stkich miastach powiatowych,gdzie bez
nich mieszczanie ani sobie, ani towarzy-

"
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stwu, ani rządowi pożytecznymi byćnie
mogą. Tym więcey przedmiot ten ścią-
gnąć uwagę uniwersytetu powinien, że
prócz niezliczonych korzyści jakie oświe-
ceniu narodoweinu przyniesie, nadto
posłuży do oszczędzenia funduszu edu-

, kacyynego, a to z okazyi szkoły parafijal-
ney Bobruyskiey. "Ta bowiem dotąd
utrzymywana jest kosztem funduszu edu-
kacyynego, gdy zaś zwróci się ten expens
Jak należy na dumę Bobruyską, to koszt
dotąd łożony posłużyć może do zrobie-
nią innego pożytecznego ustanowienia,
naprzykład założenia szkoły powiato-
wey w Bobruyskim powiecie, gdzie iey
dotąd nie masz, a ze względu na odle-
głość od szkoł naybliższych i na ludność
powiatu koniecznie iest potrzebną.

Przejeżdżając przez ihumeński pó.
wiat , dowiedziałem się, iż zeszła
dziedziczka wsi w nim leżącey Błonia,
JW. Putkamerowa, testamentem je-
szcze w roku 1814,zrobionym, zapisała
dla plebanii Błońskiey summę zł. 50,000
z obowiązkiem uczenia parafijan począ-
tkowych nauk, wakcyny, a nawet sposo-
bienia ich umysłów do stanu woyskowe-
go. Szkotki jednak w Błoniu nie masz ża-
'dney. Poważne wdanie się uniwersy-
tetu, przyśpieszy zapewne uskutecznie-
nie woli zeszłey ód lat pięciu testatorki.

Gubernija mińska nie ma żadnych
dóbr uniwersyteckich,którychby wło-
ścianie, będąc wprost pod dyrekcyą u-
czonego tego zgromadzenia, doświad-
czać mogłi jego opieki o swedobro i
oświecenie przez otwarcie wśród wło-
Ści szkołek parafijalnych; aleliczne znay-
dują się majątki pojezuickie, które cho-
ciaż są w rzędzie dziedzicznych, jednak
z wielu względów zostają pod opieką ma-
gistratury edukacyyney.  Naywiększe  

dobrodzieystwo ta władza mieszkańcom
tych dóbr uczyni, jeśli obmyślić raczy
łatwe a skuteczne sposoby, wspólnie
z dziedzicami,do utworzenia w nich szko-
łek parafijalnych. Nie masz prawie ma-
jątku pojezuickiego,gdzieby 'nie było
kilku pustych gruntów po zmarłych lub
z różnych przypadków wyszłych gospo-
darzach; wyznaczenie jedney z tych pu-
stek byłoby dostateczne na pomieszcze-
nie domu szkolnego z dodaniem do nie-
go ogrodu. 'To byłoby pierwszym fun-
duszem, na co pewny jestem, że każdy
właściciel pojezuickiego majątku zgodził-
by się. Zawarta potćm z nimże umo-
wa podałąby sposob wybudowania dla
szkółki i nauczyciela domu, coby nie-
wiele funduszowi edukacyynemu ko-.
sztować mogło, na utrzymanie nauczy-
ciela i opłatę mogłaby się nayłatwiey
zrobić składka gromadzka,na którąby
włość, z naywiększą ochotą , ile upa-
truiąc tyle dla siebie korzyści,przystała.

Bardzo także skutecznym sądzę być
środkiem do pobudzenia w tworzeniu
szkolek parafialnych ducha prawdziwie
liberalnego, wezwać nanowo honoro-
wych dozorców i przypomnieć„im, że
ten jest głównieyszy cel ich ustanówie-
nia i pożądany kres, do którego dążyć po*
winni. Publiczne oświadczenie wdzię-
czności, tak tym, którzy obowiązki swe-

go urzędu szanują i spełniają, jako też
tym uwielbienia godnym osobom, co
z swego funduszu szkoły parafijalne two-
rzą, rozumiem być równie sprawiedli-
wćm jak i pożytecznćm. Z terazniey-
szych honorowych dozorców gabernii
mińskiey, Dziśnieński P. Chodźko, i Bo-
rysowski P. Zenowicz, czynniei skute-
cznie odpowiadają wezwaniom rządu,
f'undatorowie szkolek  parafijalnych ,
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X.s Zantyr,którego staraniem trzy szkoł-
ki w powiecie słuckim są wystawione
to jest: Słucka, Kopylska , 1 Cimkowic-
ka; hrabia Pociey pierwszy z obywate-
Ji, co szkołkę dla swych włościan otwo-
rzył i od lat trzech utrzymuje; X. Po-
źniak, administrator dyecezyi inińskiey,
który otworzył przy swey plebanii szko-
łę i w tym stawi dla wszystkich po-
wierzoney mu  dyecezyi plebanów
przykład piękny do naśladowania; De-
szyna komornik, co swoim kosztem
w powiecie pińskim szkołę w Osowie za-
łożył i na jey wieczne utrzymanie sta-
ły fundusz obmyślić przyrzekł, Kamiń-
ski pleban Iwieniecki, który vyszędzie,
gdzie tylko był i mieszkał, pierwsze miał
staranie i czułą opiekę nad oświece-
niem powierzoney: mu trzody; prałat i
dziekan S$ upiński, co od naydawnieysze-
go czasu szkołę parafijalnąwLachowi-
czach, w powiecie słuckim, utrzymuje,
A Kulwanowski pleban: miadziolski, co
przy szczupłymi obcięty przez kapi-
tułę mińską funduszu część jego na utrzy-
manie szkołki poświęca, zasługują na
względy zwierzchności edukacyyney „na
przedstawienie do nagrodyina objawie-
nie „publiczności tych drogich imion,
które jako imiona dobrotzyńcówii opie
kunów,; naybiednieyszey a naywiększey
części ludności krajowey, powinny być
w sercu każdego przyjaciela ludzkości
zapisanemi.

Nie tylko,że szkoły parafijalnegguber-
nii mińskiey pozbawionesą stałego fun-
duszu , ale nawet niewszystkie mają do-
my osobne. Mieszczą się teraz w tyimcza-
sowie tylko użyczonych izbach, które za
odmianą każdego właściciela odebrane
być mogą. Jednakże dom udzielny jest
koniecznie potrzebny dla szkolki, odo-  

sobnia jąi nauczyciela od obcych zatru-
dnien; jest poniekąd funduszem dla niey
i pomnikiem dowodzącym chwalebney
fundatora gorliwości, przypominającym
I zachęcającym do podobney następców.
Z tego więc względu, wezwanie imie-
niem uniwersytetu plebanów i zwierz-

chników zgromadzeń duchownych, szko--
ły parafijalne utrzymujących, PodatCRY
mojem zdaniem sprawić może skutek...

Uważałem także po szkołach sara:
fijalnych, że uczniowie dla wprawy,
czytają xięgi rozmaite. polskie, bez wy-
boru, i po większey części przechodzą-
ce ich pojęcie, a tćm samćm nie po-
sługujące do zastanawiania ich uwagi
nad samą nauką w xięgach zawartą.
Jednakże bez tego, czytanie jest samo
z siebie martwćm i mało przydatnóm
mechanizmem. Sądzę zatćm być po.

trzebućm, i nader nawet pożytecznóm,
wybrać dzieła do czytania dla uczuiów
szkoł parafiżalnych przydatne, i wtym
celu proponowałbym przepisać do uży-
cia Pismo 5. Nowego Testamentu, na-
ukę czytania P. Wolskiego, Maciey
z Jędrychowa, Pielgrzym w Dobromi-
lu, .nauka o pczołach P. Settegast,o
ogrodach przez bezimienr.ego r.1808 wy-
dane, i inne. "Tym sposobem dając
dzieciom, ledwo co czytać umiejącym,
dostępne ich pojęciu dzieła, ćwiczyła-

bysię ich uwaga , uczniowie nauczyli.

by się sztuki jey zwracania i kierowa-
nia, a razem wiele pożytecznych rze
esy i wiadomości byłobyim udzielonych.

Pisanie po większey części w szko-
łach parafijalnych, kierowane jest wzo-

rami ręcznemi nauczyciela, mniey wię-
cey dobremi, a często nawet mało czy-

telnemi. Chcąc w tóm jednostayność

wprowadzić idać dobre wzory do na-
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śladowania ; naypożyteczniey byłoby
wskazać im tanie i dobre wzory pisa-
nia, którychby we wszystkich szkołach|
pilnować się powinni. "Takiemi są tym-
czasem wzory Mizutowicza, póki pię-|

 strzedz się nadało, a stąd byłoby wieleknieysze w równie taniey cenie nie

wyydą.
W niektórych szkołach uczą śpie--

wać, ale wtćm różney pilnują się me-
tody. Jedne szkoły trzymają się śpie-

wafijalnych szkołach, sposoby utrzymy-
wania rejestrow gospodarskich i han-

„Z tego względu zdaje się, iżby na miey-

wu kościelnego rzymskiego, inne unic-
kiego , inne piećni kantyczkowych.

scu kantyczek , wybornie szkołom po-
dać można zbiór lepszych pieśni pol-
"skich z Karpińskiego -1 innych.  Uzu-
pełniłobysię to dzieło, gdyby do nie-
go dołączone były noty wskazujące ton
do każdey pieśni, i do jey ducha sto-
sowny. Mamy kilku światłych znaw-
ców i amatorów muzyki, których ta-
lent wydał się w wielu sztukach upo-
dobanych od. publiczności. Mamy ta-
kich, co tego talentu użyli dla powię-
kszenia funduszu 'Fowarzystwa dobro-
czynności wileńskiego, ofiarując mu wy-
sztychowane własne dzieła.
chcieli zwrócić swóy talent ku dobra-
niu do pięknych pieśni Karpińskiego sto-
sowney muzyki, wzbogaciliby tćm sa-
mćm literaturę krajową, powiększyłli-
by sławę narodową i przyłożyliby się do
ugruntowania w młodych uczniach szko-
łek parafijalnych, wielu czułych, eno-
tliwych i pocieszających wyobrażeń.

Pożytecznćm byłoby , po wyższych
zwłaszcza szkołach parafijalnych, wpro-
wadzić naukę rysunków jeometrycznych.
Wtym celu możnaby ułożyć zbiór wzo-
rów różnych gospodarskich budowli, po-
zytecznych rolniczychiogrodniczych na-
rzędzi, do czego gdyby dołączonowpra-

Mzieje Dobrocz, rok 1820, kwiecień.

 

 
Ci, gdyby|'czniami,

jmów rodzicielskich dla pomocy w go-

  

wę w rysowanie z natury różnych przed-
miotów i dzieł sztuki lub kunsztu, u-
ezniowieby tem samem nabyli drogą spo-
sobność wyrażenia każdey machiny nie-
zbyt zawiłey, jakąby im poźniey do-

wynalazków, pożytecznych rolniczemu
stanowi, upowszechnionych.

Przy końcu arytmetyki ńależałoby
wskazać, w większych przynaymniey pa-

dlowych,ii niektóre wyobrażenia o po-
trzebie i pożytku zapisów porządko-
wych (). Tym sposobem uczniowie
wcześnie nabyliby wyobrażenia porząd-
kui uczuliby korzyść z zapisywania wy-
datkówi przychodów, a daley postępu-
jąc sposobiliby się na pisarzów prowen-
towych, towarzyszów kupieckich, a na-
wet na porządnieyszych rolników i go-
spodarzy, bo i tym wszakże utrzyma-
nie rejestrów wielce jest pożyteczne,
do kierowania własnych wydatków mą-
drą oraz przewiduącą oszczędnością.
W czasie letnim, możnaby ułożyć z u-

chociażby odchodzili do do-

spodarstwie, ćwiczenia, naprzykład raz
w tydzień, już to około szczepienia,
oczkowania 1 t. d., już około sadzenia
„pożytecznych roślin, jako to kactofki,
chmielu, rośliń farbierskich, i sposobu
z niemi obchodzenia się, już nakoniec
koło starania jakie o pczołach , i o by='
dlętach domowych mieć należy: dla te-
go przy każdey szkołce pożądany być
powinien ogrodek mieszczący w sobie
mały sadek i pasieczkę.

 

[63 ) W szkole osowskiey w powiecie pińskim ten zwyczay
"co do rejestrów gospodarskich jest wprowadzony.
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Mówiliśmy dotądo naukach, sposo-
biących uczniów szkołek parafijalnych
na poczciwych i pożytecznych krajowi o-
bywateli; pozostaje jeszcze jeden wzgląd
nader ważny, chociaż prawie nietknię-
ty w organizacyi naszych szkołek. Chcę
"mówić 0 oświeceniu uczniów, względem
rzeczy pożytecznych i szkodliwych ich

zdrowiu. Tyle uprzedzeń jest zagęszczo-
nych między prostym ludem, tyle szko-
dliwych ich zdrowiu zwyczajów, tyle
przeszkod w nich napotykamy kiedy
ich cierpieniom ciała chcemy przynosić

ulgę, iż zwrócić uwagę rządu i władzy
edukacyyney należy, aby młodzież
w szkołach parafijalnych mogła nabyć
wyobrażeń czystych o rzeczach tyczą-
cych się zdrowia własnego. .Naypotrze-
bnicyszą z tego względu widzę być na-
ukę wakcyny, zwłaszcza, żepo wielu po-
wiatach gubernii mińskiey, szczegulniey
w mozyrskim i ibumeńskim, wielkie

uprzedzenia są przeciwko termu sposo-
bowi zagęszczone, jak o tćm, co do wielu
mieysc, uniwersytet miałem honor w ra-
porcie szczegulaym przestrzedz. Opa-
trzenie każdey szkołki dobrą materyą
wakcyny, nauczenie sposobu jey szcze-
pienia, zbicie przeciwko niey będących
uprzedzeń, okazanie szkodliwych na-
turalney ospy skutkówy*oto, co konie-
eznie doszkołekparafijalnych wprowa-
dzić należy. Nader pożądanćm jest dzie-
ło, zawierające przestrogi o zachowaniu
zdrowia, a zwłaszcza wskazujące szko-

dliwe i zadawnione zwyczaje, jako to:
gnusność , nieochędóztwo, parzenie się
"w dymie, używanie odurzających napo-
jów it. d. Wprowadzenie takiey xię-
gi do czytania w szkołach parafijalnych,
byłoby wielce pożytecznćm. Więceyby
jeszcze wypłynęłopożytków, gdyby zna-| 

komitsze sposoby ratowania się, zwłasz
cza w przypadkach nagłey śmierci, były
w tóćmże dziele wytknięte.........

Nauczyciele szkołek parafijalnych

rozmaitey są zdatności i rozmaitego u.

sposobienia. Jedni ukończyli szkoły
powiatowe lub gimnazya, jako to w Sto-
linie, Horodyszczu, w powiecie pińskim,
w Bożynie w powiecie ihumeńskim,
w Borysowie it. d. Inni niektóre tyl-
ko w tych szkołach kłassy przeszli. Są
tacy nakoniec, co tylko byli uczniami
szkoł parafijalnych. W szkołach od
zgromadzeń duchownych utrzymywa-
nych, nauczyciele czasem wybierani
bywają z młodych zakonników jeszcze
się uczących, jak np.w Budsławiu w po-
wiecie wileyskim. Ci co rok zmienia-
ją się, i żadnego zatćm pożytku w u-
czniach sprawić nie mogą, bołączyć się
musi w.nich niewprawa z małćm u-
sposobieniem. Należałoby temu za.
pobiedz, a wszczegulności podać jakie de
kierowania nauczycieli dzieło umyślnie
w tym celu napisane. Nieznajoma zgo-
ła szkołom xięga staraniem vyley kom-
missyi edukac. wydana opowinnościach
nauczycieli, zasługtwałaby na upowsze-
chnienie (*). Wyborne też przepisy dy-
daktyczne i pedagogiczne. aamyka dzie-
ło zasady edukacyi i 'nstrukcyi z Vie
mayera przez K Czarneckiego na polski
język wyłożone. |

Wypadałoby takźe wyrobić niektó-
re dla nauczycieli szkołek-parafi alnych
przywileje, któreby im stan ich zro-
biły cennieyszym.- "Teraz dla małey

 

(*) Dzieło to,za czulóm staraniem JW. Rektora Uniwersyte-.
tu Wileń. Małewskicgo, zostało w: spó! z elementarzema
dla szkół parafijslnych byłey konmisji cduk przedrue
kowane w znaczney hczbie exeyplarzy,dla łatwiey-
szego niemi: szkołek parafijalnych opatrzenia,.
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często wyznaczoney pensyi, albo upa-
dają w ochocie, albo bardzo trudno zna-
leżć zdatnych.  Proponowałbym uni-
wersytetowi wyrobienie, aby służba ich
liczyłasię za publiczną i do nagrody|
wespół z innymi torowala drogę. Nad.
to, ażeby powiększyć do tego stanu o-
chotników liczbę, a zatóm umnieyszyć
przez każdego wymaganą nagrodę, a
przez to ułatwić sposob pomnożenia
samychże szkolek, dobrze byłoby wyro-
bić, aby ich nauczyciele, jeśli są skaz-
kowi, póki się w obowiązku znaydują
i póki go dobrze sprawują, byli wolni
od rekruta i okładu poduszauego, a po
wysłużoney pewney lat liczbie, aby
mieli prawo być wiecznie od tych cię-
żarów co do osoby własney uwolnionymi.

Mało jest szkołek parafijalnych w gu-
bernii mińskiey, któreby miały wiele
uczaiów. Naylicznieyszą jest stolińska
Hrabiego Pocieja, w powiecie pińskim, bo
105 uczniów liczy. Po tey, mińska,
bobruyska, borysowska, budsławskai t.d.

Inne daleko mniey liczne, są nawet
takie, co ledwo kilku uczniów mieszczą.
W ogule liczba uczniów w całey gu-
bernii , co tym sposobem początkową
instrukcyą przyymują, jest nader niała,
bo ledwo dochodzi 600. 'Tu dołączam
wyszczegulnienie liczby uczniów w szko-
łach parafijalnych w ciągu r. 1819, jaką
podczas wizyty znalązłem.

w Powiecie Mińskim.  Minsk . . . . uczniów az: 3
Raków . ; — — 8
Wołma : — — 5) 119.
Iwieniec . - — — 10
Koydanów : . — — s)

w Powiecie Mozyrskim.
„Kimbarowka . uczniów 10 1

ł

Ostrohladowicze

„Budsław

w Powiecie Rzeczyckim.

Rzeczyca. uczniów g
5ja4.

+

w Powiecie Ihumeńskim.

Uzda „ uczniów 8
Jmiowiożę. | s = => $a) bo,

Bożyn . . . © mę kd 1O

R

w Powiecie. Wileyskim.
+.”uczniów 18

9Miadzioł .
-

. ta — |»
w Powiecie Słuckim.

<

uczniówNiedzwiedzice 2)
LAChOWICZE + -. ; o —a 5
Cimkowicze . « — — 55) 75.

_Kopyl. |. —— 28
NANO 1 ogoK 7. a we Lół

w Powiecie Pińskim. j

Stolin . uczniów 105
Osowa . « « . — —, a$jie6
Horodyszcze . -. —— 8

w Powiecie Bobruyskim.

Bobruysk . . . uczniów 44 55
Hłusk (pensya) . — — R ?

w Powiecie Borysowskim:

Borysów . . . uczniów 52
Chotajewicze . ——  7)382.
Dokszyce „. . «49m — 25

w Dziśnieńskim, chociaż nie odebra-
łem urzędowey wiadomości, atoli licz.

re
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"ba uczniów

 

 

wyższą nad 50.

Ogużł ;

Miński . . . . powiat 119)
Słucki . . . « —— 58
Piński . +, —— 126]
Mozyrski . . . ——— 10)
Rzeczycki . . . —— 14
Wileyski . -. . —— %
Borysowski.  —— 82
Ihumeński . . . ——* o)
Bobruyski . « « —— 55)
Dziśnieński. -. « ——  50|

Z tey liczby uczniów, ominąwszy
szkołę stolińską w powiecie pińskim,
bardzo mało jest ze stanu włościańskie-
go, i ledwotakich we wszystkich szko-
łach gubernii mińskiey można naliczyć
150. Aże oguł ludności chłopskiey wy-
nosi męzkiey płci dusz. zgórą 500,000,
więc ledwo na 2,000 włościan jeden
z nich początki nauk bierze. Jeśli zaś
od liczby włościan w gubernii miń.
„skiey, po szkołach parafijalnych uczą-|
cych się, odtrącimy szkołę stolińską, po-
zostałość uczniów 50, na g powiatów

rozdzielona, pokaże, iż ledwo z 5,000

włościan, jeden może mieć zręczność
uczenia się początkowych nauk. "Taka
proporcya pokazuje na oko, jak jeszcze

wiele pozostaje do zrobienia w zamia-

rze oświecenia włościan gubernii miń-|
>skiey.

Przyczyny tak małey liczby uczniów.
i dotyla niestosowney ani do ludno-
ści, ani nawet do ilości szkołek parafi-
jalnych, ile dostrzedz mogłem, są na-
stępujące: 1) niezupełae uorganizowanie
szkołek parafijalaych , niemających je-
szcze ani stałych prawideł, ani przepi-

nie jest, jak słyszałem, sów, tak co do nauk, jako i co- do cza-
|su uczenia lub nauczycieli, jak to wy-
Żey wyszczególniłem: 2) rzadkie ich od=
(wiedzanie, i prawie żadne. We wszy<
'stkich bowiem szkołach parafijalnych
„gdzie tylko byłem, dowiedziałem się
[wszędzie prawie , że nikt ich do mojey
| wizyty nie odwiedzał. Stąd brak sposo-
bności dowiedzenia się o uchybieniach

i: przeszkodach, aby im łatwo zaradzić
można było. 8) Dowolnie ustanowione
' przez nauczyciel niektórych od uczniów
jopłaty, często nader daleko i nad mo-
Żność posunione. I tak, w niektó-
wych szkołach , jako to, w borysow=
skiey, rzeczyckiey, koydanowskiey i t. d.
znalazłem, że wymagano od ucznia za-
płaty po r. s.. 6 na rok szkolny, docze=
|go łącząc wydatek na xiążki, papier,
pióra, atrament, stół, mieszkanie i t.d.
zbyt wielką wynosi dla ubogich rodzi-
ców sumunę. 4) Używanie kar cielesnych
1 zagrube w niektórych mieyscach ob.
(ehodzenie się: to zaś, jeśli wszędzie po
'szkołach nawet wyższych jest szkodli.
we, w parafijalnych bywa nayszkodli-
'wszćm: albowiem pożytek z nauki gdy
|jeszcze nie przez. wszystkich rodziców,
„mi dzieci jest pojęty. przeto surowość

nader prędko ich odstręcza: doświad.
czenie za$uczy, iżzgoła nie jest potrze-
,bna i że przy łagodności mietylko prę-
'dzey rozwija się umysł dziecmny, ale
1awet i porządek w szkole utrzymać

się daje. 5) Zajęcie się nauczycieła in-
nyra obowiązkiem, często nawet słauż-
bą, która jest powodem, że nie będąc
„panem swego czasu, obowiązek nanczy-
cielski ma za pośledni, i jemu tylko zby-

wający od innych zatrudnień czas po-
święca. -

Owoż są pr zeszkody i uchybiemia na
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które mojóm zdaniem władza edukacyy-|
na obrócić swoję uwagę powinna , jeśli
zechce ze szkół parafijalnych widzieć | !

