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PUNDUSZ NA UCZNIOW 11 m WILNIE BISKU-
PA PILCHOWSKIEGO. (Obacz Dzieje .Do-

_brocz. r. 18 20 str. 611).

* Dawid PiLcowski, biskup 'echineń-

ski, suffragan wileński, prałat koadjutor

dziekan,katedry wileńskiey, kawalerko-

mandor orderu Ś. Jana jerozolimskiego

i 5 Anny Iszey klassy, powodowany wy-

tokami Zbawiciela naszego Jezusa Chry-

stusa, i prawidłamiś Ewangelii Jego,

tylekroć nam nayusilniey zgledającey 1

nakazującey litość i miłosierdzie nad jj

ubogą bracią , a bliźnimi naszymi, w ja”

kieykolwiek nędzy ł ubóztwie zostają-
a zdawna tknięty owym Pisma

„Bądź miłosiernym nad
W tym

widoku chcąc wypełnić przykazanie

Pańskie, oraz posługę uczynić kościoło-

wi i krajowi, a pomoc duszy mojey,

czynię wiadomo i jawno wyznawam
tym moim rozmyślnym z dobrey woli
i przy zdrowych zmysłach postano-
wionym, w żaden sposob poruszyć się
nie mogącym , wieczystym de nova re-,

dice funduszem i zapisem służącym na
to: iż ja Pilchowskit mając móy wła-

sny majątek: naprzód summę gotową

Ś. wSDIŚK

dekretem oczywistym exdywizorskim,
"datą w nim wyrażoną,, w massie ogul-|
ney czer. zł. sztuk sześć tysięcy siedm'

"set jeden, zł. pol. dziewięć, groszy dzie-|
więtnaście rekognoskowaną, na do-
brach Komajach J. WW. Pietkiewi-|
czow w. powiecie wiłkomierskim poło-
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"wszystkiemi meblami, które tęstamen-
tem 'wyłączone nie będą: takowe dwa
rodzaje «majątku, z wólności «prawami

| litewskiemidozwoloney, na fundusz wie-
czysty dwónastu sierot ubogich,na u-
trzymanie szkoły parafijalney, takożin
suffragium animaemeae, wiecznie 'daję,
daruję i zapisuję, i takowy ogulny
fundusz -ze wszystkiemi użytkami pod
rząd i dozor JJ. XX. missyonarzówte-
raz przy kościełie parafijalnym ś.Jerze-
go zostających wedlepostanowieniamo-
jego, w poniższych punktach opisane-
80. oddaję. Znaydując zaś'od summy
wyż wyrażoney, z dołączonym w to
pierw:szego rokuprocentem, roczney
prowizyiJa. pol. dziewięć tysięcy sto,
(licząc czerwóny złoty 'po zł. dwadzie-
Ścia, a udzielnie z kamienicy znacznie
juz zreparowaney i ozdobioney spo--
dziewając się rocznego dochodu zł. pol.
dwa tysiące,„oprócz stancyi dla sierot
w oneyże, aw ogule od tychże dwóch
funduszów roczney percepty zł. jedena-
ście tysięcy sto, takową perceptę: tak
rozdzielam: 1ód Na dwónastu sierot,
którym mieszkanie w teyże kamienicy
przeznaczam , oraz na ogulny ich wikt
1 ubogie odzienie, licząc po zł. pięćset,
uczyni oguł zł. sześć tysięcy; 2re Na
sam stó: dla dyrektora stałego szkołki
parafialney, do którego obowiązku na-
leżeć będzie, nie tylko z tego fundu-
jszu postanowionych dozierać 1 eduko-
wać, ale i obcych z miasta przycho-
dzących spólmie z uczniami funduszo-

 

 

żonych , lokowaną;  Powtóre kamie-|wymi uczyć, oraz, na stół dla drugie-
nicę moję -"własną dziedziczną wddie|go, wtenczas, gdy z czasem przyspo-
praw 1 zapisów do aktórstwa mego na-'sobienizóstaną z uczniów parafijalnych
leżącą w mieście Wilnie pod5. Jerzym |do szkół publicznych po czer. zł. pię-
na placu ziemskim położoną i w aktu- |tnaście czyli po zł. trzysta, a pensye
alnćm władaniu mojćm zostającą, ze Age, pierwszego stałego, jako też dru-
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giego dyrektorów do upatrzoney z bli-
zka potrzeby przyjąć się mającego,.zo-
stawuje się zdaniu zarządzających tym
funduszem JJ. XX. missyonarzów: na
papier, pióra, xięgi elementarne, i
inne rekwizyta, a z tego jeśliby co zo-
stało na małe praemia lepiey uczącym
się, czer. zł. 10, czyli zł. pol. dwieście;
koleyno nakapłana dozor i źwierzchni-
czy rząd tychże sierot mającego, z obo-
wiązkiem dopełnienia obligacyy niżey

. wymienionych, do rąk IX. regensa czer.
mł. sztuk sto dwadzieścia pięć; naosta-
tek „na szpital PP. miłosiernych z obo
wiązkiem przyymowania chorych sie-

* got funduszowych czer. zł. dziesięć, czy
li zł: dwieście, wiecznemi czasy tym
zapisem przeznaczam. (Od jakiego roz-
działu dochodów z oguluego. funduszu
wypływających, gdyjeszcze część sum-
my pozostaje, przeto z tey pozostało=
ści, opłatę pensyi przyzwoitey dyrekto-
rom zapewniam, agdy po zapewnie-
niu roczney dyrektorowi pensyj, jeszcze
się zostaje remanent, przeto: cały ta-

kowy remanent, już. to. na.reparacyą
kamienicy , już to na lata karystyyne,
już to na:inne nieprzewidziane a do
tego funduszu ściągające się potrzeby,

' że ma być obrócony postanawiam; 1

że z powodu takowego remanentu, nie-

wolno będzie więcey nad przepisaną li-
ezbę sierot utrzymywać, ninieyszym za-
pisem naymocniey waruję. "Pym spo-

sobem. wytknąwszy cały funduszI pro-

went od niego powyższemi punktami

rozdzielony, aby skutki tegoż funduszu

niezawodną miały exekucyą:, następne
punkta stanowię: — Dzieci nie inne
"tylko jedynie prawdziwie ubogich ro-
dziców, a bardzieyjeszcze niemającyc

 

 

* 208

pozostałe przy. owdowiałey matce, nie-
mające żadnego sposobu edukacyi, ma-
ją być mieszczone na tym funduszu.
2re, Fundusz takowy dzielę na dwie klas-
sy sierot, to jest: na sześć stanu szla=
checkiego, i na sześć stanu mieyskie-
go z miasta guberskiego Wilna , obo-
wiązując nayściśley pod sumieniem rząd-
ców, aby nie tylko ta liczba, ale też
klassyfikacya zachowana była, oraz iż-
by jedna klassa nie zaymowała miey-
sca drugiey, iżby w odzieniu, stole i
mieszkaniu, żadna różnica czyniona nie
była. 5cie, Oddalając od JJ. XX. mis-
syenarzów zarządzających ninieyszym
funduszem wszełkie powody zawiści;
z.okazyi cisnących się pospolicie na
place takowe, zdało mi'się raczey za* '
prosić prześwietny uniwersytet wileń-
ski, który sam urządzi w jakim spo-
sobie ma być wybrany na plac waku-
jący kandydat, czyli przez samę decy-
zyą rektora z radą, czyli przez zgro-
madzenie in spleno, czyli też w nacisku
(wielu kandydatów przez losy, z obli-
gacyą: zachowania” istotnych punktów,
co do wieku i klassyfikacyi.
je mię do tego zestrony prześwietne-
go uniwersytetu, iż ten mając sobie
powierzony skład edukacyi, wielu znay-
dzie cisnących się do siebie dla naby-
cia z nauk światła , a sposobu dla ubó-
stwa niemających, oraz abym temu
zgromadzeniu, z-którego grona wysze-
dłem; w któróm przez wiele lat ró-
żne urzędy sprawując, po większey'czę-
ści ten majątek zebrałem
jaka emeryt. jestem umieszczony, tę
z mojey. strony defferencyą uczynił.
4te, Kiedy zaś JJ. XRX. missyonarzom
„mocy i władzy przyymowania konwi-

rodziców ;, sierot, lub po zejściu oycą ktorów niedaję ,» owszem usuyam, nie

Powodu- -

„ij wktórćm -
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zdało mi się Z drugiey strony wkładać
na nich ciężaru zdawania roczney ko-
mużkolwiek kalkulacyi , częstokroć
przykrey„zwłaszcza mężom poświęca-

z powodu jedyniejącym swą pracę
świątobliwego na posługę bliźnich po-
wołania swojego: mężom naylepiey zna-
jącym ścisłość kalkulacyi przed Bogiem
z chłeba ubogim i sierotom przezna-
czonego. Nie watpię jednak, że dla wia-
dómóści i porządku samego, xięgę u-|
dzielną wydatków ninicyszego fundu-.

sza utrzymywać , i wedle swoich ustaw
JX. wizytatorowi swojemu, corocznie

prezentowaćszechcą. Ste, Na ten fun-

dusz żaden z młodzieży sierockicy nie|

może być przyjętym prędzey aż po

roku dziewiątymzaczętym, ani foźniey
jak w roku dwónastym. Ote, Kduka-
cya cała na tym funduszu nie może
trwać dłużey jak przez lat sześć, lecz
może trwać krócey jeżeliby się które:
mu z uczniów mieysce lub służba wy-
darzyła, albo okazał się być występnym,
albo tak tępym i niepojętym, izby
dalszego postępku nie czyniąc nadziei,
mieysce innym zaymował; na mieysce
przeto ubyłego zawsze ma następowac
początkowy, i zaczynać od szkoły pa-
rafijalney. 7me, Lubo rekomendacya
sierot do tey;ubogich pensyi (jak się
wyżey namieniło) zostawiona jest uni-
wersytetowi, rząd atoli cały wnętrzny
4 ekonomiczny, bez wszelkiey komuż-
kolwiek odpowiedzi, JJ. XX. missyona-
rzom zostawuję , którym wolno będzie
karać występnych, albo dla powyż-
szych przyczyn z funduszu oddalić, i
póki który ma brać edukacyąw szkole|w
parafijalney lata przepisywać, oraz kie-
dy się ma przenosić do klass publicz-
nych, czas oznaczać; przyymowanie zaś,
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kontraktowanie i oddalenie dyrekto=
rów, p: władzy JX. rejensa lub
osoby od niego przeznaczoney poru-
czam. Śme, Co'się zaś ściąga do nauk,
tedy to wszystko cokołwiek instrukcya

edukacyi powszechney na szkoły para-
fijalne przepisze , ma być nayściśley:
wy pełniono. -Co zaś do pobożności chrze-
ściańskiey, ugruntowania w religii ij
w bojaźni Bożey , zostawuję to zupeł--
nie znaney gorliwości i doświadczeniu
JI. XX. missyonarzów, obowiązując ich
aby z edukującey się młodzieży uży-
wali koleją do słażenia mszy 5. a mia-
nowicie do śpiewania we dni Ste w cza-
sie mszy parafijalney. gte, Nie mam.
prawa wkładania na JJ. XX. missyo-

narzów jakichkolwiek ebowiązków ca
do suffragiów- za duszę moję, którym
nie dobrodzicystwo jakie wyświadczam, -
ale raczey ciężar wkładam, ą4cz ciężar

Zbawiciela słodki, odpowiadający ich
powołaniu, miłościbliżnich poświęco-
nemu; gdy jednak acz małą pensyą
przeznaczyłem dla rządcy: teyto szko-
ly ubogich sierot do rąk JX. rejensa,
jako superyora, stosownie do ich in-
stytutu, przeto smiem obligować tegoż
JX.rejensa i następców jego: ród, Aby
po mojóm zeyściu odprawione były
msze czytane w liczbie piędziesiąt;
2re, Iżby zarządzającemu "kapłanowi
tymże funduszem zalecono było, w ka-
żdym miesiącu w dniach obranych dwie
msze Ste za duszę Dawida biskupa od-
prawić, których słuchać z przyzwoi-
tćm nabożeństwem krzazt edukacyą
biorący obowiązani będą. dcie, Raz

każdym tygodniu powinni będą też

sieroty słuchać mszy 5., po którey od-

mówią Łitaniją o Naysłodszóm imieniu Jezus z przydaniem na końcu Psalmu
= >
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z głębokości wołałem i t.d.. sote, Aby,

zaś ninieyszy wieczysty fundacyi. zapis,

miał swą. wieczną exekucyą, tedy|
w przypadku. jeśliby kiedy , w: czasach

poźnieyszych, JJ. XX. missyonarze: od.

rządu seminarium dyecezalnego: albo rar

czey, od kościoła parafijalnego 5. Jerze-

go byli usunięci, lub. sami oddalili się,

tedy w takićm. zdarzeniu, cały ten lun-

dusz. ze wszystkiemi w nim o jisanemi
3 3

obowiązkami do JJ. XX. missyońarzów
? |. » .

in monte Salvatoris. mieszkających, prze-

znaczam.. Równą koleją w przypadku

nieprzewidzianym,. w odnranie czasów,.

kassawy zgromadzenia XX. missyona:

rzów w tćm państwie, tedy podobnież

fundusz ninieyszy w całey istocie swo:

jey. tu opisany, że do. kościoła. para-

fijalnego 5.. Jana przy uniwersytecie lo-

kowanego: ma się przenaszać , naymoc:

niey:warunek przepisuję. /7że; Gdy zaś

takowego funduszu ubogich sierot pryn=

cypalnymjestobjektęm summa kapital-

na:dekretem. exdywizorskim. rekogno-

skowana . atey lokacyadoczesnana do-

brach Komajach,może być przez samych|.

dziedziców:podniesiona; aby. więc takowa |

summa. jako już. funduszowa* miała swą

pewną lokacyą, 1 nieulegała utracie

lub zgaszeniu, tedyzdjęcie jey z dóbr

Komaje i ulokowanie na: pewnych do-

brach, następować: ma zawsze za wie-

dząuniwersytetu wileńskiego. 72że, Je-

śibym takowego: funduszu. jeszcze za

życia: mojego., jakbym. sobie życzył, do-

skutku przyprowadzić nie mógł; tedy

'..po zeyściu: mojóm. w: czasie jak. nay-
prędszym., po. dóyściu: należytego pro-

- centu od summy, i dochodu z. kamie-

nicy, ma onbyć do. exekucyiprzyprowa-

dzony. Tak uczyniony-wieczysty: de

moya radice: fundusz w całey swojcy
,
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istocie, aby miał odpowiadające skutki
intencyi mojey; dlą tym pewnieyszey
trwałości: i. wieczney exekucyi onego,
oddaję: pod:wielowładną naylitośeiwsze-
go: Morarchy protekcyą, żebrząc, aby
nikt pod: jakimkolwiek pozorem i pre-
textem , tegoż ubogich sierot funduszu

wzruszać bez. wyraźnego Naywyższego
ukazu: niepoważał się. Który to wie-
czystego funduszu zapis,. podpisem wła-
sney ręki i świadcetwem W WJJPP.
pieczętarzów ustnie: i oczywisto ode-
mnie uproszonych, stwierdzam. Pisan
w Wilnie roku tysiąc'-ośmset trzeciego -
miesiąca: marca: dziewiętnastego, we-
dle starego stylu, dnia.. Dawid Pilcho-
wski biskup echineńskiprałat koad. dzie-
kan. katedr. i suffragan. wileń.

Takowy dokument przyznany przez
fundatora.w.ziem.wileń .d.21 mar.1805 r.
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FUNDUSZ:IGNACEGOSLĘPSCIA NA UTRZYMA-

NIE)w WILNIE v XX. MISSYONARZOJW

TRZECH UCZNIOW (Obacz Dzieje Dobroc.
r. 1620. str.612) -

| Ja IgnacyDunin sLEpść komornik
xięstwa Zmudzkiego, czynię wiadomo

tym moim. dobrowolnym wieczysto-

trwałym zapisem ,. WJ Xiędzu Andrze-

jowi Pohlowi-superiorowi domu wileń-
skiego, wizytatorowi zgromadzenia XX.

missyonarzów ,. jego. następcom superio-
rom, i całemu: domowi zzontis Salvato-

ris, wydanym nato: iż ja mając sum=

mę własnego: zebrania: z Opatrzności
Naywyższego udżieloną, a brzmieniem
praw. krajowych wolność szafumku urę-

czoną., pobudzony. przykładem innych,
awięcey nakazem Chrystusowym wśpie-
rać ubogie: i przykładać się do ich o-
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świecenia i polepszenia losu, w tym je-

dynie celu, dobrowolnie i rozmyślnie

dwie summy moje, jako to: za obli-

giem i ewikcyą na wszelkim majątku
u JW. Kazimierza Zyberka, jenerała

leyt. b..w. pol. kapitału czer. zł. sztuk

tysiąc z procentem z do!u: opłacającym
się, w terminie 19: mar. n. s. po sie-

demod sta, czer. zł. siedemdziesiąt, o-

guł więc'summy za tynróbligiem czer.

zł. tysiąc siedemdziesiąt: ; drugą. podo-

bnież. summę czer. zł. sztuk tysiąc u.

JWJPana. Kazimierza Platera starosty

subockiego lokowaną , na którą.ma wy-

dać oblig na imie WJX. Andrzeja Po*

hla, wizytatora JJ. XX. missyonarzów

z terminem oddania. jey. dnia: 25 mca:

kwietnia: v..s.. w roku: następnym ty*
siącznym: ośmsetnym. siódmym, wraz;

z siódmym. rocznym procentem  czer.

zł. siedemdziesiąt wynoszącym, więc'i

za tym óbligiem: oguł czer. zł. tysiąc

perior dać dobrowolnie obowiązuje się:
w klasztorze. Montis: Sałvatoris stancyą,,
stół niewymyślny,. odzienie skromne,.
oszczędne a chędogie, bót, bieliznę, i:

wszystko co zupełnie a skromnie odzie--
wa człeka,. opał, światło, xięgi, pa-- -

pier,.i t.d. wszystko eo do ich eduka-
cyi potrzebnóm będzie, zawsze ich ma-

jąc.pod: naocznym dozorem jednego»
z kleru seminaryi', albo-słusznego dy-
ręktora,. któryby często: 1 zawsze ina;
przypominał pamięć i modlitwęz ofia=-
rą mszy Ś.. codzień: słuchaney za du-.
szę Ignacego; Teressy i Fomasza. Wy-
bor: tey. młodzieży. i-examinowanie a:
istotnóm sieroctwie- i nędzy: przy sa--
„mym. przełożonym: domu: wileńskiego»
bez- żadnego innych interesowania siĘ:

zostawuję; z-tą: jedynie: umieszczoną:
prośbą ,.iżby: imienia mego sieroty pier-
wszeństwo przed innemi-miały.- Lata:
/przyymujących się nie mają być mniey-

siedemdziesiąt wynosi.. Połączam więc sze nad'liczbę lat dwónastu, a'przy=-

obie w jednę te sunrmy ,.a oguł skła- |jęci na tę edukacyą: mają: wybyć cią--
dający dwa.tysiące sto czterdzieści czer: glelat sześć, a naywięcey siedm, gdy-=

zł. wiecznemi: i nieodzownemi: czasy;bytego zupełne ukończenie edukacyi'
dzisieyszemu: JXiędzu superiorowi, je- wymagało.-. A jako uskutecznienietych:

go następcom: i całemu. domowi: Mon- wyrażonych punktów.i kondycyy, w ni--

tus: Salvatoris: z. dobrey: i rozmyślney. nieyszym wieczystym zapisie przez JX.

woli mojey. zapisuję,. z. tćmi poniżey superiora dziś żyjącego i jego następ--

opisanemi ,. a dobrowolnie*zobustroniców przyjęte, nayzaułańszym mnie czy=-

 
przyjętemi: obowiązkami i: kondycya=
mi.. ZVaprzód :: WJXiądz nieraz pomie-

niony. superior. i jego następcy przyy*

mują obowiązek chwalebny za procent

od tey summy, zapisaney, utrzymywać:

wiecznóćmi: czasy. trzech: młódzienia=

nią: przez-naywyższy” szacunek: rzetel-
ności ,. sumienności:i zawsze: poświęca="
jącey-się z.litością ku bliźnim ofiarowa- -
ney pracy ,.i' litości dowody ,. tak.pro--
sto: ufam.iwierzę; iż to wszystko su--

mienności: obowiązkiem : dopełnionćm:

 
szków ,. urodzenia: szlacheckiego ,. lecz.i zostanie nazawsze.- Z/.mojey strony zaś,,

' istotnie ubogich, bez. rodżiców: i sposo- idla:domuJJ.X.X. missyonarzów tonay--
bu:dożycia, a: tymn więcey: oświecenia kardynalnieysze: waruję i uręczam bez--

przez. edukacyą talentów: mieć.nie mo- jpieczeństwo : iż nikt zgołą: w oguledo>

gących; istotnych sierot.. Tym,.JX sus zazierania: w: obowiązki i ićh:exekwoe-
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„ wania przyjęte, ani się wdawać,
się pytać, ani do tłumaczenia się po-

tora składam, z osoby mojey na osobę

ani |

ciągać nie powinien , ani wolen będzie,

i to naymocniey upewniam i uręczam,

bo wiara moja i ufność w tóćm nay-
przykładniey co do miłości Boga i bli-
źniego ćwiczącćm się zgromadzeniu,

nayotwarciey położona, wolnymi czy-
nić ma nazawsze, od naymnieyszego
przed kimkolwiek tlumaczenia się.
w tym celu, oraz na rzecz edukacyi
trzech młodzieniaszków szlacheckich sie-
rot, obligi mniesłużące wraz w ręce
nieraz pomienionego JX. Pohla wizyta*

jego i następców przelewam. W przy-
padku zaś skasowania (gdyby to kiedy
nastąpić mogło) zgromadzenia congre-
gationis missionis, * fundiisz takowy pod-
daję pod dozor, włidze” i opiekę wi-
leńskiego uniwersytetu, z warunkiem
nieużywania jego, na inszy celi zamiar,
tylko na eQukacyą trzech szlacheckich
ubogich sierot. Oraz takowy móy do-
browolny wieczysty zapis, chcąc mieć|
nieporus3 m, lecz wiecznotrwałym,
przy ur Stychi JWWjJJPanachpie-
czętarzach, własney ręki podpisem u-
twierdzam. Dan w Wilnie roku 1806
mca marca 51 dnia. Jlgnacy Dunin
Slepść komor. xtwa żźmudz. własną ręką.

Takowy zapis przyznany w ziem-
stwie wileńskióm d. 10 kwiet. 1806r.|

+

 

WIADOMOŚĆ OGULNIEYSZA'© TOWARZYSTWIE
( DOBROCZYNNOŚCI PARAFII JOHANISZKIEL-

SKIEY, w powiecie upickim: z poprze-

dzeniem niektórych myśli o zamiłowa-  ziiu ludzkości.
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lud Gonbatiwik, qnod iiw alio cernimus, nos
movet: atque ili, in quo id inesse
videtur, amicos facit. Omnis enim vir-
tug nos sd se ałieit, facitque,. ut eos di-

' ligamus, quibusipsa inesse videtur.
CicEno, de Off.

Stosując do przedmictu ninieyszego
pisania.przyjętą, jakby za godło w tćm
mieyscu, rzymskiego filozofa uwagę: że
prawe, nieskazitelne postępowaniei do-
bre uczynki drugiego, tato cnota i to
uczciwe (virtus et honestum, biorąc je
nawet w ogulnieyszćm znaczeniu) uy-
mują nasdziwniei pociągają;wraz też we
właściwem wyobrażeniu tego, co jest
chwalebnóćm i dobróćm, co pożytek spo-
łeczeńs! wu przynosi, co u postronnych
szacunek jedna i przychylność, zawsze
się stawi w umyśle jakby obecne; mu-
si też być nieoddzielnćóm w spełnia-
niu tlzieł cnoty i poczceiwości, uczucie
własnego udówolenia, roskoszy i spokoy-
ności , która jest pierwszą sprawczy-
nią sczęścia na ziemi. A jeśli tylko nie
z urojeniapowstało twierdzenie tako-
we; zdaje się być wyczerpniętćm z czy-
stego źródła uczuć wrodzonych sercu
ludzkiemu. Bo wszelaki czyn chwały
i pożytku, jako zniewala słusznychi u-'
strońnych sędziów dopobłażania, o-
wszem przychylności i szacunku,tak
równie we własnćm każdego sprawey
sumieniu, a które jest nieprzekupnym
nigdy sędzią postępków naszych, odda-
lając obce widoki, rodzi w nagrodę sło-
dycz wewnętrzną: a któż wie, jeśli to
nienaykorzystnieysza cena? Zawsze,
bezwątpienia, zamiłowanie cnoty, dla
jeyże samey, a nieosobistych ponęt ląb
zabiegów, w prawdziwie czcigodnych
mężach, dawnych i poźnieyszych poko-
leń, podniecało chęć poświęcenia się po-
żytkom i dobru społeczeństwa. Zimako-

A
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mitych ziomków drogie dla nas imio- |

na zapełniły xięgę pamięci, Uczynki

tylko”dobre znamionują dobrego; a są

skutkiem wyższych usposobień cenotli-

"wey duszy; można zdaje mi się mówić

z Qyceronem: /źrżutis enim laus omnis

in actione. consistit (*. Połączenie zaś

namysłowe cnot obywatelskich, czyli

szlachetnych życia towarzyskiego przy-

miotów, zasczepia w gruncie sere czu

łych ludzkości miłość, którey ani Zaż-

drość 1 prześladowanie niczego ująć, an!

czas przytłumićniezdoła. Jest bowiem

. ona jakby doskonałą pięknością, nigdy

ze. swoich nietracącą powabów. Wie-

cznie trwała, wiecznie urokiem endnym

podobać się będzie i tem skuteczniey

panować, że skromna i-pokorna czu-

ciem napelnia przyjaźnii szacunku.

Zwracając zaś mowę'na tok właści-
wy, lecz w ograniczeniu mieysca, scze-

"gulniey przeznaczonego na ogłaszanie

ziomkom. uczynków miłosiernych, poży-

'tecznych zakładów i sposobów łatwiey-

szych do podźwignienia biednoty, jawna

jest, że nie można się rozszerzać nad
oznaczeniem zacności , mocy i natury

tego w duszy ludzkiey przymiotu, któ-
ty jey szlachetność naylepiey wykazu-

je przez tkliwość na-cierpienie i nędzę;

teyto litości i nayczystszey enoty, od

stwórcy dobrotliwego wpojoney w'czio-
wieka, na dobro i pociechę śmiertelne-

go plemienia, „którajest słusznie na-
żwana miłością cierpiącey ludzkości.

Ależ każdy ją musiał odziedziczyć

w sercu swojóm: na pierwsze porusze-

nie; w dzieciach nawet niewymównie

drażliwa., jak nagły płomień wybucha;
w przewodnictwie zaś rozumu, staje się
 

©) CieeroOFE. I. 6...

|statków sczebla; tćm' bacznieysze na
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źródłem. niewyczerpanćm wszystkich:
enot towarzyskich. Istotniezaś, w skut»
kach swoich ta niezagubna skłonność,
równie jak inneduszy niesmiertelney.
przymioty, zapewne się wyrazistszą i
świetnieyszą wydaje, niż w umysłowćmr:
wyobrażeniu. Albowiem, chociaż dó:
wszystkich enot obywatelskich i chrze-
ścijańskich z przyrodzenia jesteśmy u-
sposobieni, chociaż tę człowieczeń*
stwa zacność w sobie czujemy, i zte--.
go się chlubimy, szacujemy dóbre uczyn=«
ki, chwalimy ido nich gorliwie zachę=-
camy; nie na tćm jednakże wartość *

chwalcbnych chęci zależy. imwięcey
posiadamy do ich spełnienia sposobów,-
im wyższego doóstąpiliśmy godności, u-
ciążliwych urzędów lub też obfitych do-

f
a

a
.swoje postępowanie oko zwracamy; a

płaszczyk fałszu i zasłona -prawdy, ry-
chley czy poźniey, odjęte, nasze zamia- -
ry odkryją.— Równie także nie zawisła
na tćm cierpiącey miłość ludzkości, że-
śmy politowanie nad nędzotą uczali; :
ale stąd- zapewne mierzyć ją trzeba,
jak-wiele, kiedy mamy skuteczne i mno= -
gie środki, używamy ichna pomocpo- -
trzebujących; ilu niesczęśliwych byli-

m

|śmy dźwignią upadku, a ilu być mo-
żemy: W reszcie ogólniey mówiąc, wy- -
nurzenie się z chęcią prawdziwą, przy-
chylnością łagodną i braterską,i niepoży- -
czalną sczodrotą na uśmierzenie ubóz- -
twa lub też utułenie' gorzkich udręczeń.s
bliźniego, nie powinno i nie może się:

ograniczać okresem czasu ni miey- -
sca. Każda okoliczność dla rzetelnie*
dobreczynnego, w którey znayduje spo-
sobność łaknącemu podać kęs posilny, -
upragnione usta odżywną kroplą ochło= -
dzić, a ukołysać rozpaczliwę sierectway.
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stajesię epoką miłey rozkoszy we wła-
'snćm uczuciu, blogosławienst wa w ser-
cach strapionych, szacunku i przyjaźni
w oczach społeczności (*. Te się zda-
ją być skutki miłosiernych uczynków,
w słabych tu jakby odcieniach oddane,
jeśli tylko niepewna ręka odważać się
mogła naułudzenie, iżtak pe:znaw-

ców ję przedstawiać. |
Czuje to mocno autor odrębnych

ninieyszych myśli,że działalnośći przy-
kłady są pożytecznieyszemi do: prze-
świadczenia się o dobrćm, niż morało-

„Ale też wraz„we pomysły, czyli ideje.
czując w sobie rodackiey krwi „jakąś
cząstkę, stara się, takim jak może:'spo-

gobem,, uczcić szłachetne dzieła. ziom-
ków, i okazać jakiś udział chrześcijań-
skiey pociechy ze zbawiennych korzy-
ŚCI, opatrznych starań i pomocy dla u-
ciśnioney ludzkości, oraz wynurzyć
sczćre a spólne życzenie pomyślnych
skutków 'dobroczynnym przedsiewzię-
ciom na odlegleyszych ustroniach bło-
giey litewskiey ziemi. Ś

Ze wszystkich zaś sposobów udzie-
łania ratunku i wsparcia niesczęśliwey
bracią naywidocznieyszemi się być oka-
zują ze wspólnego uczęstnictwa, ku je-
dnemuż miłosiernemu cełowi, wynika:
jące. Spółki takowe miłosierdzia czyli
towarzystwa, nie tylko pod jednym do-
brze czynienia, ale takżei pod rozmai-
temi względami, dla społeczności są

Auołó>

1

(*) Mogę tu za rękoymią nieidko przystosować,
lubo w obszernieyszćm rozumieniu , myśl
Cycerona: Quum aliqutd clementer, mansue--
te, juste , recte, moderate, sapienter factum
aut legimus, aut audimus; quo tudio incen-
dimur, non modo in gestis rebus, sed etiam
in fictis, uf eos saepe, quos nunquam vidi-
mus, deligamus? pro Marc.
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pożyteczne.

krajowości, polor i ukształcenie oby-
czajów; przyczyniają się do wzrostu
sztuk i krajowego przeniysłu, a są nay-
jawnieyszą tamą rozkrzewieniu żebrac-
twa, chytrości, próźnowaniaiwiększych
hierządów między ciemnymi ludźmi.—

)Do wykazania przez rozbiorowe
sczegóły wymienionych itym podobnych
korzyści, niedostatecznemi byłybyza-
pewne niedoyrzałe uwagi. Pożytki żaś
gorliwym ludzkości miłośnikom pojęte-

szerzaniu codziennćm. Lecz kiedy wi-
leńskie zakłady dobroczynne, od innych
też w Litwie miast naśladowane, do-
chodzą prawie naysczęśliwszego stanu;
niedostatki ząradzania wieyskiemu u-
bóztwu i zebractwu aż nadto są obecne-
mi wychowanemu pod słomianą strze-
chą, których tu jednak wylicząć nie

minać pobudki i potrzeby, zapatrując
|się na przykład chwalebny exystują-
cych lub już powstających 1 po ustron:
nych dziedzinach szpitałów, tychto gro-
madek dobroczynności i mnieyszych lub
większych gdzie niegdzie zakladów,. Speł-
niam tymczasowie chlubny, udzielony
mi przywiley, składając komitetowi do
ogłoszenia Ustawy: lowarzystwa para-

|Rialnego Dobroczynności, które się od
roku przeszło utworzyło w Johaniszkae-
lach, w powiecie upickim. Wstrzymy-
wało się Towarzystwo samo z ich ogła-
szaniem, w nadziei usunięcia przeszkod
i trudności, pospolicie zawadzających
początkowym a wielostronnym przed-
siewzięciom, oraz w celu sporządzenia dokładnieyszych aktów i przysposobień
do uwiądomienia o swoich działaniach,

mi zostały 1 są w praktykowaniu iroz-

jiśmie i nie umie..Można wszelakoż wspo-

Albowiem wpływają nie-
wymównie na duch religiyny, miłość
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drogą przyzwoitą duchowney zwierzch-
chności. A lubo, rzetelnie mówiąc, i
dotychczasowy nawet stan ogulnego dzia-
łań kierunku, jescze nie zasługuje na
zjednanie zakładowi tego, w praw-
dziwćm znaczeniu, naźwiska; atoli z gor-
liwości i nieudawaney chęci a skwapli-
wości, z jaką uczesnicy dobroczynnego
związku, połączyli przyjacielskie dłonie
ku zobopolnym staraniom na ulgę cier-
piącey ludzkości, w okręgu swojey osa-
dy, wnosić wypada i rokować naypo-
myślnieysze skutki. Składki zbiorowe,
oprócz ofiar w zbożu i innych proda-
ktach, które zaś na wsi wielce są zna-
'ezącemi, urosły już podobno do kilku-
set rubli: a przyjęci tymczasowie ubo-
dzy i postronne biedactwo znayduje wy-
godne opatrzenie lub zapornogę. Scze-
gulnieyszćm towarzystwa staraniem,
wraz przy innych przedsięwzięciach,
jest i być powinno wystawienie obszer-
nieyszey, wedle zamiarów, budowy, któ-
ra miała powstać upłynionego lata, wsze-
lakoż się nie podniosła, dla zaszłych prze-
szkod w rozinaitym względzie i niedo-
statków.
działem, być powinno usiłowaniem: bo
wskazałby się cel widoczny, i powierz-
chowność obróciłaby na się kmiotków
dostatnieyszych uwagę, których bogo-
boyność może powodować do dzielney
pomocy. Widziałem (w miesiącu sier-
puiu) wszelkie przygotowania, następnie
miały się już większe poczynić, i nie dłu-
go zapewne czekać będzie nędzota na
przychylną dla się gospodę. Mily to bę-
dzie widok dla ceniącego uczynki do-
bre przechodnia, więcey powabny o-
czom i uymujący czule serce, niż du.
mna postawa kolumn i pałaców, nie
wielce zgodnych ze skromną na wsi

Dzieje obrocz. marzec. rok 1821. :

Sczegulnieyszem to, powie-

 

: (228

prostotą; a tćm okazalszy dla miasteczka
dziedzicznego Karpiow. w Johaniszkie-
lach, że je zdobią jescze dwa inne dla
ludzkości pożyteczne zakłady, przez nasz
uniwersytet utrzymywane, szkoła i szpi-
tal dla chorych. Ale nade wszystko za-
grzewać powinna towarzystwo do pręd-
kiego ukończenia zamierzoney budowy,
spokoyna jakaś i pocieszająca ukorność
mającey się tam kiedyś przytulić ga-
wiedzi. Bez wątpienia na codzienną ze-
brana modlitwę , jak pczołek jednotli-
wych garstka, tato ubogich gromadka,
zgodny szmer nie raz podnosić będzie,
wedle owych wdzięczności pełnych i ła-
godney prostoty słów świątobliwego mę-
ża (*): Błogosław ci P. Bóg domie mi-
losierdzia, naśladowco Boży, który 'czy-
nisz dzielo dobroci i opatrzności jego c-
koło nas. — =

Nigdy albowiem nie należy zapómi-
nać, iżby jaki taki człowiek i jakkol-
wiek bądź upośledzony, alboli też upo-
korzony przez nieśmiałość, wstyd, bie-
dę, przemoc, bojaźń lub niewolę czy
nędzę, nie był kiedy skłonnym do u-
czuwania działających nań wrażeń. Bo
nie podobna sobie wystawiać kiedykol-
wiek tak unikczemnione w ludzkiey po-
staci stworzenie, któregoby serca nie do-
tykały równie bolesne razy doświadczo-
mego poniżenia, ucisku, niesprawiedli-
wości, nienawiści ku podstępom i obłu-
dzie, wstrętu do bezecności; jako też

w któregoby nie wlewały duszę błogie-
go czucia przychylności, uszanowania,
wdzięczności it. p. Przeznaczony od
przyrodzenia do swobodney wolności
w działaniuimyśleniu, noszący w pier-

 

(*) Skargi do bractwa miłoś. krakow.
2

«
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siach tkliwe serce i bijące widocznie,

poziomy każdy charłaczek czuje a czę-

stokrać i daleko więcey, niż to wyra-

zić umie, — | |

A zaś nie oddalając się od przedmio-

tu zaymującego ze-wszech miar uwa-
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nywane były wspomnióne urządzenia i

po drugich zapewne parafijach, i w jo-

Kaniszkielskiey: gdzie się sami dziedzi-
ce mieysca podawali do urzędu opieku-

nów spólnie z przepisaną liczbą innych

towarzyszów, ze stanu. szlacheckiego1

gę, jużco do projekta poczęcia, jużto|włościańskiego : znaydują się, teź xię>

dla celu i zamiaru w działaniach towa-|gi z oznaczeniem każdego roku ubo-

rzystwa, przyznać potrzeba parafija-

nom johaniszkielskim , iż oni, zdaje mi

się, pierwsi, z przykładną skwapliwo-

ścią i nayskuteczniey spełnili oczekiwa-

nie, chęcii zalecenia szanownego, bogo-

boynych w obszerney Zmudzi ludów

naczelnika, przez to swoje dla wspar-

cia biedrłoty połączenie się, „a tćm sa-

móm zastosowanie do życzeń jego. A|-

bowiem ; często dla dzieł ludzkości w pi-

smach wspominany, JO. Józef Arnolf

xiążę Giedroyć, biskup żmudzki, jako

naytroskliwszy pasterz powierzonych

swojey pieczołowitości owieczek, ze

smutkiem poglądając na tłuszczę po mia-

steczkach i włoczącego się po wsiach

 Żebractwa, wielokrotne wydawał za-

chęcania i odezwy do urzędników du-

chownych iparafijan, wskazujące środki

omocnicze. One są pa części znajome

czytelnikom Dziejów z prawideł jego u-

rządzeń (*). , Panuje w nich przykładnego

naczelnika, jakby z mieysca apostółskie-

go do uczniów przemawiającego, duch

łagodny i przekonywający, odbija się

_ głos czuły pasterza, który, jak Skarga

niówi (**): Chrystusa na: sobie nosii

wyraża żywot i obyczaje jego, i sławę

„a chwałę jego miłuje. !

wą kościelną naukę, czyste serce, dobre

sumienie, i wiarę nieobłudną. . Wyko-

i

Który ma zdro-|

gich i im udzielaney zapomogi.

Z tćm wszystkićm , jak mało tako-
we utrzymywanie albo tyłko wspoma-
ganie kilku parek ubogich przyczynia-
lo się do ratunku prawdziwie biednych,

i nie pomagało nie tylko do zniszczenia
lecz ńawet zmnieyszenia żord. żebrac-
kich , niepodobna tu się rozwodzić,
Na ten koniec JX. pleban jchaniszkie|-
ski, za pośrednictwem dziedzica Linnych

luboewników miłosierdzia, zamiast obie-

rania dorocznych opiekunów, wezwał,
w ułożonym projekcie , po mszyŚ. dnia

17'wrześ. r. upłynionego , do szkolne-
go domu, parafijan obu stanówdo po-

łączenia się w dobroczynną spólkę,
z przedsiewzięciem przytulenia k łonu

braterskiemu we wszelkich potrzebach

uciekającey się ze swojey paralii bie-

dnóty. Bóg dobrym chęciom pobłogo-
sławił. Zebrano zaraz liczbę, pochle-

biającą dalszey nadziei, zapisów: mia-

nowanymi zostali doczasowi członko-

wie czynni i założyciele; a w ciągu ro-

ku sporządzono, wedle prawideł wspo-

mnionych FIO. Xięcią Biskupa, ustawy,

które mamy przez druk w Dziejach

ob,awić, obowiązujące towarzystwo.

Cel zaś 1 zamiary, z samego nazwa-

nia, jakie towarzystwo sobie nadało,
dość sięwidocznie okazujązdawać wspar-

cie i opiekę, we wszelkiego rodzaju po-

łtrzebach, datkiem lub radą, dla szuka- () Dziejów R. 1, st. 88.
(') Kaz. na wtorek świąt.