"opactwa 5. krzyzkiego pod Nieświeżem.tyle pożytku, ile słusznie po tych za-

kładach domagać się można.
wane są po szkołach powiatowych klas-

sy wstępne czyli początkowe, stąd więk-

szy powod uczniom uczęszczania do szkoł

parafijalnych.

szkoły przyjęty nie będzie bez świade-

ctwa szkoły jakiey parafijałney, z od-
bytey nauki lub złożonegoprzed tąo- |
statnią szkołą examinu, tedy szkoły te

nabrałyby w oczach wszystkich więk-|
'szey powagi i znaczenia, atćm samćm
liczba uczniów  powiększyłaby się „i u-

czniowie bogatsi łącząc się z uboższymi,

wpojoneby mieli doświadczeniem te wy-

obrażenia, które czynią człowieka za-

enym z osobistey zasługi, a które unas

upowszechniać, zwłaszcza w kłlassie do-

statnieyszey, koniecznie dla szczęścia |
kraju wypada.......

o Konwiktach dlaubogich uczniów.

W spisaniu zakładów edukacyynych, |.
podanych mi do wizyty w gubernii
mińskiey, miałem następne wyszcze-
gulnione konwikta:

w Powiecie Dziśnieńskim.
1). Konwikt XX. Karmelitów głę-

bockich na 10 uczniów, utrzymywany
przy szkole berezweckiey XX. Bazy-
lianów. kB

2). Konwikt przy kollegium łużec-
Kiem XX. Pijarów.

w' Powiecie Słuckim:

5). Konwikt u XX. Bernardynów
nieświezkich.

Pokaso- |

Jeśliby jeszcze dodano|

to zalecenie, że nikt do powiatowey |

4) Konwikt u XX. Dominikanów,
"w Nieświeżu.

5). Konwikt u XX. Benedyktynów

*6). Konwikt funduszowy przy zgro-
mądzeniu ewangelickićm w Słucku.

E
Z
E

w Powiecie Pińskim:

7). Konwikt na 12 ubogich szlachty
od Wiszniowieckiegoprzy kollegium lu-
bieszowskićm XX. Pijarów ufundowany.

8). Konwikt z funduszu Kurzenie-
ckiego na 5 uczniów tamże.

g) Konwikt z fuuduszu Czetwer-
tyńskiego tamże. |

10). Konwikt u XX.

nów w Pińsku.
11). Konwikt u XX. Dominikanów

w Pińsku.

Franciszka=

12) Konwikt u XX. Kommunistiów”
w Pinsku

w Powiecie Ihumeńskim;

135) W instrukcyi szczególney był
wyrażony fundusz Moniuszki, starosty
plutelskiego przy szkole ladańskicy na
2 uczniów ubogich.
"W ogule zatćm, w całey gubernii

mińskiey konwiktów 15.  Szczegulne
opisanie tych zakładów w raporcie mo-
im ogulnym umieściłem i podałem uni-
wersytetowi. "Fam pokazałem, że pra-
wdziwych konwiktów, do którychby wy-

dukacyą młodzi ubogiey były przezna=

trzy w Łubieszowie z funduszów Wi.

szniowieckiego , Kurzenieckiego i Czea 'twertyńskiego, czwarty słucki od sy-

a

ę

|rażnie obowiązane były zgromadzenia
duchowne „, oraz któreby wprost na e-

czone;jest tylko sześć, to: jest: głębocki,.
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nodu ewangelickiego utrzymywany 1
szósty Moniuszki w Ladach.  Pozosta-
łe siedm, mniey może słusznie nazwi.
sko konwiktów dostały. Są bowiem
tylko skutkiem chwałebney gorliwości
zgromadzeń duchownych, które potrze-
bując chłopców do różnych posług, wy-
bierają do tego. ubogą młodzież i im
początki nauk wskazują. Awyczay ten
powszechnie prawie po wszystkich kla-
sztorach praktykuje się, i to jest jedną
z przysług, jaką krajowi duchowne zgro-|
madzenia przynoszą. Wiele tym spo-
sobem młodych osób, bierze wychowa.

nie początkowę kosztem klasztorów,
niektórzy nawet mają sobie ułatwione

chodzenie i do wyższych klas szkół po-
wiatowych, a udając się potóćm na świat
powiększają liczbę pożytecznych krajo.
wi osób (*). | |
Wkonwiktach funduszowych, nie mo-

żna zasięgnąć wiadomości zgoła zadney,
wiele ich utrzymanie kosztuje zgroma-
dzeniu duchownemu, a zatćm do ila opa-
trzone są ichpotrzeby podług funduszu, i
jak spełriona jest wola fundatorów. W je-
dnym tylko konwikcie Moniuszki przy.
szkole ladańskiey, przez XX. Bazylianów
utrzymywanym, znalazłem wprowadzo-
rryzwyczay porządnego zapisywaniawy-
datków na uczniów. Jednakże bywają
niektóre fundusze wprost i całkiem na

 

(*) Tym sposobem mnóstwo ubogich brało niegdyś pier-
wsze wychowanie w licznych jezuickich klasztorach.
Konwikta takowe nosiły nazwisko Burs. Niektóre z tich
były funduszami objęte, i doich utrzymywania z wo-
l fundatorów jezmici byli obowiązani. Za zabraniem
p kassacie tego zakonu dóbr ma skarb edukacyyny,
ursy te upadły. Dochody z majątków poszły tylko

na szkoły, a konwikta ubogich uczniów, chociaż po
części funduszami objęte, przestały exystować z wieł--
ką szkodą ubogiey. młodzi i przeciw fundatorów woli
Życzyćby wypadało,abygten zwyczay dobroczynny,mógł
być wskrzeszony, i aby skarb edukacyyny. część docho-
dów,.od potrzebnych na utrzymanie szkoł nakładów po-
zostałą, poświęcił na ciągłe utrzymywanie zoziako
nalney ubogich uczniów liczby.

 

takowy cel przeznaczone. I tak w Lubie-
szowie jest suimma od Kurzenieckiego
odkażana, jedynie na utrzymanie pię-
ciu uczniów. "Tamże Czetwertyńskiego
56,000 zostawionych dla -kollegium na
ytrzymanie jednego ucznia ubogiego.
Daje się słyszeć, że w funduszu głęboc-
kiego klasztoru XX. Karmelitów, wło-
żony jest obowiązek utrzymywania pe-
wney liczby ubogich uczniów, i na nich
wykładania co rok pewney summy. Ko-
niecznie więc potrzeba, aby zobowią-
zane były wszystkie zgromadzenia, u-
trzymujące konwiktorów funduszowych,
do utrzymywania xiąg sznurowych, dla
zapisywania expensów łożonych co rok
nautrzymywanie ubogich uczniów.

Prócz tego, przyymowanie takich
uczniów powinnoby mieć przepisane
prawidła £ aby nie był upowszechniony
zwyczay,gdzie niegdzie praktykujący się,
że nieprawdziwie ubodzy na tych kon-
wiktach bywają utrzymywani. Czasem
bowiem rodzice, chociaż mogą dadź wy-
chowanie dzieciom swoim i niektórym
z nich dają, drugich jednak, za po-
mocą związków, jakie z osobami
zgromadzenia konwikt utrzymującego
mają, w konwikcie funduszowym mie-
szczą. "Tym sposobem zabierają miey-
sce prawdziwie ubogich, którzy bez po-

dobnych zwiążków iprotekcyi , nie mo-
|gą dostąpić do osiągnienia przeznaczo-
nego dla nich dobrodzieystwa.
W. niektórych konwiktach, ucznio-

wie niedLali ipo kilka lat w jedney klas-
sie siedzący, ciągle kosztem funduszu u-

trzymywani bywają. ''DTamują zatćm
przystęp zdatnieyszym. Rozumiem więc,
że dla zachęceniakonwiktorów do korzy-
stania z dobrodzieystwa fundatorów, wy-

| padaloby obostrzyć, że ciągła niedbałość
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inieokazywany w naukach postęp,cią-
gnie za sobą oddalenie. Przeciwnie zaś
i to się zdarza, że inni uczniowie cho-

ciaż bardzo zdatni, i nader pomyślny
w naukach postęp robią, nie mają do-
zw olonego na funduszu nauk dokończe-

nia, i dochodząc do mniey lub więcey

wysokiey klassy, nie odbywszy zupełne.

go nauk obiegu, bez żadney przyczyny

i dowolnie oddaleni bywają, a to dla

tego, aby otworzyć mieysce innym, któ-

rym szczęście pozwoliło pozyskać w zgro--

madzeniu, konwikt utrzymującćm pro-

fgekcyą. Czasem konwiktorowie, cho-

ciaż z funduszu powinniby tylko nau-

kom się poświęcać, odrywani są do po-

sług różnych, a tićm samćm naprózno

czas trwonią 1 mało się sposobią. Te

głównieysze niedostatkiokazują potrze-

bę przepisania pewnych prawideł dla

konwiktów, w którćm uorganizowaniu

możnaby zapobiedz, aby dopiero wy-
tknięte nadużycia nie miały mieysca.

Te wszystkie konwikta, ufundowa-

ne przy szkołach powiatowych, poda-
ją zręczność uczniom czerpania w tych
zakładach instrukcyi wyższey nad po-
czątkową; a zatóm, co do nauk na-
leżą do szkół powiatowych itam się ta
materya odsyła.
do każdego z konwiktu dozorca domo-
wy, mieszkający razem z uczniami i
pilnujący ich w naukach:i. postępo-
waniu.

Prócz wymienionych wyżey kon-
 wiktów,znayduje się przy plebaniidok-
szyckiey fundusz niegdyś Kornelowskiey,
na dwóch ubogich uczniów. Summa
u Brzostowskich ma Mosarzu lokowa-!

na, poźniey zamitrężona, nakoniec
przez sąd exdywizorski na rozmaitego
gatunku i dobroci łokacyi, nader, jak

bodzy
zwoleńników znalazły.

Pospolicie dodany jest |

 

mi mówiono wysoko, otaxowaney, po-
mieszczona. Apellacya przeprowadziła

| całe dzieło do sądu głównego mińskiego.
Wdanie się władzy edukacyyney ubez-
pieczyłoby może całość funduszu edu-
kacyynego , który uszczerbku żadnego
ponosić nie powinien. i

> SSM naywiększą przyjemnością do-
strzedz się daje, że wielu obywateli swo-
im kosztem tu i owdzie przy szkołach
powiatowych, ubógich uczniów utrzy-
mują. I tak. w Mołodecznie Senatór
Ogiński utrzymuje ośmiu takich ucz-
niów, opatrując ich we wszystkie po-
sie. "W Pińsku były marsz. mozyr.
i kawaler Szczyt, dla pięciu uczniów
ułatwia sposobność chodzenia do szko=
ły powiatowey i potrzeby ich wszyst-.
kie zaiatwia. POCZ RoA ta, oby
była powszechniey szą! a tćm samćm u-

wsparcie, a nauki więcezby:

Są jeszcze niektóre fundusze, które
de rodzaju konwiktów czyli burs przy-
wołane być mnogą. Chcę mówić ofun-
duszach na muzykę. Anakomitsze. ja-
kie pode wizyty mojey napotkałem
w gubernii mińskiey, są w powiecie
pińskim w luubieszowie u XX. Pija-
rów, a w powiecie wileyskim w Bud-
dzwiu u XX. Bernardynów. Fundu-
sze te, jako na wychowanie młodzieży
ubogiey odkazane i przeznaczone na:
ćwiczenie wtak piękney i przyjemney
sztuce, która sama podaje sposob do
życia, nie podjednym względem tro-
skliwość władzy edukacvyvney interes.
sowaćby powinny. W Budsławiu mu-.
zyka exystue, i wola łundatorki Sko-
rulskicy, która na ten przedmiot czer.
ziłch A przeznaczyła , jest dopeł-
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niona: w Lubieszowie zaś od lat kil.

ku ustała. Jednakże w pierwiastko-
wym funduszu na kollegium, warunek
utrzymywania muzyki jest umieszczeny;
a chociaż poźniey część tego funduszu
Pijarom odebrano, jednak przez to mu-
zyka nie upadła, i XX. Pijarowie spra-
wiedliwie nie sądzili się być upoważnio-
nymi do zniesienia funduszem obwaro--
wanego ustanowienia. Naówczas bowiem |
gorliwość przełożonych i zgromadzenia,'
podawała im sposoby załatwienia wszeł..
kich trudności, wynikłych z umuiey-
szenia dochodów. Z tego ustanowie-

czniach muzyki, korzystali i w ogul--
ności uczniowie szkoły powiatowey
mieyscowey, bo zawsze mogli mieć zrę-
czność nauczyć się grać na jakim in.
strumencie. Niedawno cale, bo lat do-

piero kilka, jak ta muzyka skasowa-
na. lle powziąść mogłem wiadomości,
 zamyslała wtedy zwierzchność zgroma-'
dzenia, utrzymywąć, w mieyscu muzy-
ki, kilku ubogich uczniów na swoim ko-
szcie, jakoż utrzymywała ich pięciu.
Dziś żaden nie jest utrzymywany; wy-|
padazatćm przywrócić dawnieysze u-
sianowienie, jako ściśley woli fundato-
ra odpowiadające. Wezwanie władzy
'edukacyyney może stać się temu zgro-
madzeniu nowem do tak pożytecznego
dzieła zachęceniem, i wskrzesić zakład
nader pożyteczny....

 

OWEDOBROCZYNNEZAPROWADZENIEw MIE-

SCIE SŁUCKU W gubernii mińskiey.

 

PRoBoszcz słucki, X. Stanisław Ursyn
sZantyr, prałat i kawaler, naydując

plac blisko rynku w mieście, na któ.
rym stał niegdyś, acz bez. żadnego fun-
duszu, szpital dla ubogich katolickiey
religii, przez pożar spalony, uczynił
odezwę do słuckiego powiatu, w cza-
sie założenia domu nowego szpitala na
tćmże mieyscu, w następujących sło-
wach :

,„ Prześwietny powiecie słucki! Od
niepamiętnych lat cierpiąca ludzkość w sto-
iecznem twojem mieście, nie znaydowała
człowieka, któryby za nią do czułych serc
|obywatelskich przemówił, i otworzył im.

nia, oprócz szczegulnego pożytku wu- ten szlachetny zawod, który jest tobie
ulubiony, to jest , czynić dobrze, wspie--
rać i ratować nieszczęśliwych. Chlubne
Ło.Szczęście Opatrzność mnie raczyła prze-
znaczyć.  Upłynęły wieki: łzy biednych
dotykały was, wspaniali Panowie! ale
przez czyjeż ręce moglibyście je otrzeć?
gdzie przytulek był w Słucku nędznemu?
kto miał pieczę o nich? Dziś gdypierw
szy kamień poświęcony położyłem z wa-
mi na osnowę, domu miłosierdzia, wy,

mię otaczaiąc licznem i znakomitćm gro-
nem, pełni czucia litości i dobroci, 'wzro-

| siliście oczy ku temu, który miłość lu-
dzi za cechę chrześcijanina naznaczył,
a dłonie otworzyliście nawysypanie hoy-
nego wsparcia dla nieszczęśliwych, co się
ich tu mieścić może.  dIrzeba jednakże
przy religiynym obrzędzie wyrzec, iż mia-
sto wasze kryje „mnóstwo nędzy, któ-
re czeka jeszcze łask dobroczynności.

| W dwuch poprzednich latach, przykład
móy, gdym zakładał dwie zchożki dla
młodzieży, to jest gdym pierwszy obo-
wiązek miłosierdzia, oświecenia nieumie-

jętnych wykonywat, zapalił was do na-.
śladowania, tak dalece, iż za pierwszą
„edezwą mą, doserca twego zacny po- 
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plicą w nim umieszczóną, gdzie mowa.wiecie, trafił, i został wysłuchanymprzy
stosowna do odbywającego się obrzędufundowaniu szkoły żeńskiey pod dozo-

rem WW. Maryawitek do Słucka nie.| była wzruszającą, równie dla dobro-.
dawno sprowadzonych , albowiem hoyne czynnych jakoi odbierających przytu-
zasilenie wzniosło w kilka miesięcy skoń-| łek w nieszczęściu. Muzyka półkowa,
czony, piękny dla nich klasztor, a kościoł„cechy mieyskie, i obiad na 72 ubo-
przy nim $. Ducha nowey nabył z łask gich od proboszcza dany, uświetniły
twoich świetności. Teraz znowu podno-| to pobożne i wspaniałe nabożeństwo;
szę głos, i mówiąc o innych miłosier- | przy końcu którego przeczytany był
dzia czynach, jestem pewien, że xięga,| statut (*) dla tego domu, i natychmiast
"z którą do ciebie, zacne urodzeniem i nietylko funduszowych ubogich bractwa
cnotą celujące demy, przystąpię, napeł.| |ś. Anny, lecz i wiela inny<h wprowa-
niona zostanie darami dobroczynności. „dzenie nastąpiło. Rozczulone zgroma.
Znakomity powiecie słucki, jesteś czułym /dzenie, hoyną jałmużną obdarzyło w tym
na cierpienia ludzkości! iey imieniem1 w następnym dńłu zadusznym, ubó-
żebrzę twego zasiłku, abym był w stanie| stwo.  Wielbiońo wszędzie założycie
doprowadzić do końca budowę domu mi. | lów łaski, i Słuck cały brzmiał modła-
łosierdzia, aż utrzymanie biednym | mi nieszczęśliwych, mających już przy-
obmysślić. O gdybym bez uczęstnictwa|| tułek dla siebie i czekających więk-

  

tego , był w sposobności wszystko wyko-
nać w tymprzedmiocie iak nałeży! — Opa.
trzność wie, jak, i wiele komu udzielać.

dobie dała obfitosć i postawiła w mo-
źności wiele dobrego sprawić na ratu-
nek nieszczęśliwych. Spiesz się ku pomo-
cy bliźnich! Bóg dotrzyma obietnic da-
nych litościwym. Oto jest xięga kol-
lekty. ;, |

"Pa xięga z rąk do rąk pierwszey dy-
stynkcyi dam przechodząc, nie zawiodła
nadziei. W przeciągu roku stanął dom
o ocoCa w Słucku , dość obszerny,
wspaniały i wygodny. Summa zebra-
na ze składek ledwo co nie wystarczyła
na cały wydatek tey ogromney budo-
wy. Należało zatćm uświetnić to do-
kończenie nowym obchodem publicznym
tł religiynym.
oku 1819 d.2 listopada, przy licz

"nie zgromadzonóćm obywatelstwie, i
tlumie pospólstwa, solennie został dom |
miłosierdzia poświęcony, wespół z ka-

Dzieje Dobrocz, rok 1820. kwiecień.

 

szego jeszcze wsparcia i pomocy z ręki
dobroczynney litościwego powiatu.

Proboszcz przystępując do wykona
nia włożonych statutem domu tego o-
bowiązków, 17 xiążek dla kollekty roz-
dzielił między damy pierwszey dystynk-
cyi, z takim się do nich poszczegulnie
odzywając wyrazem:

Do JW.JPani N. odezwa z domu miło-
sierdzia słuckiego. W stołecznem tutey-
szego pttu mieście Słucku, zbudowany zo-
stał ze składek miłosiernych dom wspo-
mniony (jak o tóm godzi się czytać w gag
zecie Kuryera Lit. N. 159) który na wzor.
mnogich towarzystw dobroczynności,
w innych miastach osnowanych, ma już
swe ustawy czasowe , i rząd złożony
z protektorów, mianowicie JWY W. mar-
szałka, horodniczego , zastępcy dzie-
dziczki i niżey podpisanego. Fundusz
tego zakładu epiera się między innemi
  (*) Niżey pod tytułem dom miłosierdzia,

5
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na jałmużnie dobroczynnych obywate- 5. — Korsakowa marszałk.?

lów, do zbierania którey użyte są pełne za Sluczą. $

religii, cnoty i litości, znakomite w po- 6. — Rajecka szambelano-ł
b > zza slucka,

wiecie po parafijach damy. Między ta- wa, przed Słuckićm. ;

kiemi upatrując JW. WYM. Panią do-| 7. — Dublańska pułkow. ar-$

brodzikę, biorę śmiałość imieniem do- tyler. w Urzeczu. p

mu miłosierdzia wezwać do takowego| 8. — Meytanowa kapitano-Śacaka kop

zbioru, i na ten koniec przyłączam nu- "wa ww. polskich. | ska.

męerowaną xięgę, z prośbą, aby kolle-| g. — Odyńcowa pisarzowa. RBro-

kta w pieniędzach, produktach i rze-|10: — Woynilłowiczowa by-t. og, sko.

czach zebrana, co kwartał odsyłaną by- ła marsz. słucka. wiska.

ła na ręce podpisanego , który z ode- |11. — Ńiężna Madziwillowa

brania w tey xiędze zapisze kwita-| ordyn. klecka. Sparafija klecka.

cyą, a w końcu roku da z niey spra-| 12. — Czarnocka podstolina.

wę publiczności. Spodziewać się przy- 159. — Hrabini Czapska pół.-|parafija _nie-

stoi, że tego poświęcenia się dla cier- - kownikowa. ł tyiesgik,

piącey ludzkości, przez się lub dobraną 14. — Kobylińska prezyden.*|parafija lucko-

zachą osobę przedsięwziętego, nie ra- graniczna. wieka.

czysz JW. WM. Pani dobrodzika dla |15. — Chruskeżćwska POTU-|parzfija nie-

biednych odmówić. '[o przyłożenie się cznik. ww. polskich św.

imie jey poda w poźną potomność , a|16. — Magnuszewska=|oaeR

dziś sprawi ukontentowanie, jakiego sa- graniczna. * ł z,

me tylko cnotliwe dusze, czyniące mi-| 17. — W/annowska rektoro-"parafia ZE

łosierdzie, kosztować mogą. Dan w Słu- wa szkoł słuckich. gelicka,

ekim domie miłosierdzia,wdzień poświę-|18. — Damaszkiewiczowa ; |parafie greko-

eenia jego, 2 listopada 181g roku. Pod:

pis, Protektor domu słucki Proboszcz X.

Stanisław Ursyn s Zantyr.

Poczet dam, które przyjęły numerowa- |

ne xięgi.

1, Pani Niepokoyczycka mar-) R
szał. ptu słuckiego. Bor

s, —— Baronowa Staell horo-j
daiczyna. ł

5, — CzeczeńskaBPaĆ=:
ań. lit. pułku. iżms,

4, _— Tomaszewska podzicał
| (1 komisarzowa., ś

rossyyskie.Zakrzewska, dokt.

Niemniey uskuteczniając tegoż sta-

tutu przepis, odniosł się proboszcz do

JW. Zaleskiego prokuratora przez nastę-
pujące pismo:

„Słodką na mnie włożono powin-

ność PO no zą cierpiącą ludzko-

ścią do JWY. Pana, jako reprezentanta

opieki dziedziczki miasta Słucka.  Do-

pełniam tego z pewną nadzieją otrzy-

mania skutku przełożeń. ldąc za przy-

kładem mnogich towarzystw dobroczyne

ności, w wielu miastach exystujących,
wspaniały powiat słucki przyjąć raczył

moję propozycyą uformowania i tu po- dobnego, które nim się zloży, zbudo-
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wany został od niego dom miłosierdzia,
i ten miałem szczęście na dniu 2 list., po-
swięcić, i publikować kodex, czyli usta-
wę mającą być jego prawidiem i urzą.
dzenia dalszego źródłem. Paragraf 6 i
14 daje powod przedstawienia JWW. Pa.
nu w kopii tego statutu, który nad
spodziew anie w wielu częściach skutko-
wać zaczyna. Pierwszey dy stynkeyi da-
my, z przepisu paragrafu 8, nie odmó-
wiły przyjęcia xiąg sznurowych do kol.
lekty, na moje wezwanie, które w kopii
przyłączam, z rejestrem imion tych zna.
komitych fundatorek czułych na wspar
cie nieszczęśliwych. Już 12 ubogich po-
mieściło się inalazlo w tym domu wszel-
kie opatrzenie. "W tych dniach infir-
marium będzie przywiedzione do po-
rządku. Slowem, nadzwyczayny po-
spiech, dobroczynne ołiary sprawują
w tym zakładzie, który utworzony

w mieście dziedzicznćm pod opieką re-
prezentowaną w osobie JW. Pana zo-
stającćm, naybliżey powinien jego in-
teresować. Wszelkie miłosierne za.
prowadzenia są protegowane od rzą-
du przez wysokiego naczelnika, który
będzie uwiadomiony o takićm zaprowa.
dzeniu słuckićm w celu zyskania nay
wyższey approbacyi. Kooperacya zastęp-
ców właścicielki jest prawem nakazana:
a zwłaszcza, iż w tćm mieście exysto-
wał szpital w rewolucyi zniszczony,a
od jey ś.p. oyca i przodków utrzymy-
wany, a drugi, w pożarze spałony, ko-
sztem tychżebył zbudowany i wspię-
rany. Niejest rzeczą moją przekładać
rzeczoney władzy tych praw, jakie cier-
piąca ludzkość ma do pomocy od opie_|1
ki Xiężniczki, ani ten cel mojey do
JW. Pana odezwy. Onasię ogranicza
gorliwością pomnożenia funduszu dla nie-

 

szczęśliwych. Wszelakoż opieka, a w jey
imieniu JW. Pan, może, owszem po-
winien przyjąć tytuł czynnego iświad-
czącego łaski protektora tego domu mi-
iosierdzia. A przytćm godzi się weyść
w to, do czego dziedziczka, z poprze-
dniczych prawi zwyczajów i z ogulne-
go postanowienia państwa, oraz, po-

wszechney akceptacyi, obowiązującey
właścicielów do pomocy nieszczęśliw yna
w swych dobrach, jest powinną. A
zatćm dać raczy JW. Pan, jakoz czu-
łości setca i litościwego nad nędzą ludz-
ką ubolewania znakomity, a pelen cno-
ty miłosierdzia, przyzwoite rozkazy;
w oczekiwaniu których i na to pismo
rezolucyi, mam honor zostawać z po-
ważeniem i t. d. 16 listopada 181gr.”

"Tymczasem dom miłosierdzia ubvo-
gimi i chorymi jest napełniony; a po-
mnażającesię codziennie dobroczynne
ofiary, i nadzieja coraz nowych źródeł,
dały powod, iż tenże proboszcz,z dru-
gimi spółprotektorami tego dcmu, ma-
ją postanowienie otworzyć towarzystwo
miłosierdzia, i w tym celu czyni się
projekt do organizacyi całego tego za.
prowadzenia, któremu zapewne Bozka
Opatrzność nie odmówi litościwego blo-
gosławieństwa.

 

Dom MIŁOSIERDZIA DLA CIERPIĄCEY L UDZ
KOSCI w ubogich i chorych a819 r
zbudowany i poświęcony 2 listopada
w Słucku. :
 

I. Opisanie domu.

„. Dom o dwu piątrach stanął kosztem
dobroczynnych składek, i pomocą
mieyscowego proboszcza, na placu
funduszowym bractwa 5. Anny, któ-

3* ć :
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rego ubodzy za to, tam się po-|
mieszczą. E

2. Mieści w sobie: kaplicę, pokoje dla
ubogich i chorych,i potrzebne składy.
Jest opatrzony przyzwoicie,aby był
siepiyma. i wygodnym.

IL. ace utrzymania.

4. Dawny fundusz pod dozorem brac-
twa ś. Anny, będzie początkiem te-
go zakładu, z sustentacyą kilku ubo-
gich, którzy stosownie do dekretu
16 listopada 1816 władzy dyecez.,
pobierać mają pensyą na żywność i
opał, i będą mieszkać na pow
piętrze.

5. Słucki proboszcz submituje się dwu
ubogich, pod tytułem dziadów far-
skich, na swym trzymać koszcie,
którzy, chociażby przy kościele mieli
lokacyą, do tego się domu wcielają.

6. Wezwie ten dom, urząd prokurator-
ski do uczęstnictwa tey dobroczyn-
ności, ze strony dziedziczki, nie Ły-
lo z pobudek miłosierdzia, lecz i
sprawiedliwości obowiązującey odno-
wić dawny zwyczay wsparcia bie--
dnych, i utrzymania szpitalów, al-
bowiem spalony w pośledniey rewo-
lucyi lazaret, i szpital fundacyi JO.
X. Chorążego Radziwiłła, o tem|

, przekonywają.

7. Niektórych osob dobroczynny zwią-
- zek, tający swe imie w czynach

miłosierdzia, obowiązał się postawić
w tym domie kilka bezpłatnych łó-
żek dla chorych i ich swą składką
żywić, odziewać,doktora, lekarstwa|
i wszelkie wygody opatrzyć, przez
ealy czas ich choroby.

8. Znakomite w powięcie damy rączy-

  

ły rozdzielić xiążki sznurowe na
kollęktę po parafijach powiatu, i
z tego zebrane pieniądze, produkta
i rzeczy, jako to: płótno, odzież, obu-
wie, i t. d. odsyłać co kwartał.

g. Dobroczynne jawne i bezimienne
ofiary.

10. Abiór karbony wkościele jedney, a
drugiey przy domie przybitey.
Małe sklepiki mające się kosztem do-
mu wystawić dla jego dekoracyi ze-
"wnętrzney, przyniosą roczną na

rzecz domu arendę.
Spodziewać się godzi,iiż czyniący te-

stamenta nie zapomną zapisywać le-

gacyy natak zbawienny przedmiot.
15. Przy pogrzebach, exekutorowie te-

go obrzędu, równie jak przy exe-
kwijachiw dni zaduszne, niech nie o-

puszczają zwyczau dania jałmużny,
która do tego domu nayprzyzwoi-
ciey może się odesłać.

11.

12.

III. Rząd domu.

14. JWW. marszałek , jako opiekun
z prawa sierot i ubogich, horodni-
czy jako gospodarz rządowy. w mie-
ście, reprezentant dziedziczki od pro-
kuratoryi delegowany jako właści-
cielki Słucka plenipotent, i proboszcz
mieyscowy jąko z powołania oyciec
nieszczęśliwych, wezmą na siebie ty=
tuł protektorów. Ostatni jak gorli-
wie rozpoczął osnowę tego zakładu,
tak nie omieszka nadal mieć szczegul-
ny wpływ, I opiekę domu i w nim
pomieszczonych, nim się rząd sta-
ły protektorów uformuje, albo się
Towarzystwo: miłosierdzia, podobne
innym dobroczynności, jak się spo-
dziewać godzi, w Słucku utwierdzi.



15.

16,

17.

18.

19.

20.

21.
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X. promotor i altarysta bractwa 5.
Anny, będzie utrzymywał rejestra
sznurowe, czynił porządek między
ubogimi , nabożeństwo w sobotę od-
prawiać i będzie nad biednymi prze-
łożonym. Nakoniec co miesiąc ma
dać rachunek proboszczowi, aten.
go konnotować i dwakroć na rok
w dzień Bożego Ciała i wszystkich
świętych, współprotektoróm, a z ni-|
mi publiczności, referować.
Dla dozoru i posługi chorym, bę-

dą wezwane Maryawitki słuckie, któ-
re biorą na siebie obowiązek służyć,
pilnować i starać się 0 wygodę cho-
rych, oraz cale wnętrzne gospodar-
stwo utrzymywać: słowem,

tóm wszystkićm zawiadować, pod|.
przewodnictwem starszey klasztoru
ś. ucha. s

Między niewiastami jedna, a nad
nią zakonnica, a między inężczyzna-
imi senior ubogi a nad nim X. pro-
motor, będzie rządcą: nad wszystkie-
mi zaś proboszczirząd protektorów.

IV. Przyjęcie ubogich.

Ubogich ś. Anny kompletnych 5,X.
promotor z bractwem wedle reguł
przyymują i oddalają.
Innych sam proboszcz, nim nastąpi
pewne rozrządzenie.
Żaden ubogi nie może w mieście że-|

brzeć, ale się od policyi odsyła do
domu miłosierdzia, który o nim bę-
dzie miał staranie.
Pijaństwem, rozpustą, i próżnowa-
niem bawiący się lub czyniący kłó-
tnie, póki się nie poprawi, mieysca
w tym domu nie naydzie.

eo się |.
tylko ściąga do funduszu chorych,

 

ANae

22.

24.

25,

20.

28.

„godę i posługę.

Każdey chrześcijańskiey religii, a
praeferibiliter katolickiey,ma prawo
prosić o przyjęcie do tego domu,
byleby istotnie był biednym.
Skoro protektorowie lub dobro-

czynne osoby ubogiemu sposob do ży-
cia, służbę lub pracę; mogącą go wy-
żywić obmyślą, odprawuje się na-
tychmiast, aby drugi mieysce jego
zastąpił.

BN... © chorych.

Chorych mających się w tym domu
lokować, wybor czynić i przyymo= -
wać, mogącitylko, którzy ten fun-
dusz obmyślają. Wszakże ze stro-
ny domu i zakonnic, niektóre się
kondycye stanowią a mianowicie.
Zaden w chorobie weneryczney lub
zaraźliwey nie może się tu pomie-
ścić. Ioktora więc otem świadec-
two, i assygnacyą od delegowaney
osoby od fundatorów ma przynieść,
kto chce naleść kompletne łóżko, wy-

+

Jeśli doktor ofiarujący się na bez- .
płatne leczenie biednych, osądzi, iż
chory jest niewyleczony (ircurabi-
lis), taki z infirmarium przenosi się
do ubogich, jeśli sposobu do życia
skąd inąd nie ma, i chce się kon-
tentować sustentacyą , jaką ubodzy
"wtym domu mają, nie zaymując
tym mieysca, których doktorowie ra-
tować zdołają.
Z chorymi tak w tym domu będą

się obchodzić, tak ich strzedz, i po-
magać, jak się dzieje w porządnych
szpitalach.
Nad komplet, który oznaczony od

tajemney dobroczyńcow ręki, jeśli
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będzie wolne mieysce, mogą Marya-
witki przyjąć za cenę umówioną cho-
rego, albowiem do nich gospodar-
stwo należy: jeśli przez to fundu-
szowym wygoda uszczuplonąnie bę-
dzie. |lDelegowana osoba, o wszy:
stko, cosię tycze chorych, z niemi
się układa, wspomaga i rozlicza.

VI Porządek w domu.

29. Do izby RZE ubodzy nie mają
chodzić. ,

50. Kazdy oddział ma swe zaDeWY 1 0-
patrzenie. <

51. Ranne i wieczorne nabożeństwo
w kaplicy razem wszyscy odprawu-
ją, a między nimi przodkują nazna.
cżeni od X. promotora.
W każdą sobotę rano msza ś. by-

wa: po obiedzie nauka religiyna lub
katechizm. Wszyscy, nawet cho-
rzy (za radą doktora) obecnymi być
powinni na tćm nabożeństwie, po
którćóm odprawią lub odśpiewają li-
„taniją za dobrodziejów.

35. X. promotor ma dostrzegać, aby
próżnowanie w tym domu mieysca
nie miało; stosowney więc do ka-
żdego ubogiego sily, i sposobności po-
stara się pracy, i wziętą nagrodę,
na jegoż odzienie,obuwie, lub wy-
Żywienie, naty miast obróci.

54. Występni, których poprawić nie
można, nieodwłócznic muszą być

rz
d2,

z domu wyprawieni, aby złym przy- |
kladem innych nie zgorszyli.

55. Ochędóztwo wszędzie i w każdym
oddziale, ma być zachowane, tak
wewnątrz, jako 1 zewnątrz domu,

a nawet na ulicy przed domem.
56. Siedzący na galeryi dla proszenia

jałmużny, u przechodzących lub prze-
-

|

  

57.

40.

jeżdżająsycch prosićjey mogą, ale u-
nikając wszelkiego dotąd praktyko-
wanego złorzeczeństwa.

Każdy pod utratą mieysca w do-
mu, powinien być ślepo posłusznym
wszystkim tym
będą wyznaczonymi.

Jeśli za lekkie winy, karać kogo

wypadnie, ta kara będzie zawarta
w lagodney pokucie; cięższego uka-

rania potrzebujący donosi się do

protektorów, a ci grzeszącego bez

poprawy do policy odsyłają.

VII. Rozkład funduszów.

Ubodzy mający przeznaczenie od

bractwa, nie póydą w podział in-

nych funduszów, lecz część produk-

tów imsię udzieli, gdy dom obfi-

ciey niemi będzie obdarzony. 'l'oż

samo ma się rozumieć o dziadach
farskich.

Zbiór kollekty i inne źródła do-

chodów, w artyk. 11 opisanych, ja-

ką złożą summę, taka się rozdzieli

'na trzy części: jedna odloży się na

41.

zapłacenie dlugu na fabrykę skoń-

czoną zaciągnionego, i dalsze jey

prowadzenie zewnątrz domu oraz
przybudowanie insze; druga na pen-

syą i żywność służących, zakonnic,
i t. d., oraz opal, trzecia nasusten-
cyą i wsparcie. ubogich.

Gdy jeszcze wiedzieć nie podobna
całey -massy rocznego dochodu, nie
należy oznaczać pewney ilości na
każdy artykul. Po przeyściu roku
ułoży się etat: i protektorowie ro-
zebrawszy projekt stosownie do zbio-
ru ułożony od proboszcza, aitwier-

*

!

przełożonym, którzy
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dzą, i publiczności donieść oraz w do-
mu uskutecznić jemuż poruczą.

45. 'Tym:czasem wszystko, co tylko

44,

45.

weydzie do domu ze wszystkich ro-
dzajów dochodu, będzie się wpisy-
wać w sznurowe rejestra i rozdzie-
lać wedle $ 41. Trzecią zaś czę-
ścią rozrządzi proboszcz na rzecz u-
bogich, a X. promotor zapisze roz-
dając, w xięgę rejestrową.

Dla łacnieyszeykalkulacyiii wiado-
mości, produkta i rzeczy ofiarowa-
ne domowi zapisywać się hędąwna-
turze z przyłączoną ceną, i takąż
rozdawane zostaną.

VII. Różne przestrogi.

Będzie leżał w kaplicy obok ra-
chunków na stole , kazdemu wolny
do czytania dzieńnik domu: do któ-
rego każdey soboty, kapłan dający
religiyną naukę, zapisze, co się w do-

mie działo przez cały zeszły tydzień,
kto przyjęty do niego, chory lub
ubogi ? jakich łat, kondycyt, stanu?
Kto z mich ubył i z jakiey przy-
czyny? Kto ten dom odwiedzał? ja-
kie czynił uwagi? jakie dał wspar-

* cie? Co się z pochwałą lub szkodą

46.

47.

domu stało? i t. d. "Fo wszystko
naykróciey się umieści w dzieńniku:
biorąc o tóm wiadomość, już od ża-
konnic, jaż od tego kto urząd odż-
wiernego w tym tygodniu będzie
sprawował.

inwentarz rzeczy tak teraz bę-
dących jak nadal przybyłych, Kadcie
porządnie utrzymany i strzeżony od
tego, korcu się to z ubogich poruczy,

Każda szkoda w domu, natych-  

48,

Bo.

51.

52.

miast ma być wynagrodzoną od te-
„go, kto jey stał się przyczyną.
Dom ma być od ulicy zamknięty.
Odźwierny na głos dzwonka, otwie-
ra przychodniówi i uprzeymie go
wita religiynym zwyczajem; pozwa-
la weyść lub odprawia, wedle zda-
nia przełożonych, którym o przyy=
ściu każdego donosi.
Każdy ubogi, chociażby w tym do-
mu dia niedostatku jeszcze mieysca,
nie mógł być pomieszczonym, ma
prawo na galeryi przy tym an
stawać, prosić jałmużny, i przyjąć
ją. "lego jednak przytułku nie do-
stąpi kto pod excepcyą $ 21 pod-
pada, lub kto był z domu oddalony.
Ostróżność z ogniem od przeznaczone-
gonato pilnóje się, który ma codzień
piece opatrzyć, kominycotydzień
z drugimi wytrzeć, i swiece co
wieczor w przeznączoney godzinie
pogasić.
fozporządzenie czasu na każdy od-
dział ułoży się, gdy dóm tem trwałe
urządzenie otrzyma.
Tym czasem wszystko to, co się

wyżey przepisało, nayściśley będzie
zachowano. Po roku lub i rychley
gdy okoliczności pozwolą, rząd te-
go domu milosierdzia, ustanowi no-
wy porządek, lub wsięknie w Towa-=
rzystwo, którego ustawy approba-
cyą, skądz prawanależy, wyjednać:
usiłują dobroczynni założycieie i pro-
tektorowie tegoż domu.

 

O TOWARZYSTIWACH OPIEKI WIĘZIEN.

(Ob. BE str. 145—160.)

Pomiędzy wielą przedsięwzięciami
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chrześcijańskiey miłości bliźniego, któ-
remi tak widocznie znamienują się nasze
czasy, bez wątpienia zwrócą na siebie
szczegulną uwagę przyjaciela rodzaju

„ludzkiego, ustanowione w niektórych
krajach towarzystwa, które przyjęły
na siebie pieczą , nie tylko o polepsze-
'nie stanu, utrzymywanych w więzie-
niach przestępców , ale i o moralne
ich poprawienie. 'Wrzeczy samey: im
maniey ci nieszczęśliwi, w stanie takim,
w jakim się znaydują, mogą jednać dla sie-
bie użalenia bliźnich, tym godnieysi są
politowania. Wyłączeni „ze społeczeń-
stwa ludzi,
wieni, bojaźń nawet niejaką wzbudza-
jący, odwracają od siebie im podobnych.
Lecz więcey jeszcze: stracili oni szacu*
nek samych siebie, i dla tego nie ma-
ją już za nieprzystoyność puszczać się
Ba wszelkie złe: widzą, iż nie mogą być
już w gorszym stanie: wzajemne ich
udzielaniesię między sobąi pożycie, bez
rozróżnienia z ludźmi mniey lub wię-
cey występnymi, przywodzi do zgubney
między nimi równości w obyczajach
i skłonnościach , i głos sumienia nigdy
się w nich nie odzywa, a nawet świa-
towa przystoyność, w powierzchowno-
Sei towarzyskiego pożycia zachowywa-
na, pogardzoną jest i zapomnianą mię-
dzy nimi. Wtak okropnym dla ludz-
kościstanie,zdaje się,że nie masz dła nich
religii: ostatnie jey iskierki, jeżeli je-
szcze tlały w sercu którego, gasną zu-
pełnie, przez zatwardziałość w cierpie-
niach i stłumienie trucizną wszelkiego
rodzaju występkui rozwiązłości. W. stra-
szliwóm tćm zborzyszczu złoczyństwa
i zatwardziałości, rzadko, albo nigdy
prawie nie daje się słyszeć głos wzno-
szącey się $okaćney modlitwy, albo

1 ciała:

wszelkiey ufności pozba-

 

czytania xiąg duchownych i nabożnych:
myśl wszystkich do tego naybardziey
natężona, jakby się ztych zewnętrzych
oswobodzić więzow: a nikt nie myśli
o wydobyciu duszy z więzów władzy sza-
tana, jego służby 1 wszystkich dzieł jego.

Wypuszczeni ztey szkoły zepsucia,
nayniewinnieysi z nich, niosą z sobą do
towarzystwa ludzi, ubóztwo, zgryzotę,
osłabienie przez próżnowanie sił duszy.

nieszczęśliwy nabytek dla to.
warzystwa, a smutny los dla samegoż
uwolnionego. |

Mniey lub więcey taki był stan
więzień we wszystkich krajach. Od.
dawna już z boleścią dostrzegali tego
czułe serca ludzi myślących, a chrze-
ścijańską ożywianych nauką. Około ro-
ku 1776, więzienia w Zjednoczonych
stanach amerykańskich, nie w lepszym
były stanie i panowały w nich rozmai-
te choroby, pomnażały się występki, a
rzadki był, coby z nich wypuszczony
gorszym nie wychodził. i

Ale duch miłości chrześcijańskiey
zwrócił promienie dobroczynnych usi-
łowań i na tych nieszczęśliwych. Kil-
ka dobroczynnych osób z mieszkańców
Pensylwanii, przeniknionych do głębi
duszy takim losem tych _biednych bliż-
nich swoich, złożyły [owarzystwo dla
zmnieyszenia nędzy w. więzieniach,
Wkrótce zamieniło się to w stałe pra-
wo,a za przykładem Filadelfii, poszły sta-
ny Nev-Yorgski, Virginii, Massachueset,
Wermont, Konnektykut, Nev-Jersey
1 Maryland. Od roku 1791,zamiast ka-

ry śmierci, na którą przedtóm w Pen-
sylwanii skazywano za każdy prawie
występek, zaczęto tam za wszystko,„prócz
zabóystwa, karać zamknięciem w wię-
zieniu na pewny czas, którego część
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Pewną uwięziony przepędzać był powi-
nien w zupełney samotności. Ta od-

miana i odmienione urządzenie we-
wnętrzne więzień, naypożądańszy wy-
dały skutek, który naypochlebnieysze
przewyższył nadzieje. Wszystko po-
źniey, w przeciągu więcey 26 lat, u.
sprawiedliwiło naydoskonaley śaRĆz
przyjaciół ludzkości, które w nich wzbu-

dziła miłość chrześcijańska. Pobożność

i dobre obyczaje wydało zaprowadzo-
ne w więzieniach czytanie xiąg ducho-
wnych, słuchanie mszy 5. i przestrze-
ganie ustanowionych prawideł porządku.