,

1 | jących, w rozmaitym względzie pomo-
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cy; opatrywać iżywić chorych ubogich;
ochraniaći utrzymywać spólnym ko-
sztem przyciśnionych nędzą lub wie-|
kiem, oraz niedołężne kaleki; wspoma-
gać sieroty 1' wdowy, pogorzałychi nie-
mających przytułku i t. p. Śczegulniey
zaś jest przedsiewzięciem, zaradzać i
wszelkim sposobem wynisczać żebra-
ctwo w parafii swojey obrębie.

Wszakże, lubo towarzystwo i pro-
tokóły trzyma czynności swoich, i tchnie
gorliwością niezachwianey w zaczętych
krokach stałości; starania jego dotąd by-
ły zewnętrzne bardziey, niż wydające
plon buyny. Zaymowały je naturalnie
zbieranie. ofiar-dobrowolnych, przeko- |
nywanie o dobrych zamysłach wieśnia-
czego ludu,i wszelkie, żetak powiem,
rozplatanie pierwszey osnowy— Ale też
przyznać z pociechąi zaletą wypada, że,
oprócz różnoczasowychi różnostronnych
ofiar dla ubóztwa izapomożeń, z począ-
tkiem wraz nastania swójego towarzy-
stwo przyjęłoiutrzymywało. dziesięciu
podobno (dła niedostatku mieysca) ubo-
gich.Następnego zaraz święta był wysta-
wiony, przy weyściu do kościoła, szoł (tak
zwany)ubogich, na składanie legumin,i
karbona ku zbieraniu ofiar pieniężnych
przeznaczona, wczasie festów, nieszpo-
rów it. p. obrzędów. Widywałem, te-
raźnieyseego lata, na świątecznych na-
bożenstwach, jak obnoszącemu karbonę
jednemu z niedolęgów szpitala, w pla-
scze anundurowe ubranych, koleją
kmiotki nabożne przymodlitwach po-
dawały drobne swe datki : drudzy na
stole, otoczonym modlącymi się ubogi-
mi, obficie żywność składali.

Lecz te początkowe zbiory. groma-
dzone były w kassie towarzystwaiśpi-
chlerzu przez dziedzica na ten koniec
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wystawionym, w zamiarze przysposo-
bienia większych zapasów na dalsze po-
trzeby. Pierwotnych zaś zaspokojenie
(w rozmaitym względzie przyjął był na
siebie tenże dziedzic mieysca JW. E.
K. Karp, dozorca hon. szkół ptu sza-
welskiego a teraźnieyszy cenzor towa-
rzystwa (*).  Zalecił dawać ze swojey

wszelkie potrzebne legumina. Lecz za-
raz po wszystkich 5$., towarzystwo we
własnym śpichlerzu znalazło dostate-
czny zapas na ustronneimieyscowe dla
potrzebujących szafunki. Cenzora po-
moc, jak doradcza tak i datkowa, nie

stkićm, co dożywności, odzieżyipierw-

jeżdżenia po kweście , do którey:zbie-
rania w parafii zwyczaynie ma się wy-
bieraćjeden lub dwóch ze szpitala u-
bogich, w czasie odbywających się od-
wiedzin parafijalnych czyli kolendowa-
nia przez xiędza plebana: dawszy na za-
biał dwie krowy, dostarczał drobiu, o-
krasy it.d. Wełnę prząść dawano ko-

dziel na bieliznę i t. p.: wyznaczył o-

grod na rzecz szpitala i plac na wy-

szych potrzeb i widoków, damu, któ-
ry miał być ukończonym, jak się spo-
dziewano, z początkiem terażnieyszey
jesieni; b czego jednakże nie przyszło,
dla fabryk Mmieyscowydh, i dla tak częstey
mokroty biciu cegieł przeszkodney. Ale
wszystkie, jak wspomnieliśmy, już przy-

LJ e) Marszałek guber. wileński.

śpiżarni chleb, mąkę, krupy , masło i.

mogła być jednak ograniczoną we wszy-

szych wygod potrzebne: oddał konia ku
(szpitalnym pożytkom isczegulniey do

bietom na pończochy, rękawice, a ką.

murowanie obszernieyszego, wedle dal-

gotowania poczyniono: mieyscowy budo-
wniczy JP. Eymontowicz był uprosze».
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nym 1 marca b. r. od towarzystwa do
zrobienia planu, obeyrzał i oznaczył
inieysce, i zaymuje się urządzeniem bu-
dowania: na fundamenty.kamienie źwie-
zione i dostatek drzewa i belek czeka-
ją na pośpieszną robotę.

Nie powinno to nikogo zastanawiać,
iż w czynnościach. całaśo towarzystwa,
którego się tu lekki rys tylko daje, je-
dna się osoba, albo jey raczey sczodro-
ta jakaś, tak często wspomina. Nie zmie-
rzam do żadney i nie masz. tu nay-
mnieyszey prywaty: ani też P. Karp,
naśladując swoich poprzedników, chlu-:

bi się kiedykolwiek z dobroczynności;
gdyż się dostatecznie przekonałem, że
uważa dobroczynność i ją spełnia jako
dług natury. Jest bowiem ona człowie-
kowi wrodzoną,iwpodobnymże wzglę-
dzie, jak czułość matki ku swojemu dzie-

-_ cięciu, które tylko się zdrowe rozśmie-

+

je, a już macierzyńskie serce nie czeka

odpowiedney kiedykolwiek zapłaty za
tysiączne gorycze i trudy.

Okoliczności zaś mieyscowe towa-
rzystwajohaniszkielskiego wymagają, iż-
by, oprócz. usłużney gorliwości wszyst-
kich członków, założycielów, przyjacioł
i pomocników, P. Karp i xiądz pleban
byli nayczynnieyszymi.

Ostatni, to jest xiądz Kibort, przez
poważenie, CO i zaufanie, ja-
kie pozyskału dobrodusznego luduiu-
kornego poczciwemu parafii pasterzo-
wi, przez rozwagęi właściwą łagodność,
przez usłużność i czuwanie na głos po-
wołania swojego, i potrzeby chrześci-

' jańskiey, a nadtojako prezydujący w to-

 

warzystwie, ile też mu być może uży-.
tecznym, ile jest bacznym i pilnym, po
ezęści się okaże z ustaw. Napomknąć
tylko tu muszę, iż urzędowania swo-

'dney cnocie prezydenta.
się także opuścić drugiego jescze, w po*
dobnymże prawie rodzaju, xiędza Ki-
'borta miłosierdzia postępku, jaki speł-
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jego początek odznaczył dziełem go-
dney naśladowania ludzkości i pierw-
szy dał członkom parafijalnego związ-
ku przykład niezachwianey stałości i
troskliwości w ukojeniu cierpiących. Na-
wet rzadki i oburzający wspomnienie
przytoczyć tu potrzeba trafunek, który
pomyślnćm zrządzeniem wspomnianego
spotkał plebana.Znalazł on od wszystkich
na drodze zupełnie opusczonego, bez sił
naymnieyszych prawie i do ostatniego
rąbka przez zbrodniarzy odartego nę-
dzarza: przyjął do swojego domu, otu-
lił go i opatrywał starannie przez czas
znaczny; a nie mogąc żadnym już spo-
sobem przywrócić światu niesczęśliwca, |
pobłogosławił go i wskazawszy mu zba-
wienną wyprawił zasmucony w drogę
wieczności.  Uwiadomił wraz potćm
członków towarzystwa i wezwał do od-
dania zwłókom (jeśli się nie mylę tegoż
samego łazarza), ostatniey posługi przez
nabożeństwo żałobne, na którćm się
wszyscy znaydowali, a na zgromadze-
niu oświadczyli podziękowanieprzykła-

Nie chce mi

nił dla jedney niewiasty, wszelkiego po-
zbawioney wsparcia, a która, w wyże*
branym gdzieś kądiku zległszy połog,
w ostatniey zostawała nędzy. Wie wy- -
jawiając naźwiska, zbierał jałmużnę, i
zebraney przez się kwotki udzielał
wstydzącey się jawney żebraniny, do
tego: właśnie czasu nim on przyzwoit-
szey do: życia nie ukazał sposobności.

Sąto przykłady tylko a przykłady
widocznie ukazujące, że i w zamożniey-
szych nawet okolicach, (w jakich liczbie naypierwey mieścić należy prowincyą

="

 

 



229

żmudzką z jey przyległemi powiatami),

znaydują się niesczęśliwi a częstokroć je-

scze i w ostatnim stopniu.

Aby zaś nie rozciągać, chociaż po-

wierzchownego opisania, ustronnieysze-

mi niejako spominkami, xiądz pleban

i prezydent w towarzystwie, ma za o0-

bowiązek w każdćm zdarzeniui codzien-| J

nie odwiedzać szpital ubogich, wzierać

w stan jego, zachowanie się i ochędóz-

two it. p., słowem, zarządzać gospodar-

stwem szpitalnóćm (które być jescze mu-

si dopiero sczupłem w dość nikcze-

mnych chalupach) w potocznych potrze-

bach wedle własnego rozmysłu, w rze-

czach zaś i potrzebach ważnieyszych,

przekładać na zebraniu, które ma pra-
wo i stanowienia, i wydąwania assygnat

do kassy i $pichlerza w zdarzoney po-
trzebie.
zdaje się, i.na przyszłość, może być

wielce obiecującym: gdyż, oprócz miey-
scowych składek, jest sposob ich po-
większenia przez kwestę, którą mają
zwyczay odbywać po parafii wyzna-

czone z członków czynnych osoby. T'a-
kowa zaś kwesta może, jak mają nieo-
mylną nadzieję, wielce się przyczynić
do zebrania, nie tylko zwyczaynych
zasiłków jałmużny,. ale nawet zna-|
cznieyszych zapisów 1 fundacyi, mają-
cych poźniey należeć do funduszów sta-
dych towarzystwa. Już tę korzystną
pielgrzymkę odbywał, we dni wolne od
obowiązku, w czasie przeszłych Świąt
Bożego narodzenia, do tego wybrany
P. Rodowicz, nauczycieł szkoły i tera-
źnieyszy kassyer towarzystwa wespół
z P. Roubą członkiem czynnym. Mia-
ło już towarzystwo i publiczne: jedno
posiedzenie, dnia 4 marca b. r., które

 prezydujący X, Kibort zagaił mianądo

Stan zaś osobliwie śpichlerza,
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ludu wieyskiego, składającego część
większą publiczności, stosowną przemo-
'wą w języku litewskim, także i P. Ko-

niuszyc Karp: obie te mówki, za udzie-
leniem ich w oryginale i przekładzie
przez P. Józefa Błusia, naucz. w szkole,
a tłómacza w tow., następnie w Dzie-
rach umieścimy. |

"W. ogulności za5 mówiąc,całe zna-
czenie, pożytek, działalność i gorliwość

towarzystwa widocznie się okaże wten-
czas, kiedy dom wygodny wystawio-

nym zostanie, w którymby, na wzór:
innych dobroczynności zakładów, na
rozmaite przytułku, wygody: i prze=

mysłowe potrzeby , znaydowały się od-
powiedne podziały. WWtenczasto pra-
wdziwie i biednota i łudzkości przyja-

ciele cieszyć się będą, 1 towarzystwu
johaniszkielskiemu chwalebnych zamia-
rów działań szlachetnych pomyślnego
uskutecznienia winszować. Miłośc bli-

źniego w rozpoczętey robocie zagrze-
waćpowinna , i samo mieysce zachęcać
położeniem sprzyjającćm na wszystkie
ztąd wypływać dla ludu mogące ko-
rzyści; jako to przemysłu a nawet i
sztuk nadobnych, rysunku, łnuzyki,
ogrodnictwa, i't. p. przy szkole miey-
scowey , tak też naybardziey nauki dla
biedney , ubogiey młodzieży , religii, o-
raz ciągłey pomocy w lekarstwach od
mieyscowego doktora. — Osoby płci pię-

kney, z przyrodzenia'do osładzania kło-
potliwego życia przeznaczone , do utu-
lania tkliwą łagodnością i cieszenia bie-
dy, i opatrzenia niedoli przywykłe, a
do uczesnictwa w: johaniszkielskićm
towarzystwie przyymowane, z niewy-
powiedzianym pożytkiem nayważniey-
sze mogą przynosić pomoce. Do liczby
członków są dopiero wpisanemi PP.



Maryanna Julia Abichtowa, Józefa Błue.
siowa i Micewiczowa. 2 tych miano-|
„wicie pierwsza , to jest Pani Abichto-

wa, która się do Johaniszkiel z Wiłna
ózewiosie na mieszkanie, posiadająca
naukowe 1 inne wyborne płei swojey
talenta, i jedynie im w ustroni odda-:
na, poświęciłaby zapewne rozrywki
chwile na urządzenie jakieyśszkółki o-
sóbney dla ubogich dziewcząt. Przy-
brawszy jednę lub drugą pomocnicę,
wedle potrzeby mogłaby odwiedzać i
zachęcać do pracy,' rządności i posłu-
„szeństwa młode sieroty, uczyć je i u-
sposabiać na wierne i pożyteczne w u-
słudze familiy nepo zposocaeA ©)

3 Ależ to wszystko może jest mojem
plonnćm tylko marzeniem. Wiele mo-
żna roić a mało uskuteczniać. Wy-
znaję , iż moje te uwagi i ta wiado-
"mość, równie jak1 same starunki pa-.
rafijalnego towarzystwa w Johaniszkie-

'lach, i jak wszystkie dzieła rąk ludz-
kich, są niedostateczne, nicpewne i nie-
trwałe. - Wyznanie to, chrześcijańscy
czytelnicy, weźcie za szczćre i, nna ten

raz, pozwolcie ninieyszą gadaninkę za-
kończyć Platona słowy: Savptońre 0:

f
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(*) Twierdzenie to przedstawiać tu mamy tem
„słusznieyszy powod, że zdaje się uspraw ie-
dliwiać je i podwajać przykładne postępo-
wanie młodey P. Karpia małżonki; Kon-
stancyi z Platerów Karpiowey: Albowieni
ona pierwszy raz (w grudniu z. r.) wstę-
pujac na jchaniszkielśką ziemię , radośnie|
od kmiotków przyymowana, pierwszy krok,
uczyniła do szpitala chorych, ji, zamiast
rozpoczęcia weselnego tańca, otworzyła| wało, że zdaleka móże zasięgam; bo ma-

nićjako nowe. gosp arowanie swoje odj © ły (ku temu) czas dostateczny. de Pep.

RY witania i pocieszenia cierpiących. EUR Ź ;

„kqdży, decy by dywdy zodtv ETA EJĘEW0C06fo"

cxoAje ydę dmohavouey (*):
Pisan. w Wilnie Żo.
października 1820.

; i Wiktor Alexander BomaTrxirwicz.
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OPISANIE ZAMKU TUREMNEGO WILEŃSKIEGO.

Przekład z rossyyskiego.

Zamek turemny w Wilnie wymu-
rowany roku 1819 według planu po-
twierdzonego i przysłanego od ministe-
rium połicyi, a zupełnie skończony,
co do wewnętrznego przyporządzenia
w ciągu roku 1820.
- Zamek ten położony”. na jednćm
z przedinieść zwanćm łukiszki na su-

a
|

'-|chymgruncie i wpośród rozległey pła-
sczyzny.  Naokoło w odległości sążni
Żostu od ścian, oprowadzony rowem,

i zrobiony plac osadzońy drzewami we

dwa rzędy, które eznaczają równość

kwadratu, a w porze zimowcy zasła-
niają dsaob od zawiei śniegu.

Gmach zamku całego jest kwadra-

towyy opasany wysoką nag arszynów

Ea z cztórma po rogach wieżami

i jedną do wchodu bramą, i we wszy-

stkióm zachowana według planu fasada.

, Wewnętrzne zamku rozłożeńie na-

stępne : w samey bramie po jedney

stronie izba dla straży (karaulna) i o-

sobna komnała dla oficera od straży,

a po drugiey stronie pokoje dla głó-

waego inspektora (nadzieratela), i dla

zasiadania komitetu opiekuńczego; wey-

ście dotych mieysc od ogulnego dzie-

|dzińca turemnego odgtodzone sźtakie-

(tami żełaznemi. *
'

 
*

 —

| (*) Nie .dziwćie się, jeśli wam się będzie zda-
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Po rogach zamku w wieżach. są u-

rządzone, w jedney kuchnia ze stan-

cyą kuchenną, a nad nią na pierwszym
(dziniec oświecony latarniami.piętrze izba „maystrowska dla zajęcia

więźniów dozwołonemi robotami; w dru-

'giey wieży, na dole skład zapasów do

jedzenia czyli spiżarnia i.dla zsypywa-

nia zboża, ana pierwszćm piętrze gar-

derobaczyli skład zapasnego dla utrzy-

mujących się więźniów odzienia, sporzą

dzonego z ekonomiki i ofiar, jak otćm

będzie niżey powiedziano; w trzeciey

wieży. urządzony szpital, na dole MĘZ-

ki, a na pierwszćim piętrze niewieści;

w czwartey wieży na dole łaźnia, a

na pierwszóm piętrze kaplica.
W pośród dziedzińca położony  głó-

wny korpus z piątrem, dzielący się na
cztćry korytarze, i zawierający W so-

bie 18 komnat, wktórychsię utrzy-
mują więźnie podług rozkłassyfikowa-

nia i gatunku występku , kobićty od
mężczyzn osóbno , i w każdey komna-
€ie nie więcey jak od.1o do 8 ludzi;
szlachta i rangoficerskich więżnie od-
dzieleńi od wanych osobno w komna-
itach pierwszego piątra nad bramą.

We wszystkich ogulnie komnatach
4 korytarzach, schody , podłogi, pry-
cze, stoły , stołki, łóżka, i wszystko,co

tylko jest drewnianćm, pomalowano
tarbą olcyną, tak dla utrzymania czy-

 stości, jak niemniey dla wykorzenienia

owadów, które się ma malowanych o-

leyną iarbą drewnianych” materyałach|

|

 

mie utrzymują ,Cco przeciwnie w nięma- :

lowanych zawsze bywa.
Cały dziedziniec zamku wybruko-

wany kamieniem, i w około ścian po-.
robione trotcary z wyprowadzonćmi
przy *nich kanalikami dlaspadu wody,

która wypuszczona we czterecli miey-:

I R

scach przez ścianę zamek opasującą, za

pośrednictwem małych z kratkami że-

laznemi otworów. Nocną zaś porą dzie-

Wpośród dziedzińca znayduje się

studnia, obfitąi dobrą napełnionawo-

dą, tak, iż nie tylko jest jey podostat-

kiem na kuchnią 1 dla wszystkich w zami-

ku mieszkających, lecz nadto wody

takowey wystarcza na łaźnią, i na pra-

nie bielizny , które się odbywa co ty-

dzień.
W jedney stronie Jaełóża odpo-

wiednio do planu potwierdzonego znąy-
duje się knźnia, a w drugićm wybra-
nóm wyggodnóm mieyscu rozbity namiot,
pod którym postawiona, uinyślnie spo-
rządzona dla zamku turemnego, pożar-

na sikawka z należnemi do niey narzę-
dziami.

Lazaret dla wydarzających się cho-
„rych więźniów urządzony zako: męz-
ki, i osobno żeński, w ogule na 20 lu-
dzi, pod dozorem i -spieką wielebnych
siostr miłosierdzia, ze wszelkiemi po-

trzebnemi do lazareta w dobrym ga-
tunku rzeczami. Naczynia , jako to:
miski, talerze, łyżki i kubki eynowe,
łóżka ż stoliki pomalowane farbą zielo-
ną, pluwaczki z piaskiemprzy |kazdćm
łóżku żelazne także małowane, poście-

le , szlafroki 1 bielizna nowa, sporzą-
dzone z sammy dobroczynnych ofiar.

Na korzyść utrzymujących się wię=,
źŻniów zaprowadzona Xięga dobrowol-
mych ofiar, z których i z ekonomicz-
ney summy od przekarmu więźniów z0-
stającey się, sporządzona dla nich je-
dnostayna według tormy odzieżzimo-

p

wa i letnia , mmęzka. i żeńska w ogule.
140 garniturów , i osóbno żydowskióy podlug ich obrządku odzieży 18 garni

cs

 



rów odstawnych,
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turów, jakowa odzież wszystka z no-
. wych i dobrych materyałów, jako to:
kapoty, spodnie, bóty, trzewiki, ko-
szule, halstuchy, chustki i ezapki.

"Takowćm odzieniem opatrują się
więżnie natychmiast przy wstąpieniu
ich do zamku, jeżeli który nie ma wła:
snego w podostatku, i to odzienie słu-
ży dla więźnia przez cały ciąg utrzy-
mywania jego w zamku; przy wyby-
ciu zas z zamku, jeżeli: się naznacza
do przesłania dokąd, . wówczas takowe
odzienie na nićm będące, zamienia się
na skarbowe jakićm się odziewają wię-
źnie, podług Naywyższego rozkazu o o0-
dziewaniu przesyłających się, i dla te-
go podradnik, dostarcza go podługjje-
dnostayney formy approbowaney; je-
żeli zaś więzień pó odsądzeniu sprawy
jego uwalnia się, wówczas także się on
nie wypuszcza bez odzienia, jeżeli nie
ina swego własnego, a odpowiednio do
stanu jego odziewa się wyż wspomnio-
nćm ekonomicznćm odzieniem, zapro-
wadzonćm w zamku.

Dla pilnowania w zamku porządku
ustanowiony główny inspektor z ofice-

na pensyi przezna-
czoney z mieyskich dochodów po 156
rubli srebrem na rok, i do pomocy je-
mu przydano 5 inwalidów, którzy o.
prócz soldackiey płacy '(okładu) mają
pensyi po 12 rubli srćbrem na rok, tak-
że z mieyskich dochodów.
W kaplicy w zamku urządzoney

odprawia się nabożeństwo co niedzielę
i w dni świąteczne przez wezwanego
za pośrednictwem duchowney zwierz-
chności kapłana katolickiego, któremu
postanowiona za to przyzwoita płata
z summy ekonomiczney zainku ture-
mnego. ! s:
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Dalsze urządzenie tego zamku wi-
dne będzie z następnych rozporządzeń
komitetu opiekuńczego, skutkiem po-
lecenia od Pana gubernatora wojenne-
„go litewskiego, danego w tćm celu za-
rządzającemu guberniją, które się ni-
żey wyraża. |

Polecenie Pana gubernatora wojennego
litewskiego dane vice gubernatorowi

wileńskierni , zarządzającemu guber-
niją, radcy stanu Panu Hornowi - 7
paźdz. 1820 roku z INru 1670.

Polecam J. W. Panu utdnawić pod
prezydencyą własną komitet opiekuń-
czy dla dozoru i ulepszenia stanu wię-
źniów w. tuteyszym mieyskim zamku
utrzymujących się; członkami w tym
kornitecie być mają: marszałek guber-
nijalny, prezydent sądu głównego 1g0
departamentu,prokuror gubernijalny,
policmeyster, prezydent sądu grodzkie-
go, strapczy powiatowy, igłowa miey-
ski. A zaś ku odprawie piśmiennychero--
bot wyznaczyć jednego z pomiędzy se-
kretarzów według uwagi komitetu. Ró-
wnież ustanowić takowe komitety i
we wszystkich miastach powiiatowych,
w których zasiadać powinni: marsza-
łek powiatowy, policmeysterczyli ho-
trodniczy, prezydent sądu grodzkiego,
kommissarz ziemski, strapczy powia-
towy i burmistrz mieyskiego magistra-

tu czyli ratusza. Prawidła dla Josk
tetów stanowią się przez ten komitet
główny. Obowiązkiem tego komitetu
będzie:

1d, Mieć pieczołowitość o ulepsze-
niu stanu uwięzionych.

2e, Dostrzegać ażeby w guberskim
i powiatowych mieyskich zamkach
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wprowadzane były , podług możności,
środki polepszenia, jako to: a) Bliż-
szy i stały dozór nad utrzymującymi
się;

tunku występków; c) Objaśnianie ich
w prawidłach chrześcijańskiey .uczci-
wości.

1 kończenie spraw.
4e, Starać sięo uformowaniupotrze-

bnego kapitału na odzież więźniów,
przyymować za pośrednictwem dozor-
cy zamku jak jednoczasowe, taki co-
roczne ofiary; doglądać , ażeby summy
takowe używane ze ścisłą oszczędno-
ścią, i wiernie były zachowywane.

5e, Uczynić potrzebne rozporządze-
nia i postanowienia na każdy przed-
miot urządzenia zamku, których już
nadal nie przemieniać.

Ge, Opatrzenie w Pismo święte iin-
ne xięgi pobożne ;*nad czem mieć bę-
dzie baczenie dozorca zamku i kapłan,
z których ostatni udziela więźniom du-
chowne nauki. :

7e, Postanowić prawidła, ażeby
w zamku mieyskim inspektor główny
przedsiebrał staranne i srogie Środki,
ku oddaleniu używania gorących napo-
jów, i przeto w przyzwoitych miey-
scach powinny być drukowane prawi
dła zabraniające przynoszenia ich i u-
żywania. -

8e, Komitet ma się zbierać do zam-

ku mieyskiego dla zasiadania co dwa
tygodnie raz w dni niedzielne.

ge, Podczas każdey sessyi sprawdzać
xięgi przychodowe i rozchodowe ofiar

. pieniężnych i żywności, i ogulnie re-
widować czy w należnym: porządku
znayduje się zamek, czy należycie u-

Dzieje Dobrocz, marzec, rok 1821,

b) Pomieszczanie ich według ga-
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trzymują się więźnie , wysłuchiwać ich
skarg, i starać się je ułatwiać,

a0e, Mieć dozor za .kancellarskim
porządkiem w komitecie.

11e, Zurnały komitetu powinny się
podpisywać przez wszystkich członków

| zasiadających i sekretarza; kommuni-
5e, Nalegać o rychlęysze kia kacye zaś czyli przedstawienia przez

jednego członka, a każde :assygnowa-
nie pieniędzy przez prezydującego i
dwóch 'członków.

12e, Dać instrukcyą dozorcy zamku,

ażeby ofiary 'czynionedo karbony, i
przysyłane od dobroczynnych ludzi pie-
niądze i żywność,przyymował każdego
razu, a potćm zapisywał natychmiast
do xięgi przychodowey, i wydawał
kwietacye.; alepieniądze, jeżeli ich bę-
dzie więcey nad sto rubli assygnacya-
mi, zapisawszy w xięgę rozchodową,
odnosić powinien tegoż dnia do magi-
stratury powszechney opieki, dla cho-
wania w osóbney summie przynależney
do mieyskiego zamku; a jeżeli ofiara
uczyniona będzie mnieyszą od wyra-
żoney summy. tedy ją. dozorca utrzy-
muje u siebie, póki się nie skomple-
tuje ido sta rubli, a potćm odnosi do
magistratury. A przy pierwszćm po-
siedzeniu podawać ma komitetowi o
tóm zapis, z przedstawieniem xiąg, do
do Których pieniądze takowe w przy-
chodi rozchod są wciągnięte.

15e, Pieniądze takowe z rozrządze-
nia komitetu używane być powinny na
odzienie dla więźniów, na wszelkie re-
peracye zamku, ną każdoroczne popra-
wienie ponoszonych lub zastąpienie
wcale doużycia niezdatnych rzeczy,na
oświecenie „wewnątrz komnat, koryta-
rzów, sieni, kordegardyy oficerskicy
i żołnierskiey , dziedzińca wewnątrz i

5
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zewnątrz, i u bramy dwóch latarni.
i Resztujące zatćm pieniądze powinny się
chować W magistraturze, jako przyna-

leżny do mieyskiego zamku kapitał,
którym komitet w całym komplecie
swoich członków na, pozytek więźniów,
po skończonym roku, według swojey
uwagi będzie rozrządzać.

14e, Po każdey -sessyi óbowiązany
będzie komitet sporządzać wiadomość
o wszelkich ofiarach na rzecz więźniów.

uczynionychikommiunikować ją komi-|
tetowi naukowemu tuteyszego tową-
rzystwa dobroczynności, dla wydruko-
wania kn wiedzy pubłiczney w wyda-
wanćm przezeń każdo-miesięcznćm pi-|
śmie peryodycznćm.

15e, Powiatowe komitety zostawać
będą pod rozporządzeniem głównego
komitetu.

(Autentyk podpisał) gubernator wo-
jenny litewski jenerał Rimski Korsaków.

_" Zgodno z aulentykiemm, policmeyster
wileński radca stanu Szłykow. *

+

 

INSTRUKCYA DLA INSPEKTORA GŁOWNEGO
ZAMKU PUREMNEGO WILENSKIEGO.

pożeiki o lnspektor główny .powi-
spekiorawo- nien mieć dozór nad utrzy-
Je mującymi się w zamku wię-
źniami, opatrywać.ieh żywnością, we-
dlug instrukcyi daney od komitetu o-
piekuńczego, dozierać pilnię, ażeby

się w zamku zachowywały: porządek,
czystość, ochędóztwo, spokoyńość, i
uczciwość ; uprzedzać wszelkie poku-
szenie. utrzymujących się do ucieczki,
i ostróżność 0d pożaru ;- słowem„ in-

pa SOWNI> „jest oaz tu-
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porządku, zaktóry surowo ódpowia-
da naypierwey przed policmeystrem,
a potćm w ogulności przed komitetem
opiekuńczym.

Do pomocy inspektorowi główne-
my naznacza się trzech dozorcówz in-
walidów, którzy zostają w zupełnóćm
jego dawid A i komendzie.

„Inspektor główny przeznacza, podług
„uwagi swojey obowiązki dla dozoreów,
(jako to: jednemu każe pilnować ochę*
'dóztwa w koszarach, drugiemu doła:

dać szpitalu i ehorych, a trzeciemu
zawiadować kuchnią, łaźnią i ochędó-
stwem dziedzińca , i sam pilnuje „ aże-
|by oni byli trzeźwi i staranni w swych
/ powinnościach, zachęca ich do tego;
ł odpowiedzi poszukuje, a jeżeli się
który nie poprawia, o takim donosi
|jpo kómendzie dla zmiany jego.

lnspektor główny ma mie- „x
szkanie w zamku, z którego głównegoin=

A
się 'noerą porą nie oddala.

Inspektor główny kiedy wychodzi
2% żamku, uwiadamia o tćm oficera od

| straży.

|" Strzeżenie zamków i klu-
czów należy do wojenney stra-
ży, lecz nie mniey i główny inspektor
zamku nagląda, izby zamki i klucze by=
ły niepopsute i w porządku ; ostrzega
i uprzedza wójenną straż w źdarzeniu
jakieybądź opieszałości. |

Główny klucz od bramy zamku, pe*
winien być w ręku oficera od straży,
i bez jego wiedzy brama zamku ture-
mnego dła nikogo się nie otwiera; klu=
cze zaś wewnętrzne od koszar naydu-
ją się pod wartą na korytarzach tam,
,gdzie straż stoi, która będzie miała od

swojey komendy zdające się' zalecenie,
m'kogo i jakim sposobem wpuszczać do

m mt

Zamki 2
klucze.

 
|  
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koszar aresztantskich, i jaką koleją wy-,
prowadzać więźniów dla przyrodzoney|

' potrzeby; otem instrukcyu zalezy od
_P. komendanta.
składu, kuchai ,'łaźni E saz ięŻ. „bez-

_ pośrednio PRsię]pu aćin-
PZN pIS :

Brama.akaturem nego:za-
lecz

"Brama i
wchód do wszebywa zamknięta;'

„ zamku.

z obowiązku swego urzędnicy,i inmi
mającyna to pozwolenie , lub też kie-
dy się przyprowadzają więźnie, wów-
czas 0 każdym przychodzącym , "daje
się znakw”bramie; za pośrednictwem
'urządzonego w niey' dzwonka.,a nigdy
do bramy kamieniami.lub czćm ińnóm
"nie stnkać: 'Za odgłosemdzwonka, ze-
-wnątrz zamku, podoficer"od straży.PY-
"ta przez .>bióaroś”; „mie otwierając:jey
-wprzódy ;; kto przybył? ©a za otrzy-
maniem odpowiedzi,:daje wiedzieć o
przybyłym oficerowi odstraży, który
-potćm 'już otwiera bramę i wpuszcza
przybyłego do zamku, jeżeli: w tem,
według danych prawideł, nie maśż ża-
dney przeszkody. -WVrazie zaś przy-
<byela gubernatora wojennego, korien-
_danta, i innych wojeżrnych czynowni-
ków; jakim porządkiem: postępować
"straży wajeuneyą zależy i to pocąsmacukcycją
*komendanta. | 7

"Więśnia dla utrzymywania
207 po-
rędkim. dozaniku turemhniego przysy-

ręzet łają się + z rządu guberni jalne-
hu więżnie. go, Z policyi mieyskicy; i zsą-

du uiższego, przy zapisach piśrnien-|
nych, na jakowe forma ustanowiona,
i w których będzie się wyrażać gatu-
nek występku.więżnia, iżby wiedzieć
w jakićm rozklassyfikowaniu powinien
'on być utrzymywanym.

Dalsze zaś klucze od

jte 1-miesiąc wstąpienia, imie 1 naźwi-

jjaki występek;
Ity, rzeczy własne, i jeżeli ma pienią--

w
h
*

Po przyprow adzeniu więźnia do
zamk u, przyymue : go wspólnie straż
1główny inspektor ,:- który od tego za-
czyna: zapisuje doxięgi sznurowey GA-

sko więźnia, od kogo przysłany ; 1 ża
wyrażą jego .przymio-

dze*,* tedy przy oficerze od: straży.złi» "kiedy: przychodzą «do zamku Czywszy.je, adnotuje w xiędze-i chowa
CZE . % . . z pa

u siebie ; opatruje nie mniey wspólnie
ze strażą: czy nie ma przy uwięzionym

|jakiey zbroi ; noża , brzytwy, i tym
podobnych rzeczy, co wszystko od nie-
goodbiera i chowaw składzie pod klu-
czem, a potóm prżywiedzionego wię-
źnia odprowadza do należnego według
porządku numęru; temu zaś Kto go
przyprowadził; rewerś ' wydaje.

Utrzymy-
wanie wię-

Więźnie utrzymują się wko-
szarach wedle gatunku ich wy-

„źniów wko-
stępkówiśstanu, nigdy nie mie- szarach:
szając ich z innćm rozklassyfi- c
kowabiem,niewiasty od mężczyzn osó-
bno; iprzechodzić Ź jedney komnaty
do drugiey sarni przez się nie powinni.
Wojenna straż nie wtrąca się w roz--
klaśsyfikowanie czyli rozporżądzenie ka-
go gdzie utrżymywać; a rozporządza
tćm policmeyster z głównym inspekto-
temżamiku. Od wojenney zaś straży.
zależy wszystko to, co tylko potrzeba
do sprawności gttaży.

„W. ciągu dnia, inspektor zamku za.
skommunikowaniem śię z oficerem od
straży, pozwala więźniom wychodzić dla
rozrywki na dziedziniec, lecz nie ina-
czey „ jak wrożkiascyfikow aniu, to jest:
naprzód jeden oddział więźniów, a
potćm kiedy ci jaż powrócą do swoich  koszar, wówczas drugi eddniał wypu-
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"cer od.straży wspólnie z.inspektorem |.

s

szcza się, lecz nigdy jedni z drugimi|
. . w £ . wą .

mieszani być nie. powinni.
| Przed nastąpieniem wieczora czyni |

się wszystkich więźniów przewoływa-

nie, w obecności oficera od straży 11n-

spektora , i potćm wszystkie się kosza-

ry zamykają, klucze się oddają inspe-

ktorowi, i nikt już do koszar nie wcho-

dzi ani z nich wychodzi dodnia następ:

nego , oprócz rontu wojennego:
W. ciągu nocy żadnego. przewoły-

wania więźniów, nie czynić ,. i nie odey-

mować: im. spokoyności, chyba. się

przytrafi jakie nadzwyczayne zdarze-

mie, ucieczka więźnia, czyli krzyk

w którey komnacie ; w takim razie ofi-

idą do tey komnaty, i przedsiebiorą
stosowne środki,. jak. o tóćm. niżey bę-

dzie wyrażono ;. w razie: zaś- ucieczki

więźnia; natychmiast uwiadamiają in-

spektor zamku, policmeystra,. a oficer

od straży. komendanta.
Ponieważ koszary na noc się zamy-

kają,, przeto na urynę jeżeliby kto

w ciągu: nocy. zechciał „, stawić w ka:

żdey: komnacie umyślne: do tego: wia-

„dra czyli cebry , które równoze dniem

natychmiast powinni wynosić na miey-

sce naznaczone sami aresztanci, aw ko-

szarach kadzić smołą lub też. jałowco-

wem kadzidłem.. | SĘ i

Zrana. po: przebiciu. pobudki ,. oficer

od straży potrzebuje odinspektora klu-

czów, i wspólnie z nim liczy:i przewo:

ływa z rejestru. wszystkich aresztan-

tów; potóm inspektor posyła: do polic-

meystra ranny raport o stanie zamku

turemnego, wyrażając: w: nim ilość u-

trzyinujących się więźniów , przyby-

łych i ubyłych , według daney formy.

u jeżeli było jakie zdarzenie nadzwy-
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czayne, to i o tćm donosi poszcze-
gulnie..

Główny: „anspektor zamku Zajęcie wię.
srogo powinien: dozierać , aże-  źniów.
by więźnie nie grali w gry a-
zardowne i: w. pieniądze, i ażeby kart
nigdy nie było;. a przeciwnie, zachę-
cać ich do czytania xiąg Pisma święte-
go (Biblii), jakie im do każdey komna-
ty rozdane w: różnych językach. Nad-
to, zaymować ich. dozwolonemi robo-
tami, które nie potrzebują takich in-
strumentów, jakiemiby można szkodzić;

mogą naprzykładszyć edzienie i bóty,
naprawiać jedni drugim obuwie, lub
też i nowe robić na zapas..

" Potrzebne na to: materyały mogą
być zakupowane z summy ekonomicz-
ney zamku turemnego, co wszystko po-
tćm obracać na użytek więźniów , na-
znaczając im płatę; która przy uwol-
nieniu: więźnia z podstraży, czyli też
'przy' przesłaniu jego do drugiego miey-

sca, posłuży jemu za pomoc do spra-
wienia odzieży i na dalsze potrzeby.

Z.tego jednak wyłączają się ważni
więźniowie, jako to zabóycy, rozboy-
nicy i: podpalacze, których do rze-
miosła nie używać. | :

Dla tych, którzy się będą zaymo-
wać: wspomnionemi robotami, nazna-
cza się osóbna rzemieślnicza komnata
pod Nrem 40, w którey się dozwala
mieć nici, dratwy, igły, szydła, i je-
den nóż nie: wielki; w dalszych zaś ko-
szarach: między więźniami nigdy tako-
wych. rzeczy nie mieć i nie pozwalać
im: wynosić ichzrzemieślniczey komna-
ty, czego pilnie doglądać mają główny
inspektori dozorcy, pod własną i oso- bistą odpowiedzialnością.

„Nie mniey także więźnióm zabrania
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się mieć w koszarach atrament
pier, ołówki i temu podobne rzeczy;
i pisma żadnego od nich nigdzie nie
posyłać i nie nosić, pod srogą i osobi
stą odpowiedzialnością jak inspektora
zamku, tak równie i straży. Jeśli zaś
kto z więźniów objawi jaką potrzebę,
prośbę lub skargę , lub teź zechce być
wezwanym do sądu dla tłumaczenia się
lub też dla dowodu w sprawie, w ta-
kim razie dozórca zamku wysłachaw-
szy żądanie więźnia, zapisze je, i przy
rannym raporcie donosi o tćm polic-
meystrowi, a ten, jeżeli żądanie wię-
źnia zasługuje na uwagę, daje wiedzieć
o tćm dokąd należy ;.o czóm także in-
spektor zamku donosi prokurorowi gu-
bernijalnemu , podczas odwiedzenia je=
go więźniów , nadto, w dzień zgroma-
dzenia komitetu opiekuńczego o tćm
wszystkićmpodaje zapis komitetowi.

Grubijań- -
stwo i nie- Z. więźniami obchodzi się łago-
posłuszeńst- hi

wowięźniów.dnie. 1:'ludżko,. wpaja: w nic

-  sam'i przez swych podkomen:
dnych dózorców spokoyność i' posłu-
szeństwo ,. lecz jeżeli który: z nich przez

grubijaństwo lub też z powodu:innych
jakich złych: zamiarów okażejaką gwał-
towność, nieposłuszeństwo i-grubiań-

stwo, takowego onwspólnie zoŃćerem:

odstraży,. w: cęlu: wstrzymania: od dal-

szego. grubijaństwa; natychmiast odda-|

_li od innych , i posadzi samego jednego
w- mieysce osóbne ,. naznaczając muu-

! miarkowaną: i mnieyszą*od innych ży-

wność;: a tym: czasem: 0 obeyściu się:

jego: donosi policmeystrowi: dla” przy-

kładnego z. nim: postąpienia,.według

wszelkiey. Pac.jak: będzie: zalecono.
- Inspektora zamku naypier-

Bozor  ochę«
wszą: jest powinnością -dozie=„dostwa,

: pa.

Główny: inspektor" zamkuj

miesiącach codzień nieodmien-  

]
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rać, ażeby wszędzie byłacżystość, ochę-
dostwo, świeże powietrze, i porządek;
a dla tego izaleca się mu ku nieodmien-
nemu spełnieniu:

A.) Ile można często obchodzić wszy - |
stkie koszary, gdzie się utrzymują wię-
Źnie, przykazywać im dła czystego po=
wietrza otwierać w oknach fórtki, i ka*
dzić smołą lub jałowcem.

B.) W koszarach i na korytarzach:
wyrmiatać codzień. po- dwa razy..

C.). Okna wycierać przynaymniey
dwa razy na tydzień, a jeżeli będzie po-
sa: i częściey:-

D.) W: koszarach: podłogi i prycze
wymalowane farbą oleyną ,-niemniey
też. korytarze” i schody,- wycierać mo-'
kremi- chustami co'tydzień; piaskiem
zaś podłog: nigdy: nie usypywaC:-

F.) Na dziedzińcu śmieci nie zosta-
wiać, a wymiatać je,„wynogić z zamku,-
wyrzucać opodal  iskoniecznie: za wał:
na: mieyscer przyzwoite;. używając"do"
wszystkich tych robot, -.samychże wię--
>= -

F.). Naczynia kuchenne myćcodzień,*
a. Kotły: miedzianebielić, jak będziepo--
trzeba... |

G.) Kloaki'oczysczać dwarazy na'.
miśsiąc, za pośrednictwem podradnika,

który skontraktowany: będzie' od rady
EZ.

H.) W koszarachnigdy nie pozwalać*
rozwieszać: w* oknach, onucz; chustek,:
koszul, 15temu podobnych: rzeczy, a su-
szyć je: wmieyscu''przyzwoitćm między
kuchnią a łaźnią: na'dziedzińcu:

Piece' palić w.zimowych
Opalanie pie- -

ców.

nie;- idozierać;, ażeby. nadto*
nie” były: przepalane, a przez* to nie*
psuły. się: Piece,lecz. też, żeby. i zimno”
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nie było; a dla tego naznaczyć na każ-
dy piec wiadomą Jłość polan; używa”ąc
30palenia pieców; >hze więżniów
z kolei. KORA
W nocy nigdy pieców nie palić, a

zaczynać opalanie: ich' z rańa 6 7: go* |
. dzinie — Dozierać,ażeby z czadem.-pie:
"eów nie zamykano, i ażeby więźnie nie
p rzucali do pieców takich rzeczy, az
by mogły czad zrobić.

Dla czysczenia kominów mieć na+
znaczonego od rady mieyskiey komi-

_niarza, i dozierać, ażeby oczysczaneby=
ły Rcego co poztJ80-
'qlne;© 1 RE b>R0( i t

acick ,„turemny rieoóć
kazżdey nocy; u bramy zewnątrz

mia być jedna latarnia,a jeżeli zale-
"cono będzie, te i dwie—!:Wewnątrz

Oświecąnie
„, zamky,

'. zamku 'trzy latarnie, i po' wsżygtkich|
korytarzach *lampy oleyne,wkoszaraćł
żaś, a także w kordegardzie i w poko:

jach a»łojowe świeceR" się
mają. (2 zł s

Katackie iw kirytalnach BaPR ZA*
palać natychmiast jak tylko zmierzcha,
i ażeby. się przez całą noc pakiy,w ko>
szarach zaś ogień być powinien odwie+
czerzy,: a pk skończą więźnie wiecze-
rzać, i uczyni się ich przewołlanie, wów-
czas ogień gasić we wszystkich kosza-
rach, i zamykać je w zimowych miesią-
cach 0-8, .a latćm o 1o godzinie;'i dla
tego wzimowych miesiącach kładzie się
do jedney komnaty ma trzy wieczory
jednaświeca taka, sa na noe7wy*
chodzi.

„AkWięźnie utrzymują się edaókian
przygotowywającem się w ogulney u-
rządzoney w zamku kuchni, z assyygnu-

.jącey się na nich summy ze skusbi i
"a zapasów od dobroczynnych dąwców
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, przy:yłających się;iecz nigdy nie po?
Ężwalacsię nikomu” ż utrzyniujących się
|w'zamku. posyłać po jedzenie do mia-
|sta,' i nie inaczey przyymować je od
przynoszących; jak. przez pośredhictwo
samego inspektora, i to dla osóbwyeś-
cypowanych przez'komitet, za osobnićm
jego pozwoleniem, i dla tego:- |

A.) Główny-inspektor zamku przyy-
„muje z policy! assygnującą się od skar=
bu karmową suminę eo miesiąć z góry,
1.przychod jey zapisuje do xięgi sznuro-
wey niemniey jakikażdąofiarę od dobro-
czynnych dawców,na jakowy przedmiot
pustawiona osóbno xięga sznurowa.

"-B.) Jeżeli zapasów zofiar czył zjał-
mużny będzie miedostawało , "wówczas
inspektor zamku zakupuje: z summyna
przesarin: daney, «wiele czegb zaku-
pi, zapisuje?A0 zięgi rozchodoewey 'i zda--
je,rachunekkainitetowi opiekuńczemu.

Cy Zliczbyutrzygaujących iśię za ma=
łoważne występki,wybierasię potrzebna
ilość kucharzów,którzy w porze zwy
czayney zaymaują sią przygotowaniem

jedzenia, jakie. od inspektora będzie
przykazano; przyżezćm-dozięrać, ażeby
dła żydów.przygotowywane było jedze-
nie 6sobmo, i ażeby „ ile możrio, stośo-
wnebyło z prawidiami ich religii:—-
A zaś z kryminalnych więźniów:i za wa»

charzów nigdy nie wybierać.
-D.) Jedzenie przygotowywasię pro-

ste;zdrowe 1 wzmacniaiące, jako to:
kapuśniak, groch, lub barszcz z sidłćrę,
a jezeli będzie dostawać ofiar,to'w.dni
świąteczne z mięsein, którego liczyć na
człowicka po pół.funta, i kasza z ma-

słem; mając dozer, ażeby wszystko to
przysposabiane było ze wszelkiem ochę-
dostwem i starannością,. ażeby zapąsy 
zne dzieła utrzymujących się, za kur.
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nie były popsute, a świeże, i ile możno,
lepsze, i ażeby żadnego nie było złou-|
Życia, pod surową odpowiedzialnością |
rnspektora. |

k.) Chleba pieczonego dawać każde-.
mu człowiekowi na porę po 2 funty, 1;
zaprowadzie koniecznie, ażeby chleb,
piec samym, jak się dzieje w domu do-
broczynności. sżók:

F.) Po wybiciu r2 godziny. rozda-
wać obiad porcyami do każdey komna-
ty, według liczby ludzi, przy ezćm, ko-
niecznie się znaydować ma sam inspe-
ktor; jąkowym porządkiem rozdawaći
wieczerzę po południu o godzinie Gtey.

G.) Po obiedzie i po wieczerzy, na-
czynie z koszar odnosić i składać w ku-
chni, a w koszarach naczynia nie zosta-
wiać, ażeby tym koszarów nie brudzić.

H.) Po przygotowaniu jedzenia na
obiadi wieczerzę, ogień na kuchni ga-

sić natychmiast, i kuchnią zamykać.
Ofiary „,  Mażdey soboty, kiedy pro-

karbon) i ra kuror gubernijalny ze strap-
: czym powiatowym odwiedza
aresztantóww zamku, inspektor przed-
stawuje karbonę, która dla ogulnych
ofiar będzie się znaydować przy ture-

mnym zamku, i z którey się wysypu-
je, a ile będzie ofiary, zapisuje się ta-
kowa ręką prokurora gubernijalnego
do xięgi szuurowey, i dołącza się doo-
gulney summy turemney, która się po-
rucza do chowania inspektorowi zam-
ku, używa na jego potrzeby, i na|
przekarm więźniów, lecz nie inaczey,|

jak z rozrządzenią i naznaczenia ko:
mitetu opiekuńczego; jeżeli zaś tako-
wey summy zbierze się do 100 rubłi,
po wszystkich rozchodach, wówczas od-
syła się ona do magistratury powsze-
chney opieki, dia zachowania tylko, a
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pieniądze takowe, należą dosummy tu-

remnego zamku. RE

Inspektor zamku, na każdem posie-
dzeniu komitetu opiekuńczego, co dwa

tygodnie przedstawia mu rachunek,
wiele było summy karmowey, wie-
le było ofiar, i jakich mianowicie,i na
co wiele wyexpensowano, a zatćmi

wiele się w reszcie zostaje, ażeby w pro-

porcyą tego, można było zrobić posta-
nowienie, jaki ma być przekarm wię-

źniów do następnego posiedzenia. |

lospektor zamku, dostawia do poli-

cyi miesięczne według formy wiadomo=

ści o liczbie więźniów,dlaprzedstawie-

nia rachunku do izby skarbowey o pie-

gnujących się. ć
Więżźnie utrzymujący się

w zamku, opatrują się odzie-
niem z zapasu tam ustano-
wionego, takim porządkiem. Jak tyl-
ko przyprowadzony więzień nie ma na

sobie porządnego odzienia i obuwia, do-
zorca zamku natychmiast odziewa go
wszystkióm, co mu tylko potrzeba, i za-
pisuje do osóbney xięgi komu co dana,

a odzienie stare więźnia, chować osó-

Odzienie wię«
" źniów,

bno dopóty, póki więzien z zamku nie.
wybędzie, i wówczas wraca się mu wła-

a

niądzach karmowych ze skarbu assy-

sne jego odzienie, a turemne zapasne,
zostawia w składzie.

Jeżeli wybywający z zamku więzień,
nie ma żadnego własnego odzienia ,

wówczas względem odzienia jego, do-
nosi komitetowi, a kiedy się to. zdarzy
między sessyą komitetu, tedy przez po-
Jicmeystra potrzebuje się na to pozwo-
lenie od P. Gubernatora, i wówczas

wydanie odzienia z zamku, zapisuje się

w rozchod, z wyrażeniem, komu mia”

nowicie dane,

=



251

Naysrożey zabrania się kupować od
więźniów w zamku odzienie, lub'co in-
nego, pod surową odpowiedzialnością
inspektora.

*Co dwa tygodnie dla wię-
Mycie wię- +. ros Z RZKSĆ

śm % lad zniów palić łaźnią i w niey
pany "abe myć ich, a bieliznę zmieniać

koniecznie każdego tygodnia;
Żydom zaś co piątekprzed ich szaba-
sem.

Więźniów wodzić do łaźni według
rozklassyfikowania, i nie mieszając ich;
potrzebować na ten raz u oficera od
straży osobnego konwoju do łaźni, w pro-
porcyą ilości judej,

Co tydzień więźniom golić brody
przez osobnego wyznaczonego do tego
cyrulika, excypując zabóycow, żydów
1 rossyyskich włościan rozkołów; lecz
brzytwy do rąk więźniom nigdy nie da-
wać, i nie pozwalać im mieć jey, nie-
imniey i włosów na głowie długich nie
zapuszczać, aa strzydz je wedlug zwy-
czaju, przyzwoicie.

Brudną bieliznę co sobotę zmienia-
I jącą się, a żydom co piątek, myć wła-
źni dla niedostatku pralni, na co ku-
pować mydło z ogulney summy ture-
mney, od przekarmienia zostającey; i
do tego używać kobiet aresztantek, i
mężczyzn, którzy mogą być zdatni do
takowey roboty.

| W dni niedzielne i świąte-
będzie się odprawiać wu-

rządzoney w zamku kaplicy.,
nabożeństwo, na które inspektor zam-
ku będzie posyłać więźniów, nie wyłą-
czając nawet i zabóyców, lecz tych wpro-
wadzać tam i stawić osobno odinnych;Źy-

Posyłanie
więźniów do CZne
kaplicy.

|

dzi zaś modlitwy swoje odprawiać mogą
w koszarach. — Inspektor powinien da-
wać baczność, ażeby w kaplicy więźnie 
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się znaydywali spokoynie, i ze wszelką
skromnością, a w przeciwnćm razie, je-
żeli który zapomniawszy na bojaźń Bo-
żą, otważy się w kaplicy popełnić ja-
ką nieprzyzwoitość, takiego posadzić do .
osobney komnaty,idać znać policmey-
strowi, dla przykładnego ukarania.

Czasu znaydowania się w kaplicy
więźniów, inspektor uprzedzać powi-
nien straż wojenną o przedsiewzięciu
osobnych do tego* ostróżności.

Do zamku turemnego nikt ożżżć
nie ma prawa wchodzić, oprócz jący zamek
urzędników z obowiązku urzę- OJ,

dowania swojego, jako to: rządca gu.

bernii, komendant, plac-major, deżur-
ny wartowy, dowódca straży wewnę-
trzney , i członkowie komitetu opiekuń-
czego; lecz jeżeli się zdarzy jaki wo».
jażer albo ciekawa osoba, chcący od-
Wwiedzić zamek turemry, wówczas inspe-
ktor główny takowego nieinaczey wpu-
szcza do zamku, jak za biletem na pi-
śmie od policmeystra, czyli też pod-

czas oszobistey jego bytności, i pod-
czas odwiedzania prokurorskiego; lecz
i wtenczas inspektor zamku uważając
na stan osoby, powinien uprzedzać l
nie pozwalać dawać więźniom do rąk
pieniędzy , a kto zechce zrobić ofiarę,
ten może włożyć do karbony ogulney,
lub oddać do rąk głównemu inspekto-
rowi, wpisawszy takową ofiarę do usta-
nowioney nato xięgi, przekonanym bę-
dąc, że to użytem zostanie na wspar-
cie cierpiącego.

Dalszych zaś odoiodkiacych.  któ-
rzy bywają pod pozorem krewnych, a
czynią tylko same zmowy, i przeno-
szą, niewolnei zaprzeczone rzeczy , ni-

gdy, pod żadnym pretextem nie do=-
puszczać. Wojenna' zaś straż ze stro-  



 

255

ny swojey zwyczaynym porządkiem u-
rządzi patrole dla obchodu około zam-
ku turemnego, co:zależeć będzie od P.
komendanta.

Posyłinie Juryzdykcye sądowe, dla któ-
więźniów do pych utrzymują się więźnie
x w zamku, w razie potrzeby

ich do examinów, dla ocznych stawek,
lub dla spałniedia dekretu, będą przy-,
syłać dozamku turemnego rekwizycye,
za podpisem członka wedle formy u-
"stanowioney, w wigilią dnia tego, któ:
rego potrzebny będzie więzień ; qla'od-
prowadzania zaś więźniów, ażeby nie
osłabiać straży w zamku, będzie się
naznaczać osóbny konwoy , cztćry ra-
zy każdego tygodnia, to jest.w niedzie-
lę dla tych, którzy się odprawują w prze-
słanie; we wtorek, czwartek i sobotę.
Inspektorowi zamku dana także dru-
kowana forma jakim porządkiem powi-
nien odprawiać więźniów do sądów;
przeto zaieca się mu, akuratne tego
wypełnienie, podług takowey formy,
i ażeby, przy odprawieniu więźniów,
zalecał konwojowi, iżby ich prowadzili
prosto do naznaczonego mieysca, nie
zachodząc nigdzie, i mie pozwalając pić
napojów gorących.

Za powrótem zaś więźniów, czynić
rewizyą, ażeby oni nie przynosili zso-
bą napojów gorących , szkodliwych in-
strumentów, i innych rzeczy zabro-
nionych, czego naysrożey dozierać, i
do zamku wnosić nie pozwalać, pod
osobistą odpowiedzialnością inspektora
zamku.

Jeżeli zaś więzień z sądu przypro-
wadzony , będzie pijany, wówczas in-
spektor zapisuje imie konwoynego, i
donosi o tem policmeystrowi.

Dzieje Dobrocz. marzec. rok 1821.

„q5%

Skoro tylko z pomiędzy WIĘ*0 ziezóh.
źniów który zachoruje, inspe-
ktor zamku natychmiast chorego prze-
prowadza do urządzonego lazaretu,i
daje wiedzieć o tćm powiatowemu le-
karzowi, który powinien natychmiast
przybyć de zamku, opatrzyć-chorego,
i dać mu przyzwoity medyczny ra-

| tunek. |

Jakie potrzebne będzie lekarstwo,
za receptem doktora, inspektor zamka
natychmiast sprowadza je znaybliższey
apteki szpitala 5. Jakóba, i podług in-
formacyi łekarza, daje do użycia, bez
przewłóki czasu.

Taką koleją inspektor postępuje
z przyzwoitą ludzkością, i wtedy, gdy
więzień przeprowadza się do lazaretu
po karze cielesney za dekretem sądo-
wym, nie mniey dokłada starania ku
uspokojeniu cierpień i wygodzie chore-
go; lecz czasu znaydowania się w la-
zarecie chorych, dozierać potrzeba tych,
co mają za dekretami położone jawne
znaki czyli piętna, aby nie wygładza-
li takich znaków, co oni często robią,
iżby po wyzdrowieniu podczas tran-
sportowania, mogli domierzać ucieczkę.

Doktor powiatowy jak tylko w tu-
remnym zamku są chorzy, odwiedza ich
koniecznie codzień, a jeśli potrzeba te
i częściey; lecz jeśliby nadspodzianie wy-
znaczony dla turemnego zamku doktor
którego dnia nie odwiedził chorych, lub
też leczył ich niestarannie; wówczas in-
spektor zamku powinien donieść o tem
poliemeystrowi i dołożyć komitetowi
na pierwszey sessy1.
W zdarzeniu, jeśliby chory. więzień

potrzebował do siebie kapłana, nigdy
w tóm jemu nie odmawiać , i natych- miast wezwać naybliższego xiędza ta-

| 4  
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kiego jakiey chory religii; aże lazaret
turemnego zamku wielebne siostry mi-
łosierdzia przyjęły w chrześcijańską swą
pieczołowitość, staranie iczułość o cho

rych, przeto główny inspektor obowią-
sgany wszelkie, jakie tylkoR do-|
starczać imsposoby.

m; A

_ W. razie śmierci więźnia, inspektor
zamku tegoż. dnia bierze świadectwo od

„doktora powiatowego,i donosi o tóm
policmeystrowi z przedstawieniem ta-|
kowego świadectwa, dla odesłania doj
tey sądowey juryzdykcyi, dla którey się
utrzymywał więzień; ciało zaś zmarłe-

go grzebie się przyzwoitym sposobem|
lecz niejna powszechnych mogiłach,

wprzódy, aż za otrzymaniem na to od
policmeystra pezolonia:

Posyłanie: „ , Z. ETZ
więżniów na dnia zdolności człowieka, nie
robołę,

zwłascza dla więźnia, i prawami zale-
eono;, więźniów używać do robot w mia-|
stach. dla plantowania ulic; drog, i te-
mu podobnych; przeto i posyłać ich na
takowe roboty, lecz nieinaczey, jak po|
naznaczeniu i za piśmiennemi potrze-
bowaniami samego policmeystra, od któ-
reżo wedle ilości więźniów na robotę
potrzebujących się, przysyła siękonwoy
osóbny. — lnspektor, zaś zamku w ta-

' kowym: razie dostrzega, ażeby. więzień|
posyłający się na: robotę byłprzyzwoi-|
.eie odziany odpowiednio porze roku—
Od policmeystra będzie: zależeć nazna-
 ezyć czas -w którym: więźniów brać na
robotę, t w którym odprowadzać Z Fo-
boty do zamku.—. Lecz. to: się: rozumie,|.
oprócz zabóyców i pierwszychy dwóch

Ponieważ praca odpowie-|

„tylko: nie jest mu szkodliwą,|
lecz przeciwnie jest pomocą dla zdrowia,|
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oddziałow ,. tylko co do liczby utrzy-
mających się za maioważne występi.
RNA Nakoniec: jeśh przy wszy-

|seumieniu jak stkich wyrażonych tu instru-
postępować:

kcyach, głównemu inspektoro-
wi zamku zdarzy się w czemkolwiek
|niedorozumienie lub niedostatek, wta-
 kowym razie 2 powodu naybliższego sto-
sunku, potrzebować ma informacyi od
„policmey stra, a niemniey1 komiteto-
wi opiekuńczemu na sessyl jego waj
kłada swoje potrzeby.

Żżódno z autentykiem, połicmey ster
wileński radca stanu. Sztykow.
4 ? .

 

© SZPITALACH BONIFRATELOW I ROCHITOW

w MINSKU. Przedstawienie kommissyi
wyznaczoney do uporządkowania szpi-

talów' mińskich: Bonijratelskiego i Ro-

chitańskiego, odczłonka jey Prałala
*s Zantyrprzysłane dla pomiesczenia do
Bziejów Pobroczy emosęie

”

Na rozkaz ministerstwa wewnę-
trznych interesów przez kommunika-
cyą. JW. mińskiego gubernatora cywil-
„hego i kawalera z Gieczan Gieczewi-
cza, przeznaczona. została kommisya do:
obeyrzenia i ulepszenia szpitalów miń-
skieh Bonilratelskiego i Rochitańskiego;

złożona z prałata i kawalera Ursyna
s Zantyr członka honorowego wileń=
skiegouniwersytetu , członka towarzy”
stwa dobroczynności brzeskiego, członka
|korrespondenta komitetu naukowego
w przedmiotach dobroczynności w Wil-
nie, a słuckiego domu miłosierdzia 0-
piekuna, przez administracyą dyecezal-
ną. nominowanego, oraz z inspektora

miśskieylekarskiey administracyi (wra= 
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4, w'[erra firma $. Bernarda
5. w Nowey Hiszpanii i wyspach Fi-

11

lipińskich $s Ducha . . . , 25
6. w Portugalii ss.Jana , . . . 10
7. w Rzymie Ś. Piotra . . . . 14
8. w Lombardyiś. Ambrożego . 7
g. wNeapolu5. Jana Chrzciciela 1
10. w Sycylii 5. Piotra. Alkant. 15
11. w Sardynii 5. Antoniego . . 5
232. we Francyi $. Jana Chrzciciela 21
25. w Lotaryngiii Barze s. Mikołaja 14
14. w Niemczech ś. Michała . 7

"15. wPolszcze i w Litwie Zwiasto-
wania N. P. . . 14

Wszystkich konwentów 215

Wtak wielkiey liczbie klasztorów,
znaydowało się dobrze uposażonych łó-
żek dlła.chorych więcey dziesięciu tysię-
cy, a chorych przez rokprzeszło sto

tysięcy otrzymywało opatrzenie.Posługa

. braci miłosierdzia z pilnością, ochotąi

prawdziwie oycowskiem przywiązaniem

wykonywana, naydowodniey. świadczy-
ła o doskonałości przepisów. ich ustawy;
iw rzeczy: samey czytający nie może
nie widzieć w niey przedziwney ichrze-
ścijańskiey:miłości wizerunku, i nie na-
leść: wzorowey: instrukcyi dła szpita-
łów. Dla poznania ducha tey reguły,
ipotrzeby, jaka się niżey okaże odnie-
sienia się do niey, przytaczamytu nie-
które jey rozdziały, stosujące się do sa-
mych chorych, jako jedynego przedmio-
tu tego zakonu, wypisując je co dosło-
wa (*).. Oto.jest takowy.wypis;

 

©) Reguła i konstytucya- $.: Jana Bożego-dru-
kowana w Krakowie 1728. Znayduje Się je-
scze wklasztorze mińskim odrywek razem
zxrzęczoną regułą oprawioneykiążki z tytu--

20|
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„ Rozdział 53. o porządku kładzenia
„chorych. Ma przymować infirmarz
„ z wielką miłością i przyjemnością cho-
„rych, którzy przydą do naszych szpi-
„talów, a pierwiey niżeli je pokładnie
„ w łoże, ma je umyć i mieć na baczno-
„ści, że dla zdrowia cielesnego potrze-
„ba pierwiey opatrzyć duszę , przeto
„napomnieć z wielką łaskawością cho-'
„rego do spowiedzi, i jeśli choroba do-

„puści, ma to wnet dopełnić..., Toż
„ma wdziać koszulę białą, czepek na
„głowę; i prześcieradło, poduszki i ser-
„wety da białe, a jeśli będzie potrze-
„ba łóżko zagrzeje, a skoro chory już
„ będzie położony, niech idzie brat ten,
„ który ma w opatrzeniu rzeczy, i niech
» wpisze w xięgę, która jest na to zgo-
„ towana, imie, nazwisko, oyczyznę, la-
„ta, kondycyą, i wszystkę jego odzież,
„1 jeśliby co drogiego chory wniosł z so-
„ bą, niech zachowa u przeora, aby gdy
„ ozdrowieje, wszystko mogło być po-
„wrócone. Potćm nakraju xięgi przy
„ tómaże wypisaniu, niech napisze dzień,
„ którego chory wynidzie lub umrze.”

„ Rozdział 54. Sposob nawiedzenia
„chorych zlekarzem i cyrulikiem.' Le-
„karz i cyrulik będzie nawiedzać cho-
„ pych tym sposobem; skoro lekarz przy-
„ dzie, zaraz mają zadzwonić, aby sły-

„chać było w całey niemocnicy i szpi-

„ talu;. infiwmarz i aptekarz wpiszą rze-

„ telnie w swą xięgę, cokolwiek lekarz
„rozkaże, i co do którego z nich powo-

„ łania należy, nietylko.co do jadła.i za-

 

łem Compendium prisilegiorum po łacinie
pisaney w- Krakowie 1655 drukowaney;' -
w którey wszystkie temu zakonowi od sto=
licy apostolskiey udzielone łaski są -wypi-
sane. -.
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„ poju, ale też,co do lekarstw i opatrzenia
„ będzie należało lnfirmarz przestrze-
„ga lekarza, aby nawiedzając chore u-
„ bogie, utwierdzał je, słuchając pilniei

„łaskawie wypytując się o każdą rzecz,
„ żadnego z nich niemijając. Potćm póy-
„dą do fórty, jeśli nie będzie tam 6ho-
„rego do przyjęcia, który się Przyjmię,
» jeśli się będzie zdało lekarzowi.”

„ Rozdział 55. Porządek w pokar-
„ mowaniu chorych. Czasu pokarmutak

„przed południe , jako i wieczor mają
„ dzwonić, a kucharz jeść wyda, a tym
„czasem bracia posługacze dadząna rę-
„ce wody chorym, przykazawszy aby
„mówili pacierz za dobrodzieje, a bra-
„cia, którzy będą w domu, póydą do ku-
» chni brać jeść, i przyniosądo niemocni-
„ce; co gdy się stanie, kapłan niech.bło-

» gosławi jadło, a infirmarz wstawszy,
„niech je dzieli dając każdemu to, co

„rozkazał lekarz: brat jeden na aina-
„ znaczony, niech czyta w xiędze, w któ-
„rey napisano to, co ma być dano cho-
„remu., i niech mainfirmarz,staranie

„o tych, którzy jeść nie mogą 0 swey
„mocy, aby im posłał brata, któryby
„ im służył, karmiąc, pojąc, i w innych
„ wszelkich chorego potrzebach.
„dawszy potrawy starszy brat ma na-
„wiedzić chorego, jednego po drugim.
„pytając ich, jeżeli im wszystko wyda-
„no, co lekarz rozkazał. Skończywszy
„ pokarm podziękują P. Bogu głośno, aby
„WSZYSCY W niemocnicy chorzy słyszeli,
„przykazując im, aby zmówili pacierz

,„ za dobrodzieje. Potem niech bracia
„zamiotą niemoenicę: a łóżka mają być
„ od nich słane- rano i w wieczor.”

„ Rozdział 356. O straży ii wysyłaniu
ńi kórjak ze szpitala, Mają czynić straż
«'W.hocy. około chorych, abyco trzy.go-

Wy-|

„dziny wiedzieć co się z nimi dzieje, i
(„aby byli opatrzeni ubodzy chorzj,:
„posilani wedle tego jako lekarz rozka-
„że. Nie ma być nikt wysłany ze szpi='
„tala, póki lekarz o polepszeniu się ni
„ osądzi. Jeśli w naszych. szpitalach ni
„ma mieysca na. nieuleczonych lub
„ wzmagających się, niech. odsyłają do:
„innych, gdzie takowych chowają.”

„ Rozdział 57. O charych konaja--
„cych. €hory słaby ma wziąć ostatnie
„pomazanie, po spowiedzi i komunii*
„przy nim ma zostawać jeden brat bo= -

„goboyny, któryby go utwicrdzał do-
„ dobrey śmierci, trzymając w ręku kru-
„<cyfix, gromnicę iświęconą wodę, mó--
„wiąc to, jak go Bóg natchnie, i mając
„ku pomocy xięgę ku temu wydaną.””

„ Rozdział 55. O grzebieniu umar=
„łych w szpitalu. Skoro chory ducha:
„ P. Bogu odda, ma być uwiniony wczy:

„ ste prześcieradło, iwy niesiony do 0s0- -

„ bney: ciepłey izby, itam zostać przez «
„całą dobę, potóm zadzwoniwszy zań,
„włożą:w trunę i zzwyczaynym obrzę- -
„ dem kapłan z bracią wniosą go doka--
„plicy, i poodprawioney za jego duszę *
„mszy 5., pogrzebionym zostanie... -
„„W każdy poniedziałek w niemocnicach '
„ naszych ma być -msza miana -zadusze
„w nich zmarłych.”

„Rozdział 59. O ćwiczeniach ducha- '

„wnych. Ma być dnia kaźdega msza:
„w naszych kaplicach, które są obok.
„ niemocnicy, -którey 'chorzy słuchają.
„ Potćm śpiewasię litanija prosząc Boga

-
*

1
3

„za kościoł boży koyca ś., za protekto-
nTe szpitalów naszych Nayjaśnieyszego >
„„Pana- 1: wszystkie dobrodzieje 1.fun- -
to <datory zakonu naszego, za ubogie wier- - „ne; i zmarłe chore..... Trzykroć:
„w tydzieńma być głosno mówionanau=-
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„ka chrześcijańska do chorych od ka-

o6%

Jana przywołanym został do Krakowa
„ płana, aby ją wszyscy mogli rozumieć. iw różne mieysca; i nakażdym hoynie
» Niech będzie brat który ma czynić pil-| uposażony formował całą prowincyą.
„ ne staranie, izby chorzy nauczylisię A szesnastu konwentów, miński przed<
= pacierza ikatechizimu.... Kiedy dzwe-|
% nią na pacierze, wszyscy się niech gło-|
„Śno modlą... Kapłan rano i wieczor
„ nawiedzając niemoenice,niech chorych
% kropi święconą. wodą, aby je zasilił
„ wiarą j ufnością w P. Bogu, któryby ich
„ wybawił ode wszego złego.”

"Ten krótki wyjątek czytając, łacno
się dostrzega zamiar niedorównaney Ja-
na 5. miłości ku chorym, którą w calą

swoją wilał regułę. Mijamy te wszy-

stkie przepisy , które naydujemy we
wspomnioney jego konstytucyi; te albo
się stosując do wnętrznego zakonników
rządu, i ich akształceniu do zamierzo-

nego końca, albo opisując obowiązki
iezodóSO, lubo służą zawsze do zado-

wolnienia zamiaru fundatora 5. w dosko-

nałey posłudze chorym; gdy jednak za-
wierają obszerną xięgę , nie niogą być.
przytoczone jak tylko w przypadkach,
któreby wskazały odniesienia się do któ-
rego z nich artykułu. Z tey przyczy-.
ny, wyżey przywiedzione upatrujemy
dostatecznemi do wyobrażenia zwierzch-
ności,w jakim składzie powinne być bo.

'nifratelskie szpitale, i gdy zostawały!
w stanje ścisłegozachowania się w swym:
początku, nie dziw dla czego takie u-
wielbienie i pomnożenie zyskały w ty-
lu państwach, i do naszego w tak da-itkowego funduszu, z drugich też nie
wnym czasie zostały wprowadzone.

Prawda, iż rząd polski nigdynie
zwracał na ten zakon takiey baczności,
jaką miano .w obcych krajach, wsze-
lako gorliwości i dobroczynnych łask
prywatnych osób nie został pozbawio-

Wiemy, iż wraz po śmierci ś.

=

 
 

„ostatni, w naszey eyczyźnie odkryty, do
którego opisania przystępujemy,
©Antoni Teoder waNkowicz stolnik i

podstarosta miński, wysmurowawszy ko+*
ścioł i przy nim nie wielki szpital, za-
pisał r. 1709 dnia 5 stycznia sumzinę
kapitalną 1650 rubli sróbrnych na fun-
dusz bonifratelom do utrzymania siebiś

i przyymowania chorych ybogich.W cza=
sach tamtych tak mały dochód z pzo-
centu, wystarczał ną dopeinienie wo-
li fundatorskiey , i bracia przez swe o-
koło chorych staranie, zyskawszy przy»
chyłność liteściwych obywateli, opa-
trzeni byli tak hoyną jałmużną, iż się
przez nią nie tylko po.mnożyła summą
początkowa, zwiększona budowa kla-
sztorna, i przykupione place; lecz je-
szcze do nowych łegacyy stala się po-

wodem. W reku bowiem 1750 sierp.
19, X. Antoni LUBIENIECKI, biskup dyp=
spolitański i opat miński zakonu Ś. Bae
zylego W., darował surminę 1200 rubli,

włoży wszy obligacyą odprawiania dwóch
mszy tygodniowych za duszę sweję. Po-
dobnież w reku a830 Maciey MONIUSZKO

starostą plutycki, saummmę 1650 rubli
sróbrem z obowiązkiem jedney mszy
eó tydzień, dla tychże zakonników za-

pisał. Przy takićm pomnożeniu począ-

„mniey źródeł, urosł dochód żego szpi-
tala. Klasztor profitując z położenią
mieysca, otworzył w doleklasztornym
sklepiki na rynek wystawę mające,
w okręgujecałym uporządkował, iprzez
przybudowanie nowych, tak pomno-
żył, iż znaczny zysk przynoszą od lo-
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katórów przedających «w nich różnego
_ jadła produkta: niemniey poprawiwszy |

+06

KG tylko za dwóma obligami 178g
|marea igi 17go sg marca od P. Zofii

kamienicę przez rewolucje i pożary | Wańkowiczowey czesznikówey na 400
zniszczoną r wdrendę ją oddając, a zie-
mie, na którey byłniegdyś folwark bez! czy się. w głównym sądzie„
rolników od fundatoraz:apisany w dzier-
żawę postępując, do niemalego zwię-
kszenia possmąłt dochodyroczne, któ-

re w wizycie niuieyszey Fr.
grudnia urzędownie za ukazem rzym-
sko- katolickiego kollegium z rozkazu
5. O. ministra spraw duchownych i na-
rodowego oświecenia xiążęcia Goliey-
na, czynioney, tym pozew są wy-
SZCZEgulnione.

 

   
 

  

 

pew
| Z | Kapi- ca. i)

Ltd | ochod in-

r. Z kapitału lokowanego u P. A
Ignacego Wabkodicck na pro- z: WEI
cent z przyzwoitą By poteką. jj 800) | ię

2. Q;óbno od iegoź zaległościj| i 132%) |

GAWNCY6 0 «1 „ | 400 | i

5, UP. porucznika Piotrów]

skiego czer. zł. 100. , Soo s 16 go
4, Od'P. z Prozorów Jelskieyjj | |

pólkownikowey czer. zł. xoo4| 500] 16/90;
5. Od P. Osztorpa RH J

czeręzł. 000-- „ . |1650| ro3|95)
6. Z: kamienicy przez SFakcyą a

zajętey z exdywizyi, słoso- : i |

wny do summy dochód =| 120 |

g.. Z kramek (sklepików pod kla- | SCĄIEJ
sztorem) drewnianych r mu-j E i.
rowamych roczney arendy . |—— | 536|-——;

8. Z: mieszkania I szpichlerzów > h
oddawanysh w arendę „ .„t! —— G8 |

g. Za ziemię folwarkową arendy.|| — Bo
10. Z płaców dwóch an 5 sof,
11. Z. jałmażny otrzymano --B
W 2800 wos evo, sji = | 65%]205

Summa kapitału i WSSE "BE
rocznego dochodw '. .4450|1158 45  

 

 

r zkW teyże wizycie wymieniońo sum
my zaginione i niepewne albo: zostają-
ce pod: rozeznaniem sądowóm, ź tych

1820, Ż0'|

czer. zł. wydanemi, 6 które proces to-
może się

| pozyskać z procemtami, a inne ńnaywię=
|kszey wątpliwości dla zadawnieniaiza-
gimionyci dowodów ulegają. |

'Pe dochody, po odtrąceniu wyda-
tków na' utrzymanie kościoła; obliga-
cyy, poprawy budowy i sług domo-.
wych, mogły być dostatecznemi na po-
rządne utrzymanie szpitala dla nieja-

4 kiey chorych liczby, gdyby ta nadzwy-

czaynie nie została pomnażańa przez
urzędowe od mieyskiey policyi przysy-
łanie chorych różnego rodzaju, miano=
wicie więźniów. Z otrzymanych in-
formacyy przez odpowiedzi przelożo-

|nego, okazuje się, iż etekcya po dwu=
krotnym pożarze wyniszczając wszelkie
przychodu źródła, przymusiła go do za-
eiągnienia nie małyeh długów, których
„po spłaeeniu cząstkowóm, jeszcze 856
rubli sróbrem pozostało,

W: tak smutnćta jednak zostając
położenia , usiłował klasztor” aby nie u-

|stawała ani na mement zakonna posłu-
ga dla cierpiącey ludzkości, mimo nad
możność wzniesioney liczby chorych,
tak ubogich jako i więżniów przysyła-
nych do szpitala, « opatrywanych za-
równo w lekarstwa i żywność z ręki
braci miłosierdzia, których przeor za-
szczytne śwładectwo od P. gubernato-

ra i kawalłerad Dobrińskiego. odebrał
| przez urzędowy attestat„ ri 1816 wy-
dany, który tak brzmi w tłumacze”
jmliu z języka rossyyskiego:

|. „ Attestat, przeorowi klasztoru bo=
zwialskaśgo mińskiegoX. Benedy-

„ ktowi Gierykowi na to; iź om w cza 
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„sie zarządzania mego guberniją miń-
„ską, będąc we wspomnionym klaszto-
„rze, i sam zaymując się leczeniem
„ wedle swey lekarskiey: znajomości, u-
„bogich chorych, w swoim szpitalu
„utrzymywanych, okazał się być go-
„dnym zalety i podziękowania, tak
„ze strony przyzwoitego porządku
„w rzeczonym szplitalu, jako też zry-
„chłego i czułego leczenia biednych
„chorych przybiegających pod opiekę
„tego klasztoru. Ten cnotliwy kapłan
„ zachowując się w ścisłych prawidłach

(„uczciwości i miłosierdzia, odpowia-
„ dających istotnie swemu powołaniu,
ę Ii prowadzącsiebie nayskromniey, dzień
41 noc stawił się gotowym ku daniu
„ pomocy cierpiącym chorobę , ztakićm
„ poświęceniem się na niezmordowane
„prace w ratowaniu ich i leczeniu, iż
„przez szczegulne ochędóztwo , i nale-
„źżne wygody czynione dla nich, oka-
„zał i dobroć wrodzoną serca swojego,
„1 dowody: umiejętności przez wypro-
„ wadzenie z różney niemocy nieszczę-
„ śliwych obywatelów tego miasta, w u-
„ bogim zostających stanie , nie potrze-
„ bując od nich żadney nagrody za tak
„użyteczne i godne pochwały trudy
„swoje. A jako wiadoma mi była jego

„ znajomość w lekarskiey sztuce długićm
„ doświadczeniem wydoskonalona, tak

„użytym był on ode mnie z pożądanym
„ skutkiem do leczenia i sług moich, któ-
„rzy z ręki jego rychłe odbierali wy-
„zdrowienie: nie mniey tenże Gieryk
„nigdy nie odmówił swojego ratunku
„dla więźniów, do klasztoru bonifra-
„telów przysyłanych do leczenia, któ-
„rzy podobnież jak i drudzy ubodzy
„we wszystko od niego opatrzeni, z ró-
„wnóm staraniem i umiejętnością do
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|, zdrowia przywróconymi zostawali. Za
„Co- wszystko zasługuje X. Gieryk na

„ sprawiedliwą pochwałę i wdzięczność,

„O tey pomienionego X. Gieryka za-

„ CBOŚCI sprawowania się, śwładczę nay-

„spradwiedliwiey; a przechodząc z rzą-

„du tuteyszey gubernii,, za wolą Nay-
„wyższą, do wiatskiey, ten attestat
wydaję z podpisem ręki mojeyiprzy

] herbu mego.
?

„wyciśnieniu pieczęci

-

Ś, WMińsku 51 maja 1826 roku. (M. P.).

„ Podpis: Jego Imperatorskiey. Mości Pa-

„na mego naymiłościwszego rzeczywi-

„sty radca stanu wiatski cywilny gu-

„ bernator orderów ś. Anny 2 klassy i

„ś. Włodzimierza 5 stopnia. kawaler

„ Paweł Dobriński. Nro 81.”