Z jakićmże słodkićm zadziwieniem,
obcy odwiedzając więzienia, na pierw-

szćm do nich weyściu , widzi tamnie.
zwyczayną wszędy czystość 1 ochędó-
stwo; przystoyność w obeyściu się wię-
źniów; spokoyność i szczerość, z jaką
chodzą około różnych robot i w ogul-
ności we wszystkićm naylepszy porzą-
dek. "Tak. mocno uderzające skutki no-
wego systematu, naywidoczniey się oka-
zują w zmnieyszeniu się chorob pomiędzy
niewolnikami. W. przeciągu czterech
lat przed zaprowadzeniem nowego te-
go urządzenia więzień, 104 wię-
zniów ucieklo; w poźnieyszych zaś czte-
rech leciech żaden nie pomyślał o u-
cieczce..

Rzeczywisty skutek pożytku ze
wnętrznego urządzenia nowym sposo-
bem więzień, naywidocznieysię wyświe-
ca przez zmnieyszenie się występku, i
„mnieyszą winę przestępców. Podług
zrobionego rachunku, we czterech la-
tach, od 1787 do 1791, wdawnym
systemacie więzień, różnego rodzaju
winowayców było729g; we czterech la_
tach potćm , podług nowego systematu

Przyod 17g1 do 1795 tylko 267.
Dzieje Dobrocz, rok 1820, kwiecień;

'

 

tćm wiedzieć nalóży, że w pierwszych
czterech latach do więzień osadzani by.
li niewolnicy z samey tylko Filadelfii
i jey obwodu; w poźnieyszych zaś
czterech latach, odsyłano tam wino-
wayców z całego stanu Pensylwanii.

Następująca tablica okaże rzeczy-
wiście stopień poprawy  obyczaów
przez nowe urządzenie więzień, przez
co iliczbawystępkow w kraju zmniey-
szać się i ciężkie występki rzadszemi
być zaczęły.

   

 

 

 

  

 

 
 

ROROCZSE __] Od początku | "Od czerwca
1787 do czer- M9z do marca

h wca 1791 w da-|1 wm
WJ 5 L P ki. wnyaoysyóyka:systezicciowię,|

cie więzień. zień. |

Zabóystwa rozmyślne. 9 o |
— nieumyślne. ZO 5

IRabunek p SR 37 „A
/Złodzieystwo z wyła-
maniem . . 77 16

Kradziez:- + „+ -« «s 374 165
Fałszerstw . ZEL 5 to
(Fabrykacyi . . 6 1
Występkow przeciw

| obowiązkom . . t 5
Nadużyć . . xa 1
Przechowywanie kra-
"dzieży jj + + x» 52 6

Kradzież koni . . "10 3:27
„Oszukaństw . .. 3 5
Dwóżeństwo . . « 1 o
,Gwałtownych  napa-
| dow dla zabóystwa. 6 o
Ukrywanie winoway-

| COSE wyżyć 1. 5 o
Domow rozpusty 10 2

Oguł 592 245  
Liczba winowayców , którzy się po-

wtórnie do więzienia dostali, w poró-
wnaniu czasu poprzedniczego z poźniey-
szym również jest uderzającą. z 5g2
występków, popełnionych w pierwszym
czteroletnim okresie, 546 było poepeł-
nionych przez 184ludzi; azatćm ze stu
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winowayców więcey 40 powtórnie do-
puściło się występku; w poźnieyszym
zaś okresie dwa zestu tylko powtórnie
do więzienia się dostali. Jednakże pro-
porcyata, zdaje się, że teraz znowu się
nieco powiększyła, tak, że za prawdzi-
wą liczbę można położyć pięć ze sta.

Następujące przykłady pokażą jak
dobroczynne "są skutki nowego syste-
matu w urządzeniu więzień.
W czasie panującey roku 1793 żół-

tey gorączki, bardzo trudno było zna-
'leźć kobiet do pilnowania chorych i
rnężczyzn do ich posługi w szpitalu Buć-
Hil.  Udano się do więzień: wystawiono
więżniora całe niebezpieczeństwo, mo-
gące ich spotkać przez zarażenie się tą
chorobą. Mimo to jednak z ochotą pod-
jęli się posługi. Przez cały czas tey stra-
szliwey choroby, nikt z nich nie pro-
sił o uwolnienie przed ustaniem tey
potrzeby. Jeden z winowayców, ska-
zany za rabunek na siedm lat więzie-
nia powiadał, iż zapoczynione przezeń
nieszczęścia ludziom, sądzi siebie bar-
dzo szczęśliwym , kiedy może choć tak
małą posługę uczynić za popełnione wy-
stępki: a jeżeli tylko godnym siebie widzi
tey ufności, tedy z radością naywiększą
do tey póydzie posługi. Poszedł więc do
szpitala, i przez cały czas nigdzie się
z niego nie oddalał. Sprawował się tak
chwalebnie, iż zwrócił na się uwagę
dozorców , i powierzony mu został o-
bowiązek kassyera i dozor nad wey-
ściem do szpitala, ażeby nie wpuszczać
ludzi niepotrzebnych , utrzymywać ze-
wnętrzny i wewnętrzny porządek do-
mu, i przestrzegać, ażeby ani przy-
noszono, ani wynoszono tego, co nie
należy. Płacono mu za jego pracę: a
wychodząc z więzienia na szczególną

 

 

zasłużył nagrodę: potćmsię ożenił z je-
dną z tamecznych oficyalistek. Drugi
winowayca, przekonany 0 rabunek,
wzięty był do więzienia dla przywoże-
nia z okolic miasta różney żywności,
z ofiar dobroczynnych pochodzącey, któ-
rey dający obawiali się sami nieść do
szpitala. Przez cały ten czas, koń,
wóz i żywność zupelnie była na jego
wierności: zupełną miał sposobność do
ucieczki: jednakże nieodważyłsię na
tak brzydki postępek, i zawsze regu-

larnie do więzienia powracał. Był wte-

dy jeszcze podobnyż przykład chwale-
bnego .postępku między kobićtami , o-

sadzonemi w więzieniu za różne wy-
stępki. Proszono ich o łóżka dla cho-
rych; natychmiast je oddały, a nawet
odzienia swego odstąpiły. Lecz w tym-
że czasie osadzeni za długi, zupełnie
odmówili ze swojey strony pomocy.

Zbrodniarz, do jedney bandy nale.

żący, która przez kilka lat, przed
zaprowadzeniem nowego systematu,wie -
le trwogi w okolicach Filadelfii naba-
wiała, otrzymawszy w końcu wol-

ność od dalszego zostawania w więzie-

niu, przyszedł do dozorcy i tak mó-

wił do niego: „Przyszedłem podzięko-

wać za łaski wasze, wyświadczone mi

w czasie mojego więzienia, a razem
wypełnić obowiązek, do którego czuję

się powinnym dla "Towarzystwa, nie

mogąc teraz innym sposobem jemu słu-

żyć. Wiadomo WPanu, jakie pier-
wiey były moje postępki i sposob my=

ślenia; słowa moje niewieleby mogły

mieć wiary, gdybym nie był teraz już

wolnym. Czyńcie tak daley, jak teraz

czynicie, a niebędzie u was ani ra-

bunków ani złodzieystwa. ,„Potćm szcze-

rze opowiadał dozorcy, jakiemi uczu-
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ciami rządzą się ludzie, którzysię na
taki sposob życia puścili, i jakie by.
wają unich widoki. Dostateczne prze-
konanie i niechybne wykonanie wyro-
ku, pozbawienie wszystkich roskosznych
uciech , przymuszona wstrzemięźliwość
we wszystkićm, porządek, praca, za..

trudnienia it. d., strasznieysze są nie-
równie od wszelkiey kary. Przy po-
żegnaniu obiecał, iż nigdy już nie przy-
czyni niespokoyności dla dozorców wię-
zienia. Przyrzeczenie to wypełnił nay-
ściśley.

O działaniach komitetu Dam w więzie-
niu IVewgate (*).

- Przed pięcią blizko laty Pani Fry (**)
poszła odwiedzić więzienie w Newgate.
Znalazła oddział więzienia, przeznaczo-
nego dla niewiast, w stanie, którego
niepodobna dać wyobrażenia. Było
w nićm około trzechset niewiast: nie-
które examinowane jeszcze nie były: a
niektóre skazane już na zesłanie lub
na śmierć. Wszystkie mieściły się we
dwóch izbach i dwóch izdebkach. Oko-
ło stu dwudziestu spało ich w jedney
izbie na gołey ziemi, nawet bez pode-
słania słomy: bardzo wiele było .pra-
wie nagich. Widziała je pijące gorzał-
kę bez żadnego wstydu: a nayokropniey-
sze złorzeczenia i łajania ustawicznie
się słyszeć dawały. Wszedzie nayodra-
źliwszę nieochędóztwo, smród niezno-
śny. Nikt nie śmiał weyśdźz do tego
więzienia, nawet sam rządca, który ją
ostrzegał, ażeby nie brała z sobą ze-
 

(*) Więcey nieco szczegułow o początku tego zo jary
znaydujesię w Dzieńniku wilenskim r. 1819, T.
str. 460—480.

(**) Wymawiasię Fraj (R).  

garka, boby mogła go utracić między
temi natrętnemi i zatwardziałeimi zbro-
dniarkami. Wszystko, co widziała, prze-
konywało ją, że tu jest zborzyszcze wszel-
kich zbrodni. © Lecz wszystko to, co-
bykolwiek mówiono o tćm, powiadała
|Pani Fry, byłoby bardzo słabym tylko
rysem tego, co jest w rzeczy samey.
Smrodliwość powietrza, dziki sposob
obcowania i rozmawiania z sobą tych
kobićt, ostateczna złośliwość tych nie-
szczęśliwych, są zgoła do nieopisania.
Dwie kobićty w czasie tym zdeymowa-
ły łachmany ze zmarłego dziecięcia,
dla przyodziania w nie żywego” —T'ak
się potóm złożyło, że przez trzy lata
całe nie mogła się zająć ich losem.

Na końcu 1816 roku, około naro-

dzenia Pańskiego, Pani Fry ponowiła
swe odwiedziny, i znalazła wszystkie
kobićty zajęte albo graniem w karty,
albo czytaniem złych xiążek, albo że-
braniem u kraty: albo się swarzyły i
biły, nie mogąc podzielić danych sobie
pieniędzy; albo wreście, zgromadziwszy
się około kabalnicy, słuchały, co im prze-
powiadała.

Ustawiczrie się żaliły, że nie mają
czego robic. Mówiły, że przymuszone
zostawać w próżnowaniu, powszechnie
muszą źle robić. Przytoczymy słowa
samey Pani Fry: « wkrótce postrze-
głam, iż daremne były wszelkie usiło-
wania, około poprawienia tych kobićt,
nie dając im ciąglego zatrudnienia: te,
które były leniwe, jeszcze się niedołę-
żnieyszemi robiły:; te zaś, które mialy
ochotę do pracy, traciły tę ochotę ido
próżnowania nawykały. Słowem: dzie-
ło zepsucia dokonywało się w tóm wię-
zieniu.  Poźniey miałam sposobność

| przekonania się, że wiele bardzo nie-
4*
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wiast wchodziło do Newgate prawie
niewinnych, a powracały zepsute do-
ostatka. ”

Kiedy tym, które dzieci miały, wy-
stawiła opłakany los tych niewiniąt, i
oświadczyła, że ma przedsięwzięcie szko-
łę dla nich założyć; oświadczenie to
ze łzami radości przyjęły, nawet nayze-
psutsze z matek. Same mówiły: bąr-
dzo dobrze znamy, jak zgubną jest rze-
czą żyć w grzechu, i dla tego nie chce-
my dzieci nasze widzieć do tego spo-
sobionych. Gotowe jesteśmy wykony-
wąć wszystkie twoje urządzenia, dla
tego, że nam samym bolesno słuchać,
jak dzieci nasze ucząc się pierwszych
słów wymawiania, przekięstwa i brzyd-
kie wymawiają słowa. Pani Fry zale-
ciła im dobrze pomyślić nad tym proje-

' ktem, który nie może bydź uskutecznio-
nym bez zupełnego i stałego ze strony
ich przyłożenia się. Ale jeżeli posta-

nowią, stale ze swojey do tego poma-

gać strony, wtedy ona z ochotą uczy-
ni to wszystko, co odniey zależeć bę-

dzie, a pierwszym krokiem do tego po-

winno bydź, wybranie godney źwierz-

chniczki: wybor ten własney ich zosta-

wiła woli. Po dostatecznćóm rozważe-

niu za nieodbitą rzeczywiście uznały

postrzebę dać naukę dzieciom. Zia pier-

wszą jey bytnością u nich, wybrały

zpomiędzy siebie młodą kobićtę za na-

uczycielkę do szkoły; sprawowaniesię

jey poźnieysze usprawiedliwiło ten wy-

hor. Starsze z kobićt powtórzyły obie-

tnicę zupełnego posłuszeństwa we

wszystkićm, a młodsze prosiły o przy-

jęcie ich doszkoły, przyrzekając wdzię-

czność za poprawienie siebie.

Nazajutrz zaczęto naukę. Pani Fry

zaprowadziła tam młodą jednę panią,  

która pierwszy raz w życiu obaczyła
wtedy więzienie: a potćm z naywiększą
żywością opowiadała te wrażenia, jakie
na niey sprawiło to widowisko. Poza
kratą stały nieszczęśliwe kobićty, na-
pół nagie, biły się i łajały wzajemnie;
chcąc dosamey przecisnąć się kraty, a
to żeby mogły dostać jałmiużny, o któ-
rą przeraźliwemi prosiły wrzaskami.
Zdawało się tey młodey pani, że we-
szła do legowiska dzikich źwierząt: a
kiedy uyrzała drzwi zamknięte, trząść
się zaczęła z bojaźni. Ale pierwszego
dnia zaraz, dokazały te panie więcey,
aniżeli się spodziewały.  Naywiększą
była przykrość, odmawiać wielkiey licz-
bie dziewcząt, z natrętnością proszą-
cych przypuszczenia do szkoły, które
jedna przed drugą brały się do nauki
i roboty. źe |

Komitet damski oświadczył ze swo-
jey sirony gotowość, do zaniechania
wszystkich innych zatrudnień, dla zupeł-
nego poświęcenia się opiece samego
tylko więzienia Newgate. Jakoż człon-
ki dotrzymały swey obietnicy nayści-
śley: gdyż mało bardzo czasu wyjąwszy,
który koniecznie użyć musiały na obo-
wiązki nieodbite, bez przerwy prawie
z więźniami przebywały. 2 początku
każdego dnia i każdey godziny, niektó-
re z dam tych bywały w więzieniu, ł
zaymowały się pospołu z uwięzionemi
robotą ręczną, albo dawaniem nauki
swym uczennicom. Jedna ze starszych
pomiędzy temi kobietami zapewniała
mię, że i teraz nawet, kiedy juź nie ma
tak wielkiey potrzeby pilnego dozoru,
zaledwie może przypomnieć sobie, iżby:
więzienie cały dzień zostawało bez od-=
wiedzenia członków, które często by-

wają, bardzo rano, kiedy niewolnice je-
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szcze się odziewaią, jedzą potćm znie-
mi obiad, albo i dzień cały trwają bez
pokarmu, a zeszkoły swojey wychodzą

bardzo poźno wieczorem. Razu jedne-
go komitet podał więcey jak 70 kobie-
tom w więzieniu będącym, iż dla za-

pewnienia pożądanego porządku w tćm
mieyscu i dia ich poprawy, za jedyny
uważa się środek, postanowienie pe-
wnych prawideł. Zatem pytano ich:
azali zechcą przyjąć idopełniać te pra-
widła? Naco każda z ochotą oświad-
czyła nawszystko swą powolnośćipod-
ległość. Następujące więc prawidła zo-
stały was" i od wszystkich przy-
jęte: ;

1) Będzie mianowana dozórczyni dla
ogólnego dozoru.

2) Niewolnice zajęte będą robotą
ręczną , jako to: szyciern, robotą prąt-
kową, i inną przyzwoitą pracą.

5) Nie będą prosić jałmużny, prze-
klinać się, grać w karty albo inne gry, |
nie będą się kłócić, nie dopuszczą się roz-
mów nieobyczaynych isłów brzydkich;
romanse, sztuki teatralne i wszystkie
złe xiążki czytać przestaną; będą się
wstrzymywać od mowy zapalczywey 1
nieprzystoyney; 0 wszelkićm zaś prze-
stępstwie donosić będą dozórczyni.

4) Wszystkie niewolnice podzielone
zostaną na oddziały: w każdym niewięcey|
jak 12: a nad każdym postanowi się do-
zorczyni. |

5) Zpomiędzy niewolnie wybrana

będzie
kiedybykrewni ich przychodzili odwie-
dzać,1 dla dozierania, ażeby porzuciwszy
robotę, nie wychodziły na podworze bez |

„wszystkie niewolnice podniosły ręce, na-
znak zgadzania się na nie:

dozorczyni, a po widzeniu się z.przycho-
dzącemi prędko powracały.  Jeżeliby
za5 która naruszyła to prawidło, o0-

odzwierna dla uwiadamiania,| 

dzwierna natychmiast donieść o: tóćmpo-
winna dozorczyni główney.

6) Na dozorczynią wybierać kobićtę
dobrze sprawującą Się , któraby umia-
ła pisać i czytać i mogła uczyć robot
ręcznych, a razem dożierała sprawo-
wania się innych niewolnice.

7) Przełożone nie tylko będą dozie-
rały. swojego oddziału, ale jeżeli dostrze-
gą i w drugich cokolwiek prawidłom
przeciwnego, natychmiast uwiadomiaą
dozorczynią tego oddziału, do którego
przestępująca należy; ta zaś obowiąza-
na jest o tóm donieść dozorczyni głó-
wney i przestępstwo na tablicy napisać.

8) Dozorczyni, sama prawidła prze-
stępująca, zrzucona bydź powinna ze
swojego urzędu, a na jey mieysce wy-
bierze się sposobnieysza.

9) Dozorczynie mają dozierać, ażeby
kobićty przystępowały do roboty zczy-
stemi rękami i umytą twarzą, tudzież,
żeby w czasie robot spokoynie i cicho
się zachowały.

10) Na głos dzwonka e godzinie g
zrana kobićty zbierać się mają do izby
roboczey, gdzie jedna z dam odwiedzają-
cych, albo dozorczyni czytać będzie dla
nich Pismo $:: poczćm wszystkie w po-
rządku z. dozorczynami póydą do robo-
ty w oddziałach sobie przeznaczonych.

11) © godzinie 6 wieczorem zbiorą:
się znowu na czytanie; wtedy dozór-
czynie czynią doniesienia główney do-
„zórczyni o wykonanych robotach.

12) Dozórczyni utrzymywać będzie
dokładne zapisywanie roboti sprawowar
nie się niewolnice.

Po przeczytaniu tych prawideł,

Jymże sposobem podane zostały, do



198
|

wyboru dozórczynie i jednogłośnie wy-
brane. Potćm jedna z dam odwiedza-
jących, głośno czytała 15 rozdział Ewan-
gelii ś. Łukasza.

Ci, którzy przed kilką miesiącami
odwiedzali Newgate, i mogli pamiętać
owe boleśne uczucia, któremi serce ich
napełnione było na widok uderzającey
tam ostateczney nędzy człowieka i wy-
stępku w całey nikczemności, widzą
teraz zupełne tego mieysca przeisto-
czenie: widzą na mieyscu próźniactwa,
swawoli, wyuzdaney rozwiązłości, nie-
ochędóztwa; porządek, wstrzemięźli-
wość i zupełną w izbach czystość a
w odzieniu niewolnic przystoyność. Nie
widać już tam tłuszczy bezwstydnych,
zepsutych, pułnagich i pijanych kobićt,
nie proszących , ale gwałtownie doma-
gających się jałmużny. Po więzieniu
nie rozlegają się krzyki i złorzeczenia,
przeklęstwa i pieśni nieprzystoyne,
iż użyjemy dokładnego choć twardego ale
rzeczywistego wyrazu, którego użył pe-
wny dobrze znający stan więzień: to
piekło ziemskie stawi teraz widok pra-

| cowitey rządney familii. Godna uwagi
uczciwość tych w więzieniu zamkniętych
niewiast. Od początku komitetu dam,
zrobiono w więzieniudo sta tysięcy ró-
Żżnych rzeczy, a nie było przykła-
du, iżby choć jedna z nich została skra-
dzioną.

Ziwierzchność, na okaza szczegu|-
nieyszego względu swojego, kutak chwa-
lebnemu przeistoczeniu, jakiego doka-
'zał komitet dam, przyjęła ich urządze-
nie, i przydała je do ogólnego systema-
tu administracyi Newgate; upoważni-
ła członków komitetu do karania niepo-
siusznych krótkićm zamknięciemw miey-
scu samotnćm; przyjęła część wydatków  

na utrzymanie dozórczyni , damy te nie
zwykłemi pochwałami 1 dziękczynie-
niem uczciła. |

Dwa lata upłynęły od czasu, jaktę
w Newgate zrobiono odmianę, i wszy=
scy, którzy naylepieyotćm sądzić mo-
gą, jakoto: dawnieyszy i teraźnieyszy
lord major, dawnieysi i teraźnieysi sze-
ryfowie, dawnieyszy i teraźnieyszy gu-
bernator, prezydent komitetu policyi,
wielu innych urzędników , jednogłośnie
oświadczyli radość swą i podziwienie nad
odmianą, sprawioną w postępkach ko-
bićt w więzieniu osadzonych. Dla człon=
ków zaś komitetu damskiego oświadczo-
no powinną wdzięczność.  Uczęstniczki
tak dobrego dzieła mają, zaiste, powod
cieszenia się nad poprawą tych nie-
szczęśliwych: bo mogą bydź przekona-
nemi, że poprawa kobićt zastających
w więzieniu wykonała się na trwałey
zasadzie, tak, że niektóre z nich, tu
niejako wzięły wychowanie, i pierwszy
raz dowiedziały się o prawdach chrze-
ścijańskiey nauki, wielu z nich powyy-
ściu z więzienia dotąd żyją w społeczeń-
stwie z ludźmi, a są uczciwe i mają
poważenie; ze wszystkich zaś; jedna
tylko nanowo dostała się do więzienia
za przestąpienie prawa.

W. infirmaryi niedawno była ko-
bićta, która umierając zwielkiem usza-
nowaniem mówiła o tych dobroczyn-
nych paniach, i wyznawała, że ich do-
broci jedynie winna jest całe pociesze-
nie, którego dusza jey, w tey ostatniey
doznawała chwili.

„ O grze w karty umieszczamy a-
negdotę, która dowodzi rzeczywi-
,stego pożytku ż nowego systematu.
Po skończonćm jednego razu *posie-

dzeniu, wypuszczono kilka dawniey-
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szych niewolnic, a na ich mieysce przy-
szły nowe. Wkrótce potćm doniesio-
no damom komitetu, że w więzieniu
grywają w karty. Poszła jedna z dam
do więzienia, i zgromadziwszy niewol.
nice, uwiadomiła je o uczynionćm s0-
bie doniesieśin : z żywością wystawiła
nieszczęśliwe skutki z gry w karty,i
Że ta zabawa jest początkiem wstrętu
do pracy, oświadczyła wreście i to
zmartwienie, jakie jey przez taki swóy
postępek sprawiły: a razem, jakby się
zą szczęśliwą miała, jeśliby niewolnice
okazały kuniey przywiązanie i powol.-
ność, a zaprzestały tey zabawy. Po-
szłapotćm doizby dam. Wślad za nią
przychodzi jedna z niewolnic, przyno-
si talią kart , składa je i przeprasza,
że się stała przyczyną zmartwienia tak
szanowney przyjaciółki. Cztćry inne
niewolnice podobnież uczyniły. Dama
spaliła karty w ichże oczach, i obmy-
śliła sposob nagrodzeniaim za to. W kil-
ka dni kazała zawołać do siebie tę, któ-
ra pierwsza żal taki okazała, i daro-
wała jey chustkę muślinową. Niewol-
nica była zmieszaną. Dama o przy-
czynę się pytała. Niewolnica wyznała,
iż się spodziewała w podarku otrzymać
Bibliją, na któreyby damaimie swe
zapisała; i że byłaby bardzo szczęśli-
wą, gdyby mogła Bibliją tę nazawsze
zachować dla codziennego czytywania.
Niepodobna jest na taką prośbę odmó-
wić. „Nigdy, rzekła ta dama, Biblija
nie mogła bydź daną , ani przyjętą,
z większćm ukontentowaniem.” Niewol.
nica ta była młoda dziewczyna, któ.
ra, podług zapisów z innych więzień
i od sądu, przyszła do Newgateznay-
gorszćm o sobie zdaniem. Wielka od.
tąd regularność w każdćm jey okazy.

  

 

wała się postępowaniu, i można się po

nicy spodziewać trwałey poprawy.

Odbierają te damyinne jeszcze, bar-

dzo znakomite i niewątpliwe świadectwa.

Naczelnik, dozórczyni, i kapelan domu
poprawy w Millbanks, zapewniali mię,

że kobićty, które przychodziły do nich
z Newgate, z powierzchowności 1 w po-
stępowaniu daleko były skromnieysze,
aniżeli przysyłane z innych więzień.
Kobićty zatrzymane w domu Millbanks,
które pierwiey były w Newgate, z wiel-

ką wdzięcznością i miłćóm wspomnie-
niem o komitecie dam powiadały. By-
ła jedna, u którey , powiedziawszy i-
mie jedney z tych dam, zapytałem:
czy jey co dobrego pani ta zrobiła?
„O niech jey Pan Bóg błogosławi! wy-
krzyknęła ta kobićta, i niech błogo.
sławi ten dzień, w którym ona pier-
wszy raz do Newgate przyszła. Wszyst-
kim nam ta Pani wiele dobrego zro_
biła; i póki żyć będziemy, będziemy
jey błogosławiły.”

Taż kobićta mi opowiadała: czćm
było więzienie Newgate przed nasta-
niem komitetu dam, i jaksię odmieni.
ło potćm.
wych ludzi, nieśmiał dawaniey ani od-
wiedzać więźniów. Mężczyzni, to jest:
którzy żyją naywięcey przemysłem zło-
dzieyskićm, mieli związki z osadzone-
mi kobićtami i byli od nich wpuszcza-
ni do więzienia pokryjomo, gdzie u-
stawicznie z sobą mieli towarzystwo,i
pożycie.

Wszystko się to odmieniło od cza.
su zjawienia się tych pań dobroczyn-
nych. Niewolnice rychło pokazały się
tak poprawionemi w uczuciach i oby.
czajach , jak gdyby cnota była ich na-
łogiem.

Nikt ze znajomych uczci-
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Inne wydarzenie posłuży jeszcze za,
dowod: jak dobroczynny był wpływ ta-
kiego sposobu. Od niepamiętnych cza-
sow zwyczajem było więźniów w Newga-
te, skazanych na zesłanie, w wieczor
przed dniem wyjazdu do Botany-Bay,
tłuc i niszczyć wszystko, cokolwiek
zniszczonćm bydź mogło; potćm do
mieysca siadania na okręt iśdź z rado-
śneini okrzykami, jakby naygrawając
się z zemsty prawa. Noc tego znisz-
czenia i szaleństwa, straszliwą była
dla wszystkich officyalistów, albo ludzi
jakiekolwiek- stosunki z Newgate ma-
jących. Wielkie było podziwienie dla
odzwiernych więźienia, iż, kiedy nie-
wolnice, które doznawały pieczy ko-
mitetu dam, obwieszczone zostały o zbli-
Żeniu się dla nich wyjazdu, żadnego
nie zdarzyło się zamieszania, żadney
nie rozbito szyby w oknie. Wysyłane,
przez łzy oświadczały damom swą wdzię-
czność i żal. Z czułością rozstawałysię
z temi, które zostawały w Newgate;

a kiedy szły na okręt, iście ich podobne
było raczey do żałobney processyi, niż
do zwyczaynego wywozu niewolników.
Straż zwyczayna do połowy była zmniey.
szoną.

„'Takićóm okazało się pierwsze do-
świadczenie pieczołowitości, około dobre-

go rządzenia i utrzymania porządku we-
wnątrz więzień: co ze względu na przy-

szłe skutki w istocie niemniey jest wiel-

kiego znaczenia, jak wszelkie inne do-
świadczenia w ludzkich wynalazkach.
Ubolewaćjeszcze należy, że mieysce dla
tych działań, niezupełnie jest odpo.
wiedne: gdyż ciasnota w Newgate, i
z niey pochodzące niedogodności co do
nalezytego podziału winowayców podług

może wpaśdź w tenże występek;

 

prowadzić wielu takich środków, któ-

re mogłyby, przyłożyć się do ulepsze-
nia więzienia i wydać skutki daleko
większe. Lecz obok tego cieszyćsię
należy, że pierwsze to dóźwiadózenić
odbyło się przy tyłu niedogodnościach.
Jeżeli to systema zdolnćm było do po.
konania wielu różnych trudności, któ-
resię w Newgate zdarzyły; tedy bez
porównania większe wyda pożytkiw ta:

kićm więzieniu, gdzie łatwiey pooddzie-
lać więźniów podług rodzaju występ-
kow, i gdzie maiey jest zatwardzia-
łych Gbeojkeńarzy. Tu szczególniey spo-

dziewać się należało wielu zaniedbań.
Wiadomo, iż między podłością wy-

stępków , wielka jest różnica, równie

jak 1 w obyczajach ludzi, którzy jedna-
kież popełnili przestęj stwa Wieyska

np. dziewczyna może MAĆssię występ-

ną; lecz w sercu jey, podobno, nie tak
głębóko wkorzenił się nałog do rozpu-
sty, jeżeli nie głos sumnienia, to przy-
naymniey wstyd odapełnie w niey
będzie stłumiony. Przeciwnie mieszka-
niec wielkiego miasta, a przynaymniey
taki, nad poprawą którego pracowano,

ale
ten, jest w nim tylko jakby ogniwo dłu-
giego łańcucha podobnych przestępstw,
skutki wkorzenionego zepsucia.

Więzienie Newgate było wtedy s
pewnie zawsze Nędzię zbiorem o.
wszystkiego, cokołwiek jest nayzepsut-
szćóm, naywystępnieyszćóm w DLondy-
nie, tojest: zbrodniarzy naywiększych
i złoczyńców wszelkiego rodzaju; ko-
bićt , które nieraz siedziały w „więzie-
niach, dla których kradzież tak stała
się zwyczayną i konieczną, jak pokarm
codzienny. Ze skutków na takich lu.

rodzaju przestępstw, nie dozwalały za- i dziach w Newgate można naywiększey
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spodziewać się pomyślności w każdem
innćm mieyscu. %,

Wypadają pytania: jakim sposobem
i jaką mocą dokonała się taka odmia-
na w Newgate? Jakim sposobem kilka.
dam, z lepszego stanu społeczności,

mogły tego dokazać , ażeby zrobić so-
bie zupełnie posłusznemi takie kobić-
ty, które przedtćm na żadną nie uwa-
żały władzę , i nie dbały na wszelkie
pogróżki prawa? Jak się ta mogło zro-
bić, że one podług woli swojey mogły
kierowaćtą zgrają tak niepowolnych
1 prawie zdziczałych rozpustnic? jak
wytępiły w nich zastarzałe nałogi? ja-|
ką czarodzieyską mocą przemieniły wy-

_ stępek w cnotę, rozwiązłość w uległą
karność?
W początkach, kiedy się rozeszła

wiadomość, o przedsięwzięciu tych pań,
i o świadectwie zwierzchności, że po

dwóch tygodniach nie można było po-
znać tey części więzienia, gdzie damy
starania swoje wykonywały; wtedy
wynikły naturalnie wszystkie wyżey
przytoczone zapytania; lecz jedno od.
wiedzenie Newgate dla każdego, było
dostateczną na nie odpowiedzią. Wie-
dzieć należy , że damy, idąc za prze-
wodnigtwem prawa miłości, w sercu
ich wyrytego, a wydającego się w ich
czynnościach. Z łagodnością i wyrozu-
miałością rozmawiały z niewolnica
mi; a te nieszczęśliwe dawno odrzu-|
cone były przez wsżystkich uczciwych
ww społeczności ludzi; oddawna już nie-

słyszały litościwego głosu, i nie widzia-
ły czynów prawdziwey dobroci. Ser-
ca ich stały się twardemi na wszystkie
okropności kary, lecz zdolne jeszcze by-

położenie wchodziły, i z dobrotliwą

miłością, napominały ich do złych spraw

porzucenia. Dobre przymioty duszy,

objawiając się w tych staraniach miło-
'siernych, pociągały uwięzionych do ich
naśladowania.

Dla większego potwierdzenia tego,
co tu jest opisano, o pożytku z nowe-

go urządzenia więzień , może posłużyć
list następuący, pisany do jedney z dami,
członków komitetu więzień , przez ko-
bićtę, która osadzona była w Newgate,
a potóm na wolność puszczona.

„Dnia 16 czerwca 1818 roku.

Oddawca tego listu P. B., złoży
WPani dwa f.s., które zpokorą proszę
przyłączyć do ofiar, na wydatki w rzeczy
dobroczynnego waszego dzieła, popra.
wiania i nauczania osadzonych w wię...
zieniu Newgate, w tym steku nędzy i
występku , gdzie dobroczynną pieczoło-
witością chrześcijańskiey miłości bliźnie.
go, nauczyłam się pierwszy raz uciekać
od zgubney drogi dopieklawiodącey, a u-
ciekać się do Jezusa Chrystusa, Zbawi-'
ciela i Boga naszego , dla otrzymania
odpuszczenia grzechu, przez krew jego
wszystko zgładzającą. Lecz ponieważ na.
uka chrześcijańską, którą tam poznałam,
wymaga wyrzeczenia Się złego i marno-

ści świata, przeto wolno mi niech bę-
dzie powiedzieć przed PVPanią, że pie.
niądze, które posyłam, poczciwą pracą
moją zarobione, ofiarowane są przeze
mnie na powrócenie w części tey wła.
sności cudzey , którą w czasie przeszłe-
go niepozmyślnego życia mojego, poku-
siłam się, przeciwko praw wszelkich, sobie
przywłaszczyć. Wyznaję, iż ta niepra-
wość moja poniża mię we własnych mo- ły zmiękczyć się pocieszającym g!osem

tych, które z litością w smutne ich
„Dzieje Dobrocz rok 1520. kwiecień.

ich oczach,iupokarza mię aż do nikcze
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mności prochu. Czyniłam wszelkie sta-
rania, przez obwieszczenie i przez P. B.,
ażeby właścicielowi mogłasię powrócić
jego własność ; lecz wszystko bylo da-
remnćm. Jednakże mam sobie za obo-
wiązek, zniszczyć aż do ostatniego śla-
du wszelkie moje należenie do nicuczci-
wych dawnieyszych robot ; i chociaż to,
co posyłam, jestfraszkąinic nieznaczącą
ofiarą, ale Bóg raczy ją przyjąć tak
szczerą, jakjest, i uwieńczyć dobre uczyn-

ki Pani wielkiemi i obfitemi owocami.

Pan Wenning, wczasie swojey tu
już w Petersburgu bytności, otrzymał
także godny zastanowienia list z luondy-

nu, od młodego jednego człowieka, który
przed czterma laty okradł był swego pa-
na ; za co podług prawa karze śmierci
podpadał. Za staraniem jednego męzkie-
go komitetu opieki więzień, życie mu da-
rowano, i osądzony został tylko na sześć
miesięcy do ciężkiey pracy w więzieniu.
Lecz to, co nayboleśnieyszćm robiło jego

przeznaczenie, była rozpacz jego matki,

która go bardzo kochała; dowiedziawszy

się ojego występku ikarze, na którą był

skazany, rzuciła się do wody i utonęła.

Łondyn dnia 2r kwietńia 1819.

« Z naywiększćm 'uczuciern biorę się |

do pióra, abym oddał PVP. dlug wdzię-

czności, tak sprawiedliwie jemu się na-|
leżącey. Oddawna wyglądałem tey szczę-
śliwey chwili, w któreybym się odkrył

z sercem mojćm przed tym; który się

znną opiekował w dniach nieszczęścia, i

podał dobroczynną rękę ku uldze moich

cierpień w nieszczęściu naywięk: * m.

-  ,,Z niewypowiedzianą radością od-

bieram oświadczone mi, dobroczyńco nay-

zacnieyszy , dobroć i troskliwość , z ja-

kąsię dowiadywałeś: o mojem powodzeż
niu ;'a dziękując dobrotliwey Opatrzno-
ści, szczerze powiedzieć mogę , że teraz
zesłał mi Bóg swoję pomoc. Przez dwa
lata zostawałem i teraz zostaję w spo
koynym stanie. «Dwie siostry moje ma-
ją mieysce i zdają się dobrze sprawować.
WYszyscy zdrowi jesteśmy, i mam na-
dzieję w miłosierdziu [Naywyższego, że
i nadal, dopóki przy błogosławieństwie
Bożem poczciwym będę, nie będę :zno=
sił niedostatku. PP. Bedfort (*) był dla
mnie prawdziwym przyjacielem , więcey
owszem powiedzieć mogę:  oycem, bra-
tem; i jeśli grzeszne modlitwy moje mo-
gą bydź wysłuchane u tronu dającego
błogosławieństwo, tedy wy obadwa zaży-
wać będziecie wszystkich tych darów świę=
tych, których tak godnymijesteście.,,

„„Babka moja umarła. Poszła ona
do Boga; myslę, iż wszystkim nam: go-
towaćsię do tego należy , ażeby śmierć
nie została nas niegotewymi. Z naywięk-
szą radością wyglądam tey chwili, w któ.
rey uyrzę WPana w oyczyznie naszey,
po dokonaniu już tego dobrego dzieła, o.
kolo którego, słyszymy, że z wielką pra-
cujesz gorliwością. Niech Bóg błogo-
sławi i robocie ż robotnikowi.,,

 

O KOMITECIE OPIEKI WIĘZIEŃ w LONDYNIE,

| s i
Wyjątek z pierwszego zdania sprawy te-

go komitetu d. 18 maja 1816 r.

Przed rokiem prawie, kilka osób
trudniło się wyśledzeniem różnych zda-

  (*) Sekretarz londyńskiego towarzystwa opieki więzień,
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zeń, w których małoletnie chłopcy:

poymani Byli na występkach wielkiey:

wagi. Ze śledzeń tych pokazało się, że
RE małoletnich _pomnożyły się
wstolicydo straszliwego stopnia: chłop:
cy, zmówiwszy się z sobą , podzielili się
na rożne gromady; dla każdey wyzna-.
«czyli inną część miasta, w którey cho-
-dząc po domach, podług ułożonego wspól-
nie planu, na różne łotrowskie pusz-
czali się przedsięwzięcia, a potóćm dzie-
lilisię zdobyczą swey kradzieży. Pe-
wne osoby , dokładnie się dowiedziaw-
szy 0 wszystkich okolicznościach, zgro-
amadziły się na wspólną schadzkę, i po
należytóm :rozważeniu tey rzeczy, posta.
nowiły utworzyć osobne towarzystwo,
którego celem bydź powinno: zebranie.
wszystkich jak tylko można wiadomości.
a przymiotach i przyczynach tego złe:
go; w celu przedsięwzięcia potóćm jak.
zyskateczaiejszych środków do ich
wytępienia albo zmnieyszenia. Między
ainnemi okolicznościami naradzano się i
nad tćóm, ażeby towarzystwo to, nie
przestawało na samćm tylko wyszuki-
waniu przyczyn, ale dawało pomoc
w. każdem zdarzeniu, gdzie się sposo-
bność poda , i gdzie naybardziey znay-
dzie się młodzież, pragnąca powrócić
na drogę dobrą. Na skutek tego uło-
żone i wydrukowane zostały pytania,
stosowne do zbierania w tey rzeczy po-
trzebnych wiadomości.

Stolica przez to towarzy stwo podzie-
loną została na części, i ustanowiono pod-
ległe jemu komitety, dla odwiedzania
więzień w każdey z tych części. "Taki
był początek i ustanowienie towarzy- |.

stwa londyńskiego, dla polepszenia u-
rządzeń wewnątra więzień i dla popra
wy obyczajow małoletnich przestępców.  

Kopija listu okolnego do różnych. osób
od towarzystwa londyńskiego opieki
więzień w miastach, w których są wię-
ziemia. >.

2 polecenia komitetu towarzystwa
dla lepszego urządzenia więzień, prze-
syłam WPanu exemplarz sprawy przez
uie zdawaney, i pokornie upraszam go,

zwrócić uwagę na istotny cel tego to-
warzystwa i na sposoby, przez jakie ko-
mitet zamierza dążyć do swego celu.

Komitet żąda zebrać, bez straty cza-
|su dokładną a szczegółową wiadomość,
o każdćm w kraju więzieniu. W tćm
koniecznćmirozległćm przedsięwzięciu,
komitet zaprasza do uczęstnictwa osa-
by dobroczynne, mieszkające w tych
miastach i mieyscach, gdzie się wię-
zienia znaydują, dla pomocy do ich do-
brego urządzenia 1 ulgi nędzy, jaką
znoszą uwięzieni w teraźnieyszym sta-
nie więzień.

Komitet polecił mi wyrazić WPanu
tę nadzieję, iż bez wątpienia nie odmó-
wisz swey pomocy, aidąc za skłonno-
ścią swojego serca, porozumiesz się z zna-
jomemi sobie osobami względem ustano-
wienia komitetu pomocniczego, w miey-
scu ich pobytu, dła przywiedzenia do
skutku tego, co następuje:

1) Odwiedzać więzienia jak mogąc
nayczęćciey, i przekładać mieyscowey

zwierzchności, jakiego rodzaju poprawy
uczynionebydź mogą dla polepszenia
urządzenia w więzieniach, przez gatun-
kowanie winowayców, nauczanie ich i
zajęcie pracą.

2) Utrzymywać  korrespondeńcyą
z komitetem londyńskim; przesyłać mu.
odpowiedzi na zapytania czynione, i
uwiadamiać komitet PWR jakie

d*
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w następnym czasie zayśdź mogą w sta-
nie więzień.

5) Zwrócić szczegulnieyszą uwagę
na stan małoletnich przestępcow; dowie-
„dzieć się dokladnie o ich przestępstwach;
przekonać się o przyczynach, dla któ-

,rych w nie wpadli; postarać się o spo-
sób, ażeby oni oddzieleni bydź mogli od
dorosłych;obmysłeć sposób do naucze-
nia ich czytania, pisania, przyuczać do

dobrych obyczajow i pobożności; zapro-
wadzić dla nich takie rzemiosła, które

w mieyscu, ich życia są naypotrzebniey-
szemi; wspomagać przy wypuszczeniu
z więzienia tych, którzy będą w niedo-
statku, a razem okażą się skruszony-
imi; postawić ich w takim stanie życia,
w którymby ich obyczaje w czystości
zachować się mogły; nakoniec, i wpo-
źnieyszym czasie mieć oko na ich spra-
wowanie się. i

4) Potrzebna jest pomoc dla komi-
tetu londyńskiego w powszechnćm roz-
szerzeniu wiadomości o celu tego towa-
rzystwa, przez rozesłanie w okręgu
swym wydawanych od komitetu rachun-
kow sprawy z działań, obwieszczeń i t.d.,

przez oddawanie ich po xięgarniach i
towarzystwach dla czytania; tudzież
przez ogłaszanie w gazetach tych arty-
kułow, które przesyłane będą w tym
celu z komitetu lońdyńskiego.

5) Szczególnieyszą zaś należy mieć
pieczą o tych młodych przestępcach,
którzy przy wypuszczeniu z więzień: o-
każą usposobienie do prowadzenia Życia

* uczciwegoi porządnego, a którzy bez
żadney pomocy byliby wnędzy. Nad
takimi potrzebny jest osóbny dozor o0-
piekuński podług ich okoliczności, i czy-

nienie im takiey pomocy, któraby nie

dopuściła ich wpaśdź nanowo w wy-

stępek z niedostatku wyżywienia się.

 

:

OSTANIE LIWERPULSKIEGO DOMU USMIE-

RZENIA w hrabstwie lankasterskiem,

w wrzesniu roku 18158.

W domutym bardzo dobrze jest u-
rządzone gatunkowe oddzielenie wię-

żniów ,naukaichi zatrudnienia. Każdy

oddział więźniów zostaje pod dozorem

wybranego zpomiędzy nich dozorcy.