Tak dowodne , zwierzchności miey-

scowey przekonanie o usiłowaniu na-

czelnika bonifratelskiego klasztoru dla

dobra cierpiącey ludzkości wylanego,

do nowych go zachęciło ofiar. Każde
zapotrzebowanie mieyskiey policyi, nie

tylko w pomieszczeniu każdego chore-

go przyciśnionego ubóztwem , 1 wszel-

ką obarczonego niemocą, lecz w loka-

cyi aresztantów , za nayokropnieysze

zbrodnie osadzanych w więzieniu, i
w nim dostających jakiey choroby, sa-

mych nawet knutami już ukaranych

winowayców do wyleczenia ran od
sprawiedliwości wymierzonych, tak o-
chotnie i z nayłagodnieyszą przyymo-
wał powolnością, iż nakoniec szpital
swóy napełnił takićm mnóztwem, już
chorych ludzi ubogich i więźniów, juz

strażą woyskową i naymowanymi dla
ich opatrzenia sługami, że przez to
wycięczywszy wszystkę swą sposobność
do przyzwoitego urządzenia potrzebną,

i nie będąc w siłach zachowania tego

ochędóztwa i pilności jakie w jego do-
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tąd panowały szpitalu, „przywiodł go scy. zaś b li żywieni i opatrywani we

przez: zbytek czułości„serca dobrego i wszelkie”medykamenta i wygody, na

niebaczną powolność, do stanu potrze-:' jakie w takićm pommożeniu chorych sta-

bującego poprawyi przeistoczenia w nim, ło klasztorowi, który żadney pomocy

terażnieyszego porządku. i zasiłków ziikąd nie odbierał, prócz

Dla poznania, dż trwać nie może opłaty ze skarbu za aresztanta kazde-

ninieysze położenie tego szpitala, do- go na dzień pe 16 kopiejek assygna-

' syć jest zważyć, ilew nim było pomie- tami, co ledwo 8 groszy uczyni. -

szczonych chorych w trzech ostatnich| W takim stanie zostając bonifra-

leciech 1818, 1819 i 1820: Oto jest telski szpitał, i do tylu zmuszony wy-

wyciągz-xięgi szpitalney, która się datków, że zwrócił uwagę dostoyney

w nim wedle. przepisu reguły rozdzia-osoby odwiedzającey go, nie masz się

łu 55 porządnie utrzymuje, | czemu dziwować; przy szczupłym bo-

i żi+ wiemi dochodzie, nie mógł znosić nie-

Rejestr ile było utrzymywanych i le-. ograniczonego ciężaru, ani zadowolnić

czonych chorych w szpitalu bonifra- istotnych potrzeb opatrzenia chorych.

telskim. | , Stąd, lubo bezpłatną i gorliwą pomo:

| ©  |eąw leczeniuich, skutecznie był wśpie-

„grany przeor Gieryk od P. Krafta, do-.
ktora i operatora, jednak wygoda, 0-

| chędóztwo i przyzwoita usługa musia-

W r. 1818. Aresztantów |. 146

Wolnych biednych 82

Z tych umarło . . s ER DEĆ

a ; ; Wyszło . + . . a . . „3 205 : < ; z >=

Wr.151g. Aresztantów . 189] - . |ły w wielu względach ucierpieć, co

Ą, | Wolnych biednych 75] — — 20?| sprawiedliwie ściągnęło uwagę zwierz-
Z tych umarło .*. . . . 22jchności, i ninieyszey kommissyi prze-

: Wyszło » « + .« + » . .2%40| znaczenie zdeterminowało.
W r.1820. Areszłantów . 129 dj Kommissya ta po obeyrzenin sali

Wolnych biednych 62 | 7 7, 791 . ; $> za
ych peAB y pe, szpitala , mającey długości 5 sążni nie-

Wina" STY : » PORA i p:RE AE nie-

ii, 6 ochronione! skonale od ŚCI zie
Było w szpitalu przez 5. lata 694. osoby. | ; s w. e > > R 4

A z nich areszłantów /. . 472. > mae ZE wi „ A Pe $ Ry
maney, i po zrewidowaniu sprzętów

Teraźnieyszego zaś 1821 r. w pierwszym POZEĘ "

m.esiąca styczniu było w szpitalu : na pościel 1 nakrycie chorym służą-

. )
4

— 1 Ł
o

/Aresztastów . , 26 450.  |cych; rozmiarkowała, iż wniey nad

Biednych chorych „, 25, 12 łóżek z wygodą żadnym sposobem
W ogule” . 46. (' |mieścić się nie może, zamiast co teraz

Teraz gdy trwa kommissyą naydu-|znaydowało się ich więcey 20, nie licząc

je się chorych ogułem 28: to jest, are-|więźniów i straży, zktórymi razem do

sztantów 15, a wolnych 15,—Dodać| to osób znalazła, od czego samó* powie-

jeszcze należy, iż w roku skończonym |trze, mimo wszelką ostróżność w oczy-

było chorych: przez dni 5568, ogułem; jszczaniu, nie mogło być zdrowćm. Gdy

w szczegułności, wolni zostawali dni|zaś żadnych innych środkgów: ulepsze-

5795 a więźniowie dni 1575. ' Wszy- ńia stanu tego szpitala mie vpatrzyła;

Dzieje Dobrocz. marzec. rok 1821. 5
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zatóm do zrefórmowania jego;stosownie
do przełożenia JW. gubernatóraw kom:
raunikacyi daney JW. administratoro-
wi dyecezyi: mińskiey, przez ułożenie
„etatu, przystąpiła w następnym spo-
sobie. |

I. Gdy. wedle ukazu Naywyższego
51 grudnia 1817, wedle normy daney
z urządzenia więzień w Moskwie iKa-
łudze, uporządkowane turmy mają sto-
sowne pomieszczenia dła chorych wię-

źniów; zatóm wyprowadzenie tych osta-

'tnich ze szpitala bonifratelskiego, pier:
wszym będzie krokiem do jego poprawy.

il. Ponieważ rzeczywisty dochod ro-
cezny wyżey wymieniony rubli srćbrem
1154 wynoszący, nie tylko na utrzy-
manie chorych, leczi nainne przed-

mioty i duchowne obligacye jest prze-

znączony od fundatora i dobrodziejów;

przeto wziąwszy należną o tćm, ró-

wnie,
tal inforimacyą; następnym tenże do-

shod rozdziela porządkiem:
1) Cel nayważnieyszy bonifratel-Lg,
skich  szpitałów czyli niemocnic
(bólnica, infirmaria) jest, lecze-
nie, żywienie idozorowanie cho- "|

rych ubogich; więc na utrzy- :
manie, wedle ich reguł, 10 łóżek,.

mna się postanowić stały roczny.

wydatek. Z tych 6ma.być zu-
pełnie bezpłatnych, a 4 w po-
łowie opłacanych. A zatóm na
6 pierwszych przeznacza.się na

każde 5o'rubli;co uczyni. . 300

Na 4 zaś półpłatne na każdep |
25 rubli, wogule . .- .- .- .-100

ś) Gdy: ochędóztwo sali, osyskóżć:
, pościeli, bieliznyi całego sprzę=
tu porzągdhe utrzymanie,wielki.
ma wpływ.nazdrowie. chorego,

jak o-cenie wydatków na szpi-|

 

a jak we wszystkich szpitalach
jest ten chwałebny zwyczay, że:
wchodzącydoniego. nic z wła-
sney odzieży nie może przy: so-
bie zatrzymaó, tak tożsame po-

27%:

stanowienie w regulecytowaney.
w rozd, 55 nakazane itu się za*
„chować ma; z tey przyczyny,
na poprawę. teraźńieyszey gar=

deroby chorych,
nowey, oznacza się każdego ro-
ku po rub.

lekarskiey X. Gieryka, i dobro-
czynna ofiara leczącego terazbez:
zapłaty doktora P. Krafta, na-

i sprawtenie-

OŁ, + 100

5) Aczkclwiek i znajomość sztuki: |

dzieja oraz, iż podobnież inni.
doktorowie w Mińsku praktyku-=
jący , przyjąć zechcą uczesnictwo*
odwiedzania 1 radzenia w. tey
niemocnicy, przez samę litość
nad-cierpiącą ludzkością, nie pre-
tendując ' nagrody; . przyzwoltą
wszełako jest rzeczą: aby nagro*
da lekarzowi była oznaczona, na.

' którą kładnie się na rok rub.
" ata, jeśliby nie była użytą przez
dar miłosiernych doktorów jey
niepotrzebujących, tedy użyje
się.na inne artykuły.

5 Na medykamenta- z apteki iin-
ne lekarstwa, kładnie się na ka-
żdego oboześo: po 15 rubli na
rok, co- uczyni

'5) Kapelan mający okówiążek dd
prawieniapięciu mszy obligacyy-
nych i dopełniemia wszelkiey po-
winności w regule 5. Jana opi-
saney,- będzie miał nastół i
pensyą rub.

=

50

a „100
"Ponieważ X. Gieryk pełńi te--
raz ten urząd jako. kapłan: i
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zwierzchnik klasztoru; tedy i-
lość położona, będzie tymczaso-
wie ogulnym funduszem zako-
nu. Jeżeliby zaś poźniey, bo-
nifratele nie mieli własnego ka-
płana; tedy ufać przystoi, iż
z pobudek chrześcijańskiey mi-
łości dla oszczędzeniu wydatków
szpitalnych, i przez gorliwość ©
zbawienie dusz wiernych, za
mierną zapłatę roczną rub. . 50
naybliższy klasztor OO. bernar-
dynów zastąpi kapelana; albo
rząd dyecezyi obmyślić raczy,
iżby bez kosztu ubogich, kapłan
im i braciom zakonnymbyż do--
dany.

6) Na utrzymanie innych-5 braci
zakonnych, na każdego po5o0r. 150
tak na stół jako na habit i dał-
sze wygody. i

7) 'Na opał, światło i potrzebne
naczynia gospodarskie rub. . . 100

8) Reszta na kościelne potrzeby r. 54

Oguł rub. . 1154

"III. Nie kładnie się tu na repara-
cyą zawsze potrzebną budowy, żaden
pewny wydatek, ponieważ dwa osóbne
pokoje w infirmaryi (napełnione teraz
chorymi) mogą się zająć łóżkami dobrze
urządzonemi, na którychby się kłaść
mogli ci chorzy, którzyby za zapłatą
g rubli na miesiąc (jaka jest przezna-
czona w mieyskim szpitalu) w bonifra-
telskim szukali mieysca. Nadto, kilka
celi bardzo porządnie od ninieyszego
przełożonego urządzonych, z niema-
łym zyskiem mogą się użyć na loka-
cyą przybywających do miasta dla szu-
kania rad lekarskich w swojey-niemo-
cy. Nie mniey spodziewane zwiększe-  

27Ę
k

| ńie ceny na arendę sklepów, spichłe=
rzów i kamienicy, równie jak hoyniey-
sza jałmużna, zastąpić podołają niedo

| statek funduszuna ten artykuł.
IV. Dług zaciągniony Z powodu po-

|żaru, w wizycie wymieniony, 845 ru-
bli „wywioszydyy; łacno się "uspokoi zale-
głym procentem od sukcessorów P.
Wańkowiczowey, który.pozyskany, wy-
równa tym ciężarom. "Owszem po
zaspokojeniu ich , opłata nadal procen-
tu -od summy kapitalney 1200 rubli,

4to jest 72 rubli, będzie -dostatecznym

funduszem na załatwienie artykułów ex-
|pens w etacie ninieyszym .niewymie-
nionych, i innych -nieprzewidzianych
potrzeb: uspokojenia.

V. Lubo zakon bonifratelów ma
swóy rząd właściwy i naczelnika ogul-
nego prowincyała , od ministerium du-
chownych spraw potwierdzonego, któ-
ry jest obowiązanym, nietylko czuwać
nad porządnóćm utrzymaniem chorych,
ale też strzedz całości i użycia na cel
zamierzony od założycieli i dobroczyń-
ców funduszów klasztorowi poświęeo-
nych , jak to czytać można w -rozdziale
26 ich reguł; lubo tażich konstytucyą
w rosdziałóch 27 4 28 wzorowy przepi-
suje porządek dla przełożonego i braci
zakonnych; lubo tak rzeczonemi prze-
pisami zostawiona jest moc pasterzom
dyecezalnym wgłądać w ich -postępo-
wania, jako i ukazem 15 listop. 1801
rozkazano wiedzieć pod odpowiedzial-
nością o tćóm wszystkićm , co się dzie-
je w klasztorze, i jak się jego wyko-
nywają obowiązki; jednak, gdy admi-
nistracya rządu krajowego gałęź dobro-
czynnych zakładów , poczytuje dziś za
część swoich powinności; przeto, kom-
misya nayduje potrzebę , aby izba po-

5 5* 4
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dyecezalna'wwiadza, coroczne otrzyimy-
wały wiadomości irachunki wydatków,
wedle zamierzonego ninieyszćrh przede
stawieniem etatu, które, aby i publi-|
czności , mogącey się do tak chwalebne-
go instytutu swojemi przyłożyć jałmu-
Zdwak> były wiadome; godzi się je po-
dawać do Dziejów dobroczynności, pisma
peryodycznego w Wilnie NTOWoOKĘ
cego.

VL Gdy wymienione w wizyciear-
tykuły dochodów , nie są odpowiedne|
tey summie, jaka jest wspomniona w ko-|
munikacyi JW. gubernatora, do admi-|
nistracyi dyecezalney; przete źwierzch-
„niczey władzy zostawuje kommisya śle-
dzenie przyczyn różnicy, a przewyżkę|
znalezioną postanawia dołączyć do pun-
ktu IL ninieyszego przedstawienia.

Vik. Okazało się ze śledzenia,iż OO.
Bonifratele, otrzymująe po 16 kopiejek |
na dzień za każdego aresztanta, nicza

.medykamenta użyte za ich własne pie-
niądze, od 1814 roku, aż dotąd nie od-

bierali od tego urzędu, do którego czy-
nić takowy wydatek, na moey ukazu|

1804 51 sierpnia przynależy; zatem o"
_ koliczność tę zwierzchność raczy wziąć|
na uwagę, i przedsiewziąć kroki do u-
spokojenia w tćm słusznómdomaganiu się
szpitala bonifratelskiege, który otrzy-
mawszy to wsparcie, . Genk je będzie

+ winien na reparacyą kościoła, potrzebu-|
jącego jey w pokryciu so w suficie
ł *pakęwanka

B.) O szpitalu Rochitów. (zHistoryą o
początku ReBo Wren

W czasie,kiedzę: w kraju naszym za-
klady dobroczynne nieoddzielne mia-

=

W

wszechnego opatrywania , równie jak,

.prychi:

- 276

ły przeznaczenie Z pobożnemi, i kiedy
równie bogoboyności jak i miłosierdzia
przybytki zostawały wręku duchowień-

ku z władzami świeckiemi, wtedy od sa-
mey gorliwości biskupów i plebanów za-

| leżał stan tych obu przedmiotów. Wi-
dziano w Litwie naszey coraz wznoszą-
ce się wspaniałe kościoły i klasztory,
w których chwała boża kwitnęław spo-
sobie pobożnym i budującym, ale przy-
|bytki dla cierpiącey ludzkości, w reli-
811, która miłość bliźniego za cechę swey
|wiary stanowi, były z mnieyszym nie-
równie zapałem dźwigane; owszem, 0-

' bowiązki. jałmużnyi pomocy biednym,
ze strony stanu duchownego kończyły
się spospolicie na wystawieniu przy ko-
ściołach szpitałów, które prócz nędzney
iniekiedy chałupy, miesczącey kilka bab
| ubogich lub dziadów, obowiązanych do
dzwonienia i służeiia w kościele, nie

| miały „Żadnego na żywność i utrzyma-
nie funduszu lub przeznaczenia. Wsze-
lako, dobroczyuni pasterze dusz chrze-
ścijańskich, czuli zawsze petrzelę po-
prawy tego opusczenia, i znierzali do
uporządkowania i założenia domów u-
eieczki, niemającym sposobu życia. lub

|wyehowania. Mielismy wiele zukładów
zakónnych ku temu celowi; widzieńiśmy
1 szpitale w poźnieyszych czasach urzą
dzające się w kształt lepszy, i zbliżają-
ce się do ceudzoziemskich/ publicznych
[domów gościnności i infirmaryy dla cho-

Między innemi , ustanowienie

bractwa ś. Rocha_może się tu policzyć:

o którego nastaniu i wzroście taka jest

| wiadomość.   , .Brzesżowski biskup wileński w roku
'1715, uważając, iż z wielu pardfijalnych

szpitalów mogły się utworzyć porzą-

listwa, bez zżadney odpowiedzi i stosun-  
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anijeśe:ipubliczne niemocnice na wzór
bonifratelskich, postanowił, naprzód w
Wilnie przy katedrze, tym sposobem
zreformować szpital, a poźniey rozsze:
rzyć go, oraz inne, mianowicie po więk-
szych miastach swey dyecezyi, na ten-

że kształt arządzić. Jakoż, wydał pewne
prawidła, założył i ubogacił funduszem.
w Wilnie ten swóy zakład, i na całą
Litwę upowszechnić zamyślał. Jaki był

© skutekjjego chwalebney intencyi, nieo-

sięgnęła kommisya pewnych dowodów,

otóm się tylko przekonała iż następca

jego biskup wileński Michał Aienkowiez,

mąż ze świątobliwości, obyczajów i cno- |

"ty miłosierdzia znakomity, poprzedni-
ka swego chęci wspierał. Pokazuje to
appróbacya pasterska, którą on wydał
dla Rochitów, a która się przywodzi tu
co do słowa (*). 5

" „ Michał Ziznkowicz z bożey i ste-

„ licy apostolskiey łaski Biskup wileński,

„ wszystkim i każdemu, komaby; wie-

„dzieć należało, albo wezas przyszły

„ wiadomość należna będzie, czynimy |
„z bożey i stolicy apostolskiey łaski, Bi-„ wiadomo, że w Bogu wielebny brat

„ Jędrzey Ciechanowicz, starszy szpitała
„ wileńskiego pod tytułem. ś. Rocha,już
„ dawniey, zak przed antecessorami na-
„szymi, jako i przed nami przełożył; iż
„ pod rokiem 1757 na dniu 2 junii, pod-
„czas powszechney klęski pogorzenia

=„ całego miemal stołecznego miasta Xię

„stwa Litewskiego, nie tylko szpital

„wyż wzmiankowanych braci Rochitów|

zB przylegiemi około mieszkaniami,|,|

„w popioł i perzynę obrócony. został,

»ale też wszystkie przywileje, nadania,
„a osobliwie instrument erekcyi fun-|

-—?
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„ dusza, temuż szpitalowi slużący, od$.p.
|, JW. Biskupa Konstantyna Brzostow-
„ skiego, antecessora naszego i kapituły
„naszey, roku 1715 dnia 11 marca da-
„ny, pod czas teyże klęski (jako w tym-
„ że czasie proiestacya przed 'Irybuna-
„łem W. X. L. compositi judicii roku
„ 1757 dnia 4 junii uczyniona przyświad-

„nas jak naypokorniey,byśmy wyż wy-
„ rażonego funduszu oryginał (którego
„ kopija jescze pozostaje) nowym instru-
„mentem naszym potwierdzić, za Wa-

„ŻZny i prawdziwy poczytać, oraz ap-
prebować raczyli. My uważając w bra-

„ ciach pod tytułem ś. Rocha, przewy-
borną ku bliźnim gorliwość wchowa-

„ niu umarłych, w przyymowaniu do sie-
. bie chorych, pielęgowaniu, karmieniu,

„ pHność, ku prośbom ich laskawie przy-
chileni, wyż wzmiankewanege fundu-

„ szmoryginalnegokepiją wydaliśmy,któ-
„rego brzmienie następuje, i jest takie:

„ Konstanty Kazimierz BRZesTOWSKŁ

„ skup wileński, nayświętszego oyca ma-
„szego Klemensa z bożey opatrznościpa
„pieża AI prałat domowy, stolicy apo-
„ stolskiey assystent, opat clarae tumobae,
„ wszystkim i każdemu z osobna komu-

„ by wiedzieć należało lub w potomne

„mo.' Ponieważ my rozważywszy mi-
„ łość ką bliźnim osobliwie w tych:kry-
„tycznych ezasiech, jakobyjuż w wier-
„ nych. chrystusowych taż milość umo-
„ rzena została,przez co sprawiedliwe-

go sędziego wszechmogącego Boga na
|„ nas gniew zaciągniony, nie Lytko nien

„ staje, alesię raczey pomnaża iszerzy: „ Lę milość ku bliźnim, oraz. milosier-

  

„eza) ogniem poginęły. Prosił zatćm.

„ eraz zbieraniu po ulicach niedolężnych,

„ czasy należeć będzie, czynimy wiądo-

"
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»„ dzie nad nimi pasterską naszą troskli-
„wością, ile w Panu możemy, chcąc

„» w dyecezyi naszey znowu wskrzesić i
„ dobrymprzykładem nie tylko utwier-
dzić, ale też założoną pierwszą plan-
tę rozszerzyć i pomnożyć, tak, aby ta
święta enota, którą pałając Jezus Chry-
stus dla miłości naszey chciał być u-
krzyżowanym, we wszystkich wier-
nych sercach zasczepiona została. Ten
zas naywyższy miłości przykład ku
bliźnim przez nas uchwalony, aby się
pomnożył, postanowiliśmy w Panu, ra-
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7 = tedralnym kościele naszym wileńskim,
wystawić szpital. Jakoż błogosławił
miłosierny Pan początkom intencyj
naszych, ponieważ pierwsi tego zgro-
mądzenia pracownicy, których raczył
Pan powołać do tego miłosierdzia pel-
nego żniwa, nie tylko ze wszelką pil-
nością zbierali niedołężnych, chorych,
po ulicach jęczących, i onym bez ża-
dnego funduszu, na samey tylko opa-
trzności Boga zafundowani, z samych
wyżebranych jałmużn, dostatecznie
usługiwali, umarłych tak we własnym
szpitalu, jako i po ulicach miasta i
przedmieściach wynalezionych,grzebli,
a co naywiększa, od:tego świętego dzie-
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» wolni, aż do ostatka w usłudze trwa-
jąc: a ponieważ tak się podobało Nay-
wyższemu (którego sądów przepaść
wielka) iż wszystkich miłości praco-
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„zem z bracią kapituły naszey przy ka-

la pod czas wielkiego powietrza, iod!
tego miłości związku, nie chcieli być

wnmików raczył powolać do nagrody |
wieczney, tak, iż po ustałóm, powie-|,
trzu pustki tylko jedne w samym szpi- |»

» talu zostały się; dla tego my, z radą,
„ kapituły naszey i powagą naszą zwy-
»ezayną, którą w tey mierze mamy, ;,

-

9 
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„ z przepisu prawa kanonicznego, tak da
„ wnieyszego jako iconcilium tridenskie-
» go, na przerzeczonóm mieyscu szpital
„ przy katedrze naszey, na gruntach ka-
„ pituły naszey, pod tytułem i opieką
„ś. Rocha w imie Pańskie fundujemy,
»1 na wieczne czasy erygujemy, wkła-
„ dając kary nie tylko kościelne, ale na-
wet zemstę wszechmogącego Boga na
tych' wszystkich , jakiegokolwiek bąć
stanu i kondycyi, któryby chciał albo
przez się, albo przez kogo innego, to
mieysce i to święte dzieło miłości ku

„ bliźnim, przerzeczony szpitał nacho-
„ dzić, turbować, i czego uchoway Bo-

że, ruynować i psać. Chcemy takoż,
aby ciż pracownicy w winnicy Chry-
stusa Pana, zbawiciela naszego, nazy-
wanymi byli Bracią miłosierdzia od s.
Rocha, których następujące będą obli-
gacye i powinności. ZVaprzód, zawsze
będą pod posłuszeństwem, ordynacyą

„1! dyspozycyą naszą zwyczayną bisku-
„pią, I sukcessorów naszych. Powtóre,

śłaby zwyczayne alias simplicia uboz-.
twa, czystości i posłuszeństwa, i nad-

to miłości w ratowaniu ubogich i po-
wietrzem zarażonych, przed nami i
przed biskupami sukceśsorami naszy*
mi czynić będą. Od tych s/łubow ja-
ko simplicibus, my powagą naszą zwy-
czayną i sukcessorowie nasi biskupi
wileńscy (zważywszy wprzód słuszne
przyczyny) dyspensę nam i sukcesso-
rom naszym zachowujemy. 'Tych zaś, '
którzyby się pokazali bez poprawy,
za danym wprzód świadectiem na ten
czas starszego, poprawiać, karać Ii wy=
rzucać z naszego szpitala moc sobie
przywłasczamy. Odzienie zaś tychże
braci miłosierdzia w tymże szpitalu
naszym -zóstających to będzie, dla za-
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„ chowania 'jednostayności u Wszystkich
_„ braci. Czarną ezapką nie zaś kaptu-
„ rem. głowę nakrywać będą; dluga niech
„ będzie suknia koloru. popielatego,
„ płascz czarny. krótki, na lewym boku.
„trupia główka na znak pamięci na!
„ śmierć i powinności chowania umar-
„ łych: pasem-niech się przepasują ze skó-
„ ry czarney, obuwie na nogach zwyczay-
„ ne, ajeśli się któremu bratupobożnemu |
„ podobać będzie w lecie używać sanda-
„ łów,jako oycowie bosi;starszy'dla miło-
„ Ści bożey niech .nie przeczy temu. Po-
„ zwalamy i razem błogosławimy, aby-ciż
„ bracia miłosierdzia, nie tylko w stołe-
„cznćm. mieście wileńskićm, ale też

„ w całey. dyecezyi naszey na przerze-

„.czony szpital nasz bez żadney prze-

„szkody jałmużnę zbierać mogli. Jeże-
„liby zaś kte ważył się w dyecezyi
„ naszey,.choć naymniey: przeszkadzać;.
„ takiey śmiałości.i bezbożnosci powagą.
„ naszą,zwyezayną rażem z kapitułą na-
„szą wimie pańskie odper dawać bę-
dziemy, a swawołńych i nieposłu-» y y P

„ sznych sądzić będziemy: i ukarzemy. Je-
„ żeli zaś będziesię podobało Naywyż-
„ szemu, temu pobożnemu i świętemu.
„dziełu błogosławić, że nie tylko hoy-
„ ne jałmużny dawane będą; ale też nay-
„ dzie się który pobożny -1 miłosierny,
„któryby chciał co zapisać na pamią-
„ tkę wieczną '-duszy swojey, lub daro-

„wać żądał eokolwiek, tak z summ pe-
„ wnych, jako: dóbr ziemskich nierucho-

- „ mych-na poratowania chorych, niedołę-
„żnychi dlapogrzebu umarlych; przy”
„jąć i akceptować pozwalamy. Rząd
„tak wnętrzny: jako zewnętrznytego
„ zgromadzenia będzie” zawsze” zależal
„ od starszego braci miłosierdzia. Gdy
„ zaś znamy potrzebę chorych i niedo-
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„ łężnych ucieszenia żbawiennego duszy:
»śswey, przez nawiedzenie kapłanów k-'
»„ przez odprawienie mszyświętych, bez
„czego. przymuszeni byliby pozbawić
„ siebie łaski bożey przez oddalenie: od:
„ kościoła, dla tego my.powagąnasza
» Zzwyczayną i imieniem sukeessorów na=
„ szych błogosławimy i pozwalamy, aby
„ się mogla w kaplicy uczciwie wybudo-
» waney, przy chorych ofiara ś. odprawo-
» wać; a jeśli się będzie zdawało w Panu
„ nam i sukcessorom naszym, możemy je-
„ dnego z bracina kapłaństwo wyświęcić;
„ jednak nie dla tego nakapłaństwo wy-
„Święcony brat żądać, i starać się po-
„winien starszeństwa. 'lę więc erek-
» Cyą z przerzeczonemi klauzulami, pa-

-
«

-—

„ragrafami, kondycyami, na. większą
„ chwalę boską i wzrost miłości bliźnie-
„go, powagą naszą zwyczayną, imie--
„Mem razem: naszych sukcessorów bi-
„ skupów' wiłeńskich, w imie pańskie

,

„razem Ż kapitułą naszą. na jey grun-

„ tach. erygujemy, fundujemy, approbu-
„ jemy, błogosławimy;, i wieczney sta-
„tości moc przerzeczonemu szpitalowi
„przy erekcyi naszęy dla braci miło-
„ slerdzia dodajemy. Zeby wyż wzmian-
„kowanym braciom miłosierdzia, ra-
»-zem z teraźnieyszym ich starszym, po»
„bożnym bratem Karolem Ludkiewia
„czem przez nas obrańym, koło tego -
„świętego dzieła:z przydanymi bracią
„ pracującym, żaden tak ze świeckich, '
»„ jako zakonnych osob w niczóm na-
„ przykrzenia i przeszkody czynić nie-
„ważył się, niechay;wie, że tak szpi-
„ tal, jako i osoby,wnim mieszkające,
»'w naszey, zwyczayneyi kapituły na-
» szey protektyi zostają, a jeśliby krzyw-
„ dy jakie wspomnionemu mieyscu lub
».esobom. w nim mieszkającym wyrzą-

w
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1» tuly naszey we wszystkich punktach,

„jw pałacu naszym biskupim roku pań-.
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„ dzóne zostaly, niech mniesnają, że to,
„ za własną krzywdę poczytywać będzie-
„ my. dla większey tych /wsz stkich
„rzeczy wiary, teraźnieyszy pu liczny
„ instrument erekcyi i fundacyi, w imie.
„ Pańskie, powagą zwyczayną, inieniem

„tak mojóm PE i sukcessorów moich|»
„ biskapów wileńskich podpisuję,i pie-|
„ częcią biskupią stwierdzić kazałem.|
„ Dan w pałacu naszym biskupim w Wil-
„nie roku panskiego 1715 dnia 11 mie-
„ Siąca marca. Konstanty Biskup PYileń.
= Opat Clarae żurabae (M. P.) Roku 1715

„dnia 15 maja ten przywiley pod czas
4 sessyi generalney,kapiluły prezentowa-

» ny 1 przeczytany, i wewszystkich pun-

„ ktach i klauzulach od teyże general-
„ney kapituły akceptowany i approbo-
„wany. Michał Jan Zienkowicz kano-

„nik wileński imieniem całey kapitu-
„ły jako. prezydent mpr. Jan Połci-
„ kiewiczpisarz apostolski, kanonik smo-
„ leński, pisarz kapituły wileńskiey.—
„Ten instrument w imie Pańskie po-.
» wagą naszą zwyczayną z rady kapi-

„ kiatizulach, pstwierdzamy , za ważny

» poczytujemy, approbujemy i wzma-
» cniamy, wyż rzeczonych braci pobo-
» źnemu dziełu służących w protekcyę|»
» naszę zwyczayną przyymujemy. - Dla|
„ wiary, teraźnieysze pismo rękąwła-
» sną.„podpisaliśmy i pieczęcią stwier-
„ dzić”srozkazaliśmy. Dan w Wilnie.

» skiego 1755 21 marca. Michał Bi-
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„ sem kapituły potwierdzona została: te-
„raźnieysza i liczna generalna kapitu-

„ ła osądziła za rzecz słuszną swóy kon-.
„sens przydać, jakoż w rzeczy samey.
„ jednostaynym głosemi jednomyślnem.
„sercem co do wszystkich punktów. i

„klauzul przyjęła i za ważną poczyta-
„ła. Tadeusz Slizień kanonik katedral-
„ny wileński imieniem całey kapituły
„ jako prezydent mpr. Michał Oleszkie-
„Wicz pisarz apost. kanonik piłtyński
są aktów prześw. RYkatedr. wi-

„ leń. pisarz. ,,

Przy tey konfirmacyi dołączone są
Ustawy Rochitów w Wilnie 1780 roku
drukowane. A wtey regule w 1.roz-.
dziale wypisany dzienny porządek za-
|baw.,i modlitew dla braci; w 2 jest
forma ślubów, która że się dotycze
przedmiotu zamierzonego kommisyi, tu
się co do słowa pomiescza. „da N. N.
„ ślubuję i przysięgam P. Bogu wszech-
> mogącemu w 'Llróycy świętey jedy-
„ nemu, błogł. Maryi Pannie, ś. Ro-
„ ckowi 1 WW. SS. i tobie JW. Paste-

„rzu, iż mam podług ustawy w kon-
„fraternii, pod tytułem ś. Rocha ery-
„gowaney, chorym ubogim wiernie i
„ sczerze usługiwać, 1 chóćkiy powie-
trzem/'zarażonych: umarlych grześć,

„ przez wszystek cząs” życia mojego, 0-
„ biecując pilnie dziesięcioro boże przy-
„kazanie zachować, i być posłasznym
„JW. Pasterzowi i od niego przełożo-

„ ney żwierzchności, pokutę od nich na-
„ znaczoną przyymująe, jałmużny zebra- 

„skup. -(M. P.)) Roku pańskiego 1755

„ dnia g maja wyż napisana |konfirma*|»

„cya podana podczas teraźnieyszey ge-

„ neralney kapituły majowey tak szpi-

'„ tala jakć i Rochitów. Proszono nas,

» — taż konfirmacya fundacyi, konsen-

„e, wierniei życzliwie, kędy mieszkać

będę, superyorowi Xenodochii, niedla.
„ siebie nie tając, oddawać mam, i dru-

„giego, któryby taił, rozpraszał, do-

„nieść obiecuję, żyjąc do śmierci mo-
,„jey w czystości; tak mi Boże pomoś s.
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„„i męka jego święta. «— W 5 zaś i
4 rozdziale, zawierają się <ceremonije
przyjęcia i inne przepisy. Te reguły u-
łożone od X. Franciszka z'GieczanGie-
czewicza, kanonika wileńskiego, prałata

smoleńskiego, i X. Alexandra Zebrow-
skiego $. 'T. I). kanonika wileń. i pisa-
rza apost.; zyskały approbacyąr. 1726
dnia 25 września od biskupa wileńskie-
80 Karola Pancerzyńskiego, a roku 1743
dnia 28 lutego konfirmacyą biskupa
wyż wspomnionego Michała -Zierskowi-
cza. z.

Ztych dokumentów dowodzi się, iż
to-bractwo rochitańskie było w tamtym
czasie ze swoich czynów znakomite, i
czyniło zadowołenie w oczekiwanych
zsiebie dla dobra łudzkości pożytkach,
a stąd zasłużyło, iż w wielumieyscach:
oprócz Wilna, zostało przywółanei fun-
duszami nawet opatrzone.
W Mińsku w tym prawie czasie, kie-

dy otrzymało to bractwo swą konfir-
macyą, było założone. Xiądz 'lomasz
Stacewicz, pisarz apost., penitencyarz ka-
tedralny wileński, roku 1752 dnia 2
października fundusz na nie uczynił we-

M., Mi--społ z 'leodorem sekr. J. K.
chalem, Jerzym, Bazylim, Antonim i dru-

gim Jerzym z Bohusżów Szyszkami, któ-
rzy dokumentem tegoż 1752 roku dnia
51 lipca, nietylko od dziada swego u-
czynioną legacyą Rochitom  ustąpi-
li, lecz juryzdykę, place i różne grun-
ta darowali. Mzeczony X. Stącewicz
roku 1769 dnia 1 grudnia pierwiast-
kowy fundusz nowym darem pomno-
żył, poźniey nie mało przybyło ofiar na

sustentacy! 1 o atrzenie
Ne” +:

pomnożenie
R w zza arana”

się.

 

Dzieje Dobrocz. marzec. rok 1821,

i ,konaniu swego powołania zapał.

|]3.NaSzacku P. Oskierki z:ex-

 PoczątkowyBraci Robdkitów” w wy-

406:

był
niechybnie -chwalebnym, kiedy -do tak

hoynych darów, serca litujące się nad
niesczęśliwością ubogich wzbudzał, aby

ich dozorowi i staraniu poruczały los
nędznych i chorych,którym znaczne czy-
niono fundusze. 'le ostatnie w jedno
zebrane w jakim znaydują się stanie,i
jaki przynoszą dochod, wizyta jeneral-
na 1820 dnia 17 listopada urzędownie
odbyta, wykazuje. Oto jest z niey wy-
jątek całego przychodu tak z procen--
tów od summ funduszowych, jako też
z innych źródeł intraty.
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. Proceńti|

dochod in-
"ny

Rub.

  

1. Summa funduszowa u Hrabie- |
go Sołłohuba 3,000 rub. as- |Rub.
sygn. co stanowi wedle kursu |

2. Za dekretem 1809 d. Ż0 lipca
na majętności Korółeseżewie|
czach 16,500 zł.'u PP. Pro-

|

|
|

  

730

szyńskich tojest . 2400

j£800 300. dywizył « ++ + »
4. u X. Poźniakaprałata ślinm.

dyetezyi mińsk. za obligiem
5. Na majątku Domasze PP.Pie. i

ślaków summa obligacyyna za |

|

450 'a7

dokumentem 1817-22 marca
na czer. zł. 100

6.u PP. Koberdów kokówsńa
od dawna czer. zł. 80 .

7.Z krestencyi małego folwar-
czku, ocenioney wedle taxy

wysiewu .
8. Z arendy domów i placów
'czyni w rok intraty .

300

240

300,553

a 324 a

1025

  

Ogułem wedle wizytyj594żo0
g. Tu się nie pomiescza summa

pewna, bo już wyrokiem 2 de-
part. gł. sądu uznana na wsi
Chocierzynie, która tradowa-
na iw possesyą P. Naborow-
skiego oddana,mazapewnić
sufifnę ©, 39.4 ..0 1

6

    378 i



  

    

 

  

    

  

237

! - | Procenti|
dochd in-

- ny. :

, |Rub.|K.

i przynieść roczny procent | 26)463
10. Niemniey ukazem Rzymskożji

Katolickiego kollegium  24]|
maja 1820 sądzońo summę
4,000 zł. ź procentami naj | |
fczeciikdiacii mińskich, któ-
„ra lubo w ae raj

" niona rubli «. 600
lecz w wywódzie intratye
położońa; „Br 96 procen-
GMA 414 437

Będzie więc ida Kapikakcii
rocznego dochodu wI sepia ojej A
Rochitów  . [6916|1094 LO|

A EE 

W tey samey wizycie wspomina się
, osummie 1,900 rubli, któwą ona mieni,
jakoby od byłego Rochitów zwierzchni-
ka ukrytą, a stąd gdy ta rzecz musi się
jescze swoją koleją w przyzwoitćm
mieyscu wyjaśnić; przeto komtnisya ni-
czego z niey do pewnego nie zalicza
przychodu.

Tak znaczny fundusż róchitańskiego
szpitala, podobno nie był już od niema-
łego przeciągu czasu tak dobrze roz-
rządzanym od bractwa, jak go poptze-
dnicy, składający to towarzystwo, ku po-
Żytkowi cierpiącey ludzkości z chlubą
swą używali, kiedy J. W. biskup miński
i kawaler Dederko, od lat już kilkiuina-
stu rząd tego szpitala, i samych braci
ś. Rocha, poruczył jednemu z wikaryu:
szów katedralnych; który nie będąc po-
wołanym do obowiązków służenia cho-
rym, ani sam odpowiedzieć żądał prze-
znaczeniu fundatorów, zakładowi temu
byt znakomity dających, ani miał bra-

"ci zdolnych do wykonania tak świetne-
go dzieła, jakiem jest, przynosić ratu-
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nek niemocą dotkniętym, iczynić osta-
teczną posługę pod ciężarem choroby
tmierającym. Owszem, tak wówczaś,
kiedy bylipod posłuszeństwem śświeckie-
go kapłana, jako i dziś, gdy znowu sobą
rządzą zupełnie, ani się sposóbńymi do
swego obowiązku sakazują, anr czynią
nadziei, iżby mogli stać się godni tey
(ufności, jaką dobroczyńcy pierwiastko-
wi w ich antecessórach położyli, poru-
czając 'na ich ręce tak znaczny kapitał,
i z nim pieczę nad choryini, którym spra-
wić ulgę w'celu usłużenia Boga i bli-
źniemu żądali.

Nie pozwala przyzwoitość mieścić tu
opisu trzech braci, składających to to-
warzystwo pod tytulemń ś. Rocha. Dość
powiedzieć, że one wyszło już z karLów
śwojego celu, i nie może służyć za na-
rzędzie posługi chorym , jakiem są Bo-
nifratele lyb siostry miłosierdzia. Stąd
nie można się dziwić, iż ich zakład mi-
łosierny miński, z porządnego przytuł-
ku chorobą obarczonych czyli z nieme-
cnicy; obrócił się w prawdziwy farski
szpital, czyli w zbior samych bab bie-
dnych; niedołęgów i próżnującego ubó-
stwa. Nie masz w nim; ani odwiedzą-
jącego lekarza znającego swą professyą;
ani posługi; pościelii bielizny, ni odzie-
nia, żywnościi lekarstw, ani nakoniec o-
chędoztwa 4 umiesczenia nawet odpo-
wiadającego nazwania szpitala bractwa
regułą doskonałą ódosobnionego; słowem
jest to mieysce, gdzie znaczne dochody
toną w' nieładzie z krzywdą woli fun-
datorów i cietpiącey ludzkości.