Zaprowadzoną jest także szkoła wza-

jemnego uczenia podług metody dokto-

ra Bella. Nauczyciel przychodzi dwa
razy na tydzień, a każdego dnia zrana

więźnie czytają Pismo święte w klas-
sach. W kilku pokoiach urządzone są.

warstaty do różnych rzemiosł i robot,

a między różnemi znaydują się war-

staty tkaczowskie. Kobićty czyszczą

bawełnę , pierą bieliznę i oprawują o0--

dzienie; chłopcy nawijają nici bawełnia-

ne ; mężczyzni tką, zaymują się stolarką,

ciesiołką, szyją bóty, i t. d. Dla każdego

czynią się różne zachęcenia do ćwi-

czenia się i zaymowania tćm  rze-

miosłem, do którego kto nawykł; o-

strych narzędzi używaią tu bez Ża-

dnych skutkow szkodliwych. Dla wię-

źniów daje się odzienie i przyzwoite zą-
chowuje się ochędóztwo, równie w sa-

mćm więzieniu, jak i około uwięzionych.
Jest dobrze urządzone infirmaryum i ka-

plica. Wszystko, cokolwieknależy do potrzeb lekarskich, dostarcza się w ilo-

Ści dostateczney. W czasie bytności

Pani Fry w Liverpool, magistrat z ocho-

tą pozwolił zaprowadzić Komitet dam-

ski, który przyjął na siebie obowiązek, odwiedzania iutrzymywania dożoru na d
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uwięzionemi w tym obszernym domu
niewiastami. Naypięknieyszym było wi-
dokiem,kiedy te nieszczęśliwe okaza-
ły radość, powziąwszy nadzieję dobra
swojego, wyniknąć mającego z tego do-
zoru iopieki. Z wielką zatćm gotowo-
ściąi ochotą oświadczyły zgodę swą na
wszystkie przełożenia komitetu. Zna-
kormite a dobroczynne skutki z wpro-
wadzenia do nich tego porządku, tak
pożytecznego, jaki się w doświadcze-
niu okazał, niezmiernie wielką sprawi-
ły w nich radość; a naczelnik więzie-
nia powiąda, iż wielką od tego czasu
dostrzegł odmianę w uwięzionych: za-
wiadowanie nimi, ani półowy tego kło-
potu i niespokoyności , co dawniey, nie
przyczynia. |

 

OpouIE USMIERZENIA w PRESTON,-w hrab-
stwie lankasterskićm.

Obszerne to więzienie odwiedzała
P. Fry z bratem swym, Panem Gur-
my, we wrześniu 1818 roku. Było tam
150 mężczyzn, a 86 niewiast osadzo-
nych. Naczelnik przez swą łagodność
zjednał sobie miłość u więźniów, i do-
starcza dosyć roboty, atćm samćm za-
wiadowanie domem, przyjemne jest dla

, Nich, a dla niego. łatwe.
Wciągu roku w domu tym, około

tysiąca bywa ludzi. Wielu z nich na-
bywa tu nałogu do pracy, i tak się o-
znajamiają z przemysłóm, żeipowyy-
ściu z więzienia stają się usposobiony-
mi, do utrzymywania uczciwym sposo-
bem swoich familiy. Kiedy czas więzie-
nia, naznaczony dla wchodzących do
domu, bywa dosyć długi, wtedy wię-
źniów zaczynają uczyćtkać z bawełny:  

wyuczają się tego bardzo prędko i po-
rządnemi robią się tkaczami: bo w prze-
ciągu miesiąca stają się zdolnymi tyle
sobie zarabiać pieniędzy, ile ich na
życie potrzeba. Wyjąwszy tylko inwa-
lidów, nie było wtedy ani jedney rę-
ki próżnującey w całćm więzieniu.
Każdy prawie wychodząc z więzienia,
dostaje od4 do5f. s.(160—200 zł. pol),
które przypadają mu po obrachunku
za robotę; po odtrąceniu ztego wydat-
kow na potrzebne dla niego rzeczy, któ-
rych w więzieniu dawać nie przezna-
czono.

Oprócz tego, dla większego zachęce-
nia tych nieszczęśliwych do pracy, na-
czelnik więzienia daje zwyczaynie na-
grody za dobre sprawowanie się i za
wykonarą mad naznaczenie robotę. Na-
groda bywa nayczęściey w powiększeniu
porcyi pokarmowey; i chociaż to zda-
je się bardzo małą rzeczą, ale bardzo
widoczne wydaje skutki. Jeden z nie-
wolników, z lenistwa swego znajomy,
przyobiecał bydź regularnym i pilnie
robić przez dwa miesiące, z warunkiem,
że potóm pobierać będzie dwie porcye
dodatkowe chleba codzień. Dotrzymał
słowa: a potćm ponowił tę ugodę na
dwa jeszcze miesiące. Powiadają, iż od-
tąd dostatecznego nabył nałogu do pil-
ney pracy, i jest podobieństwo, że na-
będzie wytrwałości nazawsze do tak
dobrych skłonności. Latem pracują
niewolnicy przez godzin dziesięć na
dzień, a zimą po sześć. Niejaka przer-
wa w robocie, pozwala się dla jedze-

nia i odetchnienia. FRzemiosłami zarzą-
dza czterech inspektorów.  Kobićty zu-
pełnie są oddzielone od mężczyzn, pra.
cują oddzielnemi partyami, pod okiem

| jedney z nichże wybraney dozorczyni-
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Naywięcey zaymowane były czyszcze-
niem bawełny. Bardzo widoczne zła-
godzenie ich obyczajów, które utwierdza
się bardziey przez łagodne z nimi się ob-
chodzenie. Infirmaryum składa się z czte-
rech oddziałów,między któremi męż-
czyzni i kobićty mają po jednym poko-
ju dla chorych, a po jednym dla przy-
chodzących do zdrowia. [Dwie są rze-
czy, które przekonywają o przewybor-
nóćm urządzeniu tego więzienia: pier-
wsze: że więżnie zarabiają tu więcey,
jak połowę summy potrzebney na ich
utrzymanie; powżtóre: iż bardzo się rzad-

ko zdarza, żeby wypuszczeni powtór-
mie się do więzienia dostawali, tak, że
liczyć można nie więcey jak czterech
ze stu. Ci, którzy byli obwinieni za
nadużycia, częściey na nowo wpadają
w też przestępstwa, i bywają osadza-
ni do więzienia: łącząc zaś oba te od-
działy razem, w ogóle wypadnie nie
więcey jak pięć ze stu. '[o widocznie
przekonywa o pożytku tym sposobem

- urządzonych więzień, z których i sami
więźnie są kontenci. Bardzo rzadko

' powracają do więzienia: bo oduczają
się w nićm od próżnowania, tego źród-
ła występków.

O WIĘZIENIU IDOMIE USMIERZENIA W hrab-
stwie Suffolk.

Więzienie to odwiedzał Pan Bux-
łon w styczniu roku 1818. Mozgatun-
kowanie przestępców doprowadzonetam
do wyższego stopnia doskonałości.W wię-
zieniu tćm szyją odzienie, trzewiki,
robią kapelusze słomiane i mielą zbo-
że. Osadzeni za większe występki, u-
żywani są do robot ciężkich. W ka-
żdym oddziale jest chorobnia, w któ. 

rych znaydują się Biblie i xiążki do mo»
dlitwy. Zdaniem naczelnika więzienia,
zamknięci powinni pracować nie tylko
dla sarmego zarobku, ale też praca ko-
niecznie jest potrzebną dla moralnego
z niey pożytku. Gdyby żadnego nawet
nie było zysku (mówi ten naczelnik), ow.
szem gdyby nawettracić przyszło, za-
wszeby on dawał im robotę i za nią
płacił, jako zaistotny Środek do zapo-
bieżenia wszelkim pomiędzy więźniami
nieporządkom, do poprawienia ich oby-
czajów i do zmnieyszenia ich nędzy.
Dwódziestoletnie jego doświadczenia, na
urzędzie naczelnika więzienia, podały
mu zręczność przekonania się , że praz
ca nietylko przyczynia się do spokoy_
ności i dobrych obyczajów, ale nawet
do pokrzepienia i wesołości więźniów.
Zdarzało się mu karać cały oddział, o-
debraniem materyałów na robotę do-
datkową, prócz naznaczoney; a dnia

żadnego nie było, żeby więźnie nie pro-
sili o powrócenie im środków do ros
boty, i poprawę przyrzekałi. Z inne-
go domu zarobkowego , przywiedziono
raz do niego kobićtę, bardzo rozpustne-
go Życia, która zgoła nic robić nie chcia-
ła. Proszono naczelnika, ażeby użył
naywiększego starania do jey popra-
wienia. Zostawił więc ją bez żadney
roboty. Wkrótce zaczęła go bardzo
prosić, ażeby choć kołowrótek jey da-
no, dła rozpędzenia nudy i skrócenia
czasu. O sprawowaniu się więźniów:
po wypuszczeniu z więzienia, tenże na.
czelnik twierdzi, iż często otrzymy-.
wał podziękowania od wypuszczonych,
za nauki w więzieniu dawane; a wie-
łu zna takich, którzy będąc rozwią-
złymi pierwiey, po wyyściu z więzienia,
poczciwe i pracowite życie prowadzić
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zaczęli, stali się ludźmi poczciwymii
pożytecznymi. Często mu też dzięko-
wali panowie za poprawę sług swoich:
bywały przykłady, że nayniegodziwsi
ludzie robilisię potóm przykładem dla
drugich. Z dwóch młodych ludzi, za
jednakowe występki do domu tego od-
danych, jeden taksię odmienił, że dru-
gi z podziwieniem rozprawiał o nim,
jakby 0 zwarjowanym.  „,„, Towarzysz
móy, słowa są jego, cały tydzień bez
oddechu prącuje , w niedzielę idzie dó

kościoła, i nie chce już mieć zażyłości
z dawnieyszymi towarzyszami swymi.,,
Qyciec tego młodzieńca, który tym spo-
sobem pozbył się dawnieyszey swojey
swawoli, przychodził do naczelnika
więzienia dziękować za syna. „/Ten chło-
piec zbawionym został, słowa są tego
oyca. Jestem ubogi człowiek, ale dla
mnie to więcey, aniżeli gdyby mi da-
no sto f.s. Załuję, że on przed pię-
ciu laty niedostał się do WPana.,, Za-
pewnia naczelnik , iż w więzieniu jego
żadne, większe nie zdarzyło się niesz-
częście, o którćmby jeden z więźniów
go nie uwiadomił. Razujednego w no-
cy sami zawołali oddzwiernego i powie-
dzieli mu o swćm podeyrzeniu, iż pe-
wnie jest między nimi którykolwiek,
gotujący się do ucieczki.  Winowayca
wkrótce był wyśledzony , który potra-
fił już w sypialni swojey wyrznąć okno.

Je rzeczywiste zdarzenia,. mówią
same za sobą. W więzieniu tćm nie

W. ośmnastu
leciech jeden tylko więzień uciekł; w licz-
bie stu więźniów nie ma i pięciu takich,
coby pierwiey byli w więzieniu. Nigdy
tam niebywa próźniackiey aszumney
wesołości, swarów , kłótni, ani łajania
się nie słychać..

WIĘZIENIE ILCZESTER, w hrabstwie $om-
merset,które P.Buxton zwiedzał wkwie-
tniu roku a818, |

Więzienie to znayduje się w miey-.
scu odkrytćm. Znaczna część jego wy-
budowana była przez samychże wię-
źniów, bez pomocy architekta, albo
innego umiejętnego artysty. Ito, co
oni zbudowali, jest naylepszą częścią
tego gmachu, już dla trwałości , już dla
piękności roboty. "Tak pomyślne dzie-
ło wielkie pożytki dla hrabstwa przy
niosło: stało się bowiem przyczyną wiel-
kiey odmiany w obyczajach ludzi,
w gmącha tym zamykanych. Postępki
ich i nabyta umiejętność w budowa-
niu różnych części domu, czynią bar-
dzo. gruntowną nadzieję, że po ich
ztamiąd wypuszczeniu, zupełnie wy-
stępnych zaniechają obyczajow, i nabio-
rą nałogu do tey pracowitości, i do tych:
uczciwych sposobow zarabiania na u-
trzymanie życia, jakich się wnićm na-
uczyli. Nie można nie zadziwiać sięnad
myślą, do skutku przywiedzioną, aże-
by samych więźniów użyć do budowa-
nia dla siebie więzienia, ze wszelkiemi
ostróżnościami w takiey budowie, prze-
szkadzającemi do ucieczki, i z takim
wewnątrz rozkładem, iżby samóm roz-
szerzeniem mieysća więzienia przyspo-
sobić na przyszłość zmnieyszenie w nim
więźniów. Oprócz budowy, która do--
starczała roboty dla mularzów, garnca-
rzów, stolarzów, malarzów i t. d., za-
prowadżono jeszcze znakomitą ręko-
dzielnią. WW magazynie tego więzienia.
znayduje się wszystko, cokolwiek jest.
potrzebnem do przyodziania więźniów,,
a wszystko przez nich samych zrobio- 'ho, jako to: czapki, koszule, kamizel-.



208
—

ki, kurtki, pantalony, ponczochy, trze-
wiki; dla powszechnego użytku w wię-
zieniu; łóżka, pantofle, szlafroki, koł-

dra, i t. d. Kazdy z tych gatunkow|
rękodzieł dostarcza zatrudnienia pe-
wney liczbie więźniów,i nauka robot
tych, przechodzi między nimi od jedne-
go do drygiego, od zostających dawniey
w więzieniu do nowo przychodzących.

Jednym z nayciekawszych widokow,
jest to: jakim sposobem z prostey. weł-
ny stopniami robi się sukno; co potrze-
buje tyle różnych gatunkow rzemiosł;
a wszystko odbywa się na jednćm po-
dworzu, wewnątrz gmachu więzienia.
W jednóm mieyscu myją wełnę, w dru-
gićm farbują,w trzecićm czeszą,w czwar-
tćm przędą, w piątćm tką na warsta-
tach, i t. d., aż to sukno wyrobione
przychodzi do rąk krawców , którzy
szyją z niego odzienie. W praczkarni
więzienia, nieustępującey w niczćm ża-
dney inney w kraju, wszystkie niewol-
nice zaymują się praniem bielizny dla
noszenia, i dla tygodniowey odmiany
pościeli; tamże szyją wszelką odzież nie-
wieścią.

 

Te są błogie owoce pieczołowitości
o dobrym stanie utrzymania wewnątrz
więzień w stanach zjednoczonych Ame-
ryki,i w Brytanii wielkiey.

Niedawno utworzyło się we Fran-
cyi towarzystwo dla polepszenia stanu”
więzień. Król obwieścił się jego pro-
tektorem; a Xiążę Angouleme przyjął
tytuł prezydenta. Wszyscy prawie
znakomitsi urzędnicy królewscy są człon-
kami towarzystwa, którego rząd spra-
wujc oddzielna rada. twarcie towa-

rzystwa odprawiło się dnia 14 czerwca
151g roku; przednieysze artykuły u-

 

staw jego, przez Króla potwierdzo-

nych, są następujące: Chcący bydź

członkiem towarzystwa powinni bydź

podani do potwierdzenia Królowi, po

przyjęciu przez cztćrech członków. Ka-
żdy członek obowiązany wnosić do kas-

sy towarzystwa niemniey, jak sto fran.

kow. Uczęstnikami towarzystwa mo

gą bydź także utworzone towarzystwa

czyli współ-towarzystwa; przedstawia-

jąsię tylko w osobie jednego ze swych

członków, przez nie wybranego. Ofia-

ry i dary towarzystwu czynione, 0-

bracają się na polepszenie stanu więzień

w królestwie. Rada towarzystwa, co

rok zdaje rachunek przychodu i roz-

chodu z summ zebranych. Co pułro-

ku odbywa się powszechne zebranie to-

warzystwa, na któróm rada towarzy-

stwa zdaje sprawę z jego działań i po-

stępow. Sprawa ta przedstawia się i

Królowi. Po prowincyach zakładane

będą podległe radzie towarzystwa, je-

go kommissye dla tegoż celu. Każdy

członek towarzystwa 1 każda jego kom..

missya na prowincyach ,„, mają prawo

czynić doniesienia o teraźnieyszytn sta-

nie więzień w królestwie, i podawać

projekta względem przywiedzenia ich

do lepszego stanu. Główna rada to-

warzystwa, z członków” swoich miano-

wała kilka oddzielnych kommisyy, ika-

żdey poruczyła pewną gałąź szczegul-

ną, należącą do ogulnego składu dzia-

łań towarzystwa, a mianowicie:

1) OQycowska poprawa oraz środki

policyi sądowey i zawiadowczey.

2) Kierunek kommisyy działających

po prowincyach.
5) Starania o zdrowie.

4) Cwiczenia w pobożności i oby-

czajach.
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5) Początkowa nauka.
6) Roboty.
7) Wydawanie xiąg i dzieł poży-

tecznych, znajomych we Francyi i in-

nych krajach 0 administracyi więzień.

Tak dobroczynne prace, w obcych

krajach w tym przedmiocie podeymo-

wane i pożądane z nich skutki, nie

mogły nie zwrócić na siebie uwagi Nay-

miłościwszego Monarchy naszego, wsze|l-

kiemi sposobami staraącego się o do-

bro swoich poddanych wszelkiego sta-

nu, a naybardziey cierpiących i zno-

szących nędzę, bez żadney pomocy.

Cesarz Jegomość uznał, iż zaprowadze-

nie podobnego towarzystwa i w naszey

oyczyznie, przyniesie niemniey pożyt-

ku, szczęgólniey dla tey klassy ludzi,

którzy, różnemi nieszczęśliwemi przygo-

dami, wpadłszy w występek, musieli
bydź oddalonymi ze społeczeństwa swo-

ich współobywateli, i nie mają zdarze-
nia doświadczać od nich, ani pomocy,
ani politowania.

Po rozważeniu tego, nastąpiło Nay-
wyższe zezwolenie, aby przedstawione

były Jego Cesarskiey Mości od Ministra
spraw duchownych i krajowego oświe-
cenia, ułożone z uwag (*) podanych
przez znaydującego się tu (w Petersbur-
gu) członka londyńskiego towarzystwa
opieki więzień, nad polepszeniem sta-
nu więzień i głównych dla towarzystwa
opieki więzień prawideł, podobne tym.
które ustanowieniom tego rodzaju słu-

Żą za przewodnictwo w ich działaniach.

z przystosowaniem do formy tuteysze-
_go rządu. |
 

(*) Obacz wyżey str. 147.

Dzieje Dobrocz, rok 1820, kwiecień.

=

|

 

Naywyżey potwierdzone to przeło-
żenie z przydanemi do niego załącze-
niami, co do słowa umieściliśmy wyżey,
str. 145—160. |
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FUNDACYA KOSCIOŁA TSZKOŁYPARAFIJALNEY
w zaboRozyU gubernii mińskiey w po-

wiecie dziśnieńskim.— Wyjątek zprzyź

wileju królewskiego. i

My Zygmunt III. z łaski Bożey krol
polski, W. X.L.... Oznaymujemy tym
naszym listem komu o tym wiedzieć
należy: Jż co Ur. Piotr Orzechowski
woyski połocki, z pobożności swey w pro-
mowowaniu chwały boskiey, staraniem -
swoim kościoł parafiialny rzymskiey
wiary, we wsi naszey Zadoroże, w dzier-
żeniu jego podtenczas będącey, w wo-
jewództwie połockim leżącey, sumptem
własnym erygować i wybudować, i on
prowentami dla sustentacyi parocha 1
innych ministrów kościelnych ... godnie
opatrzyć umyślił....do czego muteraz
pozwolenie dajemy fandować i budo-
wać, i na ten kościoł nadawać słuszną

rzecz uznaliśmy: który to fundusz po-
wagą naszą królewską , mając nam za
przyjemny, stwierdzamy, fundujemy,
nadajemy, i darujemy wiecznemi cza-
sy tym ninieyszym przywilejem... te do-
bra , osobliwie wieś Zadoroże i grunt
Glińskich Krukowszczyzia nazwany...
i ażeby tenże kościoł względem chwa-
ły Bożey w dobrym porządku zostawał
zawsze , postanawiamy, ażeby pleban
natenczas zostający, wikarego bakałarza
szkoły, kantora i innych ludzi do ko.
Ścioła należących miewał przy sobie, i

|'ch własnym swym kosztem według
"ich potrzeby sustentował, i w tym o0-
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bligujemy sumnienie plebana tamże bę.
dącego, ażeby od parochianów swoich,
względem administrowania sakramen.
tów, żadney pensyi wymagać nie wa-
żył się, chybaby co z swojey woli dobrey
dać chcieli.... Na co dla lepszsy wia.
ry, ręką naszą podpisaliśmy 1 pieczęć
W. X. L. przycisnąć rozkazaliśmy.Da.
tum w Warszawiena seymie miesiąca
marca 10 dnia roku 1601 :

 

O FUNDACYACH POBOŹNO'- DOBROCZYNNYCH
XIĘDZA MARCINA ŹAGIELLA. Do redak-

cyi pisma peryodycznego pod tytu-

łem: Dzieje Dobroczynności.

Ciągłą z. urzędu mojego: zatrudnio-

ny pracą, niejestem w.stanie zebrać

i opisać (w takim: jakby należało po-

rządku) dobroczynnych uczynków po-

rzednika mojego X. Marcina Zagiella,

proboszcza katedralnego wileńskiego i

oszmiańskiego: opisując zaś, wchodził-

bym wrozbior poczynionych przez nie-

go dla ludzkości darów, a toby ozna-

czało przypisanie podobnych jak same-

mu sobie zalet: i dla tego, zamiast

objawienia wyszczegulnionych w pi-

smach jego fundacyy, posyłam do Re-
dakcyi: /Vayprzód, testament w roku

1645 lipea 5 dnia nastały; Powtóre, wia-

domość o życiu zautorów zebraną; Po-

trzecie, doniesienie raz w roku 1808

sierpnia 29, a drugi raz 180g lutego

21 do uniwersytetu wileńskiego i kom-

missyi sądowey edukacyyney przesła-

ne, z których, redakcya, co uważać

będzie wartćm ogłoszenia, niech umie-

ścić raczy pomiędzy swe dzieje. A ja-

ko nieidzie tu o pochwałę lub zaszczyt

fundatora; lecz o sprawiedliwość, aby

O

pamiątka dobrych uczynków jego, je-
śli nie exystuje w skutku, przynay-'
mniey w poczet dziejów historyi kra-
jowey umieszczona, przeświadczyła nie-
wiedzących, jak od dawnych czasów ser-
ca Litwinów napełnione: litością, umia-
ły pierwszą zwracać uwagę na wspar-
cie nieszczęśłiwych.. Tysiące podobnych
„utworzono dla ubóstwa fundacyy, a prze-
cież większa część zeszła na niczóm.
fRoztracono albowiem summy funduszo-
we. Ustało miłosierdzie, a na mieyscu
jego podniosła:się: nędza, która bez o-
pieki krajowey , wsparta tylko na sła-
bey podupądłych sukcessorów funda-
torskich protekcyi, nie znaydując spo-
sobu wydobycia odjętych sobie własno-
ści, uyrzała się być pogrążoną w coraz
większą niepewność. W samych począt-
kach zaprowadzonego w Litwie chrze-
ścijaństwa, pierwszy dawca oświecenia
i religii król Władysław Jagiełło (jak
świadczą dzieje) założył dla ludów nowo
ochrzezonych blisko dziesięciu kościo-
łow parafijalnych. Po między temi sta-

nął kościoł w mieście Wiłkomierzu nad

Swiętą Rzeką, nad którą w znaczney

massie zebranych ochrzczono pogan, od
czego. taż rzeka wzięła swe nazwanie.

Z czasem się pomnożyła liczba kościo-

łów. Niebył atoli żaden kościoł, któ-
ryby obok.funduszu dla duchownych,
nie miał razem przy tychże kościołach
aaprowadzonych szpitalów dla ubóstwa.
Zatóm lubo fundusze nieszczęśliwych
fw przeciągu upływania tylu wieków,

z hoyney łaski dobroczyńców zostały do

iaywyższego przywiedzione stopnia,

mając wystarczające na wszystko do-

chody; gdy jednak nie było w utrzy-

maniu porządku; z żalóm wyznać potrze= ba, iż tak się zatarły, źe dzis nawet
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w odkrytey czasów ciemnocie dostrzedz
Nie masz po wieluich nie podobna.

mieyscach śladu gdzie :były szpitale:
a fundusz bezexekucyi do póty był nie-
mym świadkiem poczynionych dla ubó-
stwa -darów; dopóki towarzystwo I)zie-
jów dobroczynności , nie przedsiewzięło
wydobyć go z :pod cienia niewiadomo-
ści i objawić narodowi. Szanownyten
zamiar ponoszenia prac 1 trudów dla
'dobra ogułu., nie tylko autorem dzieła,
lecz i dawnym mieszkańcom Litwy
wzniesie pomnik wiecznego zaszczytu,
sprawując razem 1 dla nieszczęśliwych
równo-trwałe użytki. (Ci bowiem, któ-
rzy uyrzą zniweczone przodków swo-
ich dary; zważywszy przyczyny, dla
czego przyszło doświadczyć upadku, na- |,
ucząsię jakie nadal stanowić imają fun.
dusze. Mniemałli założyciele dawnych
szpitalów, iż kiedy czyniącco dla bliźnich
w imie Boga i religii, oddają pod rząd
i wiadanie „duchownych, żadna moc i

siła naruszyć ich postanowień nie zdoła;
nie starali się przeto 0 opiekę władzy.
krajowey., awięc w zmianie wieków i
ludzi, omyliły ich nadzieje: bo i-ci stró-
że funduszów byli także ludzie. Pra-
gnęli ustalić wieczny dla nędzarzów
przytułek,
lu na-słabych fundamentach. Słowem,
nie masz tego co było przed:czasy; a
potrzeba „dawania ratunku 1 wspiera-
nia bliźnich jest jednostayna jak byla
przedtćm: trzeba zatćm na nowo z po-
winnościchrześcijańskieywesprzeć bliź-
nich , a wspierając tak się w szafunku
litości i miłosierdzia zachować, aby,

w mieyscu pojedyńczych 'familiynych
zakładów, które jako prywatne miano
zf%nic, stanowiły odtąd, fundusze wła-
dzą opieki krajowey wzmocnione. Te

 

a wznosili budowę szpita-!:

 

bowiem żadną przemianą czasów nie
dotknięte , staną się prawdziwie uży-
tecznemi dla nieszczęśliwych, którzy
ucieszeni z dostatecznego ugruntowania
SZ pitalnych zakładów, poglądając na ru-
dny przeszłych nadań, jeśli nie uzyszczą
powrótuodjętychsobie własności, przy-
naymniey pomniąc ha dawne wspomo.
życiełów łaski, nabiorą z Dziejów do-
broczynności przekonania, że litościwa
ręka rodaków niedzisiay tylko, lecz
zawsze z równączułościąumiała 'wśpie-
rać w nędzy icierpieniu" zostających
współ-braci. Działosię "w mieście po-
wiatowóm Wiłkomierzu roku 1820 mie-
siąca marca8 dnia.

Marszałek ptu wiłkomierskiego Adam
KniaźŹaGIELL,

 

PVPYPISZ TESTAMENTU AX.MARCINA ZAGIELLA
roku 1645.d. 5 lipca 'uczynionego,

tegoź roku i miesiąca d. 11 przez bi-
skupa wileńskiego potwierdzonego,
tegoż roku .i miesiąca d. 14 w akta

- trybunalu.litewskiego wpisanego.

*

1, Edukacya trzech panien.— 2, Infirnia-

rium dla zakonników— 3, Jezuici— 4, Kar-
melici po pierwsze.-— 5, Szpital ś. Stefana—
6, Szpital Maryi Magdaleny,-— 7, Szpital 5. Pio-
tra.—8, Bernardynki.— 9, Bursa ambrozyań-
ska po pierwsze.—' 10, Bractwo 1 szpital ss.
Józefa i Nikodema— 11, Aliarya i szkoławO-
niksztach— 12, Kapituła wileńska— 15, Ka-
znodziejakatedralny. — 14, Muzyka.— 15, Pra-
łaci i Wikaryusze— 16, $. Kazimierz— 17.
„Ciborium— 18, Bonifeśtele.— 19, Bursa am-
Ś oepiócko projokzć.— 20, Karmelici powtóre.—
21, Bractwo. Bożego ciału. 2 22, Msze 1 jał.
mużny.— 23, Kościoł oszmian.— 24, Semina-
rium dzetczalić —. 25, Altarya i kościoł kate.

dralny. i w
6*
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«:+.+.«. disponuję ..... surmmę pienię-
dzy 15,000 złt. pol. którą mam u JP.
Marcyana Wollowicza pisarza ziem.
wileń. prawem wyderkafowym na ma-
jętność własną Jmci Meyszagołę nazwa-
ną w pow. wileń. leżącą, wniesioną
1 przyznaną: na co jest zupełne pra-
wo* od którey summy, czynszu dorocz-
nego annuatim według zapisów płaci mi
Jmć i płacić powinien po dwunastu set
złotych. "Ten tedy czynsz od pomie-
nioney sumumy, to jest dwanaście set zło-
tych na cześć i na chwałę Panu Bogu,
a na poratowanie dusze mojey tak or-
dynuję, i aby ta ordynycya moja wie-
cznie na potomne czasy trwała, mieć
chcę ją ostatnią wolą testamentu me-
go. /Vaprzód poglądając na to, że wiele
panienek w ubogich domach szlachec-
kich, luboby życzyłli sobie służyć Panu
Bogu do śmierci w czystości, w stanie
świętym zakonnym, ale dla niedostatku
przyiść do tego niemogą, tedy ja dla
przymnożeniachwały Bożey, życząc aby
z fundaciey mojey trzy panienki zgo-
dne do choru i śpiewania wychowane
bydź mogły, do klasztoru panien za-
konnych reguły ś. Benedycta w Wilnie
przy kościele ś. Katarzyny mieszkają-
cych, od pomienioney summy 15,000
a z czynszu od niey należącego w po-
tomne czasy na każdy rok po zł, 600
pol. leguję i zapisuję, warując to, aby
na te mieysca primario panienki z do-
mu pokrewnych i powinnych moich, je-
żeli P. Bóg którą kiedy do tego stanu
$. powołać raczy, a w niedostatku po-
krewnych tedy i z innych ubogich do-
mów szlacheckich. narodu naszego litew-
skiego, przyymowane były, które powin-|
ne będą P. Boga prosić za duszę mo-|
je Uważając przy tym wielką nędzę!

  

ubogich zakonników, którzy dla niedo-
staku, gdy P. Bóg chorobę na którego
dopuści, wielką nędzę cierpią, i zdro-
wia «swego czym ratować nie mają, na
infirmarią do klasztoru wileńskiego oy-
ców bernardynów, z tegoż od pomie-
nioney summy czynszu, na każdy rok
wiecznemi czasy, 100 zł. pol. leguję i
zapisuję. A tegoż pomienionego czynszu
oycom jezuitem ad domum professam
w Wilnie przy kościele ś. Kazimierza

%

w rynku mieszkającym zł. 50; oycom kar- 4.
melitom przy kościele $. Jerzego na
Puszkarni zł. 50; do szpitala ś. Stephana 5.
zł. 10; do szpitała ś. Maryi Magdaleny 6.
zł. 5; do szpitala ś Piotra na Antokolu 7.
zł: 5; dla klasztoru starego panieńskie- 8.

go za bernardynami zł. 50; do bursy g.

ambrozyanńskiey (*) trzem bursakom sta-
nu szlacheckiego a narodu litewskiego
na sukienki, kazdemu z osobna po zł. 15,
a osobliwie na papier wszystkim trzem
zł. 5, na kazdy rok wiecznemi czasy le-
guję i zapisuję.
nionego czynszu, na bractwo ss. Joze-
pha i Nikodema w Wilnie za bramą ostrą

| będące, leguję i zapisuję, na każdy. rok
wiceznemi czasy zł. 1oo poł.. takim
sposobem, aby zł. 40 na odzieżą ubo-
gich obracano, a na kazdy kwartał, aby

po kopie rozdzielono ubogim, jałmużny
w tym szpitalu mieszkającym, co uczy-
ni przez rok zł. ro, religuum zł. 50 ma
bydź. oddawane* cappellanowi tegoż
bractwa iszpitala, który to capelan po-
winien będzie w każdy tydzień mszą je-
dną reqvialną za duszę moją odprawić,
i ubogiun opowiedzieć , aby jey słuchali,
» B; Boga za munie jako: fundatora tey

 

3 Bursa ambrozyanska razem: z korsakowską, dla sedfiów
szkół publicznych służąca, utrzymuje się

„wWilnie na ulicy Skepoyyka, pod wiedzą kapituły,

Madto z tegoż pomie- 10,

i dotąd
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jałmużny prosili. Z tegoż pomienionego
czynszu na altaryą ś. Anny w kościele
parochialnym onikszcieńskim w kapli-
cy Panny Maryey, gdzie się wszystka
parentela moja chowa, na każdy rok|
wiecznemi czasy leguję i zapisuję zł.
100, cum hoc onere, aby się w tey ka-
plicy na każdy tydzień we wtorek msza
śpiewana o 5. Annie odprawowała. Z któ-
rych sta zł. na xiędza z szkołą i orga-
nistą zł. 60, a reliquum to jest zł. 40,
na wino, świece i ochędóstwo do ołta-
rza ma się obracać. Ażeby ta disposi-
tia moja invioladiliter wiecznie trwała,
i nigdy nieustawała, wielebney capituły
wileńskiey, jako confratrów moich mi-
łych, teraz i na potym będących, pro-
szę, aby sub patrocinio et cura venera-
bilis capiluli, ta summa moja i disposi-
tia oney,według ordinatiey mojey, wiecz-
nie zostawała, iako i samo prawo na
tę summę służące. .4 iż pospolicie ag-
gravat ille labor quem praemia nulla se-
quuntur, tedy ja,
re jeszcze z pomienionego czynszu in di-
stributionem zostaje, wielebney capitu-
le wileńskiey wiecznemi czasy legujęi
zapisuję, co ma cedere, albo Adm Rdo

Dno Procuratori pro tempore existenti,
pro onere któremu incumbet ten czynsz
od summy pomienioney odbierać: iwe-
dług ordinaliey mey rozdawać, albo par-
tem aliguam in massam communem co-
vertere; prout venerabili capilulo melius
in domino videbitur, liberum.erit dispo-
mere. Kamienicę kupioną od godney

pamięci JX. Karłowskiego confrata mi-
łego, na ulicy zamkowey pod jurisdic-
tią wielebney capituły, nazywającą się
kamienica kaznodzieyska, zktórey rocz-
niego czynszu płacą po zł. 450, tak
wozrządzam, i proszę aby JJXX. kapitu-

ostatnie ico zł. któ.

ła confratres,'w swą władzę wziąwszy,
onę dobrym gospodarzem opatrowalii
czynsze rocznebiorąc, securdum conven-
tionem z gospodarzem, X. kaznodziei
kathedralnemu„fundacyi waleryańskiey,
pro tempore będącemu juata fundatio-
nem. solitum annuum salarium zł. 100 od-
dawali, i na mszą codzienną adwento-
wą rorate, musicom cantu figurali et in-

niversarz qualuor temporum integro an-

no in divisionempraelalis et vicariis zl.100,
z tegoż sta zł. proszę aby anniversarium
pro anima mea meorumque singulis annis
eo die quo mortuus fuero non impedito
'festo odprawowaneb) ło; takżeproszę,aby
per octavam festi Ś. Casimiri, msza $.
o Ś. Kaziinierzu odprawowana była can-
tu figurali et instrumentali, na co wie-
cznemi: czasy ztegoż czynszu od pornie-
nioney kamienice zł. 100 naznaczam..
Religuum census na naprawę teyże ka-
„mienice ma się obracać....... Aże ku
czciichwale P. Boga wszechmogącego
i na ozdobę kościoła katedralnego wi-
leńskiego, chcąc jakąkolwiek pamiątkę
po sobie zostawić, umyśliłem dać ro-
bić ciborium, tedy, jeżeliby mi uż P:
Bóg samemu nie
nato patrzać, do summy tysiąca złotych
którym odliczył i oddai, do rąk W.X.
And. Hrehocowicza pisarza capitulnego,
jeszcze naznaczam zł. 500. z pieniędzy.

mych własnych, które się nizey specy-
ficująiordynują. 4 naprzód u JP. Sa
muela Komorowskiego podczaszego wił-
komierskiego Kowtnaltem wyderkafo-
wym mam zł. 1500. "Ta summa wnie-
siona jest na dwie wsi maętności Jmci
Radoszewki nazwaney, w pow. wilkom..
|leżącey; według zapisów i prawa mnie
od Jimci na tą summę danego, które ze 

strumentali śpiewającym zł. 100; naan-
1 4..

1:5--

16..

17,

dał tego doczekać i

1 8:
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wszystkim jest zupełne i przyznane. Od
tey sumimy powinien mi Jmć płacić na)
każdy rok po zł. 120 pol. którą to summę.
i czynsz od niey. należący,.ze wszyst-
kim prawem mnie służącym, leguję 1
zapisuję Bonifratelom wWilnieprzy ko-
ściele 5. Krzyża od _J. W.J. X. Abraha-

ma Woyny biskupa wileńskiego fundo-

wanym, tym sposobem aby -z czynszu
od tey summy przychodzącego , potrze-
by ubogich chorych, około których z re-
guły, tego świątobliwego zakonu osobli-
we jest staranie , wiecznemi czasy opa-

19.trowane były. -Złotych półtora tysiąca,

21

22.

które mi został winien sławney patmię-
ci JX. Martian Tryzna podkanclerzy
W. X. L., na co jest oblig mnie od
Jmei dany, leguję i zapisuję na bursę am-
brozyańską w Wilnie, prosząc JJPP.
exekutorów aby te pułtora tysiąca zł.
od sukcessorów nieboszczyka xiędza pod-
kanclerzego odebrawszy, kontraktem
wyderkafowym na pewne inieysce dali,

jakoby z czynszu od tey summy przy=

chodzącego, trzech bursaków szlachty

narodu litewskiego, z pokrewnych mo-

ich, a w niedostatku tych, tedy i-z do-

mów obcych, byłe szlacheckich, chowani

byli wiecznemi czasy, którym nadto wy-
żey na sukienki naznaczyłem : osobliwą

prowisią....... OQycom karmelitomm do,
$. Jerzego na Puszkarni, na budynek za-
częty kościoła, leguję zł. 1,000. Do brac:

twa Bożego ciała przy kościele farskim

wileńskim per modumfundationis leguję

zł. 500, aby tę summę na wyderkaf od-

dawszy, z czynszu rocznego 40 zł., opa-
trowali reverentiam sanctissimi sacramen-

ti gdy do chorych noszą kapłani. (Nadto

zapisał na raz do rozdania na msze zł.

650, a na jałmużny dła szpitalów,
25. bractw iklasztorów zł. 1,120)...... Mie-  

dnicę z nalewką, chrismale ad olea sa-

cra, turibularz, navicelle, pontificale

cum reliquiis, lampę, ampułki rysowa-

ne i kielich z patyną cum inscriptione

mea, leguję do kościoła probostwa o-

szmianskiego ....... Kop litewskich 70,:

które 'mi przychodziło ;podług liczby

mojey -seminaryskiey daruję pro semi-

nario pro necessitctibus eius ...... sin.

ne wszystkie szaty, obicia, kobierce,

miedź i cynę, wozy i stajenne rzeczy,

| także bydło w folwarkach, i zboże co

mnie właśnie .nad inwentarz należy, an-

num gratiae ex beneficiis meis, i wszelki

sprząt domowy, także 1 xięgi, Jchmość

PP. cxekutorowie odzyskawszy 1 prze-

dawszy, mają :obrócić według sumnienia

swego za duszę anoją. A będziełi «mo-

gło być, fundacyą uczynić altaryi, że-

by kapłan perpełuis temuporibus u cibo-

rium, które kosztem moim ma być wy-

stawione , przynaymniey dwie mszy.pro

anima mea meorurnque , odprawowal na

każdy tydzień. ...... ./Vakoniec jeżeliby

jeszcze co nad wyż pomienioną moją

dispezitią było, tedy JJPP. exekutoro-

wie pro ornamento ecclesiae cathedralis

mają conwertere.....

'O zyciu X. Marcina Zagiella , wspo-

minają, Niesiecki (Korona złota),Preusch-

hof (Universitas "rvilnen. laurearum a-

oadem. florida), 1 Rostowski (Litv. 5.

J. Hist). Z, czego to wiadomo, że do-

ktorem filozofii został w uniwersyte-

cie wileńskim około roku 1596, wydał

kilka dE polemicznych, zrobił fundusz

w _kollegium wileńskićm na dwóch mis=

syonarzów, aby chodziłi po wsiach i na-.

uczali pospółstwo , umarł r. 1645.

W; posiĘsiENIAcH P. Marszałka Zagiels

/



215
Aoc maa

la do uniwersytetu i kommissyi sądo-
wey edukacyyney, zawiera się w treści
to, co wyraża powyższy testamentowy
wypis.

 

UMIEIĘTNOŚĆ. DOBROCZYNNOŚCI..
———— ——

HISTORYA WYNALAZKU, ALBO RACZEY UŻY-
CIA I ROZSZERZENIA SPOSOBU WZAJEMNE--
GO NAUCZANIA:

(Pan Józef HAMEL, doktor: medycyny, kor-
respondent akademii petersburskiey. i członek.
wielu towarzystw uczonych,. kosztem korony.
wysłany z Rossyi w. podróż naukową,. gdy
w roku 1813. przybył do Londynu,. tam Pan.
Hilliam ALLEN ,. niemniey. sławny chemnik jako.
1 filantrop ,. zaprowadził. go- do: szkoły wzaje-
mnego uczenia, w którey sześćset dzieci, pod
przewodnictwem: jednego chłopea, brało. naukę.
Za pomocą Pana Allen; poznawszy tey. metody
teoryą. 1 praktyczne użycie , gdysię przekonał,

iż niezmiernie wielkie w: oświeceniu- ludu: wy-
daje pożytki, chociaż pedagogika nie była. jego
przedmiotem ,. sądził się jednak być obowiąza-
nym, uczynić o tak ważney rzeczy ministrowł.
spraw wewnętrznych: doniesienie , które ogło.
szonćm zostało:w pismach: publicznych peters-
burskich ,
nych. Dobre przyjęcie życzliwey: dla powsze-

„'chnego: oświecenia chęci, było Panu Hamelowi
' powodem do dalszych: w tey. mierze- pod czas
swojey podróży badań: Późmiey: więc obszer-
nieysze; i więcey: wyszezegulnione: przysłał do
rzeczonego ministra opisanie,.które: doprowa..
dzone do wiedzy samego monarchy,. zjednało

naywyższy. rozkaz,. aby wydrukowane było po.
rossyysku: i po niemiecku..- Na. wydanie ostat.
nie,
nowo robotę swoję: przeyrzał „ a: uzupełniwszy
ja późnieyszemi postrzeżeniami, ogłosił w Pary-
Żu roku 1818, pod tytułem: Der gegenseitige |,

Geschichte seiner Einfiihrung und|Unterricht ;
dusbreitung durch D. 4. Bell, J, Lancaster und
andere; etc. mit, XLI. Kupfern und den Biuldnis-

a z nich powtórzone w zagranicz-|

samże autor .otrzymawszy poruczenie,. na| 

sen von Bell und Lancaster in Steindruck, W tym-
że samym czasie wyszło tam tłumaczenie fran-
cuzkie; pod tytułem: Z'enseignement mutuel; ale
tłumacz nie pilnował ściśle oryginału. Całe zaś
dzieło: dla komitetu. szkolnego przy uniwersy-
tecie wileńskim, przełeżył z niemieckiego na
polskie w roku przeszłym 1819,. Pan Stanisław
HRYNIEWICZ ,: nauczyciel gimnazyalny,w celu
ogłoszenia go drukiem.. C(o*nim nastąpi, mnie-
mamy iż upodobanym będzie dla naszych czy-

telników, następujący tu, z przekładu P. Hry-
niewicza. wyjątek. (F)..

Uwaca; że wteraźnieyszym wieku tru=-
dno: nowe wynalazki tworzyć, bardzo:
jest sprawiedliwa;. pościsłćóm albowiem
jakiego, podług. mniemania, nowego wy=.
nalazku: roztrząśnieniu,. pospolicie się
okazuje, iż on: dawniey już, po czę-
ści: przynaymniey,. był znany. Nie jest
też i to osobliwością,. że jedna i taż

| sama: rzecz; od.różnych osób: w jednym.
że prawie: czasie w różnych: mieyscach
wynalezicną bywa; iże oba: wspomnio-.
ne tu przypadki w tak nazwanym no.
wym sposobie uczenia, podług którego:
uczniowie jeden drugiego> u.
czą, mają mieysce..

Żadney aimości nie podpada, że:
we wszystkich: czasachi we wszystkich.
mieyscach znaydowali się nauczyciele,
którzy, dła: ulżenia: sobie obowiązku,
kilku: z pomiędzy lepszych uczniów na
pomocników wybierali; nic nie jest nad-
to: więcey do: prawdy podobnóm i na-
turalnieyszćm;. lecz: nigdy. wzajemne.
uczenie tak doskonale:do użycia zasto--
sowanóćm nie było,. jak teraz w szko-
łach, podiug plagu Bella 1 Lankastra,,
urządzonych (a)..