Wtakiem. położeniugdy zostają Ro-
chici, nie można inieć za złe policyi
mieysiy; i:iż ich zupełnie pod swe pod-
garnęła żarządzenie. Ona wyłącznie
przysyłaim niewiast nie tylko chorych; 
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1 wszelkiego rodzaju biednych, kalek iA,kościele, ;dziś na trzy pokoje tarcica-
'włoczęgów, fecz nawet aresztantcł, 1] mi prżegrodzona, ma być natychmiast
 podeyrzanych 0 różne * zbrodnie.” ' Ile, przekstałcóna na dużą salę(jak była)po

-:

| możiia by ło dociec z przysyłanych. pa-|

'letów od różnych oficyalistów policyż,|
' (gdyż żadny chxiąg dla zapisania'pórząd- r

„kowego, ninieysży przełożony, nieufhie- | [

jący pisma, nie mausiebie) w roku1819
"do trzydziestu, a wa1820 do'ezterdzie-
"stu, przysłano hiewwiast, za różne "e
„EPA uwięncnych, =

Nie mając kommissya „prawa inne-
go, jak ty lko przedstawiić znalezione nad-;
'użyciai'utwerzyć"nowy etat; dwoja-
(ki co do refótrnyrochitańśkiego” sztita ji
'la przedsiebierze środek; jeden Stoso-|.
Wny do'przytómaych okoliczriośći słu-
żyć „może, gdy się ustanowi pewny

W nim porządek i. zakróś nawzór.wy-
"żey okażaney dla bónifratelskiey niemo-
_ enicy poprawy Zpówńćm ogranicze-
"niem i uwagami; driigi się zamykaw.
projekcie : połączenia obn tych szpita-
ilów«w jeden' z propozycyąetatu i u-.
„rządżenia; lecz ze pośledzii będzie mo-:
' zepotrzebować,inini strowskiegoutwier-|.
* dzenia, Przeto nim to nastąpi, pierw.

szy potrafi 'cokólwiek „ulepszyć tera-|
Żmieyszą staiitną sytnacyą rochitańskie-|
"go zaprowadzenia, imhbraci.'

4. Ponieważ Gaia postać szpitala te- |.

go okropną się„okazuje ż powodu 'po-|
mieszczeńia zbioruniewiast rzeczonych
w domie.naypodleyszym z całego cb-|
szernego zabudowania,idącego powięk-
szey części naarendę dla lokatorów,nay=|-
niewygodniey od zimna opatrzonym,
prawie walącym się, zaciekającym pod
czas słoty, i na nic, jak tylko na' opał |
zdatnym; przeto izba, która była infir-
marją przedlćm, położona przy samym

wyjęciu przepierzenia wniey zrobione-
go. Izba ta jakó'przyzy 1icię opatrzona,
światła i czysta,„odpowie :„doskonaley
przeznaczeniuswemu dla chorych, niż
będąc mieszkańiem przełożonego brata,
'albo łokatóra płacącego pewnąilość rósł
niędzy.* *' $'

"II. Taż sama przyczyna, która ay

tę % 3

jwaiedziońa zostałaprzy reformie boni-
fratelskiey niemocnicy *służy'i rochi-
|tańskiey; ażby.równie kobiety pod :are-

sztem i dozorempolicyi' będące, i albo

|iw zbrodniach. podeyrzane,albowinne- 
mi znalezione, natychmiast" „od Róchi-
tów były wyprowadzone do turmy, do
'osobnego na tomieyśca, równiejak i
wszelkiego rodzajuniewiasty, które po-
dobnież,jaksięrzekłó.wyżey'o mężczy-
'ztidch,' zazdaniemdoktóta wyleczóne-
mi być:niemogą,:albo„których same tyl-
ko ubóztwo$obarcza,'lub' ze szpitala
mieyśkiego zostały doRióchitówiniewia-
domoz jakichpowodów,przeniesione.
LIL.-Potakowómodosobnieniiipozo-

stali"„chorzy będą, 'dozorowani natakich
prawidłach, jakie SĄ,/dla' zakonu 5. Jana
|Bożego napisane,i formować mają ro-
|chitańską:nieniocnicę,akógcy DmĘ
pńyukładasię etat:
1):Na' 16 łóżek a niewiastom, Ruble
| "mogącymissię wygodnie pomieścić "
wsali,którasię ma urządzić, kła-
*dnie się podobnie jak dla mężczyn,
, 6 bezpłatnych każde po50 rubli
4 zaś półpłatne, każde po '25:

2) Punkt drugiz paragrafu I eta-
tu bonifratelskiego , tóż samo i
w tym ma przeznaczenie . ',

15) Gdyby przez miłość bliźnie--
6*

500

100

100 
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go nie poświęcił się żaden lekarz Sa

dla rady i ratunku chorych, wte=

dy za códzienne nawiedzenie szpi-

tala, kładnie się na pensyą. 5o.

4yApteka . ge + « : * * : 100

5) Na kapelana, któryby odprawiał

msze codzienne i dawał naukę

chrześcijańską, będzie dostate-

czne przeznaczenie .

Blizkie położenie probostwa

benedyktyńskiego, żadnych 0so-

u” bnych niepełniącego posług,. po-

daje okazyą kommissyi mieć na-

dzieje, iż jeżeli niebezpłatnie, te-

dy za połowę przeznaczenia ze-

chce podjąć się tak piękney o-

fiary dla chorych, przez posyła-

nie kapłana swego zakonu, któ-

rego osobno trzymać na ten ob-

jekt nayduje się wstanieten kla-

sztor:

%) Na utrzymanie trzech braci tak.

na.stół, jako habit i inne wygo-

50

dy; na każdego.po 50 publi 150|-

s) Na opał, światło, naczynie go-

spodarskie it. d. + 100

8) Na poprawę budowy, z: odłoże--

niem na.erekcyą nowey; każdego :

(roku determinujesię .. . . .. 100

a) Reszta na kościelne-wydatki: .. 44

Oguł rub. .- 1094

IV. Gdy:kwesta odbywana: od: Ro |.

chitów prawie po całey gubernii , nie

weszła w wiaycie do źródeł rocznego

dochodu (a być: musi stosowną: do -te- |

raźnieyszego wieku oświaty, miłość-bli-

źniego za naywiększy obowiązek poczy-

tującego) dla tego. cały zbior: z.jałmuża,

zostawuje się na przedmiot: w punkcie

8 wymieniony; to jest: na.erekcyą 'po-

zządnieyszey, niemocnicy,.
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V. Gdy Rochitów teraźnieysze bra-

|ctwo, nie może być (jak wyżey wyło-

żono) rządzonem same przez siebie, dla

tego kommisya mniema, że nay-

przyzwoiciey byłoby, gdyby JX. Gieryk

natychmiast miał od dyecezalney wła-

dzy poruczenie zwierzchnictwa nad fun-

duszem i bracią Rochitami, i za nich

odpowiadał. Wreszcie co do wpływu

pasterskiego i izby powszechnego opa-

trzenia, oraz codo podawania rachun-

ków i wiadomości z ich ogłaszaniem,

wszystko, co się powiedziało w paragrą-

fie V etatu Bonifratelów, i tu ma słu-

żyć, acz się wyrazy jego nie powtarzają.

VI. Jak pozyskanie należności (gdy

ta nie dochodziła Rochitów) za karmie-

nie aresztantek, tak pretensya do da-

_|wnego zwierzchnika, jeśli przyniosą ja-

ki- dochod, tencały obróci się na erek-

cyą, nie naruszając jednak samego ka-

pitału, jakoby utajonego lub zamitrę-

żonego..
VIL Tu takoż należy wspomnieć, iż

funduszowe grunta, już pod mieyskie

publiczne zabudowania, już: pod wygo-

ny zajęte, powinny być wynagrodzone

zamianą dalszey ziemi-wedwoje wymie-

rzyć się powinney na rzecz Rochitów,

którzy zysk zniey mając, pomnożą tćm

samóm swóy miłosierny zakład:
*

Tym sposobem zakończywszy kom-

missya. po: przyzwoitćm wyśledzeniu,

swoje czynności służące do. poprawy

mińskich ,. w duchownćm zawiadowaniu

będących. szpitalów, ile przytomne o-

koliczności: przedsiewzięcie uskutecznić

pozwoliły; i znaydując,że ta wszystka.

jey usilność wzięłaby doskonalszą postać,.

jeśliby: oba tedobroczynne zaprowadze-

nia mogły być zjednoczonemi; przeto
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w tym celu ułożywszy projekt, „wespół

ze swemi uwagami, do tego przedsta-

wienia dołącza. (Ciąg nastąpi.)

FUNDUSZE J. W.SIESTRZENCEWICZA, MEtro-

polity ; rzymsko-katolickich kościołów,

arcybiskupa mohilewskiego, uczynio-

ne na edukacyą publicznąw Peters-

burgu.
I.

Pierwszy fundusz uczynił ten do-
brotliwy arcy-pasterz w roku 1808,

służący szczegulniey na pożytek SWo-

jey archidyecezyi.. O. przyjęciu i ubez-
pieczeniu tego fuńduszu, Nayjaśnieysza

IMPERATOROWA, Matka, raczyła wydae
rozkaz następujący: (przekład. z-ros-
syyskiego). y

„ Radzie ustanowioney przy towa-
rzystwieedukacyynem szlachetnych. pa-
nien.

Metropolita rzymsko-katolickich ko-
ściołów w Rossyi SIESTRZENCEWICZ „BO-
husz, w pódanćm do mnie piśmie, któ-
re się tu dla zachowania dołącza, pre-
st o przyjęcieod niego dwudziestu ty*
sięcy rubli, z tóćm życzeniem, ażeby
procenta. od tego kapitału obracane
były na usposobienie, z pomiędzy wy-
chowanic mieszczańskiey przy niniey-
szem towarzystwie szkoły, pewney li-
czby panien, któreby mogły być gu-
wernantkami po domach prywatnych
w gubernijach- białoruskich. Chętnie
zezwalając na takowe życzenie, poży-
teczny zamiar- mające, 1 przesyłając
przy tćm dostawione od rzeczonego
metropolity dwadzieścia tysięcy rubli
w assygnacyach państwa, JA rozkazuję,
wnieść tę summę na wieczysty obrót

 wideł,wyborze. »
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do kassy funduszowey domu edukacyy=
nego i. zapisać pod imieniem samego-
dawcy; a z procentów od tego kapita-
łu; po 5 odsta, utrzymywać, w szko-
le mieszczóńskiey towarzystwa, semie
narium (pepinier, -pepiniere) złożone
ze cztćrech-wychowanic, do powołania
guwernantek sposobionych, takim po-
rządkiem: Przy pierwszćm wypuszcze-
laiu.w roku. następnym, z. pomiędzy
wychodzących ze szkoły mieszczańskiey
wychowanic, wybrać cztćry, które od-
znaczając. się postępem i zdatnością, sa-

me. zechcą pozostać w szkole dla wy-
doskonalenia się w naukach i rękodzie-
łach, celenmx zostawania-potem w po-
wóauie guwernantek-podomach pry-
watnych w gubernijach białoruskich.
Panny utrzymywane na.rachunek pro-
centów rzeczonego: kapitału, zarówne
z.innemi 'wychowanicami szkoły mie-
szczańskiey, będą miały. uczesnictwo.
co-do nauk , dla seminarium w połowie
szlachetney wykładanych, we wszyst-
kich częściach. Pół rokiem przed na-
staniem nowego wypuszczania, uwia-
damiać - gubernatora. wojennego biało-
ruskiego i marszałków guberskich, o
znaydowaniu* się. przy towarzystwie
czterech-panien, usposobionych. na gu-
wernantki , i ugodzić się z nimi.wzglę-
dem warunków, na jakich też panny
obowiązki przyymują: marszałkowie
zaś są w odpowiedzi za mieysea przez
się proponowane, ażeby były niezawo-
dne i pewne,. tak ze strony obycza-
jów jako i dostatków. Po wypuszcze-
niu zaś jednych, wybrać znowu dru-
gie cztćry wychowanicedo seminarium;
postępując wedle tychże samych pra-

jakie - aż przy pierwszym
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„Oryginał własnąJEY:TYPERATOR-| waszych, tak.właściwych świętemu.Roi
„SKIEY MOSCI cj podpisany. tak: stojeństwu waszemu, 4 okazujący na- -

MaRr4, 40wo gorliwość waszę 6 dobro powsze-REceż b.
kwiet. dnia 1808r, chne, za co oświadczam wam osobli-

> Pt n jwą moję dobrą wolę. Zostaję. dla was
zawsze przychylny.”

„Drugi fundusz „tenże arcypasterz|' Oryginał własną JEGO IMPERA-
uczynił roku 1818,"nadając dla;gimna-|.VORSKIŁY MOŚCI ręką podpisany żak:
_zyum guberniipetersburskiej, dom mu-5 « | :
_rowany o trzech „piętrach od „ulicy a|
o dwóch w „pawilonach, ze stayniami, SOP
wozowniami i sklepami, na ulicy zwa-| ,ZPITAL GOLICYNOWSKI CHORYCH wMO-
ney wielka mieszczańska; „położony. Ę Aż WKAABEŁ Ę
"Takowy funduiz * Nayjaśniejszy IMPE. IG an Towarz. -Cztekolub r. 1821, N, |(*)
RATOR łaskawie „potwierdzając, „facżył

ALEXANDER.

 

'zaszczycić szanownego fundatoranastę- ;02pita golicy nowski jest jedny m
 pującym reskryptem:zd (przekładzzros- Z naylepszych zakładów „dobroczynnych

„579 skiego). 1 ; . w Moskwie, takzamożny w piękne u-

>Wogpraretnieyszemu mitnopo|dzóndla i ki dialicie rzymsko-katolickichw Rossyikościo- | Ai daw lica anialości sże
łów Stanisławowi Siestrzencewiczowi Bo ia DYAACyMiókóło:>cza Galieyna
w k ZR APO CYKCH i i 15 k s

* =spraw dachownydki 1oświe-||który „długo był posłem „rosyzam
cenia narodowego przeńiosł dowiado- żę W anka.;>
„mości AGAwy, pówtodowani.ak służyć”za 'dowód Siestskądyidoy: śla-nością obrotliwego serca swego, „ad- 7
„daliście wieczystćmprawemdlagimiia- aaa ai
Rdr ppaa teipoabacskiey szpitala chorych; ' albo"irinego'dobró-om swóy' własny tu 'w Petersburgu, | o
z oświadczeniem „żądania,ażeby do-. pzyinego”zakładu wMoskwie, żósta
chodyż ńiegó obracane „były:corocznie SH |
na utrzymanie iuczenie w gimnazyum

a*Komitet (napkowy iowarzystwa człekclu-
dwódziestu' półpensyonerów.' „Utwier- „bnegó petersburskiego) postanowisży' aumie-

 

 dziwszy W całey „mocy.rozporządzónia, "sćżać w.żurnalu swym ,' opisy-znakomit-
: podług których życzyliście oglądać uży- szych:zakładów dobtóczyunych w państw 185

bażóbó iło -<Życzył sobie, zacząć je ed :szpitalu goli-
cie tego bogoboynego .i„mi sierhego 'oynowskiego. Wtym celu prosił ćnłon-
daru swego, znayduję cale przyzwoi- ków. de korrespóndentów o.zaemo

> 3 mu wiadomości, równie o tym zakładzie,
tem; ażeby to dobrotliwe Przy.giana- jak io życiu czcigodnego .fundatora. Ale
zyum ustanowienie, nazawsze ozdobio- wszystkie starania komitetu były dotąd bez
ne było waszćm imieniem. Dla mnie skutku; dla tego więc ninieyszą wiadomość
bardzo » przyjemno widzieć ten nowy wziął zdzieła P. Storcha; w 18e4 „ry dae

nego, pod tytułem: Russland unter Aleohwalebny czyn chrześcijańskich cnot zazdezdim ŚMisboi:
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wując rozporządzenie tą summą exe-
kutorom testamentu, którymi byli:
w Moskwie wielki-szarnbelan xiążę Ale-
raddz MichałowiczGolicyn;* a Ww Pe-
tersburgu jenerał porucznik xiążę Mi-
chał MichałowiczGolicyn i hrabiowie:
Mikołay Piotrowicz i Sergińsz Piotro-|
wicz. Rumiancowowie. A że ostatnie

trzy osoby nayczęściey nie zńaydowały |ż

się w Moskwie, przeto zdały wypełnie-
nie tey części testamentu przebyw ają-
cemuw Moskwie, wyżey pomienionemu

xięciu AlexańdrowiGolicynowi , w któ-
rym zapełną micaj ufność. Zgódnić a-|
toli postanowili załóżyć w Moskwić
z wyżey wyrażonej summy; szpital na
sto ehkórych. Czcigodńy Xiążę, który|
dotąd jest głównymi dyrektórem szpita-
la, rzeczą samą usprawiedliwił poło-
Żoną w nim ufność.

Projekt nowego zakładu podany był
cesirzowey Katarzynić II, i zóstał pó-
twierdzońy w roku 1794.
W 1795 r. zakupiónó wyniosłe, su-

cheibardzo przygódne na szpitał miey-
sce, w oddaloney i odoósóbnióney czę-
ści miasta, w blizkóści rzeki Moskwy, |-
a w następnym roku żaczęto dom bu-
dować. W 1802 toku budowa ze wszy-
stkiómi wewriątrz robotamni była ukoń-
czona. Tegoż roku dńia 22 było uto-
czystę otwarcie tego szpitala.

Budowy szpitala są batdzo obszer-|
ne. Składają się z głównego gmachu,
dwóch oficyni dalszych w tyle i po bo-
kach budynkow. Główny gmach, skła-
dający się z trzech piątet , a 40 sążni
długości mający, wztńosi sią w końcu
rozległego dziedzińca, od ulicy żelazną
kratą otoczonego.
we ciągną się po obu stronach główne-
go gmachu aż do ulicy na25 sążni, a

v

Oficyny dwupiątro-|

i

 

"
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utworzywszy kąt prosty, ciągnąsię je-
scze w dół ulicy w długości tyluż pra-
wie sążni. Budowa w ogólności jest
w nowym guście, l czyni zasczyt ta-
lentowi architekta, rzeczy wistego radcy
stańu, _Kozakowa który plan ułożył, 1
pod którego dozóremroboty się wy-
konywały.

Zbudowanie domu ż wewnętrznóm
|oporządzenienikosztowało 600,000 rubli.
Na te jednak wydatki, przez dobre
zarządzenie wielkiego-szarnbelana Go-
licyna, same tylko procenta ńżyte by-
ły, a kapitał został nieńaruszony. Tym
sposobemi źródło dochódów tegó zakła-
du dotąd składa się z 866,066 rubli,
|które znaydują dłę w kassie zachowa- '
wczey cesarskiego domu wychowania,
i przynószą corok 40,000 rubli.

Uważyć należy, że dobrochętny głó-
wny dyrektor uczynił jescze więcey,
niź ułożyli z dalszymi exekutorami.
Oprócz szpitala chorych, założyłjescze
instytut dla położnic i szpitał dla ubo-
gich'; objęte w budowach szpitala cho-
tych.

Przystąpmy teraz do krótkiego o-
pisu wewnętrznego uftządzenia szpita-
la, w głównym gmachu będącegoiw o-
bu oficynach , a stanowiącego celniey-
szy przedmiot tego zakładu.

Pokoje dla chorych ; znaydujące się
na dragićm ii trzecićm piętrze główne-
gó domu, i na dragićm piętrze oficyn,
są w wielkiey liczbie, obszerne, i we
wszystko, co potrzeba, opatrzone.

Płeć męzka oddzielona od żeńskiey;
a wielka liczba pokojów pozwala wy-
godnie chorych oddzielać, i nie natła-
czać do jedney sali, od czego nie tyl-
ko się psuje powietrze w pokojach, ale
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jescze chorzy różnego rodzaju niespo-
koyności by wają nabawiani. W wiel-
kiey części pokojów nie ma nad 4rech
chorych , mała bardzo jest- część, w któ-
rych po sześciu się znayduje. Nadto,
chorzy mogą bydź jescze podług cho-
rób oddzielani, jakoto: gorączkówi, su-
chotnicy, zaraźliwe choroby mający.
Oddzielne też są pokoje dla robienia
operacyy, sale dla odetchnienia , i dla
ruchu ciała przychodzących do zdro-
wia, łącznie z wannami i dalszemi do:
różnego użycia w łaźniach porządka-
mi. — 'W głównym gmachu znaydują
się: wspaniała cerkiew, w którey po-
stawiony marmurowy pomnik fundato-
rowi, dziełoP.Gordiejewa, professora
akademii petersburskiey sztuk; apte-
ka i pokoy, ws*którym zachowuje się
zbiór instrumentów chirurgicznych an-
gielskich , machina „elektryczna, i bi-
blioteka xiąg medycznych. Na dolnćm
piętrze są: magazyny, składy, kuchnie,
piwnice, oraz mieszkania szwaycara,

służącychi różnych posługaczów w szpi-
talu około chorych.

Między pokojami ehorych ciągną się |
długie korytarze, w których równie,
jak i we wszystkich pokojach, powie-
trze odświeża się porobionćmi "or
latorami.

Każdy chory, oprócz pościeli, t. j.
łóżka żelaznego, materaca z włosów, kil-
ku poduszek, ma szlafrok, koszulę,
kamzelkę płócienną, gatki, szlafmycę,
ręcznik, chustkę do nosa, ponczochy
białe, dwie serwety, z których jedna
służy za obrus, wazkę cynową z na-
krywką, kubek do piwa, mnieyszy ku-
bek do kwasu, garnuszek, szklankę,
solniczkę, łyżkę, nóż, widelce, i dę-
bowy przed łóżkiem stolik z szufladka-
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mi, dla chowania wymienionych sprzę-
tów. Często się odmienia bielizna. O-
koło ochędóztwa i czystości pokojów i
naczyń bardzo pilny jest dozór.— Je-
dzenie daje się podług natury chorób.
Po większey części, daje się posilna
zupa z mięsem. Konraieścehciii wszy-
scy chórzy mają pokarm, podług prze-
pisu medyka.
W kazdym jescze pokoju znayduje

się szafa, w którey złożone są: banda-
że, szarpie, plastry i dalsze rzeczy dla

lekarzy, dozór dzienny sprawujących.
Samo tylko ubóstwo daje prawo

weyścia do tego szpitalu. Nie_dają ża-
dney uwagi na stan, urodzenie , albo
religiją przychodzącego; ałe na to je-
dynie: czy chcący weyśdź do szpitala
rzeczywiście jest chory, i czy rzecży-
wiście pozbawiony wszelkiego do lecze-
nia się sposobu?

Zakład dla ubogich położnic jest
w dolućm piętrze jedneyoficyny, i ma

pięć łóżek dla brzemiennych rodzących,

i tyleż łóżek dla tych, które już odby-
ły połóg.

Instytut ten urządzony podług pra-
wideł równie roztropnych, jak i sam

szpital.
Zakład dla oputrzenia ubogich umie-

sczony jest w osóbney budowie, przy
weyściu do ogrodu, znaydującego się

przy tym szpitalu. Przeznaczony jest

dla -cztórdziestu ubogich sczególniey dla
zgrzybiałych i do służby niezdolnych

posługaczów samegoż szpitala. A że

nie ma z nich jescze żadnego dlą u-

miesczenia w tym zakładzie, liczba
więc ta napełniła się z ludzi obcych

dła domu , a dla starości lub kalectwa

służyć niemogących.  Ubodzy*mają

w, nim odzienie , żywność , mieszkanie,
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„PISANIE MODELOW MECHANICZNYCH, ZNAY

i wszystkie dalsze potrzeby. Otwarty |
został d. 15 maja-1804 roku. 50 |:

(Przy golicyńskim szpitalu ustano-
svieni są urzędnicy, oficyaliści; lekarze
i dalsi posługacze, następujący : dozór-
ca, ekonom z dwóma pomocnikami,
buchalter; dway pisarze, posługacz
kantorowy ; doktór, czterech lekarzy
z uczniatni; aptekarz.% dwóma pomo-
enikami, kapelań, dyakon; zakrystyan,
dway strażnicy (karaulsczykij, szway-
car, kucharz z pomocnikiem, 'piekarz
z pojmocnitkiem4 dway golarze:, szesna-
stu posługaczów , dziesięć posiugaczek.
akuszerka,*szałarka, dziesięć. praczek,
dwóch parobków w laboratoryum, ko-
miniarzz
rzemieślników,: 18 nocnych stróżów, i
dziestęcje inwalidów. dla strąży.

 

 

„ BMIEJĘTNOŚĆ DOBROCZYNNOŚCI.

' DUJĄCYCH:SIĘ' w KONSERWATORIUM UNI.
WERSYTETU: WILEŃSKIEGO.

= Modelem achin wchodzącychdo >
innych. Ę

„ Kołowrot poziomy, i przy nim cztć-
=wały służące do zwijania sznurów
* dźwigających ciężary, Z RM
2. Kołowrot pionowy, jaki się pospo-
licie w naszym kraju używa przy
fabrykach i stakkach wodnych.

5. Szruba bez końca, gm koło.
wrotu.

4. Koło wodne zwane gończe , które
"pęd wody pod spod bijącey obraca.
Sztuka blaszana. -

5. Koło wodne niedźwiadkiem pospo-
cie zw ane, gdzie woda lejąc się do

Dzieje Dobroct. marzec. rok 1821.
4 : i

 

pomócnikiem, sześciu różnych |

FEB”

| 2»„i
= s ;

skrzynek z wierzchu obracaje swym
' ciężarem. Sztuka blaszana.

6. Fontanna przez ciśnienie wody: Sztu-
"ka blaszana. : =

ż. Machina do kolasónia Aadokci kli-
nów, i do sprawdzenia doświadcze-
"niem'wypadków z rachunku otrzy-
inanych.* Sztuka drewniana.
.'Wzór wiązania kół wodnych i osa-
dzaria ich na wale gdy mają być zna-
'ezńey więlkości.. Sztuka drewniana.

> . <pÓŃ 3 : w Aa? ć od 4 KĘ

„MH. Madele narzędzi rolniczych.

Pług czuchoński.
1:5. Sochy używare nabiałey Rusi.
Płaz angielski pospolity, używany
"w osadzie angielskiey" eoć, Peters-
burgień. © "7

5. Pług angielski. dwubrózdówy.
6. Płag diigielski 'do wagowania.

eż, Pług Rugiałski dyrwanowy.*
8. Plug angielski do darnowania.
g: Pług angielski do płewidła , służą-

" "cy tam,gdzie Pe zywa pa do
" siafiia,  * :
Kosa angielska powoda:
'Grabie'do- zozrzacania sama ze-
rźniętego. |

12. Brona angielska pójędyńóła.
15. Brona angielska podwóyna.
14: Kart czyli wóz używany w osadzie
 "angielskiey.

15. Walec do równania pola po zabro-
nowaniu jego, ażeby łatwo i beżpie-

'cznie można' było' kosić doytzałe
zboże.

„16. Pług siedmio-narogowy.
17: Pług ręczny służący do kopania i

poruszania ziemi siłą ludzkąbezza-
przęgu,

Ł.
jj
4.

10.

,



303

Nota. Nayjaśnieysza TMPERATOROWA, Ma-

tka, kupiwszy od hrabiego (Golo-

«ina w roku 1801, pod betersvur-

giem znaczną obszerność ziemi, po

większey części nieuprawney 1

mchem. porosłey, rozkazała tam

założyć swoim kosztem wzorowe

gospodarstwo w sposobie angiel-

skim. Agronom P. Davidson, oraz

parobcy .1 wszyscy rzemieślnicy

sprowadzeni byli z Anglii. W ro-

ku 1805 ta rolnicza osada angiel-

ska, miała już uprawnego gruntu

na trzy włoki litewskie, w jedney

części zwyczaynie , a W trzech czę-

ściach z podzieleniem na akry do

- zmianowania. Pozwolono było przy-

jeżdżać tam dla nauki, przypatry-

wania się i brania wzorów. Aże

by kray nasz nie został bez korzy-

stania bezpośrednio z tak dobro-

tliwego zakładu, starał się o to

znany z gorliwości O dobro pospo-

lite , obywatel litewski P. Aleaxan-

der hrabia Pociey, który na ten

'cel, w początku roku 1804, dał

uniwersytetowi wiłeńskiemu rubli

5000 assygnacyami, których kurs

na sróbro był wtedy od 77 do 75

rubli. Z tegoto funduszu; posyła-

ni od uniwersytetu do owey osa-

dy czterey uczniowie: Wincenty

Herberski, Jan Samowicz , Stani-

sław Kłągiewicz iM. Zafaty, po-

robili i przysłali wyszczegulnione

tu modele narzędzi rolniczych, i

niektóre z tych, co się niżey wy-|

rażą.
4/

TN. Modele machin służących do wy:

' rabiania produktów i do różnego
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użycia w gospodarstwie i fabry-

kach.

1. Młyn wietrzny holenderskim zwa-

ny, duży, gdzie są dwą kamienie

górne służące do mlenia zboża na mą-

kę, i na dole kamień jeden do robie”

nia krup perłowych.

p, Młyn wietrzny holenderski mniey=

szy, gdzie tylkó jest kolo na dołe

zębate, służące do obracania ka-

mienia |

3. Młyn czyli wiatrak stały, gdzie

skrzydła mają ruch poziomy.

4. Młyn wodny o sześciu kamieniach,

oLracanych przez trzy tylko wodne

Zomo SSE e

5. Młyn: wozowy, który wtenczas tyl-

ko miele, gdy konie zaprzężone cią-

gną go podobnie jak woz podróżny,

jnaczey zwany młynem obozowym.

Sztuka drewniana mahoniowa.

6. Młyn prochowy obracany Za po:

mocą wody, służący do tłuczenia

mieszaniny i ziarnowania prochu.

7. Krupiernia. !

8. Żarna czyli mlynek ręczny, któ-

rego kamien obraca się Za pośredni-

ctwem korby.

g. Sieczkarnia konna.

10. Sieczkarnia zwana warszawszą , o”

/bracana siłą ludzką:  11. Sieczkarnia ręczna, którey się ruch

nadaje za pomocą korby.

1a. Sieczkarnia używana w osadzie an-

gielskiey pod Petersburgiem.

15. Młocarnia obracana za pomocą ko*

ni w dyszlu idących, w którey cztery

wały karbowane po podłodze także

karbowaney idą. 14. Tartak pojedyńczy
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cie z jedną piłą, obracany za pomo-
-  eą wody. RE ŻĘ |

15. Tartak podwóyny, gdzie się rzną

tarcice, i nadto z driigiey sztuki drze-

wa wychodzi opiłowany bruś Czyli

belka.

16. Szlifiernia do szlifowania tafel pła-

skich na źwietciadła żwyczayne,i wy-

pukłych na źwierciadła soczewkowe.

17. Kafar Gucewicza żnacznie Osczę-

dzający siłę ludzką, lubo dłuższego

w użyciu potrzebujący czaśw:

18. Kafary trzy inne.

19. Winda Gucewicza, używana przy

' budowaniu przez niego katedry wi-
. leńskiey.

20. Winda szalkowa.

21. Winda portowa używana w portach

do ładowania lub wynoszenia rozmai-

tych ciężarów ze statków wodnych.

*' ee. Lewar do podnoszenia pojazdów:

25. KLewar drugi delikatnieyszy.

'24. Blok ezyli polispast.

25. Żuraw konny. Machina mieyscowa

do podnoszenia i spusczania ciężarów,

mogąca się używać w kopalniach.

26. Machina do wyciągania minerałów
z kopalni, obracana za pomocą koła

wodnego.

27. Dwadzieścia osiem sztuk wyrażają-
cych działania w kopalniach, sposoby
wzmacniania korytarzów i otworów
wchodowych. ź

ś8. Dwanaście narzędzi używanych w
kopalniach , jakiemi są: młoty, bigi,

__ piesznie, it. d.

29. Pompa zwana pażer noster którey
rura okrągła.

50. Pompa druga do tey pedobna zru-

rą kwadratową.
51. Pompa wietrzna obracana wiatrem; 
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jaka była do roku 1812 na Pohuia:
_ ce w Wilnie.
$2. Pompa obracana za pomocą korby.
53. Machina do podnoszenia wody pę*

dem rzek. |

34. Szruba Archimedesa służąca także
_ do podnosżehia wody.
55. Sikawka pożarowa. Model po więk-

sżey Części błasżańy, wyraża dwie ru-
ty potnpujące, i magazyn z którego

_ woda bezprzestannie napływa.
56. Oleynia litewska.
57. Oleynia driiga,wktórey razem tłu-
ką się ziatna i za pomtocą klinów wy-
ciska się oley, Machina ta działa za
pomocą wody.

58. Młyn do tatcia oliwek.
5g. Machina do karczowania.
40. Machina do bicia masła, jakiey uży-

wają w osadżie angielskiey pod Pe-
tersburgiem. |

|4i, Machina do rżnięcia kartofli, rze-

"py, kapusty; i t. d. używana także
w osadzie angielskiey.

49. Warstat ponczoszkowy żelazny
cały: |

45. Warstat tkaczowski czyli Krosna
do płótna. Ry

44. Warstat do snowania nici.
45, Warstat do nawijania szpul.
46. Warstat do ściskania i równania

płótna 'czyli kalandra. |
47. Warstat do motania talek.
48. Warstat do zwijania nici w kłębki.
4g, Piec moskiewskim zwany, w któ»

- rym się znayduje kilka sklepień prze- |
dzielających wnętrzne,

5o. Piec szwedzkim zwany, w którym
lufty idą pod spod, dwa razy okrę-
cając się okolo czeluści z dołu w gó-
rę i z góry na dół i |

51. Piec fizyczny, w którym luft raz
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„na dół tylko się zwraca.

52. Kuchnia włoska.

tych rzeczy. BL

54. Miech drewniany. :
55. Wozęk. sklepowy do spusczania i

i wydźwiganią beczek...
56. Most bez palow i izbicdrewniany.
_Całyopierasię tylko na fundamen-
tach nadbrzeżnych i utrzymuje: się
„wiązaniem, którego każdą sztukę po-
jedyńczo można odmienić.

_ 57. Magle poruszaneza pomjocą korby.
58. Świder ziemny. ; 5.
59. Skrzydła hydrometryczne czyli ma-
china do mierzenia pędu wody...

s D» . 4 v ”

EPEE ZW BOS PEER

 

' WIADOMOŚCI ROZMAITE.
Koncert Panny Melanii Andrzeykowi-
(>,czówny nadochódubogich w Grodnie. |

-

„Towarzystwo dobroczynności gro-
dzieńskie ciągle wśpierane przez serca
tkliwe: na'cierpiącą ludzkość, otrzy-
mało nowy dowód troskliwości prezy-
denta swego JW. cywilnego gubernato-

aż. gc$ złoży h
4*ł 6: $ży e 27 UR PgęG

 

REC. p— ? 5 57:

e e * 3 » a 4 a43 sł Tód

€Czeluść te-
„go pieca służyć może za koininek. .

' Pe. TĄ

ra Andrzeykowicza, którego jedenasto-
letnia córka Melanija, w czasie tera-

sA 3 r |źnieyszego karnawału i elekcyy szla-
55. Stępor nożny do tłuczenia rozmai- checkich wydała koncertna fortepiano,

z przeznaczeniem dóchodu na dom do-

lent w tak młodeyiznakomitey osobie
|nie mógł być lepiey poświęconym : po-
„dziwienie słuchaczów łączyło się z roz-
jrzewniem oyców i matek, którzy dzie
lili uczucia rodziców. Panna Melanija
 „Ańdrzeykowiczówna . złożyła * osobiście
jw kommissyi dobroczynnościnzbierany
dochód, wynóśzący: złotem czer. zł. 57,
.sróbremrubli 252, kop. 10, assygnata-
mi rubli 195. „Fundusz. dobroczynno-
ści nie poniósł żadnych: wydatków;
w zdarzeniu:takićm nieodbitych , gdyż
'koncert ten miał mieysce w domie JW.
gubernatora. .Sala. więc, 'oświęcenie
jey nader kosztowne, muzyka, obfi-
|eie rozdawane chłodniki całemu: zgro-
„madzeniu i posługa, wszystko własnym
kosztem gospodarza domu załatwione.
. Tak piękny czyn Ściąga publiczną wdzię-
'czność, którą towarzystwodobroczyn=
jności ze swojey strony przez ninieysze

pismo oświadcza... 590000 ,59 
 

Omyłki znacznieysze

str. 2352 w. 2, zadzyehadony czytay.dmokaiojesy

o 97Ra— w. 213. w przyp. za mialem lub w niekt, exzempl. mały czytąy
mam> y *

— — w.5. za Rep. czytay Legg.
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broczynpności grodzieński. Swietny ta-
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DOBROCZYNNOŚĆ SPOŁCZESNA:
TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOSCI WILENSKIE.

Stan domu ubogich w miesiącu marcu 1821 roku.
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III. Przychodzący z miasta: |
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IV. Pobierający wsparcie z domu : |
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P. Wsżystkich przez Towarzystwo utrzymywanych i wspartych w miesiącu rharcu : |

1 Do dozoru domu; nauczania idosklepu przedażnego użytych . . . . . . | 7 5) —| —
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W tymże miesiącu marcii jałmużna: |
t

LOWE: Kazyńowe ptżysłało w ofierze pozostałe w kassie swojey z przeszłego karnawału czer. zł. 10, pół-

imperyałów trzy, rubli sr. 7.

$. Professor Kliniki radca stanu i kawaler P. Frank, złożył w ofierze uzyskane ze Sztrafi od studentów'r. sr. 2.

5. P. Katarzyna 2 Woronowiczów. Hincowa komornikowa bdzka ofiarowała oblig na r. sr. 450 z zaległyra procentem

za lat 4. Niewiadoma jescze ilość, jaka się za tym obligiem będzie mogła uzyskać; a to ż powodu, iż majątek

dłużnika oprócz tego innemi długami jest obciążony.

'4,P. Lenczewski ofiarował siana pudów trzy, wartość kopiejek 45.

5. P. Pankiewicz ofiarował mąki żytney beczkę jednę, wartość r. st. 5.

6. X. kanonik Cybowicz ofiarował grochu beczek dwie; wartość r. sr. 8. |

„ Panna Starościanka Gorska ofiarowała do sklepu grzebień damski, oceniony r: Sr. 50.

8, P. Tekla z Borzymowskich Wróblewska ofiarowała 20 exemplarzy trajedyi przez się tapisaney pod tytułem: Nas

rymund wielki wiążę litewski, cena exemplarzą kop. 20. Ignacy Jundzilł sekretarz towarzystwa.  



 



||| "STAN KOLLEGIUM CZYLI DOMU, ORAZ FUNDU.
"X SZOW AX. Emerytów i Zrzwalidów ślu-

| chowieństwa świeckiego «lyecezyi wi-
„ ._ leńskiey. Wyjątek z wizyty urzędo:

8 woj. r. 1819 czynioney7:

A

To kollegium czyli dom w mieście
Wilnie przy kościele katedralnym, i
między nim zjedney a funduszem 5. Ma-.
ryi Magdaleny Zz drugiey strony, leżą-
cy, jest murowany, «lwópiątrowy, w
kształt klasztoru, przez, środek koryta-
rzem na każdym piętrze przedzielony:

| z których. korytarzów po obu stronach
| Są cełe czyli izby mieszkalne: pod do
| mem są sklepy; dach kryty dachówką.
| Na dole jest izb mieszkalnych trzyna-

ście. Na pierwszćm piętrze pryncypa|-
'ne mieszkanie zajęte przez konsystorz|:
rzymska- katolicki wiłeński, to jest:
przedpokKoy, sala duża sądowa; na stro-

„nie z przedpokoju pokóy obszerny na
i kancelłaryą; z tey kancellaryi wchodzi

się do dwóch izb e osóbną izbą dla lu-
dzi, - które zaymuje sekretarz konsy-
stogi: Na tćmże pierwszćm piętrze

, - w drugiey części, oddziełoney murem,|
jest celi czyli pokoików- mieszkalnych

. siedem. Na drugićm piętrze także jest
celi czyli pokoików po obu stronach
korytarza mieszkalnych czternaście, . a
bez pieców cztćry, które przeznaczone
są iużywają sięha składy dla mieszkań-

'gów.- Zotych pokoików, dwa ze skła-
dem zaymuje szkoła parafijalna. Przy
© tym domieodrynku, z nakazu zwierz-|

chności w.roku 1818 wymurowana jest
z.fundamentów ściana na jedno piątro
z gzymsem. (Obeymuje (ona ściankę
mieszkania dawnieyszegaczyli szynku,

, gdzie jest stancja dolna i górńa, pod
'. mią sklepik: tu część nowey budowy

D zi eje Dobrocz, kwiecień, rok 1821.

|wstawione szuflady do okien,
 |brama -na dziedziniec, na którym do

 
 
 

(jest nowym dachemi nową dachówką.
kryta, z nowemi w środku stolowania-
mi i podłogą. WWteyże nowey ścianie,
mającey w sobie Bui z górą 46, są

i' dana

nowego domu jest część wedle planu
wyprowadzonych fundamentów.  Po-
łowę obszernego dziedzińca, parkanem
|drewnianym w roku 1814 przedzielo-
no,uprawiono na ogródek i zasadzono.
drzewami fruktowemi już rodzaynemi,
Których w roku a81g było sztuk 25.
Na tómże dziedzińcu pobudowano w ro-
jku 1816 staynią i wozownią z drzewa _
piłowanego tarcicami krytą, oraz da-
wnieyszą starą z opołków stajenkę ta-
kiemiż opołkami pokryto.