 

(aj Często, gdy była mowa eszkołach Bella i Lankastra,
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"sca, które dowodzą; że wtenczas już

„bu wzajemnego uczenia postrzeżono po-

wnieyszych i nayrostropnieyszych na

— — miozag

e16
a mm

Godna rzecz uwagi, że nawet w pi-
smach starożytnych znaydują się miey-

niektórych ważnieyszych części sposo-

żytki i uznano. (b) Rzymski pedagog
K wintylian (c) bardzo sprawiedliwie u-
waża , iż dla poczynających dałeko jest
przyjemniey i łatwiey swoich towarzy-
szów, jak samego nauczyciela, mieć
za wzór do naśladowania. Wielki ten
mistrz starożytności wskazuje razem
korzyść, jaką emulacya między ucz.
niami, którzy już pewne zrobili postę-
py, zapewnia. Oboje to, jakośmy już
po części wspomnieli (d, a po części
w dalszym ciągu dokładniey opiszemy,
w sposobie wzajemnego i jednoczesne.
go uczenia w użycie wprowadzone, sta.
nowi zasadę jego doskonałości i skutecz-
ności. Likurg do wychowania młodzi,
jeśll nie wzajemne uczenie, przynay-
mniey wzajemny dozor wprowadził, po-
nieważ dzieci na wiele klas dzielić, i
nad każdą z nich jednego z naywpra-

 

ełyszałem osoby, które tych szkół %ie widziały, taką
uwagę czyniące , ze metoda w nich przyjęta nie jest
nową, i że same w takich się szkołach uczyły, gdzie
starsi uczniowie nauczyciela w uczeniu innych wspie
rali Nigdym jednak nikogo podobnie mówiącego nie
słyszał, który szkołę bBelia lub Łankastra san. oglądał,

'i ze 5posobem użycia oraz zadziwiającą skutecznością
tóy metody dobrze się obeznał. W porównaniu z tóm,.
co iu się dzieje, wszystko dawnieysze jest niniey niż
doskonaiem, a cokolwiek tu i ówdzie od niektórych na-'
uczycieli uczynionóm było, zaledwo w szkole Bella:
łab Lankastra wspomnaionćóm być może.

(0) Wzajemnego oczenia metodę chciano już nawet wxię-
gach Moyżesza (2.k. rozdz. XVIII, w 25 i xięga V.
rozdz. 1, w 25 1 25) znaydować; w tym jednak prze-|
sadzono, bo co w xięgach tych wsponmniono, to jedy-
nie sciąga się do utrzymania karności w narodzie, a
nic nie ma wspolnego z uczenićm młodzieży.

(c) lssr. Onar. |. 2,c. 2, sicut firmiores in ltteris pro-
fectus alit aemulatio: ita incipientibus atque adhuc te-
neris condiscipulorum quam praeceptoris, jucundior,| hoc -ipso 'quod facilior, imitatio est. .

(d) We wstępie dzieła iw ogulnóm opisaniu metody. (R.)

dozorcę wyznaczać rozkazał. (e) We-
gulności podobna jest do prawdy, że
korzyści z podziału obowiązków ucze-
nia,Grekom i Rzymianom nie były nie
znane, i podług „doniesień wędrowni-

ków wierzyć można, że w pewnych
częściach lndyy (jako szczątki dawney
cywilizacyi) od niepamiętnych czasów
zwyczay panuje, aby dzieci w uczeniu
wzajeranie sobie pomagały (/).

„Nie zatrzymując się tu dłużey, nad
wyszukiwaniem ciemnych śladów da-
wnieyszego nużywania metody wzaje.-
mnego uczenia, zobaczmy raczey ja-
kim sposobem w nowszych czasach Bell

 

(e) Obacz życie Likurga przez Plutarcha.
(/) Pietro della Valle w opisaniu swojey roku 1625 w In-

dyach odbytey podróży, opowiada co następuje:**Gdy
już wszystko do dalszey podróży przygotowane było,
zatrzyniałem się , chcąc korzystać z pory, w przedsion-
ku kościoła, dla przypatrzenia się kilku chłopcóm u-.
czącym się tam tabliczki Pytagoresa wcale osobliwym
sposobem, który zasługuje abym go tu opisał,
Było ich tam czterech , i mieli sobie od nauczyciela
jednę i tę samę lekcyą naznaczoną;dla powtórzenia
tego co przeszło, ażeby nie zapomnieli, prześpiewał
jeden z/nich, ciągłym muzycznym tonem — dzielny spo-
sob do wrażenia lekcyi w pamięć — jeden wiersz z le-
kcyi, np. raz jeden jest jeden. Pod czas. gdy tę część
Jekcyi śpiewając powtarzał, dla mocnieyszego jey o0-
kięcia , pisał razem znaki liczebne , ale nie piorem ani
na papierze. lecz , dla oszczędności , kreślił je palcem
na podłodze umyslnie cienkim piaskiem posypanćy, na
którey oni w koło zasiedh. Skoro pierwszy spiewając
z: liniią napisal, tamci podobnie razem ją spiewa-
di i pisali. W ten czas pierwszy znowu zaczynał inny
wiersz np. dwa razy dwa są Cztery, który podobnie
jak poprzedzający odspiewał i napisał, a drudzy także
zuowu to naslądowali. Gdy puż cała podłoga cyfra-
mi zapisana była, starli je ręką, i dla kreslenia no-
wych, więcey piaśku posypali Takim sposobem przez
cały czas do uczenia się im naznaczony zajęci byli.
(Dzieci mi też powiedziały, że się tym sposobem bez
pior, papieru i atramentu, czytać i pisać nauczyły; a
na moje zapytanie, ktoby je uczył i poprawiał gdy
robiły omyłki, poniewaz wszystkie uczniami były, a
ja żadnego między niemi navczyciela nie widziałćm,
odpowiedziały(1 bardzo sprawiędliwie) 1ż to niepodo-
bna , ażeby wszyscy czterey razcw tenże sam błąd po-
pelnii albo tegoż samego mieysca zapomnieli , i że dla
tego swoje ćwiczenia zawsze razem odbywali, ażeby,.
gdy jeden się mylu, inni go poprawiali. — 'W rzeczy
samey, trafny sposob łatwego 1 trwalego uczenia się! ”
(Obacz PIETRO DELLA VALLE , delło il peregrino, viaggi
descritti in lettere famigliavi al suo amico Mario S€i-
pano, serite dalli anno 1614 sin al 1623, P. II. cioe
+4” India, Il:ettera V. $5; albo francuzkie wydanie pod
rokiem 1665, T. IV. stronica 1yź4).

-
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i Lankaster jey nżyli. Nim jednak o
ich zakładach powiemy, przynaymniey
„w krótkości o dwóch innych wspomnieć
należy, w których wzajemne uczenie
pierwćy już wprowadzone było.

Pierwszy powstał w roku 1747.
Woddziale dzieciątka Jezus przy szpi-
talu litości (I Hospice de la Pitić) w Pa-
ryżu, założona była szkoła dla ubogich
dzieci, która trzystu a niekiedy nawet
większą liczbę uczniów zawierała. Dy-
rektorem jćy był Pan HERBAULT; jedne-
go tylko miał pomocnika, a tego nie
tylko do uczenia, ale też do utrzyma-
nia porządku ikarności. Uczniowie na
siedm klass podzieleni byli, i dla sze-
ściu klass niższych, nauczycieli prze-
znaczono z uczniow klassy naywyższey
(pierwszćy); ci znowu ostatni naukę
swoję od samego dyrektora po wię-
kszey części odbierali.— Otoż jest, ile
wiemy, naypierwsza szkoła, w którey:
prawidło wzajemnego uczenia dosyć do-
brze zastosowane było. Oczywiści świad-
kowie o przyjętym w nićy sposobie u-
czenia z naywiększemi mówią pochwa-
łami, lecz który, na nieszczęście, po
śmierci wspomnionego Pana Herbault,
zaniedbany został (g).

Drugi przyklad zastosowania (przy-
naymniey po części) rzeczoney zasady
uczenia, połączonćy z wzajemnym dozo-
rem, daje nam Iustytut kawalera Pau-
Jet w Paryżu. 'Lćn, pełpy zasługi mąż
(pochodził on z pewney irlandzkiey od
dawna we Francyi osiadłey familii) przez
osobłiwsze jakieś zdarzenie dotey osta-|
 

(8), Wiadomość o tym:zakładzie winniśmy Panu Francisz-
kowi de Neufchateau , dawnonu Ministrowi spraw we-
wnętrznych, który w'swojóm dzielę rokn 1798 podty-
tułem: Methode pratiqne de lecture, w Paryżu. u Di--
dotą starszego wydanóm, tak o nim wspomina, jak mu
go oczywiści świadkowie opisali,

- Dzieje Dobrocz, nok 1820, kwiecie.

   

teczności przywiedziony został, iż kil-
koro sierot przyjąć i wychowaniem ich
trudnić się musiał; lecz wkrótce po
tćm znaczny objąwszy majątek , zało-
żył w roku 1772 Instytut wychowa-
nia dla dwóchset uczniów; z których
naywiększa część była dzieci woysko-
wych osob i zubożałćy szlachty. Słu-.
żył on dawniey woyskowo, i dla tego
swemu zakładowi całkiem woyskową
nadał postać. Każdemu ze czterech od-
działów, z których się Instytut ten skła-
kał, dał z pomiędzy uczniów wybra-
nego kapitana, a pad całym zakładem
przełożył jednego młodzieńca, którego

tytułem majora zaszczycił. Mali ci offi-
cerowie sprawowali wewnętrzną poli-
cyą i porządek między swymi towarzy=
szami utrzymywać musieli.  Codzień-
nie wieczorem składali radę, która się
'pośrzód koła z uczniów złożonego zgro-
mądzała , na którey ogłaszano wszystkie

dzienne zdarzenia, i podług praw. sta-
lych środki przedsiębrano. Eiecz w nad-
zwyczaynych przypadkach odnoszone
się do samego dyrektora, który jednak
wydawanie wyroku radzie zwyczaynie
zostawiał ,„i za każdym prawie razem
nad jego słusznością dziwić się musiał.
Cielesne kary z tegozakładu wygnane
były; kawaler umiał swych uczniów
szlachetną amoicyą prowadzić. — T'yie
o prowadzeniu porządku w tym zakła--
dzie; co.się zaś tyczy sposobu w niea
uczenia, dzieci po większey części sa-
me siebie uczyły. P. Paulet naprzód u-
miał nauczycieli dobrze - wybrać, a
przez wprowadzenie sposobu uczenia się
bardzo prostego, tego nakoniec dokazał,
'ze starsi uczniowie Instytutu samimłód-
szych uczyć mogli. lInteressującą byłe
'rzęczą, powiadają oczywiści świadkowie,

SCE
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w jedney wielkiey sali rozmaite klassy
przy osobnych stołach widzieć, z któ-
rych każda na czele miała młodego,

spośrzod samychże dzieciwybranego na-
uczyciela, który jednak ze swego za-
szczytu pysznić się nie mógł, gdyż skoń-
czywszy lekcyą, do ińnego stołu dla
własney nauki innego jakiego, przed-
miotu -siadać musiał, gdzie czasem
miał nad sobą ucznia, któremu nie-
dawno sami lekcyą dawał (Ah). Ludwik
XVI, o korzyści rozporządzeniaw tym
instytucie przekonany , założyciela jego
zachęcił do wydoskonalenia go, iprze-
znaczył mu na to ze wspaniałością go-
dną podziwienia ze swey kassy rocznie
52,000 franków, ażeby ten zakład w cza-
sie za wzór innym mógł służyć. -. Nie-
zawodnie przyszłoby do tego, iżby
przynaymniey sposob uczenia w tym
instytucie zaprowadzony powszechnie
znajomym i przyjętym został, gdyby
sam zakład odmętem rewolucyi zaję-
ty niebył upadł (4).

Opatrzność jednak nie pozwoliła, a-
żeby z upadkiem tego instytutu, sa-
ma też nowa uczenia zasada zginęła.
Prawie około tego samego czasu, gdy
ten zakład przez polityczne rozruchy
we FKrancyi upadł, inny, w bardzo
edległey części świata, powstał, w któ-
rym tenże sam sposob uczenia na no-
wo był wynaleziony i wydoskonalony.
"W roku 178g wschodnio-indyyska
kompanija na brzegu Koromandel, w E-

A

(%) Między wiełą w dalszym czasie wsławionymi męża-
mi, którzy temu Instytutowi swoje wychowanie win-

(mi, znayduje się też marszałek Magdonald, xiąże 'Ta-
"rentu. ;8

(i) Opisanie Instytutu kawalera Paulet znayduje się
w Dzieńniku Genewskim (Journal de Geneve) na miesiąc
grudzień 1787 r., i nowsze przez marszałka Magdo-
malda w paryskim Dzieńniku edukacyi (Journal q” E-
dlucation:) na miesiąc lipiec 1816 roku, =  

_

gmorze, nie daleko od Madras, dla wy=
chowania dzieci płci męzkiey europey-
skich żołnierzy tam się znaydujących,
instytut założyła (k). 5

Naywyższy dozor nad częścią nau.
kową wnowym zakładzie przyjął na sie-
bie D. Bell, duchowny anglikańskiego
kościoła, który wtenczas był kapela-
nem fortecy 5. Jerzego i kaznodzieją
w kościele Nayśw. Panny a nadto jednym
z dyrektorów zakładu. W samey szko.
le, która początkowie tylko sto ucz-
niów zawierać miała, późniey zaś dwie-
ście liczyła, czterech właściwych nau-
czycieli ustanowiono.

Dr. Bell, który jedynie w chęci sta-
nia się użytecznym, przyjął ten urządi
nawet złączoną z nim roczną pensyą
480 f. s. odrzucił, o ważności jego, gdy.
wychowaniem dotąd zupełnie zanied-
baney gromady, dzieci zawiadował, tak
był przekonany i caly nią przejęty, iż
naychętniey postawienie tey szkoły na
lepszym stopniu poruezyć sobie pozwo-
lił. Starałsię wiele popraw w zwy-
czaynym sposobie uczenia porobić, lecz
tu za każdym prawie krokiem przez
właściwych nauczycieli był wstrzymy-
wany: ponieważ ci, pomimo wszelkich
jego przełożeń, od zwyczaynego try.
bu odstąpić nie chcieli, i wszelkim no.
wościom prawie jednomyślnie się opie-
ralij wczóm to była naygorsza, iż w E-
gmorze nie było ich kim zastąpić:

Dr. Bell jeden nie dał się od swego
 

(kx) Naywiększa część tych dzieci miała matki Indyanki,
i dawniey w nędzy i błędach bez żadnego wychowa-
nia rosły, często nawet od swych matek opuszczane
albo też przez nie Indyyskiemu rządcy przedawane
były. » Każdy ludzkością tchnący człowiek dyrekie-
'róm tey kompanii, którzy do założenia Instytutu edu-
kacyynego dla tych nieszczęśliwych istot pierwsi da-
li powod, wdzięczność w sercu swojćm chowa. Po-
dobnyzakład dla dzieci płci żeńskiey pęd dozorem
Lady Campbells już wroku 1788 założono,
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przedsięwzięcia odstręczyć, i gdy je-
dną razą nauczycielowi hayniższey klas-
sy jedńę poprawę (było to uczenie się
alfabetu na piasku) wprowadzić zalecił,
a ten zwyczayną wymówką się składał,
że ten wynalazek niepodobny jest do
wprowadzenia, Dr. Bell wpadł na myśl
szczęśliw a, poruczenia dozoru nad wspo-
mnioną klassą jednemu ze starszych ucz.
niów, na którego uległość bezpiecznie
się móg! spuścić. Wypadek był ten,
iż to, co nauczyciel za niepodobne u-
trzymywał, od tego młodzieńca (na..
zwiskiem John Friskin, który nie da-
wno w teyże samćy klassie abecadła
się był nauczyl) prawie w okamgnie-
niu wykonanóm zostało. D. Bell więc
zrobił go stałym nauczycielem tey klas-
sy, a skutek stąd. przeszedł wszelkie
oczekiwanie: ponieważ ten oddział, któ-
ry pierwćy zawsze się zostawał, teraz
za jednym razem prędsze postępy zro-
bił, niż wszystkie inne klassy tey szko-
o proba, którą tym sposobem nay-

przód z potrzeby na jednym oddziale
zrobiono;późniey umyślnie zwolna na
innych, od nayniższey aż do naywyż-
szey klassy postępująe, uczyniona była.

i we wszystkich ten sam był skutek.

Gdy więc tym sposobem korzyści ta-
kiego rodzaju uczenia jaśnie się pokaza-
ły; dotychczasowym nauczycielom o-
bowiązek uczenia powoli odjęto, i pra-
wie sam dozor nad szkolnemi salami i
ekonomiczną częścią zostawiono , nauka
zaś (od 1 czerwca 1795) jedynie przez
samych uczniów udzieianą była.

Tak więc zasada wzajemnego ucze-
nia znowu wynalezionaiw użycie wpro-
wadzona została. Z rozmaitych nowo-
ści, które prócz tego Dr. Bell wprowa.
dził; nad następną tu tylko się zasta-  

aw

nowię. Miał on zręczność widzenia, iż
Malabarczykowie, na brzegu Koroman-
del dzieci sweje pisać uczą, każąe im
kreślić htery na ziemi w piasku; spo-
sob, który już u nich oddawna był w u-
żywaniu (/). Dr. Bell wpadł na myśl

wprowadzenia tego w swojey szkole
i niższey klassie, która się pisać uczy-
ła, litery na iedach lub korytkach coz
kolwiók piasku zawierajjących kreślić
zalecił. Sposob ten uczenia pisać nie
tylko tęma korzy:ść, iż jest ekonomicz=
nym, ale też sprawia dzieciom rozryw-
kę, krępuje przez to ich uwagę, którą
inaczey trudno jest przywiązać, 1wpo-
wszechności uczenie się przyśpiesza. O
innych poprawach, jakie D. Bell w swey
szkole madraskiey poczynił, i które do
nauki zgłoskowania i.czytania miano-
wicie się ściągają, niżey , przy opisaniu
jego szkolnego trybu i samey metody
uczenia, obszerniey mowić będę.

Pod siedmioletnim rządem i dozo-
rem Bella od dnia do dnia doskonali-
ła się szkoła w Madras, a gdy on w ro-
ku 1796 dla słabości zdrowia do Anglii
powrócić przedsięwziął, osoby: przy in-
stytucie zostające , za jego trudy okoła
ich dobra na piśmie złożyły mu podzię-
kowanie; a komitet, o ważności po-

prawprzez niego w instrukcyi publi-
lczney poczynionych przekonany, pro-
sił go, ażeby swą metodę opisał, co
służyć miało ża drogę, którą następcy
jego isdź mieli. Spełnił to ich życze-
nie, i pismo jego datowane pod d. 28
czerwca 1796 roku, nie tylko na miey-

scu do protokułu wpisane, ale też przez
 

l)Obacz wyżey na stron. 216 w przypisku przyto-
4 czone mieysce z podróży Pietro dełła valle w In-

dyach, — Starano się przez to wyłożyći wyjaśnić miey-
sce ś. Jana 8, 6,; „ Nachylił się Jezus i pisał 2
cem na ziemi.

7*
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gubernatora fortecy Ś. Jerzego, który
był razem prezydentem instytutu, ja-

ko wzór nowego sposobu uczenia do|

gubernatorów Bengalu i Bombay (gdzie

wtenczas „był teraźnieyszy Lord Te-

ignmouth), jako też do rządu wschodnio-

indyyskiey kompanii w Londynie), pod

16 sierpnia 1796) posłane zostało.
Na końcu tu wspomnione do Lon-

dynu posłane pismo Dr: Bell po swo-

im do Anglii powrócie, w roku 1797

co do słowa kazał wydrukować. (m)

Przyjazną wprawdzie (w Analytical Re-

view, Jan. 179g) tego dziełka zrobio-

no recenzyą (n); w ogulności jednak

nie uznanogo za godne tey uwagi, na

którą zasługiwało, i dwa tylko miey-

sca są wiadome , gdzie z postrzeżeń

w nićm zawartych we względzie ucze-

nia natychmiast korzystano.

Pierwszą probę r. 1798 w Londy-

nie, w naydawnieyszey protestantskiey

szkole parafijalney (przy Saint-Botolph

in Aldgate) zrobiono. Nauczyciel tey

szkoły nazywałsię Samuel Nichols, a

wprowadzenie metody Bella odbyło się

za poradą w zakładzie tym bardzo za-

slużoąego , niedawno zmarłego, kura-

„ (m) Pod tytułem:An Experiment in Education, made at

the Male Asylum 6f Madras: suggesting a system, by

w hich a school or famiby- may teach itself, under the

superintendance of master or parent; London, 1797.

Cadell and Davies. — Bo samego opisamia przyłączono

wszystkie tyczące się tego urzędowe pisma dla udowo-

dnienia jego autentyczności , jak np. Wyciąg z listów

no Madraskiego do Wschodnio-Indyyskiey
ompanii w Zondynie, ione z dzieńnika utrzymywa-

nego w szkole Madraskiey i t. d. - Dr. Bell oddając

księgarzóm 1ękopism do druku powiedział do nich:

« Nazwiecie mię entuzyastą; lecz gdybyście tysiąc.

łat żyć mogli, obaczylibyście, że opisana tu metoda
po całym świecie,przyjętą zostanie.”

(n) Między innemi Recenzent powiada: badania te więcey

| są warte, jak tysiące innych teoryy,dowcipnych wpraw-

dzić lecz próźnych, które w gabinecie wypracowane,
% praktyce użyte bydźmie mogą.  

tora tegóż żakładu, Pana Dawida Py-
ke Watts.

Wkrótce plan Bella pó niektórych
szkołach kendalskich w Westmorelan-

dyi przyjęto, do częgo D. Briggs (te-

raz wolno praktykujący lekarz w Li.

werpolu) dał powod. Zajął się on był

w Kendal urządzeniem szkół przemy.

słowych, połączonych ze szkołami czy-

tania (podług planu Pastora louyer

w Lincolnshire i w innych mieyscach

zaprowadzonego), gdy (w lutym 17gg r.

w „Analitical Review znalazł ogłoszenie
xiążki D. Bella; kazał ją więc sobie

natychmiast sprowadzić, i szkoły czy-

tania całkiem podług opisu w niey za-
wartego urządził. Przy pomocy swo-
jego przyjaciela H. Dilworth Crewd-
son, kwakra, metodę Dra Bella w tak
nazwaney szkole Blue-coatschool w Ken-

dalu zaprowadził, i wzajemne tu u-
czenie tak było doskonałe , iż , gdy je-
dną rażą nauczyciel więcey miesiąca
do szkoły nie chodził, czternastoletni
chłopiec daleko nią lepiey kierował, niż
przedtćm i potćm właściwy nauczyciel
(o), Wiele okoliczności, a szczegulniey
to, że Dr. Briggs opuściwszy Kendal do
Liwerpolu się udał, było przytzyną, iż
to, co w tych szkołach zaczęto, ;dalćy
zachowanćm nie było; tym czasem w sa-
mym Londynie nowa i ważna dla spo-
sobu wzajemnego uczenia epoka się
zaczęła. (Dalszy ciąg nastąpi).

*
<”

 

(e) D. Briggs udzielił mi łaskawie szczegółów otóm, co
we względzie szkoł Kendalskich mczynił; twicrdzi on,
że jego przyjaciel, Dillworthu Crewdson, równe w tey
mierze zasłagi położył jak ón sam. — Tomasz PER-
WARD, który wmiesiącu. wrześniu 1800roku Kendalskie *
szkoły odwiedził, napisał o nich wiadomość umiesz-
czoną w trzecim tomie aktów; Socoieoy for bettering
the <ondietion ej ihe poar.