„ Reparacya wewuętrzna -domu i fa-
bryka Ww mroku 18:38 kosztowąła r. sr.
704 kop. =P i >

dzwiekowa tego kollegium czyli
zakładu fundacya, od ś . p. prałata scho-
lastyka katedralnego wileńskiego «4łe-
scandra Jana. Żebrowskiegh, (V. 17355
dnia i2 października) a. pośledniey. od
śp. biskupa dyecezalnego wileńskiego
Michała Zienkowicza wzięła swoje na-
stanie, jak upewnia: dokument fun-
dationis tegoż biskupa pod rokiem 1759
listopada 18 dnia, oraz dokument czy-
nioney wizyty dyecezalney pod rokiem
1745 maja 5 dnia RODERAC

. Funduszu ziemskiego na iawalidóywi1
emerytów żadnego nie masz. Ale oprócz
pomienionego domu, są kapitalne sum--
my, zróżnych. lokacyy, testamentów,
altaryy, i spadków po zmarłych -"bez
testamentowie xiężach, jako też z róż

ł
-
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żnych nadań (jak fundusz opisuje) ze-
brane, o których następna jest wiado-

- mość:

1. Summa 52,000 złotych jest za

prawem zastawnóm od xiążąt Mikoła-

ja Faustyna i Barbaryz Zawiszów Ra-

dziwiłłów wojewodów nowogrodzkich

w roku 1758 maja 8 dnia wydanćm,

na majętności Statkowsczyzna zwaney,

w powiecie słonimskim leżącey uloko-
wana, i dotąd ciągle exystuje. Od któ-

rey summy procent siódmy corocznie
dochodzi. Pomimo prawo zastawne,

nie było kollegiaum emerytalne w posse-

syi Statkowsczyzny.

(2. Summa 58,000 złotych była na-

przód u Sołłohubów wojewodow brze-

skich lokowana, potóćm w roku. 1775

przeszła do Xięcia Masalskiego. bisku-

pa wileńskiego, a przy uspokojeniu te-

go ostatniego wierzycieli przez sukces-

'sorów jego Potockich, opartą zostałą

na dobrach Meyszagoła, Szyrwinty i

Medyna, w powiecie wileńskim leżą-

cych i P. Józefowi Huwaldowi wyprze-

danych, co potwierdził dekret sądu

głównego litewsko-wileńskiego dnia. 26

lipca 1802 roku; lecz procent od roku

1810 zalega, ioto w roku 1816 roz-

poczęta sprawa w ziemstwie wileń-
skićm.

5. $ummy z nadania biskupa Zien-

kowicza dwie: jedna 20,000 zł., prze-

znaczona na emerytów, z zaległemi

procentami wynosiła niegdyś we dwoje,

to jest 40,000, 1 w.exdywizyi Brzostow-

skich lokowaną była na schedzie w Du-

bnikach, lecz po przedaniu tey schedy|

uczyniła tylko złotych 10,000; druga

=:
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zł. 25,000 dla proboscza czyli zawiado-
wcy kollegium emerytalnegopro stipen-
dio, titulo altaryi $. Karola Boromeusza
nadana, przez exdywizyą Koszczycow-
ską na majątku Smyczy była opartą,
która ostatnia scheda za takążilośćzo-
stała wyprzedaną: a obie rzeczone sum-
my, po różnych lokacyach, ostatecznie
w roku 1817 dnia 8 kwietnia wniesio-

ne zostały na dobra £abunówi Opito-.
łoki, leżące w powiecie kowieńskim,
dziedziczne Panów Onufrego i Józefa
Zabiełłów. Procent siódmy regularnie
dochodzi.

4. Oprócz summ powyższych, do
funduszu kollegium xięży emerytów na-
leżał jescze płac przez 5Ś. p. prałata
wileńskiego Aebrowskiego nadany, na
Łukiszkach w Wilnie, który na zale-
cenie władzy. guberskiey w roku 1800
czerwca g dnia, zą wiedzą dyecezalney
źwierzchności został oddany miastu na
czynsz wieczny, i wedle prawaod ma-
gistratu wydanego, płacić się powinno
czynszu każdego roku po zł. 500 w dniu
1b czerwca; lecz ten dochod nieregu=
larnie dochodził i zalega, o co podana
w dniu 23 grudnia 1818 roku prośba,
do kommissyi likwidacyyney, ustano-
wioney do obliczenia dochodów miasta.

*

Emeryci w swojćm kollegium nie
mieszkają; a zatóm wszyssko to, co po-
zostaje od lokacyi konsystorza i szkoły
parafijałney, oraz od mieszkania pro-
boscza, naymuje się na intratę. W ro-
ku 1818 było emerytów czterech, z któ-

rych brali pensyi rocznie, jeden r. 60,
drugi r. 45, a dwóch po r. 50a (w roku
1821 jest ich tylko dwóch, biorących
rocznie jeden r. 60, a drugi 50.)

Ń
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I. Oguł summ funduszowych eme-j|
rytalnych wyżey POT *
nych wynosi. 15,000
Przychodu kotowego w Gali |
1818 tak z procentów .od summjj

|
i
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jak z rajęcia mieszkań w domu
emerytalnym, Xięgą dzy 0-
kazanego*weszło.  .
Wydatkowaho na opłatę a”
xiężom emerytem, na podatki,
na utrzymanie postoju, oraz na
reparacyą domu i fabrykę, we-
dle xięgi szpurowey w r. 18:8.| 1,127.

II. Altarya $. Karola Boromeusza|
„w kościele katedralriym wileńskim,

przeznaczona z funduszau dla pro-
boszcza czyli przełożonego colle-
gii XX. Emerytów, ma summę
25,000 złotych czyli. . ż
Proboszcz odebrał na dochod
swóy siódmy, procent wynoszący.
Expensował ogułem . . .

5,750  z U
Q

—
262
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RONWIKT FUNDACY1J. W. MICHAŁA GRAPA WA-

LICKIEGO NA UCZNIOW OSMIU w WILNIE.

Zapis fundatora. Ob. Dziejów rok. I, st. 615,

Niżey na podpisie wyrażony Ja Mi-
chał graj Walicki byłego królestwa pol.
podstoli koronny i orderów orła białe-
go i ś. Stanisława kawaler, czynię wia-
domo tym moim dobrowolnym i wie-
czysto niewzruszonym zapisem fundu-
szowym, na nieodmienną trwałość i e-
xekucyą onego sporządzonym, 1 służą-
cym na rzecz następującą: iż ja posia-
dając w dobrach moich dziedzicznych,
w kluczu Jeziory zwanym, w guber-
nii litewsko grodzieńskiey powiecie gro-
dzieńskim połozonym, przeze mnie wie-
cznością nabytym, mając i aktualnie
possydując miasteczko ifundum dworu,
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temże nazwiskiem Jeziory mianujące
się, na mocy praw krajowych, będąc
wolny rozrządzać mą własnością podług
woli i dobrey mey chęci, umyśliłem i
postanowiłem ż intrat wzwyż pomie-
nionego miasteczka i fundum Jezior,
w mćm dziedzictwie będącego, dwana-
ście tysięcy złotych pol. corocznie od-.
dzielić i zapisać, jako wieczny fundusz

nieprzerwaney edukacyi, ośmiu młodzia=
nów ubogich szlacheckiego stanu, a to
przy wmperatorskim wileńskim uniwer-
sytecie; jakoż ninieyszym dobrowolnym
aktem w skutek takowego rozmyślne-
go mego postanowienia, 12,000, złch pol.
roczney intraty z dochodów wyż rze-
czonego miasteczka i fundum Jeżiory
zwanego, z pod mojey, a po mnie na-
stępców moich, własńości, też 12,000

zł. pol. rocznego w czystych pienią-
dzach dochodu wyłączam, końcem, by
te służyły na fundusz utrzymywania wie-
cznemi czasy i bez żadney przerwy, na
edukacyą ośmiu ubogich młodzianów.
stanu szlacheckiego w szkołach publi-
cznych wileńskich , a pod opieką i za-

|rządzeniem wileńskiego imperatorskie-
skiego uniwersytetu zawsze zostających;
przeto na wyż rzeczony  przedmiót
12,000 złch pol. z miasteczka i fundum

dworu Jezior, rocznego dochodu daję,
daruję i nieodzownie i wiecznie prze-
znaczam, a to pod następującemi wa-
runkami: |

1ód, Za życia mojego i po mojey
śmierci następcy moi, jako dziedzice
wspomnionego miasteczka i fundum
dworu Jezior, powinni będziemy na
wspoimniony* powyżey fundusz wiecznie
corok wnosić i opłacać do kassy im- peratorskiego wileńskiego uniwersyte-
tu dwanaście tysięcy =pol. w śrć-

1*
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brney kursującey monecie lub złotem:
podług kursu, a to dwiema ratami: to:
jest po zł.- pol. sześć tysięcy na każdą
ratę przeznaczając; tezaś raty, by ra-
chowane były rok rocznie pierwsza od
dnia 1-januaryi a od 1 julii, mieć

EeEM ;

 chcę i stanowię.  -
ore, Eakowy na. wieczne czasy|

przyjety na mnie obowiązek i włożony |
przeze mnie na naypoźnieyszych na-j
stępeów. moich opłacania rok rocznie
po "12,000: złch pol., końcem utrzymy-
wania ośmiu ubogich młodzian: stanuj
szlacheckiego-, zacznie się od 1 dniaja-
nuaryi roku przyszłego 1809, .W któ-
rymto dniu rata: pierwsza na rok 180g
złch pol. 6000. opłacona być ma, a po-
źniey następne już: ciągiem raty. w e-
płatach swoich. by regularnie i nieprzer-
wanie opłacane były, stanowię.

ście „, Hipotekę takowego.dobrowol-
" nego mojego funduszu, czyli pewność i|
odpowiedzialność tey coroczney w 2ch
ratach, 12,000 złch pol. opłaty, niniey-
szym akiem oznaczam,. zapisuję i opie-
ram wiecznie nawspomnionćmdziedzi-
sznóm miasteczku Jeziory,ze wszystkie-
mi do. fuńdum dworu tegoż: należące-
mi przyległościami,w guberniigrodzień-
skiey.w powiecie grodzieńskim sytuo-
wanćm , ten na mnie i sukcessorów
moich wkładając obowiązek, iż ani ja
sam, ani żaden z. moich następców nie
będziemy mocni nazawsze czynić ani
rzedaży, ani cessyi,. ani przez. jaki-

kolwielc sposób. przenoszenia dziedzi-
ctwa wyż tyle razy wzmiankowanego
miasteczka i fundum. dworu Jezior,
w móm. będącego. dziedzictwie, tylko|
zawsze z tym nieoddzielnym Warun-  kiem, na tych dobrach hipoteki , ze kto-

kolwiek i kiedykolwiek jakićmkolwiek
z
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prawem stanie się tych dóbr dziedzi-
obowiązkiem jego będzie naza-

wsze i wiecznie do kassy uniwersyte-
tu wileńskiego na tylekroć razy rze-
czony przedmiot corok, w dwóch wyż
wspomnionych ratach, saummę 12,000 zł.
pol. w srebrney kursująccy nionecie,
czyli po 6000 zł. pol. pa kazdą ratę bez
żadnych wymówek i pretextów >re-
gularniey wypłacać.

4te, Wszelako takową wieczną i do-
browolną lipotekę wolno jednak ma
być, tak mnie samemu, następconrmo-
im, jako też i naypoźnieyszym dziedzi-
eom wyż rzeczonego miasteczka ifun-
dum dworu fezior, przenieść na inne
dobra ziemskie, byleby te równey były.
„wartości, i w ty"mże samym a nie ob-

cym położoneikraju, nieinaczey jednak,
tylko za wiedzą i zniesieniem się ze
zwierzehnością krajowey edukacyi.

. Śte, W. przypadku uchybienia kie-
dykolwiek opłat dobrowolnie: na siebie
wziętych na wyż rzeczony, czyli to.
przeze mnie samego, czyli przez na»
stępców moich, czyli też przez naypo-
źnieyszych tych dóbr dziedziców, lub

też jeżeliby hipoteka na inne dobra, ja=

ko wyżey w artykule 4tym powiedzia-
łem: i postanowiłem, przeniesona-była,
uniwersytetu wileńskiego obowiązkiem
będzie. uwiadomić: o tćm zwierzchność
edukacyi: krajowey; tą w celu. zyska-

(pia: z ubliżającym zadosyć uczynienia

obowiązkowi dziedzicem, postąpi sobie

podług praw krajowychjako o dług pro-
sty, i żadney uiepodpadający wątpli-

wości..
6te „, Wybor nezniów na tym fun-

duszu edukowaś się mających w szko-

tach publicznych: wileńskich, za życia

mojego do mńiema"a po zeyściiy
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mojóm do następców moich wimieniu
Walickich a dziedziców miasteczkai
fundum dworu Jezior sczegalnie i jedy-|
nie należeć ma; ajeżeliby takowe dzie-
„dzictwo wyszło kiedy z. imienia Wali-

ekich, potenczas już nazawsze sam tyl-
ko imperatorski wileński uniwersytet
będzie niocen i mieć będzie prawowy-
bierać i umiesczać na wyż rzeczonym
funduszu: zgoła, fo prawo na niego
potenczas wlewam, które dziśdla sie-

> s i następców Ram rezerwuję.
.

7me, Naypierwsze i nayblższe pra-
wo umiesczania, się na tym funduszu
mieć będą imiennicy moi Waliecy, ja-

ko też złączeni z tąż familiją -
wieństwem; po nich opusczone sieroty
stanu szlacheckiego, „naoniec dzićci

wać będzie na sposobie lożenia na ich
edukacyą: tego przepisu by impera-
torski wileński uniwersytet, gdy na
niego wybor tey ubogiey młodzieży do
umiesczenia: ną tym funduszu z,czasem

spadnie, nayskrupulatniey trzymał się,
chcę,i nicodzowny na Mega wkładam
obowiązek. Ez

$me, Na: fundusz wyż rzeczony u-
czniowie. przyymowani byc mają mło-
dzianie nie młódsi jak. lat 8, a niestarsi
wieku swojego jak lat 1x skończonych,
i ną tymże funduszu:zostąwać, gdy tego
zechcą, dolat 18, mając całe prawo i
w. czasie: sakacyyńym: być utrzymy-
wanymi na koszcie funduszowey susten-

| 520

wey lub też ćywilney, podług zdol-
mości Ii sposobności każdego. |

gqte, Ponieważ z każdoroczney po
12,000 zł. pol. opłaty, na .utrzymywa-
nie ośmiu ubogich mmłódzianów .stanu
szlacheckiego, wypada na każdego po
zł. poł. 1500, zostawuję wileńskiemu im
peratorskieinu uniwersytetowi, wieczną
nad tymże iunduszem opiekę, zarzą-
dzenie i exekucyą ekonomiczną wspo-
„mnionego dochodu, czyli toosobno czy=
|lr go też z innym jakowym funduszem
|podobnym ninieyszy łącząc, jeżeli ja-
'kowy inny już. jest obimyślony lud po-
stanowiony będzie, w równey i po-
dobney tego proporcyi, tym zaś aktem
funduszowym dla wyż wspomnionych

ośimu uczniów przeznaczag! mieszkanie,
opał, światło, stół, posługę, dozor nad

rodziców tegoż stanu, którym brako-| nimi, opatrywanie w chorobach, i dal-
sze dla: nauk nieodbite potrzeby, jako
też i odzienie„ ile go tenże dochód do-
starczyć pozwoli « przynaymniey dla
biednieyszych. i niemogących mieć do-
starczenia czyli to od rodziców , czyli
od krewnych,bądź. dla odlegości miey-
sca bądź dla niedostatku. Podobnież
żądalbym;, ażeby w czasie tańszymprzez
ekonomikę część jaka summy na fun-

gła, z któreyby mały mógł się uformo-
wać kapitalikzczasem , końcem, by po

czonego funduszu, gdy oddalać się bę-
dą,. czyli to do służby krajowey , czyli tacyi. Gdy zaś wychodzić już z: edu-

kacyi po skończonych latach będą, u-
miwersytet daim zaświadczenia 6 ich
konduicie,. postępkach,.
w'naukach,.

wey bądź do służby krajowey woysko=

na drogę, równie, byten zapas mógł
jakie: odnieśli| służyć na nieprzewidziane a potrze=

zaleci ich władzy: rządc= bne dla tego funduszu wydatki.
10te, Nie wALPS; że wileńskiim=

dusz ptzeznaczoney odkładaną być moe.

skończoney edukacyf wychodzący z rze-

do:domów rodzicielskich, czyli też. do -
krewnych: swoich,. mogli być opatrze-
ni w przyzwoitą: odzież i pieniędzmi
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peratorski uniwersytet funduszem prze-
ze mnie przeznaczonym z nayskrupu-
latnieyszą sprawiedliwością i słuszno-
ścią rozrządzi, i do exekucyi przypro-
wadzi, jako też wszystkie przeze mnie
wiożone warunki, jak nayściśley docho-
wa , żadney przeto ani sobie, ani nay-
poźnieyszym sukcessorom 1 dziedzicom
miasteczka i fundumdworu Jezior, nie

zostawuję mocy mieszania się i badania,
takwewnętrznego jakoiekonomiczne-
go tymże funduszem rozrządzenia, lecz
samey jedynie krajowey edukacyyney
zwierzchności opiekę tak funduszu, ja-
koteż iedukacyą tey ubogiey młodzie-
-ży nazawsze oddaję i polecam. Kto:
ryto takowy funduszowy wieczysty 1
dobrowolny wóy zapis, w żaden spo-
sób ani przeze mnie ani przez nikogo
z sukcessorów i następców moich w ni-
czćm nigdy naruszonym lub cofnionym
być niemogący, dla wieczney jego trwa-
łości i skutku, podpisem mey ręki
własney i przyłożeniem herbowey mey
pieczęci stwierdzam. Pisan w St. Pe-
tersburgu czerwca a dnia roku 1408.
Michał Marcina syn W.AE) EMI
podstoli koronny.

'Takowy fundusz potwierdzonym
został przez naywyższy' J. J. Mości u-
kaz dany rządzącemu senatowi d. 20
czerwca 1808 roku, a dokument au-
tentyczny zapisu, w skutek tegoż uka-
zu, ma w zachowaniu uni wersytet wi-
a.
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PRZYKŁADY DOBROCZYNNE mw POWIECIE SŁU-

CKIM GUBERNII MINSKLEY. Ciąg Sci. Ob.

Dziejów rok I, str. 577 , tudzież ro-

ku teraźn. wyżey str. 14.

BORYCZEWSKIEGO I NIEKTORŁ DAMY.

Wynalazek nieśmiertelney dostoy-
nego pamiątki doktora Jennera, i wy-
aa z niego zbawienne dla ludzkiego -

plemienia skutki , że powinny byćtre-
ścią niepoślednią dziejów dpbroczynno-
ści, tó żadnemu powątpiw aniu nies
ga. Ubolewam, że dosskonalego opis

miocie,
sławy jego, środków ocalenia tylu ty-
sięcy dziatek od śmierci, wytępiającey
je przez ospę, i sposobów do nowych
coraz postępów w tym chwalebnymza-
wodzie: zostaje ta chlubna praca ob-
darzonym znajomością sztuki lekarskiey,
którzy. wezmą niechybnie ten miły i
użyteczny dla ludzkości obowiązek, :
ułożą doskonały wyjątek z pism dotąd
wyszłych o wakcynie, dla pomiescze-
nia w rzędzie dobroczynnych umieję-
tności. Czytelnicy nasi przebiegając

dzą się o postępie i użyciu tak miło:
siernego dla następnych pokoleń odkry-
cia, i ze źródła wiadomości dobroczyn-
nych czerpając naukę ochrony od nie-
bezpieczeństwa straty życia w samym

biedz na Tatuisk tylu istotom, z pa-
 sczęki śmierci wyrywając Je» przez 0-
siągnioną tym sposobem znajomość nie-
ocenionego wynalazku. Dzięki Opa- trzności! która coraz nowych używa
,grodków ku dobru cierpiącey ludzko-
ści. Dzieje te nasze mające zą cel

l. UPOWSZECHNIANIE WAKCYNY, PRZEZ X..

niezdolny jestem uczynić w tym p 2
_dla uwiecznienia niezgasłey -

tę właściwą dziejów materyą, dowie-

jego początku, łacno będą mogli przy

4
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wsparcie niesczęśliwych przez wydosko-
nalenie sposobów ku umnieyszeniu bićd
człowieka , właśnie są mieyscem (jakćm
rzekł) gdzie powinien być wystawiony,
w pełnćm świetle swey zbawiemney ra-
dy, ów dobroczyńca ludzi Jenner. S$miem

. czekać uisczenia tey chęci dla pożytku
mnogich czytelników naszych; ja zaś
mając donieść , co się w ninieyszey po-

rze, w stronach pobytu mego przedsie-
bierze, dla upowszechnienia krowiey o-
spy, a to przez osoby nie zyskiem, lecz
samćm miłosierdziem powodowane, do
opisania poświęcenia się ich przystępuję.

Jest niedaleko Słucka niewielka wie$
teraz, a przedtćm było miasto, whisto-
ryi narodowey nieraz wspominane,
Hresk nazywająca się, gdzie od lat kil-
kunastu zostawszy parochem greko - ros-
syyskiego wyznania X. Jan Boryczew-
ski, przy posługach powołaniu swemu
przyzwoitych, przykładnie odbywanych,
zająć się wakcynowaniem ospy dziatkom
swojey owczarni postanowił; jakoż bę-
dąc usposobionym przez potrzebną ku
temu naukę, starał się naprzód poko-
nać uprzedzenia nieoświecoriego ludu
względem tey rzeczy, przez różne ro-
stropne uwagi, toż całą swą parafiją tak
sczęśliwie do przyjęcia posługi swey
skłonił, iż nie znalazło się ani jedno dzie- |
«le w jego trzodzie, któreby nie doznało
dobrodzicystwa tak błogosławionych pa-
sterza swojego starań; owszem oswojo-
ne pospólstwo z tym wynalazkiem; i
widząc zbawienne skutki jego, nie już|
za namową i usiłowaniem dobrego ka-
płana skłaniało się do przyjęcia jego|
ofiary, lecz doświadczeniem wyuczone,
biegło ze wszech stron jako do swego
dobroczyńcy, niosąc swe dziatki, aby je |
od gotowey na wydarcie z ich łona
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śmierci, wybawić raczył. Gdy już licz-
ba zaszczepionych przechodziła pięć
tysięcydzieci, a nie tyłko jego owczar-
nie lecz i przyległe okolice zostały ob-
darzone tą dobroczynną usługą, posu-
nąć musiał daley swą gorliwość, udzie-

lając się odlegleyszym stronom, i wy-
biegając albo sam osobiście, albo uży-
wając pomócy swego przyjaciela i kre-
wnego P. Michałowskiego, ekonoma tro--
jeckiego klasztoru, dla dopełnienia tey
wspaniałey posługi. |

[Takie poświęcenie się bez żadney
zapłaty czynione ubogiemu ludowi od
tego zacnego męża, ż bardzo ograni-
czonego funduszu żyjącego, godne jest
nie tylko tey nagrody, którą on za
przedstawieniem swey źwierzchności,
uwiadomioney © tym jego dobroczyn-
nym postępku otrzymął, przez udziele-
nie za Naywyższym rozkazem honoro--
wey skufii (*) ale i publicznego uwiel-
bienia jego. cnoty, która go nad wielu
spółkapłanów w obliczu całey wznosi
powszechności, i o którey niegodzi się,
|zamilczeć w tych dziejach. | :

Przy oznaymienża zaś o tak wspa-
niałym czynie pasterza chrześcijańskie-
go, należy wspomnieć i o innych po-

 

użyIP >

(*) W greckim kościele jest zwyczay, iż za-
służonym kaplanom swieckim daje się w na-
grodę i dla dystynkcyi szczegulnieyszey,
dwojaka ozdoba, która na głowie nosić się.
zwykła, nawet podczas kościelnych obrzę-
dów nie tylko w codziennóćm użyciu. Wyż-
sza z mch zowie się Kamiławka: jest to, :
wysoka okrągła czapka nakształt tych, ja-
kich mnisi grecey używają, pokryta fioleto=
wym axamitem; drugą nazwaną Skufia,

+ ;jest paz: (u nas piuska) taka, jak rzym-
scy kapłani używają, podobnież z fiolotowe=
go axanmtu zrobiona. W Rossyi nie ina-
czey się ta nagroda udziela, jak tylko za
Naywyższym rozkazem.
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 „dobnych postępkach w tysaże miłosier* -do pomieszczenia niejednego jjuż artyku-

nym przedmiocie, oraz o wielu. krokach.

do tegoż zamiaru dążących. Oto, P,
Oraczewska:sędzina Gr. i P. Suszczewi--
czowa pisarzowa ziem. powiatu sluc-.

kiego, nie tylo własnym swymi podda-j-
BÓYDY drukowano w tem peryodycz-
nerx pismie wiadomości, jakie

nyim; i dóbr posiadanych, łaskawie u
dzielają swych trudow w ;zasczepianiu
ospy ich. dziatkom, lecz: każdema do
siebie PEPSI się mie odmówiły
tey przykladney posłiagi, która. im je-
dnając wieczne błogosławieństwo od ty +
siąca dziatek, ich Foduieżniipoźney po-
tomanóści, sprawiedliwijie zasłużone sza-

 fankiem tak. użyteczaego ich miłosier-
-dzią bez osobistych widoków; skłania

każdego dobrze myśląqggo do oddania
im powiunego wdzięczności hołdu, mnie
zaś wzbudziła dopodania imion ichpa-
miątee, dobroczyńcom plemienia ludz-

Do tego potrzeba jes-
cze. przydać, iż między wielą osobami
w tych stronach zawiązaiy się pewne|
układy, aby za pośrednictwem leka-|
rzów nauczyć wakcynowania niewiasty
-zę wsi wybrane, któreby potem po do-,
mach zaymowały ssię szczepieniem ospy:
tym wszystkim rolniczym dziatkom,
które będą wskazane od dworów. ln-
ni obywatóle tego znakomitego powia-
tu, sprowadzają do siebie lekarzów, i

wynagrodziwszy ich prace, każą szcze-
pienie to w dobrach swych uskutecz-
niać; drudzy, albo mają już umiejętnych.
do tego swych służących,
nych utrzymująmedyków; słowem,
Słucki powiat w tym rodzaju,równie
jak we wszelkim dobroczynności stopniu

. celując, słodką mi udziela sposobność,

iż będąc uczęstnikiemw układaniu dzie-
jów dobroczynności, jak niemiałem dotąd

|- niedostatku przedmiotów miłosiernych |

-

albo rocz- i 

łu,tak nie zabraknie. mi i hadal dla ogła-

szania, podobnych ninieyszemu przy kła-
dów, które stać się mogą pochepemna-
śladowaniaw zawodzie dobra ludzkości.

Nie byłoby bez oczywistego pożytku,

zorkkzóno guberskim komitetom, usta-
nowionym do obeyrzenia i wyracho-
wania, jaki się czyni postęp w kraju,
w tym zbawiennym wynalazku, co się-
łacno osiągnie za pośrednictwem kor-
respondencyi komitetu naszego; z tu-
teyszych strona o szczegulny ch w tym
zamiarze zdarzeniach nie ubliżę dono-
sić, abym coraz nowę wizerunki w do--

broczynnym powiecie zrodzone, wy-

stawiał ku pamiątce wzrostu cnot jego
miłosiernych.
że Słucka

dnia i marca1821, :
> ECO j s ZANTZBC

v

IL. FUNDUSZE POBOŹŻNEI DOBROCZYNNE 8.
z ka DOKTORA PŁOCINSKIEGO.

Wprzeszłym miesiącu utraciły 'na-

sze okolice znakomitego czynami miło-
sierdzia męża, - w ols doktora PzŁo-

CINSKIEGO.
wydatków na lekarstwa dłatych  bie-

dnych chorych, którym na ratunekśpie-
szyć nigdy niesodmawiał, i oprócz nay-
czulszego starania, Z jakićm usiłował

dawać im radę t wspierać niedostatek, :

dołączający się tu testament okazuje,

jak żywym on pałał miłości bliźniego

ogniem są jak chrześcijańskie obowiązki

wspojnagania ubogichwysoce cenił. Po--

wiat nasz tracąc tak zacnego obywate-

la, tę tylko ochłodę w swym żalu wpo-

żne czuć będziewięki, którą on zosta-

naa, czyniąc użyteczny i.i wspaniały fun-

mieć

X. Stanisław Ursym

Prócz osobistych trudów i.
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dusz służący szczegulniey dla parafii

kleckiey.
Słuck

d. 24 marca 1821.
„X. Stanisław Ursyn

s Zantyr.

Wyjątek z rzeczonego testamentu.

Józef Karol PŁocinski, kollegijalny

assessor, nauk wyzwolonych, medycyny

i filozofii doktor, członek towarzystwa

medycznego w Wilnie, będąc od wielu

lat zdrowia słabego, nie mogąc być pe-

wnym żadnego niebezpieczeństwa i nie-

spodziewanego przypadku, nie odkłada-

jąc zrobienia testamentowey dyspozycyi
po moment postradania życia mojego,
to jest śmierci, na przypadek który,

chcąc mieć to pismo niewzruszonćm,
jak gdyby było zeznanćm, i przy świad-

kach własną ręką one pisząc, następne

czynię rozporządzenie majątku jaki po-

siadam z naywyższey Opatrzności łaski

a zzebrania własnćm mem staraniem.

I tak, ruchomość mą wszelką, garde-

robę, pojazdy, konie, bydło, miedź bro-

warną i kuchenną, sróbro, zegarki,
wszelkie naczynia gospodarskie, kre-

scencye folwarku, po moment otworze-

nia tego pisma, słowem: wszystko do
dożywotniego i dobrowolnego rozrzą-
dzenia, bez zdania komukolwiek bądź

w przyszłośei rachunku, nayukochań-

szey żonie mojey zapisuję i oddaję, wkła-
dając warunek nad siestrzenicami mo-

jemi opieki: a po naydłuższćm swojćm
życiu, co mojey familii odda lab zapi-
sze, tćm kontentować się powinni bę-

dą; oraz pod dożywocie teyże mojey
Żonie w nagrodę miłego pożycia nasze-

go i czułego starania około 5. p mat-

ki mojey, zapisuję i oddaję kapitalne|

summy. (Tusię wyliczają summy wo-

Jzieje Dobrocz kwiecień. rok 1821.
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gule czer. zł. 2240 zapisane żonie pod
dożywocie a niektóre nazawsze. Potóćm
czyni się rozporządzenie dlafamilii summ
wyliczonych w ogule czer. zł. 2505, ru-

bli srebrem 1650 i złotych 1546: ostat-
nie na sług się rozdzielają. Daley na-
stępują fundusze:) Szpitalowi jeneral-
nemu wileńskiemu, którego przez sie-
dem lat byłem mieyscowym doktorem,
i dobroczynności wileńskiey czer. zł.
trzysta należnych od W. Tadeusza Je-
zierskiego, komornika lidzkiego, 6 któ:

rą należność prowadzi się sprawa w
ziemstwie mińskićm (oblig autentyczny
znayduje się u W. Tomasza Lisowskie-
go adwokata mińskiego) na wieczny fun-
dusz zapisuję Dla JXX. Ber-
nardynów nieświezkich kartę W. Mi-

kołaja Worotyńca, sędziego graniczne-
go powiatu słuckiego naczer. zł. dwa-

dzieścia pięć, i gotowemi zaliczyć z po-
zostałych , takoż czer. zł. dwadzieścia
pięć: które na wieczny fundusz uloko-
waj, a za to wkładam obowiązek co

trzy miesiące jednę mszą żałobną od-
prawiać. Przez czas mojego życia wi-
dząc, jak jest wielki niedostatek dobrych
cyrulikówi kobićt sztukę babienia zna-
jących, przez co biedna klassa miesz:
kańców wieyskich cierpi nie odbierając
dostateczney pomocy, summę kapital-

ną należącą mnie za obligiem od JO.

Xiążęcia Ludwika Radziwiłła, ordynata

kleckiego w srebrney rublowey mone-
cie złotych cztery tysiące osiemset dwa-

dzieścia osiem i groszy dziesięć; i dru-

gą summę za obligiem należną od W.

Gaspra Iwaszkiewicza, kapitana woysk

polskich, czer. zł. pięćset dziewiędzie-
siąt, i za przypiskiem na tymże obligu

czer. zł. dwadzieścia trzy: w ogule wyno-

si złotem czer. zł. 615 i w rublowey mo-
ź |

s
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- necie złotych 4,828 groszy 10, oddaję
pod dozor i rozrządzenie JVY.. mar-
szałka: powiatu słuckiego i wileńskiego
imperatorskiego uniwersytetu, aby te
pieniądze ulokowane zostały na pew-
nym prawnym: procencie, z którego
mają się utrzymywać jedna kobićta na
nauce sztuki babienia i jeden. uczeń
sztuki cyruliekiey, wybrani z powiatu
słuckiego naypierwiey: z parafii klec-
kiey, którzy po kilku leciech: nauki,

opatrzeni po examinach w należyte
świadectwa, powracać mają do domów,
a inni na ich mieysce wybrani i wy-
słani być powinni. (Zu mieści testator
wywod interesu: z. JO: Miążęciem: ordy-
natem i sposob. wytrzymania folwarkw
Kurlandya za swą należność. JW osta-
tku kończy: testament jak następuje.)
Jakowe „rozporządzenie nie wprzód sku-
tek weźmie, aż. po ustałem mojem' ży-
ciu. Jia exekutorów i opiekunów tey
mojey dyspozycyk upraszam WJPana
"Tomasza Suszczewicza: pisarza ziem-
„skiego powiatu słuckiego, WJPana Be-
nedykta Bołtucia byłego pisarzu ziem-
skiego powiatu słuckiego, 1 W. Zala
medycyny i chirurgii doktora. Jako-
we rozporządzenie własnoręcznie: pod:
pisuję. Dan w Kurlandyi, roku: pań-
skiego 1820: augusta 18 dnia. Podpis:
Józef Karol PŁOCINSKI. |

(Po śmierci testatora testament ten'|

wpisany do aktów ziemskich powiatw
słuckiego pod dniem 7 marca 1821 roku.)
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SZKOŁA PARAFIJALNAWELEŚNICKA..

W powiecie pińskim znayduje się: 
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„śnicka,. chociażjjeszcze nie doszła do tego
|stopnia, do jakiego ją fundator Pan Jó-
zej Twardowski radca dworu Jego Im-
„peratorskiey Mości proypiowadzić za-
mierzył, jednak gdy i przez dotychcza-
sowe nawet odznacza. się już rozpo-
rządzenia; przeto sądzę, że wiadomość
o jey początku, postępieśk stanie tera-
znieyszym, znaydzie mieysce w piśmie,
które: jest zbiorem: rzeczy o wszelkich
dobroczynną: ręką wzniesionych zakła-
'dach..

Majętność: Weleśnica leży w guber-
nii mińskiey powiecie pińskim, o mil
trzy na północny zachod od Pińska, nad
rzeką Jasiołdą, w: tćóm właśnie mieyscu, .
gdzie do niey wpada: kanał Port Ogiń-
ski nazwany, łączący rzekę tę ze Szcza-
rą; składa się: ze trzech wsi Merczyce,
Ieleśnica i Rudka; odległych narównie
prawie od środkowey na wierst półtory;
jest w nich dymow włościańskich g1, a
rzemieślniczych: oraz.ogroduiczych 8, lu-

dność: ogulna: wynosi: obojey płci, podług.
rewizyi ostatniey r.1816, dusz 595, mię-
dzy temi dzieci 227,t.j. chłopcow 126-i
dziewcząt 101. Mieszkańcy tych wsi
są wszyscy rolnicy . i religii unickiey.
Utrzymuje się: kapelan dla posługi du-
chowney. Inney religii mieszkańcow nie
masz, a: żydzi dano p dziedzica
oddaleni..

Otworzona ta szkoła d. 1. paździer-
nika roku 381g. Nauczyciel do niey za”
lecony był od szkoły powiatowey przez
AX. Pijarów utrzymywaney w Lubie-
szowie, Pan Konstanty Podgórski, któ-
ry sześć klas w teyże szkole: chwalebnie
ukończył. Na początku było uczniów

'©d niejakiego czasu szkół trzy parafijal-|22, wieku od lat 8 do:12, wybranych
nych, tojest: Horodyska,O0sowskai Stoliń-, z włości weleśnickiey, którzy więcey

ska, W r. 181g założona czwarta Wele-lod innych okazywali ochoty, i należeli



551 -

do rodziców, mających mniey przeciw-'
nych względem nauk uprzedzeń.

Pierwsze urządzenie przez fundato-
ra wydane, zalecało, w niedostatku po- |1
trzebnych do uczenia sposobem wzaje-
mnym przygotowań, uczyć:czytać z ele-
mentarzy wileńskich, pod tytułem: /Va-
uka czytania po polsku, w Wilnie roku
18083 Katechizmu z nauki chrześcijań-.
skiey Bellarmina w Wilnie roku 1809;
Nauki obyczajowey z elementarzydla
szkół parafiialnych. IV Wilniea808. Do
pisania używano w pierwszych dwóch
ławkach piasku, w trzeciey czyli ostat-
niey papieru, oraz wzorów Miżutowicza.

Dla postępujących dano xięgę: _/Vauka
czytania i pisaniadla szkół Xięstua war-|

Tychszawskiego. w Warszawie, 1611.
wszystkich dzieł sprowadzono dostatecz-
ną liczbę exemplarzy, ii w nie, bezpłatnie
opatrzono uczniów. Przy tym fundator
w osobnćm zaleceniu naymocniey za-
strzegł, ażeby żadney kary cielesney, ani
grubszego nawet łajania nie używano,i
aby za karę niepilności usuwanie tylko
od lekcyi, a za ciągłą niepilność pogro-
żenie 1 wreszcie oddalenie zeszkoły, by-

ło rozciągane. Co teź w końcu pożądany
skutek sprawiło.
mniey dbały na tak lekkie kary; usu-
nienie na moment ze szkoły uważały
za fraszkę, lecz gdy to postrzegły być
karąi gdy za popadnienie pod nią obró-
ciły na siebie śmiech i wymówki ró-
wienuników, poczęły karę usunięcia od
lekcyi coraz mocniey cenić, tak, iż pła-
czem żal sWwóy za popadnienie pod nią
nieraz okazywały, i nie narażały się
potćóm na zupełne od szkoły usunienie. |

Dla lepszego wyobrażenia wprowa-
dzonego porządku kładzie się tu pier-
wiastkowy fundatora przepis,

Dzieci z peczątku.
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„ Urządzenie tymczasowe szkoły parafiijal-
ney weleśnickiey na rok. 1819.

„ Uczniowie mają przychodzić codzień
z rana o godzinie dziewiątey. -

2. Przyszedłszy, jeden z uczniów z ko-

lei, niewyłączając nikogo, mazamieść

szkołęi skrzydłem ;pozmiatać StARĘA
sprzęty.

5. Po czćm, stanąwszy wszyscy w po"
rządku mają uklęknąć,ii jeden z u-

czniów z kolei głośno zmówi Qycze

nasz, Zdrowaś Marya, „Wierzę w Bo--

„ga, i Dziesięcioro Bożego przykazania,

a za nim wszystkie dzieci.

4. Nadto, nauczyciel przeczyta krótką

jakąmodlitwę, «a za nim uczniowie

powtarzać będą.
„5. "Co do nauk, taki ma być zachowany

rozkład:
Od g: do 11% czytanie i pisanie, a dla.

starszych zgłoskowaniei czytanie po-
wierzchu, to jest, godzinę na czyta”

nie i pisanie liter, a pół godziny na
zgłoskowanie: i czytanie powierzchu.

Od 11% do 12 nauka obyczajowa zele-
mentarza dla szkół parafijalnych.

Od 12 do 1szey czas wolny od nauki.
Od aszey do Ściey powtórzonie czytańia.

i pisania.
Od 2giey do Sciey nauka chrześcijań-

ska.
Od 5do 5% czytanie rozdziału Pisma

świętego. .

Od 5ż do — śpiewanie pieśni nabo*
siad

6. Po czćóm nauczyciel przeczyta gło-

śno krótką modlitwę, a uczeń jeden

z kolei zmówi Oycze nasz, Zdrowaś

marya, Wierzę w Boga i Dziesięcioro

przykazań, inni za pim, klęcząc po-

wtarzać będą.
3 2"
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7. Nakoniec jeden z uczniówułoży w po-
rządku szkolne sprzęty, zamiecie szko-
łę,iwszyscy się rozeydą.

8. Nauczyciel ma dogłądać aby wszy-
stkie dzieci przychodziły do szkoły
umryte, a jeśliby jaki nieumyty przy-
szedł, każe jemu przed lekcyą umyć
się. |

9. Nauczyciel będzie zapisywać codzień
erratę, oraz spóźniających się uczniów,
z wyrażeniem wiele się spóźnili i dla
jakiey przyczyny; w tym celu, będzie
utrzymywał dyaryusz, gdzie zapisze
wiele codzień przeszedł z każdey na-
uki, kto się spóźnił, kto był nader
pilnym a kto leniwym lub opuszcza-
jącym się, i przeczyta uczniom jak
zostali zapisani. Z tego układać bę-
dzie miesięczne do mnie raporta, o
stanie szkoły i postępie uczniów.

10. Uczniowie w szkołe podług postępu
swego szykowani być mają i przy
każdey ławce będzie starszy uczeń,
co doglądać ma całey ławki. W koń-
cu tygodnia będzie popis, po którym
odmiana mieysc nastąpić może.
Takowy przepis ma być przybity

"na widnóm w szkole mieyscu. Dan
w Weleśnicy d. 14 października 1819
x. podpisano:]/ózef Twardowski. ”

TaK postępowała nauka aż do d. 23
kwietnia 1820 r., to jest do 5. Jerzego,
w którym terminie zwyczaynie rozpo-
czynają się prace rolne;azatćm pierw-
sze półrocze zimowe zamknięte zostało
popisem, na którym obecnie fundator
z gośómi, celującym uczniom rozdał
w nagrodę różne xięgi. I itak wzięli: Mi-
chałko Tychończuk, dzieło pod tytułem P.
Maciey z Jędrychowa; DymitrŻuk, Ełe-
mentarz dla szkół parafijalnych; Jakób
Czeszuk, Katechizm Bellarmina,  
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Po tym dniu rozpoczęło się w szko-
le półrocze letnie, w którćm lekcye
tylko dawane były w niedziele i świę-
ta, aby nie odrywać dzieci od pomocy

rodzicom w zatrudnieniach gospodar-
skich, a razem, aby im przypomnieć
pierwsze początki dawaney w zimie
nauki. Prócz tego, tymże dzieciom da-
no dla domowego użycia, elementarze i
iinne małe xiążki do czytania, stosowne
do ich pojęcia. Fo sprawiło pożądany
skutek; albowiem widziano dzieci nie
tylko pod czas wypoczynku na polu
czytające dane sobie xiążeczki, ale nie-
które nawet młódsze swe rodzeństwo
uczyć początkow czytąnia poczęły, i
przeto usposobiły większą liczbę ucz-
niów dla szkoły. "Takimi: byli w szcze-
gólności uczniowie: Jakim Wodczyc ż
Pawelek Mikiciuk.
W ogulności postrzedz się dała we

wszystkich dzieciach wielka do nauki
ochota, i znaczne korzyści ce do po-
stawy nawet ichzewnętrzney.  Ucznio-
wie szkoły tłómaczą się w życiu poto=
cznćm jaśniey, są ochędożnieysi, posłu-
sznieysi i do wszelkiey, ich wiekowi przy-
zwoitey roboty, ochotnieysi od innych
dzieci. Rzadko kiedy na lekcye chybia-
ją, i widziano ich czasami nie uważają-
cych na mrozy ani na zawieje, przycho-
dzących ochoczo do szkoły, mimo odle-
głość więcey wiersty. Jest zatóm nay-
pewnieysza nadzieja, że nietylko nau-
ka nie zaszkodzi dożycią ich rolniczego,
ale nawet lepszych, cnotliwszych, po-

słusznieyszych i zdatnieyszych utworzy.
W ciągu półrocza letniego przybył,

|dla odwiedzenia tey szkoły, pomocnik
dyrektora szkoł gubernii mińskiey ma*-
gister filozofii P. Brodowski. Ażebyo-
kazać przed nim postęp uczniów, £e=
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brano ich od prac gospodarskich, i sta-

wiono naexamen d. 50 maja. Jak był
z tego examinu kontent, świadczy zasz-
czytny dla nauczyciela i szkoły akt wi-
zyty w protokóle osobnym, przy szkole
będącym zapisany. Celującym uczniom

dla zachęcenia do dalszey nauki rozdał

obrazki. Femi obdarzeni zostali: Julian
Koreywa, Michał i Józef Tychończukowie

eraz Paweł Mikiciuk.
Po ukończonych pracach rolnych,

w letniey porze d. 1 października 1820,
otworzona znowu była szkoła na pół-

rocze zimowe. Lecz juź wszelkie przy-

gotowanie wcześnie zrobiono do wpro-

wadzenia metody wzajemnego uczenia.
Sprowadzono z Wilna tablice należycie
podklejone z osobnemi tabhczkami do
dyktowania dla monitorów.  Sprowa-
dzono także 50 tablic kamiennych z ta-
kiemiż laseczkami do pisania, a dla nie-
dostatku między wileńskiemi tablic dla

„ dalszych klass, sprowadzono z Warsza-
wy litografowane przy głównym szta-
bie. Gdy zaś przeznaczony dom przez
fundatora w 181g r. w miesiącu gru-
dniu spłonął ogniem, przeto w odstą-
pionych pokojach we własnćm jegomie-
szkaniu, ze względu na szczupłość miey-
sca, tymczasowie urządzone zostały 4
ławki mogące mieścić 40 uczniów. Ze-
brano ochoczych 32, z którymi ropoczę-
to uczenie. Między tymi uczniami znay-
duje się szlachty 6, z których trzech
mieyscowych a 3 przybyłych z ustronia;
mieszczanin jeden z miasta powiato-
wego Pińska, 25 włościanskich dzieci.
Szlachta i mieszczanin, nająwszy na wsi
dla siebie stół i mieszkanie, w szkole
bezpłatnie biorą naukę. j

Wszystkich uczniów , zktórych no-
woprzybyłych 15, przeszłorocznych 19,  
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rozdzielono po uprzednim examinie na
4 ławki: w pierwszych dwóch będący
mieli za monitorów wybranych z u-
czniów przeszłorocznych, w trzeciey
umieszczono przeszłorocznych, a z tych
ostatnich wybrawszy celujących ufor=
mowano z nich czwartą ławkę. A tak
mieści się uczniów w ławce pierwszey
g, w drugiey 8, w trzeciey 7, w czwar-
tey 8, co czyni ogułem 52. Nauczy-
ciel obowiązek monitora jeneralnego
przyjął na siebie. Z początku obie
pierwsze ławki szły razem i pisały na
piasku, ale wkrótce z celujących ufor-
mowano ławkę drugą do zgłoskowania,
a w pierwszey zostawiono opóźniają-
cych się w czytaniu i pisaniu liter.
Trzeciey ławce dano tablice kamienne
i zalecono pisać ztablicy na klassy IV,
V,i VI; w czwartey piszą na papierze
z tablic na klassę VIIi VIII, i z xiążek
oraz z rękopism. 'Takowy rozkład miał
mieysce z początku otwarcia szkoły,
lecz teraz za wydoskonaleniem się w
czytaniu i pisaniu liter pierwszey ław-
ki, dano i jey tabliczki kamienne na
których zgłoskują,-a zatóćm już nie by-
ło początkowych.

Porządek i rozkład czasu, zachowu-
ią się podług wyż rzeczonego urządze-
nia fundatora, które stosowne jest do
pospalitega życia wieśniaków. " Zwy-
czaynie bowiem zjadłszy oni o godzinie
8mey ranney śniadanie, jedzą dopiero
raz drugi o 4tey z południa, a prze-
toż uczniowie będąc w szkole od gtey
do 4tey bez jedzenia, nic przeciwne=
go przywyknieniu nie doświadczają. Ila
lepszegó pilnowania rozdziału czasu, tak
istotnie w szkołach wzajemnego ucze-
nia potrzebnego, jest przez fundato-
ra dany zegar ścienny bijący , który słu
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żynauczycielowi do kierowania dzien-
nym pracy szkolney rozkładem.

Co się tycze karności, przepis nie
używania kar:cielesnych dany w pier-
wszym zawiązku szkoły, wtedy, gdy je-
scze dawnym sposobem szła nauka, zo-
stał potwierdzony po wprowadzeniu
sposobu wzajemnego uczenia. W miey-
scu kar, użytym został systemat nagrod.
Dla zachęcenia uczniów, zapisują się
krzyżykiem ci, «co na obu lekcyach
przed i po południowey byli. Kto bez
opusczenia, 10 razy «ciągłe. taki krzy-
zyk otrzymał ten po.10 dniach dostaje
bilet, który im potóćm:regularnie przez

| natczycida na grosz się zamienia. Nie
obecny na którey lekcyi, jeśli nie da

przyczyny słuszney , traci prawo do bi-
letu, a zatćm do grosza, i liczbakrzy-'
zyków od ostatniego opusczenia liczy
się z początku. Prócz tego celującym
na każdey lekcyi, wydają się bilety na-
grodowe , mające także wartość 1otey.
części grosza, i poźniey na pieniądze
przez nauczyciela nayregularniey są
wymieniane z funduszu, o którym ni-
żey będzie mowa. "Iym sposobem ma-
ją uczniowie nagrodę do pilności i ce-
lowania przywiązaną.
w całości byćpowinny , i kto z ucz-
niów co zepsuje, wartość musi zapła-

cić, albo się mu potrąca przy obra-
chunku biletów.

Na dopilnowanie porządku w szko-
le wyznaczony jest z uczniów dozorca,
który z dwóma z kolei uczniami obo-
wiązany po każdćm po południowćm
posiedzeniu, szkołę przewietrzyć, wy-

„mieść ławki, tablice i sprzęty ułożyć
i wypylić, a potóm szkołę zamknąć i
klucz nauczycielowi oddać. Podczas
lekcyi codzień z kolei wyznacza się u-

ę

darmo czasu ,

od początku jey exystencyi;

czyciela ;

Rzeczy szkolne
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czeń jeden za! odźwiernego, którego
obowiązkiem przy drzwiach szkoły za-
wsze zamkniętych siedzieć , nie wpu-
sczać ani wypusczać nikogo bez po-
zwolenia nauczyciela.| Temu daje się
xiążka jaka do czytania, aby nie tracił

i on zwraca podczas lek=

cyi sczegulnieyszą na siebie nauczycie-
la baczność.

Xięgi administracyyne i porządko-
we następne się utrzymują:  1sza, Pro-
tokół wizyt jeneralnych; 2ga, Xięga
uczniów przychodzących i odchodzą-
cych, czyli inwentarz uczniów szkoły

5cia, Xie-

ga promocyy do ławek wyższych ; śta,
Xięga gdziesię codzieńnie zapisuje nau-
ka każdey ławce przez , nauczyciela
w ciągu lekcyi dawana; 5ta, Xięga
przychodu i rozchodu pieniędzy, oraz
obrąchunku biletów nagrodowych i kar;
6ta, Historya szkoły; ma, XŃięga
pism wychodzących i raportów od nau--

6ma, Xięga ofiar, w któ-
rey się zapisują i odwiedzające szkołę
osoby ; gta, Inwentarz biblioteki, sprzę-
tówi archiwum szkolnego. Te xiążki
łatwo okazać mogą stan i dążenie szko-
ły, tak przed samym fundatorem , ja-

ko teź i = sroka eduka-

cyyną:
"(Co 'do xięgi pod N. 5, to w obja-

Śnieniu położyć należy, że fundator

nim obmyśli stały na utrzymanie szko-

ły fundusz, tymczasćm na rok wyzna-

cza, podług własney woli, summę, któ-
rą do rąk nauczyciela, równemi cztćr-

ma ratami przy upłynionym każdym

kwartale składa, wskazując oraz cel,

na który obróconą być powinna, i 0-

bowiązując nauczyciela do wiernego

zapisywania expensów. "Tym sposobem



389

na rok 1821 wyznaczył r. sr. go, z któ-

rych użyżo r. sr. 58 na opłacenie pism
peryodycznych dla szkoły, jakoto: Ku-
ryera Litewskiego, Dziennika Wileńskie-
go, lzydy Polskiey, i Dziejów LDobro-
czynności:
nauczyciela, prócz stołu, mieszkapia,
posługi i innych wygod, r-sr. 50, na po-
mnożenie biblioteki. szkolney: r: sr. 7,
na bilety nagrodowe dla. uczniów r. sr.
6, na xiążki nagrodowe i nadzwyczay-|.

Pisma peryody:|ne expensa r. sr. Q:

czne już są z góry opłacone, a pozo-
stała od ogulney na r. 1821 wyznaczo-

ney summy- ilość r. sr. 52, co kwartał
zdołu w ilości r. sr. 15 do rąk nauczy-
ciela dochodzić: będzie,. ten zaś rachu-
nek ścisły i sczegułowy w xiążce pod
N. 5 zapisać obowiązany:

Pierwsza to będzie może w okręgu|
uniwersy tetu. imperatorskiego wileń-
skiego szkoła parafijalna, utrzymująca| -

Przykład ten wart|:

Niektóre bowiem z pism|.
_ pisma peryodyczne..
naśladowania..
peryodycznych , jako np. Dzieje dobro-
czynności i Izyda polska ,. obfite nauki

dlauczniów miesczą, i mogą być przez
postępujących całkawicie lub w wyją-
tkach czytane. Drugie, jako Dzieńnik
wileński i Kuryer litewski
mnią wolne od. zatrudnień- chwile nau-
czyciela,. a wszystkie posłużą do po
stawienia go narówni Z postępem oświe- |.

nowe udoskonalenia w meto-|.cenia,.

dzie natychmiast mu. wskażą,. rozpo-
stronią' wreszcie: jego” wyobrażenia, a |:

tym sposobem* usposobią: do doskonal-
szego: wypełnienia: przyjętych: obowią-|;
zków.

Troskliwy fundator o dobro:szkoły |
przez się założoney ;, nie przestał na o-
patrzeniu jey w pisma peryodyczne;

„ nadto wyznaczył na pensyą:

„ uprzyje-|

 

540

lecz chcąc ją ozdobić biblioteką potrze-
bną tak dla nauki nauczyciela, jako też
posługującą uczniom do czerpania w wie-
lu przedmiotach zdrowych wyobrażeń
i zbawiennych przestrog , na początko-
wy. zakład następne darował dzieła:

Dziela pedagogiczne. -

v. Zasady edukacyi: i instrukcyi po-
dług Niemeyera, przez. Edwarda
Czarneckiego. w "oma 1808.
2 "1. 8vo.

2. Wykład metody elementarney H.
Pestalozego, przez Marcinowskiego.
w Wilnie; T808.. 8vo.. |

5. Wykład sposobu wzajemnego ucze-
nia, w Warszawie, 181g. Svo.

4.. Powinności nauczyciela szkół para-
fijalnych byłey kommissyi edukacyy-
ney.. w Wilnie, :81g. 8vo.

5.. Przepisy dla: nauczycieli dających
naukę początkowego czytania.wWar-
szawie „, A811.- SVO»-

Dzieła elemetarne:

6. Flementarz dla .szkół parafijal-
nych byłey kommissyi edukacyyney.
w Wilnie,. 1808. 8Yvo.-

7: Nauka początkowego czytania, pi-
sania,.i rachunków, w Warszawie,.
1818. 8Vo..

8. Pan Maciey z Jędrychowa dreli-
charz jarmarkowy.. w Warszawie,
181g. 8VO..

Dzieła: do nauki chrześcijańskiey.

g:. Katechizm: historyczny X. Fleury..
w Wilnie,. 1817. 8vo..

10:. Katechizm drukowany w Łowiczu,
roku 181g: Śvo..

11. Nowy 'Testament, przez: X. Golańr-
skiego, 8Yo..

8
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12. Biblija Wuyka po łacinie i po pol-
sku, w Wrocławiu, 1771, 2 T.
in 4to.

13. Kazania X. Kalińskiego. w Kra-
kowie, 1808. 2. T. in Svo.

14. Kazania X. Karpowicza. w Krako-
wie, 1806. 5 |.in 8vo.

15. Obowiązki chrześcijanina, przez

Legowicza. w Wilnie, 1808. $vo.

Dzielc ' gospodarskie itechnologiczne.

16. Ogrody północne, przez Strumiłłę.
w Wilnie, 1820. 4to.

17. Przyjaciel gospodarzy, przez Poin-
sot. w Wrocławiu, 1807. 2 T.in 8vo.

18. Porządek robot miesięcznych ogro-

dnika. w Warszawie, 1787. vo.

19. Zabawa ogrodnicza r. 1808. Śvo.

20. O owcach P. Friebe. w Wilnie, r.

1810. Śvo.
21. Gospodarz doskonały. w Dreźnie

1800 in 8Vo.
22. Apteczka końska] X. Pietraszkiewi-

cza. w Warszawie 1805 in 8vo T. 2.

25. Sposoby ratowania nagłą śmiercią

-_ uderzonych przez Kincła. w Warsza-
wie 1806 in 8v0.

24. O ważnieyszych zarazach bydła

przez Bojanusa. w Wilnie 1810

in 8vo.
25. Technologia P. Funke. w Warsza-|

wie 1814 in 8vo.
26. Geografia początkowa. w Wilnie

1818 8vo.
27. Geografia ogólna. w Warszawie

181g 8vo.

Dziela poligraficzne dla nauczyciela.

28. Tygodnik Wileński na rok 1816
in 8vo. T. 2.

29. Dziennik Wileński na lata 1815 —

1820 8vo 'T. 15.

,
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30. Pamiętnik Warszawski na lata 1815
— 1818 8vo T. 12.
31. Dzieje dobroczyńności
1820 4to.

Be. Izys Polska na rok 1820 in Śvo T.3.

353. Ustawy kominissyi edukacyyney.

w Wilnie 181g in folio.
34. Ustawy imperatorskiego wileń

go uniwersytetu in folio.
35. Zasady powszechnego oświecenia.

36. Akt potwierdzenia imperątorskie-

go wileńskiego uniwersytetu.

37. Ustawy dla szkół parafijalnych w

gubernii wołyńskiey, kijowskiey i
podolskiey.
Ten spis okazuje jak troskliwie w xięgi

pożyteczne dla uczniów idla nauczyciela,
szkoła parafijalna Weleśnicka opatrzoną

została. Do tych zamiarów fundato-

ra przyczyniły się wkrótce i inne o-
soby.

I tak, siostra fundatora Panna Ma-
ryanna Twardowska ofiarowałaz

38. Kluka o rzeczach kopalnych.

Warszawie 1781 in 8vo 2 T.
39.— Zwierząt domowychi dzikich, 0s0-

bliwie krajowych, opisanie. w War-
szawie 1795 in 8vo 4 T.

40. —Dykcyonarz roślinny. w Warszawie
r. 1808 in 8vo 3 T.

41. —O roślinach. w Warszawie, 1808 in

8vo 5 T.
42. Wybor roślin krajowych przez

 Dziarkowskiego. w Warszawie 1806
in Śvo.  «

45. O fabrykacyi cukru przez Balińskie=
go. w Warszawie, 1811 vo.
Nauczyciel szkoły P. Podgorski:

44. Katechizm X. Golańskiego. w Wil-
nie 180g in Bvo.

Młody siestrzan fundatora P. Kamil

Bispink:

|
| na rok

skie-

w
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45. Pielgrzym w Dobromilu. w War-
sząwie 1829 in Bvo.

Synowie fundatora PP. Kazimierz i Ed-
ward Iwardowscy:

46. Podróż do Francyi przez W raxall.
w Wrocławiu 1807 in 12, 2

47. Podróże do Anglii przez Forster i
Banks. w Wrocławiu 1807 in 1e.

48. Podróż do Włoch przez Moore.
w Wrocławiu, 1807 in 12.

49. Botanika stosowana X. Jundziła. w
Wilnis, 1799 in Śvo.

Prócz tego fundator postanowiwszy
nagrody dla uczniów z dzieł pożytecz-
nych dla ich oświecenia lub wpojenia
moralnychi rełigiynych uczuć, oddał do
zarządzenia nauczyciela:

10. Ex. Nabożnych pieśni Karpińskiego.
w Wilnie 1795 in 8vo.

20. Ex. Wybor modlitew. w Wilnie,
1817, 16. oprawne.

5. Ex. Nauka czytania po polsku. w
Wilnie, 1818, 8vo.

5. Ex. Elementarz dla szkół parafija|-
nych. w Wilnie, 181g in 8vo.

2. Ex. Nauki początkowego czytania i
pisania. wWarszawie, 1818 in 8vo.
oprawne.

Oprócz tey koty służącey dla
chłopców, ma się otworzyć w Weleśni-
cy osobna dla dziewcząt, i do tego celu
sposobiona jest nauczycielka.

ŁO) 1821. Piotr: Chrucki Mag.

fil. zastępca dozorcy hon.
| szkół powiatu pińskiego.

 

Dzieje Dobrocz, kwiecień, rok 1821,

X
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SZKOŁY PARAFIJALNE w DYECEZYI ŁUCKIEY
czyli w gubernii wołyńskiey. (Ob.

Dziejów r. I. str. 489g.)

W państwie Jego JImperatorskiey Mości
ALEXANDRA Pierwszego lmperatora i
Samowładcy wszech Rossyy itd. itd, itd.
Pana naszego naymiłościwszego.

Kasper Kazimierz Kolumna CIEcIszowski z Bo-
żey i śtey stolicy apostolskiey taski biskup
łucki i żytomierski, orderów Alexandra

newskiego kommandor, Orła białego i ś. Sta-
nisława kawaler.

Wszystkiemu duchowieństwu tak świeckiemu,
jako i zakonnemu pokoy w Panu ipa-

sterskie nasze błogosławieństwo.

Od pierwszego momentu wstąpie-
nia naszego na katedrę biskupią, obo-
wiązki pasterskiego naszego urzędu zay-
mowały całą naszę troskliwośći usilność.
Między temi obowiązkami uważając za
świętą naszę tę powinność, która mię-
dzy pierwszemi apostolskiego powoła-
nia przez Zbawiciela naszego nakazana
„idzcie i nauczaycie” czuwaliśmy nie-

przerwanie nad wychowaniem inłodzie-
ży, Bogu i krajowi służyć mającey. A
jako apostołowie wyręczali się kapła-
nami, dyakonami, samych nawet wy-
branych pobożnych niewiast używając
do uczenia po domach płci żeńskiey,
wiary ś., jak to Paweł $. zwielką swo-
ją pociechą w liście do Filipensów wy-
raził, guaemecum laboraverunt in Evan-
gelio, takimy w gruncie duszy naszey
przekonani, jak oświecenie ludu wiele
ma wpływu na szczęśliwość naydalszych
nawet pokoleń, staraliśmy się zawsze
przez JJXX. dziekanów, plebanów,i
zakonników, ażeby przy każdym para-

5  
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fijałnym i zakonnym kościele, otworzo-

na została dla dzieci szkoła, w którey-

by artykułówwiary świętey, bojaźni

bozkiey , posłuszeństwa źwierzchności

rządu, oraz enotliwych obyczajów nau-
czano.

"W tym to celu corocznie przypo-
minalśmy JJXX. dziekanom, ażeby przy

odbywaniu wizyty kościołów, na ten

nayważnieyszy przedmiot edukacyi, Ści-

sły związek z powołaniem duchownćm

mający, naywiększą baczność dawali i
nam raportem przedstawiali.

Kiedy przesyłamy na nowo tera-

Żnieyszą naszę odezwę w teyże samey

materyi, zamiarem jest oney, równie

w osobach duchownych jako świeckich,

a mianowicie w nauczycielach szkół pa-

_xafijalnych, odnowić ducha, i dodać chę-
ci de tak chwalebnego, Bogu miłego, fi
łudziom pożytecznego dzieła. Wszakże
mayczulsza troskliwość pasterska nie
może być skuteczną, kiedyci, którym
blizki dozór edukacyi młodzieży jest
powierzony, nie dołożą pilności, aby da-

me im. zalecenia dopełnione 2 gorliwo-
ścią zostały. Jeżeliby więc w tey oko-

liczności w jakićm mieyscu, nastąpić

miało zaniedbanie lub uchybienie, cze-

ka tychwszystkich, którzy tego zanied-

bania: byłi. lub. będą przyczyną, i cięż-

ki zawód sumienia i wielki rachunek

przed Bogiem.

'; Kapłani po: sprawowaniu nayświęt-

szey ofiary, i po administrowaniu sa-
kramentów , mayściśleyszy mają ebo-

wiązek być nauczycielami i przewodni-
kami ludu: oni: to są zastępcami bisku-

pów i apostołów, a nawet samego Zba-|

wiciela naszegoJezusa Chrystusa, któ-|

ry nie przestanie nauczaćswego kożćio-
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ła, i w teyże nauce swojey utrzymy-
wać go aż do skończenia wieków.

O nauczyciełach.ta powiedział Chry-

stus, qui fecerit et docuerit hic magnus

vocabitur in ręgno coelorum (Math. C.

5), Lecz nawzajem nauczyciele szkół

parafijalnych są w części zastępcami i

wyręczycielami kapłanów, w dawaniu
potrzebnych do dalszego życia nauk.
Urząd więc ich, jest to urząd pełen chlu-
by i zaszczytu, pełen niepospolitey za-
sługi, dającey im prawo do wdzięczno-
ści i szacunku wysokiego. e zaś od
wychowania pierwiastkowego, opartego
na religii i cnocie, dalszy sposób my-
ślenia i postępowania zależy; nauka więc
chrześcijańska , nauka religii, pierwszą

być nąd wszystkie powinna; bo ona

wszystkie powinności życia i każdego
stanu ludzi w sobie zawiera, onaukształ-

ca rozum i razem formuje w dobroci.
serce, ona gruntownie oświeca człowie-
ka w tem, co Bogu, co sobie, co ludziom
winien, aby nikomu nie ubliżył,. akażde-
mu był pożyteczny.. i

Or gdyby młodzież od: dzieciństwa
tym naywięcey przedmiotem była zaję-
tą, i prawidła 5. religii gruntownie w

libyśmyz.naywiększąbołeścią tyle zgor-

szenia i zaniedbania świętych wiary na-

szey ustaw; nie słyszelibyśmy.otakićm

zepsuciu młodzieży, które: wiek.i:lata

ich przechodząc, zapowiada: na przy-

szłość, że familija, rodzice i cały kray;

niewiele z nich czynić mogą. dla: siebie
nadziei. Któż nie widzi, że źródło tego

zepsucia okropnego zaczyna: się od po-

czątkowey edukacyi, dalekiey od bogo-

boyności. Niestety! teraźnieysza mło-

dzież pierwiey umie obrażać, a niżeli

znać Boga i Stwórcę swojego. 
" .: : +44

serca swojemiała wpajane; nie widzie-
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Wiekami'i codziennćm doświadcze-
niem potwierdzona jest ta prawda, że
ktokolwiek młodociane swoje lata na
fundamencie religii w pobożności prze-
pędził, ten choćby się w dalszym wieku
przez jakie niesczęście obłąkał, i z dro-
gi prawey zboczył, powróci znowu do
pierwszych swoich zasad, i budowę re-
ligii, chociaż zachwianą ale nieobaloną,
przy łasce bozkiey w całości zachowa;

bo enota i religija odzywając się w ser-
cu jego, dadzą mu pożnać obłąkaniei
na drogę prawdy, oraz pobożności, jego
naprowadzą; przeciwnie, hie masz ratun-
ku, niema nadziei i zbawienia wzglę-
dem tych, którzy się nie nauczyli znać
Boga, siebie iludzi. O jakże jest potrze-
bnym, jak świętym i pożytecznym stan
nauczyciełów! O jak ważną jest potrze-
bą aby pierwiastkowe wychowanie by-
ło wychowaniem religiynćm, aby nau-
czyciele, w których rodzice i kray po-
łożyli swoje zaufanie, czuli ważność swo-
jego powołania, a przeto młodzież so-
bie poruczoną oznajomiały naypierwiey
z obowiązkami chrześcijańskiemi! Niech
po wszystkich szkołach zdrówa, i czy-
sta nauka wykładana będzie, niech ją
przykłady wspierają a pewnie w krót-
ce odmieniona zostanie postać świata.

Lecz na nieszczęście, nieraz się zda-
rza, i może się zdarzyć, iż na nauczy-
ciela obrany zostanie człowiek, mało
przywiązania do swego óbowiązku i ma-
ło potrzebnego oświecenia, a częstokroć
mało religii mający, więcey zaś o spo-.
sób wyżywienia się, jak: a dopełnienie
obowiązku dbający; jakże taki potrafi
zapalić w młodocianyim umyśle chęć do
nauki? jak zdoła osłodzić niesmak od
uczenia się nierozdzielmy? jak ugruntu-
je fundamenta religii, w których sam
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nie jest ugruntowany? jak wystawi pię-
kność cnoty, i do niey zachęci, kiedy
w sobie samym nie daje jey widzieć?
Naypierwszym i nayistotnieyszym każ=
dego nauczyciela jest przymiotem, mieć
mocne do swego stanu i powołania przy-
wiązanie. Ktokolwiek go nie ma, tem
swoich powinności ani ochotnie, ani
należycie pełnić nie może; bo jeżeli
ci, którzy prawdziwe powołanie i rze-
telne do swego stanu mają przywiązar-
nie, czasami w pełnieniu swoich obo-
wiązków czują niesmak albo oschłość,i
muszą w sobie odnawiać ducha powo»
łania, dla dostatecznego swoich powin-
ności wykonywania; cóż mówić o czło-
wieku, który ani przywiązania do swe-
go stanu nie ma, ani się zna na szacun-
ku i ważności swoich obowiązków. Po-
trzeba więc, aby nauczyciel wiedział, że
on jest urzędnikiem publicznym, że skut-
ki jego pracy następnych pokoleń do-
sięgać będą, i że owoce zaszczepioney
przez niego prawey i czystey nauki,
drogo od samego tronu monarszego są
cenione. zk

Jakoż, Nayjaśnieyszy i naylepszy
nasz Monarcha, przekonany w grun-
cie serca swego, że od pierwiastkowey
młodzi edukacyi szczęście poddanego
berłu jego od Boga ludu zawisło, i że
na oświeceniu tyłko gruntownćm zasa-
dzać można byt trwały narodu, uka-
zem swoim roku 1807 dnia 51 sierpnia
„wydanym, raczył Ustawy dla szkół para-
fijalnych przepisane , naywyższem swóm
potwierdzeniem zaszczycić, a które,
lubo już po wszystkich kościołach nie
dopiero były rozesłane, osądzilismy ato-
li za potrzebę powtórnieje tu dołączyć.
Wmyśl takowych ustaw, szkoły para-
fijalne rządzone i dozierane przyniosą

5”
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oycowskiemu sercu naylepszego naszego
Monarchy obfitą pociechę.
W roku 1803 miesiącu październi-

ku dnia 20, na zebraniu duchowieństwa

w Łucku, staraliśmy się z osoby naszey

przyłożyć, i duchowieństwo zachęcić do

uczynienia ofiary na fundusz edukacyi,

szczegulniey w każdym czasie paste-

rzów zaymującey. Jakoż, staraniom na-

szym w tym chwalebnym celu uczy-

nionym, skutek pożądany odpowiedział.

Wszyscy duchowni wchodząc w wido-

ki zbawienne rządu, przy wspólnćm

i ochotnóćm zezwoleniu, ofiary zapisali.

Wszyscy zaś lepiey nieco uposażeni

proboszczowie i plebani, przy objęciu

plebaniy, pewną część swoich dochodów

do kassy edukacyyney, celem pomnoże-

nia zebranych w czasie, z tych szcze-

gulnych opłat, summ, na fundusz dla

szkół parafijalnych, wnosić postanowili,

i dożąd,je wnoszą. Miłe były i są ser-

cu naszemu pasterskiemu takowe usiło-

wania, bo przez nie dowiedli, że są nie-.

odrodnymi i tym samym ożywionymi

duchem poprzedników swvich , którzy

stosownie do ustaw ogulnych kościoła

polskiego, i szczegulnych wszystkich dy-

ecezyy, dawałi dowody w każdym wie-

ku, gorliwości swojey o zaprowadzeniu

szkół parafijalnych, a przeto zasłużyli

na zaufanie jakie w nich rząd krajowy

zawsze pokładał, oraz na rzetelny sza-

cunek i prawdziwą wdzięczność, do

których im w każdćm tnieyscu, i czasie

. prawo przyznawał. |

Ponawiamy więc zalecenia nasze,

aby JXX. dziekani przy corocznych wi-

zytach kościołów, szkołę parafijalną i

zakonną wizytowali, o obyczajachizda-

tności nauczycielów oraz uczniów, wia-

domości od rządców kościołów i pobliź-
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szych obywateli zasiągali, a nadto nau-
czycielom szkoły podawali sposoby do
nauczania dzieci z pożytkiem,  Nau-
czyciel wszakże mając je nauczać, powi-
nien pierwiey wiedzieć, w jakiey mate-
ryi ma im nauki dawać; pouwżóre znać
sposób nauczania dzieci i obeyścia się
z niemi; potrzecie, posiadać pewne cno-
ty i przymioty, ażeby był w stanie do-
pełnienia tego tak ważnego obowiązku;
naybardziey zaś trzeba się o to starać,
aby dzieci umiały z katechizmu nay-
pierwsze artykuły wiary, i szczegulniey-

sze tajemnice religii, przykazania Boz-

kie i kościelne, sakramenta także, a nay-

bardziey te, które są potrzebrieysże, i

które wszyscy ludzie przyymują, jako

to, Chrzest, Pokutę, Ciałoi Krew Pań-

ską; żeby wiedziały jak mają służyć Bo-

gu, jak odprawiać modlitwę, jak w so-

bie tworzyć akty wiary, nadziei i mi-

łości; nakoniec, w których cenotach po-

winni się ćwiczyć, i żeby się w samey

rzeczy w nich ćwiczyły. Ten, który

dzieci naucza, naywiększey powinien

przykładać pilności dotego, ażeby wra-
ził w nie wstręt do grzechu, i do o-

wych nałogów, których nie raz widzą

przykłady, wystawując im własną ich

zacność, i podając im sposoby, jakich

mają używać środków do ustrzeżenia
się grzechów i nałogów, a oraz do pow-

stania z nich, jeżeli się im kiedy upaść

zdarzyło. Koncylium trydeńskie wy-

ciąga jeszcze, ażeby przy tych naukach
wrażano głęboką bojaźń Boską, wier-

ność niezgwałconą świętym jego przy-

kazaniom, i posłuszeństwo rodzicem.

Wszystkie. punkta nauki chrześcijań-

skiey wykładać mają nauczyciele jasno,

przytaczając dla lepszego zrozumienia

stosowne przykłądy i porównania, po-
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wtarzając jednę rzecz raz i drugi, kie-|pełnienie którey, chwałę Bogu i kościo-
dy tego potrzeba wyciąga, mając na u- łowi, pożytek wielki krajowi, sobie zaś
wadze, aby nauka stosowna była do wie-.i dzieciom pod ich przewodnictwem bę-
ku i zdatności.

Co się tycze obeyścia z dziećmi, szyć mogą.
dącym , zbawienie zjednać i zabezpie-

To jest nayszczegulniey, ca
nauczać je trzeba z cierpliwością i ła-|paszę troskliwość pasterską naymocniey
godnością wielką, wystrzegając się słów zaymuje, jako pierwszego stróża ś. re-
poniżających, które zrażają je i odstrę-|
czają od nauki:
trafi nauczyciel znosić ich małe wady,

przez cierpliwość po-,

przez łagodność dokaże, iż się do niego,
przywiążą, i będą z uwagą słuchały.
Apostoł Paweł ś. wyciąga, ażeby wszy-
scy ci, którzy są naznaczeni do naucza-
nia innych, nauczali ich w duchu ci-
chości i łagodności 2. Gał. C. 6). Sam
Jezus Chrystus słodko i łagodnie obcho-
dzi się ź małemi dziećmi, mile je wita,
przyciska je do siebie, a kładąc na ich
glowach ręce, błogosławi im (Math. C. 10.).
Jest to nasz wzór, według którego
wszyscy zachowywać się powinniśmy.

-_ Prócz łagodnego i cierpliwego z
dziećmi obchodzenia się, powinien jesz-
cze posiadać następujące przymioty:
naypierwiey dostateczną naukę, ażeby

był w stanie nauczenia ich o wszyst -
kićm, co powinni wierzyć, i co powin-
ni czynić, dla dostąpienią zbawienia;

powtóre, powmien mieć żywą wiarę,
ażeby mógł skuteczniey wpajać w umy-
sły, i Wwrażać w serce dzieci prawdy
święte, których będzie nauczał; nako-
niec powinien być przykładnym i po-
bożnym, bo inaczey zamiast budowania,

psałby ich tylko i gorszył.
Po takićm przełożeniu i wystawie-

miu obowiązków nauczycielskich, nie
pozostaje nam, jak tylko zakląć imie-
niem bozkićm wszystkich kapłanów 1
nauczycielów szkół, ażeby nie zaniedby-
wali powinności tak ważney, przez do-

 fijalnych,

 

  

 

ligii i czystości obyczajów w owczarni
nam od Boga powierzoney.

Pełni zaś będąc przychylności dla
uczących się w szkołach naszych para-

osądziliśmy za rzecz potrze-
bną przydać niektóre uwagi względem
innych nauk mających się w nich da-
wać. W nauce początkowego liter skła-
dania, naywiększey cierpliwości użyć po-
winien nauczyciel, aby słowa inaczey
składane nie były, tylko z tą czystością,
z jaką je wymawiać należy; w nauce
zaś początkowego pisania, zaraz podać

się mają dobrych charakterów formy,
których można dostać w Kijowie, luk
u xięgarzy; gdyż doświadczenie przeko-
nywa, że wszystko zależy od pierwszey
dobrey formy, i łatwiey dzieciom póy-
dzie nauka pisania próstych i równych
liter, a niżeli źle uformowanych. Każ-

da szkoła opatrzona być powinna w xiąż-
ki potrzebne, na które dla uboższych
uczniów, kazdy kochający nauki, małe-
go kosztu żałować nie będzie.

Nauka języka łacińskiego w religii
naszey tak jest potrzebna, że nie tyl-
ko dla obierających stan duchowny, ale
dla wszystkich byłoby wielką pociechą
i korzyścią, rozumieć znaczenie modli-
tew i pieśni kościelnych, mszy Ś. i in-

nych obrządków tym językiem odpra-
wianych. Przekonany jest równie każ
dy o potrzebie języka rossyyskiego, kto=
rego nauka usposobić może uczniów da
ar krajowey. "Te więc obądwaję-
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„zyki jako wielce :przydatne ipotrzebne, |
'nie powinny być zaniedbywane w szko-

łach parafijalnych. Z
Te uwagi gdy się JXX. .dziekanóm

„za prawidładowizytowania szkół para-

ifijalnych, a nauczycielom do wypełnie-
nia podają, odzywamy się jeszcze do ich
„gorliwości, aby w.imieniu naszćm wsta-

wić się chcieli do serc obywatelów sza-
nownych za dziećmi ubogiemi, i za
szkółkami parafijalnemi, albo szczupły

nader mającemi fundusz, albo bez ża-

gdnego opatrzenia dotąd zostającemi.

/ Wystawiaycie troskliwe rządu o roz
szerzenie powszechnego w kraju świa-
tła usiłowania, opowiadaycie szczęśliwe
z oświecenia wypływające skutki, oka-
zuycie oraz, jak haniebna jest, aby tyl-

ko część narodu wyższe trzymająca
mieysce kształconą była, a reszta w gru-
bey zostawała ciemności i niewiado-

mości. -Powiedźcie naresztę , że ofiara

na tak chwalebny i pożyteczny przed-

miot uczyniona, jest to ofiara miła Bo-

gu, droga w obliczu oyczyzny a pełna

zasługi nie tylko u współczesnych, ale

nawet w dalekiey potomności; że czy-

-niący takowąofiarę stają się wielkimi

dobroczyńcami ludu, +4 ściągają na się

błogosławieństwo Boga, obiecane oświe-

cicielom ludu jego. Oto są szlachetne

i dzielne pobudki, które zapewne zdol-

ne będą ożywić gorliwość tych, których

Opatrzność naywyższa, światem rzadzą-

ca, obfitszym obdarzyła majątkiem, aby

się przyłożyli do powiększenia fundu-

szu i dobrego bytu szkołek parafijal-

nych.
[en list nasz pasterski do wszystkich

kościołów rozesłany, corocznie JŃX.

dziekani przy wizycie swojey nauczy-

cielom szkołek w przytomności probosz-
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cza 'lub przełożonego zakonu, przeczy-

tać zalecą, i czyli wszystko dopełnio-

nóćm zostało, nam przy odsyłaniu wi-

zyty kościołów, zaraportują, oraz imio-

na, lata, zdatność, tak dyrektora jako

każdego w szczegulności ucznia, i zda-

nie o postępku w cnotach i naukach,

dołączą. Dan w Łucku dnia 51 maja

1817 roku. |
KASPER BISKUP.

| EpoADEN NZ AC

NEKROLOG X. ELIASZA SIERADZKIEGO.

Komitet naukowy na dniu 19 mar<

ca roku teraźnieyszego utracił członka

czynnego przez Śmierć xiędza Eliasza

Sieradzkiego. Urodzony 0n w gubernii

wołyńskiey , tamże w Międzyrzeczu Ko-

reckim odbył pierwiastkowe szkoły i

wstąpił do zgromadzenia xx. pijarów.

Doskonalił się następnie w wyższych

naukach w uniwersytecie wileńskim, a .

potóm przez wiele lat uczył w zgro-

madzeniu swojćm fizyki i matematyki.

W tymże czasie ogłosił drukiem prze-

kład fizyki mechaniczney Fiszera z do-

datkami Biota, ptzekład algebry Lacroix,

oraz z dzieł pogrobowych niegdyś przy= :

jaciela swego śŚ. p. professora Słubiele-

wicza wydał fizykę ułożoną z program-

matu Barrucła i traktat:o elektryczno-

ści medyczney z własnemi dodatkami.

Oddał się był sczegulniey pracom oko<

ło technologii chemiczney i gotował

dzieło o łakierach , kiedy w-roku prze-

szłym 1%20 przymuszonym zcstał uską-

ji na to czasu, przyymując obowiązek

rektora kollegium wileńskiego, do cze-

go przez wybor kapituły zakonney był

powołanym. Pomimo nowych zatru-

dnień z tego urzędu przybyłych, chę=

tnie pszystąpił do uczestnictwa zamiar



555.

rów komitetu: naukowego w samem je-
go pierwiastkowóm zawiązaniu. A 'cho-
ciaż.i stan. zdrowia od niejakiego czasu
dolegliwościami dręczony, nader zawa-
dzał w literackiey. pracy, nie porzucił

Z . . . .

jey wszakże Sieradzki, jako długim na-.
łogiem osłodzonego żywiołu,. i z łoża
już ostatniey: swojey niemocy jescze dwa:
artykuły do Dziejów dobroczynności
(Ob. wyżey st. 61 ż'155) nadesłał. Nie
mniey zapewne od komitetu żałuje
straty jego światłe zgromadzenie xx.
pijarów ,. w którćm chwalebną: pamięć
zasług i cnot zostawił, chociaż żył do-
syć krótko, bo tylko lat 5g.

K. K,

 

WDZIĘCZNA PAMIĘĆ O FLORYANIE KRUSZE:
WSKIM. ADRYANIŁ SZALEWICZU PIJARACH.

Pa ah 42 Man:bus date lilia plenis:.

Purpureosque spargam tlores, animartque....

Elis saltem accumulem donis, et fungar inani

Firg. Aen. Vl. 885.Maunerec.

Niebędęopisywał czynów głośnych.
Zamiarem moimjest przynieść świade-
ctwo dobroczyńcy. ludzkości, i objawić
przykład pełen :naypięknieyszey nauki
dla: żyjących..

Poznałóm: xdza Horyana Krusze-
wskiego wedworze zwanym Kamienna,
w powięcie i: dekanacie grodzieńskim,
w parafii dąbrowskiey, gdzie był nau-
czycielem syna jednego obywatela. Nie
przestawał ten: kapłan na- tworzeniu
rodaka pożytecznego krajowi z' jedne-
go tylko ucznia; ale całą młodzież we:
dworze będącą nauczał bezpłatnie czy-
tania, pisania ,. kóżechizmu, arytmety-
ki, jeografii, historyi'i języka łaciń-
skiego. Byli uczesnikami: oświecania
jego 1 synowie. włościan:z. poblizkiey

 

356

wst przychodzący. W kościele tam-
teyszym (dalekim zawsze będąc od nie-
wiele uczącey erudycyi kaznodzieyskiey,
co.czasem zadziwia i do czczego tylko
westchnienia pobudza, a żaden słuchacz

prawie niczego nie poymuje) co nie-
dziela przede mszą miewał naukę do
wieśniaków w sposobie tłumaczenia się
łatwym, i do pojęcia każdemu prosta-
kowi przystępnym. Oduczał sczegul-
niey pijatyki, próżnpwania, szkodze-
nia drugim, przysięgania fałszywego,
nadużywania bydła (*). Zachęcał do
cierpliwości, pracy, pomagania sobie
nawzajem, do pożycia bogoboynie w zgo-
(dzie i miłości bliźnięgo. Wykładał po-
żytki rolnictwa;'a że miał wiele do-
świadczenia w gospodarce, potrzebnych
zatćm rolnikom wiadomości udzielał.
Nie brał pieniędzy za wszelkie swoje

.|duchowne posługi od ubogich ludzi, ja-
ko wierny powołaniu swojemu kapłan;
starał się usilnie wrażać ścisły obowią-
zek. poskramiania zwolna nałogów nie
dobrych.przez wyciężania lenistwa, przy-
kładania się coraz dzielnieyszego do pra-
cy, nabywania talentów dla zostania
pożytecznym w. społeczności: słowem,
kapłan ten. w świątyni był przykładny
i gorliwy, w towarzystwie ludzkićm
uprzeymy:i dobroczynny ,. na urzędzie

| zakonnym łagodny:
Kiedy poźniey tenże xiądz Floryan .

Kruszewski, żałowany od dworskich, o-
płakiwany od'wieśniaków, został prze- -
niesiony . na rektórstwo lidzkie, a.potćm::

 

Myśl tę potwierdzał tewtami Pisma. gen."
XXXIII, 15; erod. XXMU;/12; num. XXI, 2753
deut. v, 14; przypo. XM, 10. Sprawiedliwy!

| ma' na pieczy żywot bydlątka swego: ale =
serce niepobożnych, okrutne :jest,:- Math.1-
XI 11;1 $..dy
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wileńskie; wtedy niejodmawiał pomocy
naciskowi ubogiey szlachty, obcey, często

_ nieznajomey: przyymował jey synów
ma konwiktorów funduszowych; a gdy
liczba była zapełniona, starał się ich
mieścić w poblizkich domach, ręczył
za opłatę oyców, kiedy zaś ci nieraz
zawodzili dla ubóztwa, wtedy ze sczu-
płych swoich dochodów część wydatków
zastępował. "Toż czyniłi po złożeniu
rektoratu ; bo chfiwość, częstokroć nie-
odstępna wada podeszłego wieku, ni-
gdy nie mfńała przystępu do serca je-
go. Przestawał na małóm, a uymując
nawet od potrzeb własnych, cieszył się
roskoszą z ułatwiakiia ubogiey młodzie-
ży sposobów nabycia: nauk. Jakoż wie-
le korzystało z dobroczynnych jego sta-
SE

Szanowny duchu! za Życia twojego
na tym ziemskim padole wypiętnowa-
łeś głęboko na umyśle moim  dobro-
dzieystwa twoje,-.lubo byłem dla cie-
bie obcym i żadnćm .powinowactwem
niezłączony. Wydźwignhąłeś mnie z krai-
ny ciemności, a jako Prometeusz, ob-
darzyłeś nowćm życiem.
ry twoje, bom się niczćm tobie nie
wypłacił. Przyymiyże ten hołd czułey
wdzięczności, daleki od pochlebstwa i
widoków, bo go na grobie twoim
w rozrzewnieniu duszy składam (*).
"Tak się sprawując, iż zakończę wyrazy
Korneliusza /Veposa „nie masz

„nic dziwnego, że i za życia był spo-
„koyny, i po śmierci żałowany. ”

I ty Adryanie Szalewiczu, tychże
szkół pobożny kapłanie, nayprzywią-
zańszy do mnie nauczycielu, który o-

(*) Pochowany Kruszewski w Sczuczynie lite-
wskim r. 1812, żył lat 83.

Ciężą mi da-|
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znajomiłeś mnie ze starożytnymi auto-

rami, którego biblioteka w każdym

czasie stała mi otworem, który zay-

„mowałeś się moim losem, odbierz tu

winne cieniom twoim podziękowanie!

Ale ubliżyłbym wiele ci zalet, gdybym

to do siebie jednego stosował. Byłeś

równie uprzeymym dla wszystkich u-
czniów, którzy się do ciebie z ufnością
zbliżali (*).
4 marca, 1821. Jan Bobrowski.

 

TOWARZYSTWO MIŁOSIERDZIA I RAZEM NAU-

" KOWE w PŁOCKU.

(Wyjątek z gazety warszawskiey, ob. w. s. 200)

W mieście tuteyszćm , oprócz istną-

cego już od roku towarzystwa miłosier-

dzia, na wsparcie ubogich uczniów za-

łożonego, utworzyło się towarzystwo

naukowe przy szkole wojewódzkiey pło-

ckiey, w nader użytecznym, pod tćm

skromnóm nazwiskiem celu. Przewo-

dniczenie onemuż raczył przyjąć J. W.

JX. Prażmowski senator i biskup pło-

cki, członek towarzystwa królewskiego
przyjaciół nauk w /Varszawie. 'Lowa-

rzystwo wspomnione, połączone wraz

z towarzystwem miłosierdzia, obcho-

dziło na d. 19 marca r. b. uroczystość

$. Józefa w następującym sposobie: Po

odbytóm naprzód nabożeństwie w ko-

ściele parafijalnym, gdzie Pana Zastę-

pów osczęśliwe zjsczenie zamiarów obu

 

(*) Adryan Szalewicz, oprócz po wielu szko-
łach pijarskich, był nauczycielem i w gi-

mnazyum wileńskićm dawniey zwanćm szko-

łą podwydziałową przy umwersyteeie, a

wszędy odznaczał się troskliwością o poży-

tek uczniów. Umarł w Dąbrowicy r. 1809
d. 2 listop., mając wieku lat 51.
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towarzystw błagano, członki towarzy-

stwa naukowego zebrały sięw sali po-

pisowey domu szkolnego, pod przewo-

dnictwem J. W. JX. Luboradzkiego, bi-

skupa sufragana płockiego, który: za-

gaiwszy posiedzenie, wskazał przed-
mioty otwartego towarzystwa, i wy-

branych członków do zabrania swych

mieysc wezwał. Poczóm W. JózefBrzo-

zowski, kommisarz wydziału oświece-

nia w województwie płockićm, zdał

sprawę z działań obu towarzystw, i
zakończył głos swóy odezwą do publi-
czności i ezłonków , aby wszelkiemi si-

łami do spełnienia celu miłosiernego i
naukowego dążyli. W skutku czego
zbierano zaraz składkę na wsparcie nie-
zamożnych uczniów. Po odczytaniu
prospektu działań towarzystwa nauko-
wego, przez W. Kajetana Morykoni,

byłego kommissarza oświecenia woje-
wództwa podlaskiego , a teraz rektora
szkoły wojew. płockiey i sekretarza obu
towarzystw, zabrał głos W. Gawarecki,
prokurator przy trybunale cywilnym,
i przedstawił stosownie do powziętych
zamiarów towarzystwa naukowego: O-
pis historyczny miasta Płocka. Nastę:
pnie W. Morykoni rektor czytał uło-
żoną przez siebie FViadomość o szkole
płockiey od r. 1781. Nadesłaną została
także przez W.Pułkownika Dębowskie-
go i członka towarzystwa rolniczego
warszawskiego rozprawa: O potrzebie
i korzyściach upowszechnienia nauki dla
wieyskiego ludu; lecz autor dla ciężkiey
przeprawy przez Wisłę, nie mogąc na
posiedzenie przybyć, takowey nie
czytał.
W pomienionym dniu wielu urzę-

dników i obywateli pośpieszyło na po-
siedzenie, nie tylko dla uświetnienia

Dzieje Dobrocz, kwiecień. rok 1821.
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tego obrzędu , ale oraz dła złożenia czci
nieodżałowaney pamiątce xięcia Józefa
Poniatowskiego, którego zasługiichwa-
ła zawsze w sercu Polaka, o zasczyt
narodowy dbającego, pozostaną, nie-
mniey okazania wdzięczności w tym.
dniu imienin J. O. Xięciu Namiestniko-
wi królewskiemu, spełniającemu wspa-
niałomyślne zamiary N. Pana i naylep-=
szego zMonarchów, około dopięcia sczę-
śliwości mieszkańców „„potężńiemu Jego
berłu poddanych.

Utworzone towarzystwoggnaukowe
w Płocku składa się,z następujących
członków : 3 4

Prezesem onegggfijak wyżey wspo-
mniono , jest J. WSŚWX. Prażmowski, bi-
skup płocki. Na ofiekunów zaś towa-
rzystwa zaproszonekzostały następują-
ce członki towarzystwa królewskiego
przyjaciół nauk w Farszawie:

J. WW. i WW. Stanisław Hrabia
Potocki , Prezes SenaMPK. P. — Stani-
sław Hr. Grabofki , minister prezydu-

|jący w kommissji rządowey wyznań re-
ligiynych i oświecenia publicznego.—
Stanisław Sżaszic, radca stanu, prezes
towarz. warszaw.— Ludwik hr. Pla-
ter, radca stanu.— Julian /Viemcewicz,
sekretarz senatu:— Józef Kossakowski,
wizytator jeneralny. = X. Woyciech
Szweykowski ; kanonikkatedralny płoc-
ki, rektor uniwórsytetu warszawskie-
go. — Wawrzeniec Surowiechi, członek
kommissyi oświecenia. — Bogumił Łin-
de, rektor liceum warszawskiego i dy-

rektor biblioteki.— X. Edward Czar-
nechi, sekretarz towarzystwa warsz,—
Felix Bentkowski, dziekan wydziału

nauk i sztuk pięknych w uniwersyte-
cie warszawskim.

 
 
 

4



361 562

Oprócz tego zaproszone na opie- |skiey. — Sfeyner' Stanisłiw, mauezy-
kunów: | | ciel. — Trzciński Andrzey, zastępca

J. WW. Floryana barona Kobyliź: | professora. — Wołowski Jan, adwokat
skiego, prezesa kommissyi wojew. pło-|przy sądzie appellacyynym: — X. Za-
ckiego. — JX. Antoniego Luboradzkie-|gier Kolumban, nauczyciel. — Zakrze-
go, bisk. sufrag. płockiego.-— Członków
rady wojewódzkiey , jako mających do-
zór nad edukacyą publiczną.

wski Walenty, z Dobrzykowa.— Zale.
sczyński Augustyn, assesor policyi.—
Żakob Maturyn , nauczyciel. — Zdzar-

Na członków Gzynnychtowarzystwa |ski Augustyn , zastępca prolessora.
sądwezwani:

Brzózówski.józet , kom. wydz. oświe-
cenia, ząstępuffey wtowarzystwie pre-
zesa.—- „Borowicz Jan „ zastępca profes-

Na ezłonków. korrespondentów we-

zwani zostali :
Bronieuski Józef, kommissarz obwo-

du pultuskiego. — X. €horomaiiskiSta-

sora.-— Dromirskt Jan, assesor nadle- |nisław, kanclerz kapitały piockiey. —

śny w kominissyi wojew.— Budzisze- |X. Dłużniewski, rektor szkoły XX. be-

wski Kraneiszek,,
Chamiński Antę   dłźorca miast. —

isarz trybunału.— jnedyktynów w Pultusku--—.X. Guto-
wski, archidyakon. — Kisielnicki Mi-

Dębowski $tanisłayy, pulkownik , czło- |chał, kommissarz obwodu płockiego-—

nek towąfzystwa olniczego.— Dębiń- Królikowski lam, dozorca miast.— Ń.

ski Jan, pisarz kańtellaryi ziemianskiey.| Ossowski Jakób, archidyakon, dawniey

— Gawarecki Wincenty , prokurator |rektor szkoły płockiey.— MX. Plejewski
przy tryb. cywil. —.'Grobicki Antoni,|Konstanty , officyał i deputowany na
nauczyciel.— Hewelke Karol, vice-pre- |seym. — Rozenberg Zygmunt, doktor

zes: konsystorzaffwanj ickiego.— Jafo- medycyny. — Rybickó Wiktor, fizyk

wiecki Franciszek, zes sądu krymi-|wojewódzki. — Smolikowski Amdrzey,

nal. wojew.płockiego' 1 augustowskiego. |rekt. i vice-prez. towarz. przyj. nauk

— MKobylecki Adam ; professor. — Ku-
charski Andrzeyg, zastępca professora.
— Kukliński Jacek „professor.— Za-

 
w Lułlinie. — Smoliński Jan, assesor

farmacyi.— Słarnalski Joachim, kom-

missarz obwodu ostrołęckiego.— Śtry”

socki Jan, były prefektte departamentu jeńSki Karol,kommissarz obwodu mła-

łomżyńskiego: — Moqtykoni Kajetan, re-

ktor i sekretarze towarzystwa.— /Mo-
stowsku Jam , kortmiśsórz? wydz. admi-
nistracyynego — X” Mosczyński, ża-
stępca nauczyciela. — /Vakwaski Fran-
ciszek, senator kasztelan k. p. — MVa-

jwskiego.— Frzciński Jakób , komrnis-

sarz obwodu lipnowskiego.— X. Fierz-

bowski, kanonik katedralny i deputo-

wany na seym.— Dyrektor semina-

ryum: XX. missyonarzy w Płocku.—

Rektosowie wszystkich. szkół wojewódz-

 łęcz Piotr; z. Hornówka.— Ostaszewski| kich.

z Poniatowa.— Pinko Albin, nauczy-| _ Oprócz tych osób , które jużpomoc

ciel.—- Raubach Jan, kommissarz wy-|swą przyrzekły towarzystwu, zapro

działupolicyi.— RutkowskvMaryan, by-
ły prezes rady depart. płockiey.— Sżan- |

szeni są jescze na członków czynnych:

Borzewski Antoni z Ugoscza. — Dę= kowski Ignacy „ rektor szkoły tykociń- dowuskż Ignacy , były kommissarzobwo-
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du lipnowskiego. am Gabryel hr. Podo-4 nie potrzebują. W takich okolicznościach
ski, poseł na seym z powiatu lipnow-
skiego. — Rakowiecki Benedykt, czło
nek korrespondent towarzystwa króle-

wskiego sze" nauk wJTarszawie.

i wy PB
© PUNDVSZACH NA RZECZ EDUKACYI,uczy

nionych, przez radcę stanu, PAWŁA:

pranbotya. (z dzieła peryod. rossyy. 0:
postępach oświecenia krajowego).
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AKTA URZĘDOWE.
+

Pist Radcy Stanu Demidowa do Ministra naro-|

dow ega -95$w itcenia,

„Jaśnie Wielmożny Hrabio Mościwy Panie?

Roskosz wewnętrzna, z jaką czyta-
łem nowy układ powszechzego w os-

"syi oświecenia, tak istotnie potrzebo-4g0
dla sczęścia i sławy narodów, wzbu-
dzyda we mnie sezerą chęć przylożenia
się do tego wiclkiego prządsięwzię-
<ia: lecz, żeby łepieyużyć zasgierzoney
przeze Banie ofiary, poczytałem za po-
tzębną» udadźsie w tóćm do FWPara,
jako do Gsoby, którey podobało się Nay-|
milościwszenau Monęreze naszemu , po-:
wierzyć ię, takważną część rządów pań-!
stwa. Rozważając, iż czlowiek sie mo-'

teraz pobudzony niewyrównaną sczo-
drobliwością Menarchy, łaskawie wzy-
wającego ślachtę do wśpierania nay-
pożytecznieyszych Jego zamiarów , dą-

| żących do rozszerzenia światła , posta-
nowiłem przeznaczyć dwakroć sto ty-

|sięcy rubli na 1zecz będącego już mo-
j skiewskiego uniwersytetu , i dla mają-
cych się założyć uniwersytetów w Ki-
jowie i Toboisku, zapisując sto tysię-

lcy pierwszemu, a driigie sto tysię-
cy dwóm drugim. Aże nie próźna chlu-

| ba, lecz prawdziwa gorliwość © debre
|powszechne, jest mi pobudką do tego
|daru ku pomocy uczących się; przete
zostawuję do woli JW. Pana, rozporzą-
dzać ostatnie sto tysięcy rubli, miarku-
jąc podlug tego, w jakićm mieyscu ina
co, z iepszą kerzyścią będzie ich zaożna
użyć. o się zaś tycze przeznaezoncy
przeze znnie summy dla uniwersytela

moskiewskiego, życzylbym sobie, aby
ten kapitał pozostał wićcznie przy nim,
z warunkiem, iżby polowa procentu o0-
bracaną była na utrzymanie pewney

liczby aczniów; część, na wysłanie je-
dnego zdatnieyszego z mich, pedlag u-
wagi, do obcych krajow,iżby mdo-

„że lepiey użyć zbytków swożeh, jak*na | skonaliwszy swe wiademeści w jakim-
wsparcie abogich; zdawna odkładałem|
częsć dochodów maich, na czecz jakie-
gokolwiek dobroczyanego zakładu: af
przekonany , Że oświecenie jest piersw-
szym. stopniem pomyślności państwa, u
myśliłempoświęcić to, co zcebrałem, na|
zaprowadzenie lub. razszerzenie jakie-|
gokolwiek instytutu. nąukowego. Sam)

kolwiekbądź z lepszych zagranicznych
uniwersytetów, mógł bydź śwcy oyczy-
znie uży tecznieyszym; a<zęść na utrzy-

manie jednego z lepszych professorów
| historyi naturalney 1 mineralogii. I pó-
ki ważna ta część nauk nie dóydzie u
nas do wyższego stopnia doskonałości,
dobrzebyłoby mieć dla nich obcych pro- jestem wdowcemi bezdzictnym; moi zaś!

sukcessorowie , który zostawuję cały
móy tamiliyny majątek, będąc ode mnie
możnieyszymi, żadney ode mnie pomocy

fessorów , którzy znakomitemi swemi
wiadomościami, znajomi są w świecie
uezonym.. Prócz tego, ofiaruję dla te-
gożuniwersytetu po śmierci mojey bi-

*
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bliotekę, którą w tym zamiarze zbie-
rałem; dla czego i napełniłem ią wszy-,
stkiemi do takiego zakładu xięgami, któ-|
rych większą połowę, jeśli tego potrze-
ba, mogę nawet i teraz oddzielić; ofia-
ruję także i gabinet historyi natura|-|e
ney, zbiór monet, zawierający w sobie
medale i monety wszystkich prawie
państw europeyskich , jako i zbiór ró-
źnych osobliwości sztuk , co wszystko,
podług teraźnieyszey ceny,warto jest
przynaymniey 250 tysięcy rubli. Z nie-
ruchomego zaś mojego majątku, przeze
mnie samego nabytego , ofiaruję nale-
żącą do mnie w gubernii jarosławskiey
majętność Romanowską, w którey po-
dług ostatniey rewizyi znayduje się
1,550 dusz płci męzkiey, wiecznie na

rzecz mającego się założyć gimnazyum
w Jarosławiu, z tym warunkiem, żeby
pobierane z tey majętności dochody, o-
bracanę były, tak na zaprowadzenie gi-
mhazyum, jako i na utrzymanie ubo-
giey ślachty tey gubernii, z takim za-
miarem, aby tych, którzyby się odzna-
ezyli postępowaniem i zdolnościami, na
tymże koszcie po ukeńczonych naukach
w gimnazyum, wysyłać do uniwersy-
tćtu , a jeśli się kto znaydzie bardziey
celującym, i do cudzych krajów. Gdyby
zaś, mimo spodziewania, te moje życzenia
znalazły jakie trudności, ośmielam się
zalecić JW. Panu oddawcę tego listu,
P. Drużynina, nauczyciela główney na-.
rodowey szkoły moskiewskiey , €zło-
wieka z dobrych przymiotów bardzo mi
znajomego, któregom prosił, aby ust-
nie myśli moje uzupełnił, poruczając |
mu także przedstawić JW. Panu i in-|
ne przedmioty, których listownie prze-
kładać nie ośmieliłem się. Oddając to
wszystko do uwagi i zdania JW, Pana,
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za sczęśliwego się poczytam, jeśli ta
sczera moja gorliwość dla dobra po-
wszechnego zasłuży na jego uwagę, i
stanie się godną potwierdzenia nay-
lepszego Monarchy, tak mocno starają-
cego się o dobro swojego narodu. 'To jest
jedynćm mojóm życzeniem, którego
wypełnienie stanie się niemałą pocie-
chą przy schyłku dni moich. W tych
przyjemnych myślach z wysokićm usza-
nowaniem i poświęceniem się nazawsze
zostaję

Jaśnie Wielmożnego- Pana
Mar ca 21 dnią nayniższym sług54

1805 roku. Paweł Demidow.

| List tegoż do P. Piotra Drużynina, asseso-
ra kollegialnego.

Mościwy Panie móy Pietrze Michałowiczu!

Uwiadomiwszy WPana o myślach
moich, względem przyłożenia się na
rzecz nauk przeze mnie ułożonego,
chciałbym jescze do tego dodadź, co na-
stępuje : wiadomo WPanu, że maję-
tność moję Romanowską oddaję dla gi-
mnazyum jarosławskiego. Lecz gdybyte
mógł nie przestępując granic przystoy-
ności , zrobić przcłążeńlie, aby na miey-
scu gimnazyum założyć w tćm mieście
uniwersytet, żądałbym, ażeby ta ma-
jętność . należała wówczas do jego fun-
duszów , a wtedy przydałbym jescze
wsi moje Uhlickie, w których podług
ostatniey rewizyi znayduje się 2,240
dusz, z tym warunkiem, iżby docho-
dy z nich były wiecznie obracane na je-

cy rubli gotowemi pieniędzmi na pier-
wsze jego zakłady. Proszę pokornie tey
rzeczy*nie zostawić bez należytey uwa-
gi. Zyczyłbym takoż, aby te sto ty- go utrzymanie, a prócz tego sto tysię-
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sięcy, dla przeniesienia ich dokąd nale-
ży, wolno mi było złożyć w miey-
scu jakićm skarbowóm tu w Moskwie.
Co się zaś tycze biblioteki i gabinetu,
które, jak wiadomo WPanu, oddaję na
rzecz uniwersytetu moskiewskiego, nie
źleby było, iżby który z professorów
jego wcześnie się z temi przedmiotami
oznajomił, i na wszelki przypadek, miał
o nich należytą wiadomość.

Również , jeżeli jescze przyydzie

WPanu co na myśl dodać do moich za-

miarów, chciey proszę uwiadomić mię
o tóm, i wtey nadziei z całą serdecz-
nością mam honor bydź

Mościwy Panie móy Wasz
pokormy sługa

Marca dnia

Paweł Demidow.1805 roku. ę

 

Odpowiedź Ministra.

Mościwy Panie móy Pawle Grzegorzewiczu!

Z jak wielkićm ukontentowaniem.

Cesarz Jegomość przyymuje chęci wa-

sze dla dobra edukacyi i szkół, przeko-1

nacie się o tóm z Naywyższego reskry-

ptu do was, który mam honor wzałą-|

czeniu przesyłać. Dzieło wasze wyda-
je pobudki ślachetney duszy, duszy za-
jętey i pałającey dobrem oyczyzny.

Sława obwieści wszystkim, a wdzię-

ezna potomność zachowa wielki przy-

kład, przez was okazany: jak wyso-

kiey cnoty i jak przywiązanych do po-

wszcchnego dobra ma Rossya synów.

Te są uczucia czci mojey dla dobro-

dzieja eędukacyi: nie będą inne i wdzię-

ezney oyczyzny! Zostaje mi namienić

© uroczystościach , około wykonania

*hwalebnego tego przedsięwzięcia na

przyszłość, Chociaż w rzeczy tey ode-
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|zwa wasza do mnie była przedstawia.
na Cesarzowi Jegomości, i zjednała Nay-
wyższe ukontentowanie; ale potrzeba
jescze udzielnym listem prosić Jego
Cesarskiey Mości, o potwierdzenie, na
wieczną i nieporuszoną własność dla
szkół, tych wszystkich ofiar, o których
wyrażacie w listach swoich do mnie i
'do P. Drużynina. 'Tym sposobem u-
itworzy się akt waszego dobrodzieystwa,
a Cesarz potwierdzi go dla niezmienne-
go wykonania wszystkich przeznaczeń.
Z mieysca mojego, uprzedzam was, Mo-
ściwy, Panie móy, co się tycze gimna-

zyum jarosławskiego, dla którego do-

dajecie 100,000 rubli i 2,240 dusz do

| przeznaczonych już 1,550 dusz, jeżeli-

by to gimnazyum podniesione zostało
na stopien uniwersytetu.

Przy takiey od was pomocy, nie bę-
dzie żadney przeszkody do wyniesienia
tey szkoły na stopień, Życzeniu wa-

szemu odpowiadający, zaprowadzając
w niey klassę nauk uniwersyteckich,
„da się jey i nazwanie ku wieczney pa-
|jmięci dobrodzieja. Nie śmiem wam po-
dawać: ale ręczę za to, że Cesarz Jego-
mość przyjąłby to z ukontentowaniem,
jeżelibyście się skłonili przyjąć na siebie
tytuł Kuratora tey szkoły, która się
z waszey hoyności wzniesie: bo kto mógł
dła oyczyzny takie przynieść ofiary, tem
i przedmiot ich naylepiey urządzić po-

trafi. Uniwersytet moskiewski, który

staramy się podnieść i przez nowe u-

rządzenie postawić, na równi z uniwer-
sytetami kwitnącemi w Europie, ozna-
czy i zachowa pamięć waszych dla nie-
go dobrodzieystw , przez założenie ka-
tedry, pod waszćm imieniem, jako wspie-
raney gabinetami, przez was danemi.
Projesserawie z obcych.krajow, Którzy
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zjednali sobie chwalę sczególnieyszego
wykładania nauk, już są do niego we-
ewani.

/ądacie, ażeby waszę bibliotekę i
gabinety, którykolwiek z professe-
rów wcześnie poznał. Oddaję do- woli
waszey wskazać professora, któryby się;
wam zdatnymokazał, z teraźnieyszych
professorów mniwersytetu moskiewskie-|
go, a ja zalecę wykonać wolę waszę.
Rzeczywiście ii bardzo jest dla przyszło-|
ści potrzebne, sporządzenie katalogów
biblioteki waszey i dalszych gabinetów,|
któreby , bedac węką waszą ROPPEEE.
stały się $wiadectwem ieh <całośet i
miałyby niezaprzeczony dowód wasze-|
go względem niech postanowienia. Co do
summ , które dla różnych szkół prze-
znaczacie, nayprzyzwoiciey zdaje się
złożyć je w domu wychowania na wie-
czny kapital, i przeznaczyć dochód
z procentów w proporcyą do kapitału,
każdemu mieyscu przeznaczonego; a
dopóki nie przyydzie czas otworzenia
uniwersytetu w Kijowiei 'Tobolsk u, tym
czasem kapitaly dla tych szkoł od was
przeznaczone, wzrastalyby przez swóy
obrót bez ich naruszenia. :

Wyrażam myśl moję właściwie
tylko dla zadosyćuezynienia w tóćm
żądaniu waszemau, zostawując zresztą
sklonności serca jego, czynić ku dobru!
zupe!nie , jak'się wam podoba.

Czynicie dobrze, dla samego jedynie |
dobra, chociaż nie szukacie,ażebyimie

jego było powtarzane daley, jak w sercach
dobrodzieystwy jego udarowanych ;; ale|
glosu wdzięczności nie zatrzyma wasza
skromność, ażeby:nie był wszędzie se
szany. |

bardzo przyjemne sądła mnie uczu-
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im kierunkiem <posobil się na nauczy-
ciela. Miałem ukońtentowanie poznać

w nim te przymioty, któremi pozyskał
ku sobie dobre wasze uczacia.

Aostaję ze sczególmeyszćm poważeniem

WY as z

t Mościwy Panie móy
pokorny sługa.

Hrabia Piotr Żawadowski.
*

„ >
Dnia 8 kwietnią '

a805 raku.

 

MNaywyższy Reskrypt.

Panie Radeo Stanu Bemidot

Minister narodowego oświeceniapo-

|dawał mi waszę do niego odezwe, w któ-

Trey wyrażacie postanowienie, Z majątku

swego znakomite uczynić dary dła szkół

Makadcwych. Prżyjąwszy ze sczegól-

nicyszą uprzeymością tak tkiwy.dówóji

waszej £GF] iWOŚCi o dubu > ©yczyzny, za-

pewniam Was Cesarskicyo mojóm slo-

wem, iż wszystkie rozrządzenia , jakie

na rzęcz szkół uczynieie, potwierdzę.

zaypelnie podługwoli waszey i ku pa-

mięci dobroczynnego dla nich imienia.

Bądźcie nie mniey peze;konani io tćm,

że tak odznaczającą się cnotę , sezegól-

niey uważa ku wam przychylny

ALEXANDER.

w St. Petersburgu 4 kwiet. 1805.

Kontras;ygnował Hr. Piotr Zawadowski.
; ; %

——

Naymilościwszy Panie ! KE

Stawszy się godnym otrzymać scze-

gólnieysze zadowolenie, które Waszey

Cesarskiey Mości, w Jeckosażcć.swey,

obało się wyrazić mi w Naywyż-

szym:'Reskrypcie Swoim, spieszę zlożyć cia jego do P. Drużynina, który pod mo- nayczulszą wdzięczność,  Naysczodro-



bliwszemu Monarsze, który tak. rhilo-
ściwie spóyrzał na gorliwość Swegopod-|
danego, i w zupełney nadziei w nay-|
wyższey łasce, ośmielam się zlożyć u.
tronu Waszey Cesarskiey Mości, nastę-
pująeą moję prośbę. (> |

Z dawnych lat myślalem udzielić
część majątku mojego na jakikolwiek
zakład dobroczynny ; a lubiąc nauki, i
nważając oświecenie za pierwszą zasadę,
pomyślności państwa, naymoenieyszćm,
zawsze było: we zanie życzeniem, przy-|
kladać się doich rozszerzenia. Wielki.
i nieporównany przykład Waszey Ce-
sarskiey Mości, otwierający drogę do
powszechnego oświecenia w Rossyi ,
wzbudził we mnie niepokonaną żądzę
przywieśdź do skutkuto, o ezćm: przez
kilka lat tylko myslalem. "Trzy tysiące
pięćset siedmdziesiąt ośm dusz w guber-
nii jarosławskiey do mnie należących,
* przeze mnie samego nabytych, oraz,
trzykroć sto tysięcy pieniędzy, jest o-
fiarą, przeznaczoną ode mnie, za życia
mego, ku pomocy zakładania szkół.
Waszey Cesarskiey Mości: podobało się
już za dobry uznać móy zamiar, a ja,
zachęcony słowem Cesarskićmi,. ośmie-:
lam się złożyć doNaywyższego: potwier-
dzenia następujące moje rozeządzenia.

Wiadomo mi'„ jak wielka liczba u.
boższey ślachty w gubernib jarosław=
skiey , doznaje niedostatku: takiego za-
kładu, w którymby z: małemi śwodka-
mi, mogła nabywać wszystkich tych.
umiejętności, które kształcą: rozum i

„serce.  Ośmielam: się: prosić Waszey
Cesarskiey Mości, ażeby Naywyższym
ukazem Waszym, rozkazano bylo, po-
stanowione w Jarosławiu gimnazyum
podnieść do takiego: stopnia szkół, iżby  miało jednaki stopień z: uniwersyteta-

mi ż wszystkie ich prerogatywy, za-
prowadzając w niey klassę. nauk uni-
wersyteckich. I jeżeli ta nayuniżeńsza
prośba moja, stanie się godną Naywyż-
szego zezwolenia, oddaję na rzecz
teyszkóły, teraz zas, jak na utrzy-
manie prolessorów, tak inaiuneszkoly
potrzeby , po wyłączeniu niejakicy li--
czby ludzi dworskich, wszystkie wspo-
mnione 5578 dusz na takiey ośnówie,
jaka z wolą VWaszey Cesarskiey Mości
i pożytkami szkoły zgodną bydź mo-
że, prosząc je utwierdzić przez Nay-
wyższy Waszey ©esarskiey Mości Ukaz,
ku wiecznemu i nieporvuszonemiu jey
użytkowi; a nadte ste tysięcy pienię-
dzy, pragnąc, ażeby summa ta , byla
złożona w jakimskolwiek urzędzie pań-
stwa i zostawała wiecznym dla szkoly
kapitałem, « szkoła by tylko pebierala
same procenta, nie inaczey ich używa-
jąc, jak na wtrzymanie ubogiey szlachty
tey gubernii i innego stanu ludzi. Jeże-
li zaś pomiędzy nimi znaydąsiętacy, któ-
rzy rzadkiemi swemi talentami sczegól-
nieyszą na siebie zwrócą uwagę , aże-
by takich, po„rozpatrzeniw, wysyłano
s do cudzych krajow | i

Zostające dwakroć sto tysięcy rubli
życzyłbym: tak podzielić, żeby: sto ty-
sięcy obrócone na będący jaż uniwersy-
<tet w Moskwie, a drugie sto tysięcy dla
kijowskiego i tobolskiego. A póki nie'
przyydzie czas utworzenia tychosta-
lnich , proszę Waszey Cesarskiey Mości,
ażeby kapitał dla nicw przeznaczony
również złożony był w mieyscu: urzędo-
wćm państwa, iżby przez obrót swóy
„wzrastał na rzecz tych uniwersytetów,
zostawując dalsze nim rozrządzenie u-
wadze ministra oświecenia.

Co się zaś tycze stu tysięcy, prze-

4
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znaczonych ode mnie dla uniwersytetu

moskiewskiego, naypokorniey proszę

Waszey Cesarskiey Mości, aby te zo-

stały wiecznym jego kapitałem, a uni-

wersytet używał samych od niego do-

chodów , na takiey osnowie, iżby wię-

ksza ich część obracaną była na utrzy-

manie studentow, a część na wysłanie

jednego znich, dla wydoskonalenia się

do naylepszego zagranicznego uniwer-

sytetu.

Na rzecz tegoż uniwersytetu prze-

znaczam także moję bibliotekę i gabi-

net historyi naturalney, zbiór monet,

zawierający medale i monety wszystkich

prawie państw europeyskich, oraz zbiór

różnych kunsztownych osobliwości, któ-

rem zbierał przez lat około czterdzie-

ści, umyślnie w tćm zamiarze, ażeby

je z czasem zostawić na pożytek ogólny.

A chociaż w liście moim do ministra o-

świecenia oświadczyłem chęć oddania

ich po śmierci; lecz uważywszy, że to

wszystko za życia mego w większey zu-

pelności dostanie się , postanowiłem o0-

fidarować je, jak tylko moskiewski uni-

wersytet urządzi się, pódług nowego pla-

nu Waszey Cesarskiey Mości,iprzybę-

dą zza granicy professorowie.

Naymilościwszy Panie! ta ofiara mo-

ja pochodzi jedynie z gorliwości o do-

bro publiczne! Łaskawe Waszey Cesar-

skiey Mości przyjęcie i wzgląd na scze-

rą gorliwość moję, jest jedyną nagrodą,

którey oczekuję od Tronu Waszey Ce-

sarskiey Mości.

Wierny i nayuniżeńszy poddany

Paweł Demidow.Dnia29 kwietnia
180 roku.
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Ukaz do Rządzącego Senatu.

Znakomite dzieła obywateli, przy-
kładających się do wielkiego dobra oy-,

czyzny, powinny zostać w pamięci po-

koleń. Przeto potwierdziwszy dobro-
czynne rozporządzenie Radzcy Stanu
Demidowa, który ofiaruje w darze trzy

tysiące pięćset siedmdziesiąt ośm dusz,
pieniężny gotowy kapitał trzykroć sto
tysięcy rubli, znaczną bibliotekę, oraz
gabinety osobliwości naturalnych i kun--
sztownych, takoż medałow, zebranych
znacznym nakładem; Rozkazujemy:

1) Wybić złoty medal z wyobraże-
niem na jedney stronie twarzy Demi-
dowa; a na drugiey położyć stosowny”
napis oznaczający jego dzieło. I ten me-
dal, jako znamie: powszechney wdzię-
czności, oddać temuż Demidowu w Mo-
skwie , na powszechnćm zebraniu Rzą-
dzącego Senatu. | |

„ 2) Wydrukować przyłączającą się tu
prośbę, i podać ją do powszechney wia-
domości, ażeby cnota, na cześć zasłu-

gująca , okazaną była przed całą oyczy-
zną.

5) Wykonanie wszystkich rozporzą-
dzeń przez samego dobroczyńcę uczy-
nionych, jak nayzgodniey z jego wolą,
polecić ministrowi narodowego oświe-
cenia.

ALEXANDER.
St. Petersburg 6 czer, 1805.

Kontrasygnował Hr. Piotr Zawadowski.

-

z BożEY ŁASKI MY ALEXANDER PIERWSZY , Cesarz

i Samowładca Wszech Rossyy, it.d.it.diit.d.

Naszemu Radcy StanuDemidowu!

Potwierdziwszy podług woli waszey

 

 


