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Stan Nauczycielski sam z siebie mozolny, z przeznaczenia

swego daleki od ?wietnych tytu?ów, uderzaiacych ozdób, oto

czony rozmaitego rodzaiu nieprzyiemno?ci1,' stai?cy si? przy

czyn? dla wielu osób pr?dkiego uszczerbku zdrowia i nieprzy

iemncy stad staro?ci
,

nie by? nigdy i byd? nie móg? zamo?ny

\V liczb? dostateczna Uczacych ,
i dla przyczyn dopiero wyra

?onych ,
iest znacznie zmnieyszony w czasach, w których ?y

iemy. Dla powszechnego sliJ.d do stanu tego niesmaku, nast?

pi? w ogóle i szczególe brak osób, który poznali} bardzo, nawet

Ho dzice i Opiekunowie, kiedy przy
dolo?onern staraniu, przy

ofinrowaniu korzystney nagrody, nie tak ?atwo przychodzi im

zdatnych i moralnych dobra? Nauczycieli. Od tego przykrego

pol o?enia nie icst wojny i nasz tuteyszy Instytut. Trzeba by?o

silnych i?? sj? ?rzodk ów, aby temu niedostatkowi Osób zara

dzir'. Gorliwo?? iednych w utrzymaniu s?awy praclt i geniuszem
orl Przodków nubytey ,

a iakby d?ugiem' po sobie zostawionej

Nasrepnym ; z drugiey strony opieka Sznnowney Magistratury
nad Edukacy:,t prze?o?onev ,

teiuu uszczerbkowi do tych czas

zaradzai?. Przyzna? icdnak potlze:hn, ze.i przy usilno?ci do

piero wyrazoney, ci?i'.koby hy?o do} ?d? (10 zamierzonego celu,

gdyby nie znalaz?y si? takie Osoby, które powoJowane iedynie

chfci:;!. rozszerzenia o?wiecenia powszechnego ,
nie uczyni?y z

siebie zllakomitey ofiary, i reszt? Czas n oel wa?nych zatrudnie?

osobisto?ci przvnale?na , us?udze puhliczney .nie po?wieci?y.

Skutkiem to iest zaiste obywatelskiey gorliwo?ci, ci?gley pra-

1*
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ey, a nawet przychylno?ci i przyia?ni , co wszystko intereso

wnych pocilJga do wdzi?czno?ci, a b?dlJcy przy sterze ?duka

cyi doskonale ceni? urnieia. Ulegam delikatno?ci Osób nie

wyrnien iaiac onych, zas?uga prawdziwa i nieprzymuszony pa-

?
.

k' D"
.

I·
, . l •

tryotyzrn acno le ws tu? osc pOWlec Zlec, ze. znane w swie-

cie uczonym, rozmaitemi obowi?zkami SiJ. obarczone, lub dziel?

prace w rozmaitych publicznych Instytutach. Ohy P!"zyk?ad
ten wskaza? drog? prawdziwej- zas?ugi szuk ai?cym zys\: ów ,

i

czepiaiacym si? cz?stokro? nie korzystnie po domach prywa

tnych. Przekonaliby si? zapewne, ?e wy?szo?? Nauczyciela pu

blicznego, iest w tym samym stosunku nad niemi, jaki zachodzi

mi?dzy Instytutem publicznym, a ci?gl?- domowa edukacf.!.

To co do Osób Instytut ten sk ?ndaiacych.

Co si? tycze M?odzie?y W Szko ?ach naszych z ostaiqcey ,
ta

z rozmaitego br-dQ-ca stanu, rozmaite pierwiastkowo odhieraiaca

wychowanie, w zdaniach i postepowaniu odmienna byd? musi.

Odmienno?? ta zwi?ksza si? w miar? otaczaincycli i?l przeszkod
w mie?cie zw?aszcza sto ?ecznern. O ile? zr?czno?ci i pracy do

?wiadczonego Nauczyciela kosztuje odworlzi.? m?odego od ze

psucia, prostowa? sposób my?lenia sk?diniJ.d przesadami zara

zony! Zaiste naypierwszy iest zawód w towarzystwie Iudzk iem

o?wieca? rozum i kszta?ci? serce; ale iak to oboie istotnym edu

kacyi ich przedmiotem, tak przez same tylko Instytllta Szkolne

dope?nionym byd? nie 11102e. Trzeba silney pomocy Rodziców

i Opieku?ów, trzeba zaufania i znoszenia si? wzaiernnego, a isto

tnie prywatnego dozom. Tak owern postopowaniern dóyclzie si?

dq.zamicrzonego celu, tym sposobem usuni?te' b?d:t slyszane nie

raz o Inliytutach przygany: które nie przecz?, Zochy w cz??ci nie
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mia?y hyd? sprawiedliwe. Gdyz wiek m?ody, niedo?wiadczo

ny, nielubi?cy si? zastanawia? nad wypadkami, chciwie chwy
ta wszelka nowo??, wszelkie opaczne o rzeczach sCldy, s?owem

?acno i pr?dko przeyrnuie to wszystko, cokolwiek pochlebia

iey nami?tno?ciom, a co nie iest trudnem do na?ladowania.

Lecz od tego zarzutu wolnym byd? powinien czas Szkolny Na

ukom po?wi?cony. M?odziez zai?.ta przez godzin sze?? na dzie?

naukowemi przedmiotami, aby si? w nich gruntowa?a, powin

na si? prywatnie w domach trudni? onerni : a tu albo Rodzi

ców, albo Zastepuiacych ich mieysce iest szczególnym intere

sem przypilnowa? tego, mle? baczne oko na wszelkie kroki

i p ostepowauia m?odego ; a natenczas post?p w Naukach i

Obyczayuo?? zgodna z prawid?ami Religii i Moralno?ci nieo-

-chybnie si? WZl11ogQ-.

Ju? tyle razy naraekali?my publicznie na wielo?? m?odzie

zy, l\161'Q- Klassy nasze zw?aszcza trzy ni?sze s<;!- przepelnione, to?

narzekanie i dzisiay powtórzy? nale?y. Korzy?? zamierzona w

Szkole, sta?ego wymnga porz?dku, i ci?.gley nad ucz?cymi si?

baczno?ci , aby ?aden moment marnie nie gin!J?. Przychodz?

ey do Klassy na godzin? lekcyi Nauczyciel czyli? zdo ?a oclpo
wiedz.ic? przyzwoicie swoiey powinno?ci, gJzie si? razem sto

i wiecey Uczniów na nauk? zgromadza? Uczniów, do których

przyszlego przeznaczenia stopie? Szko?y wcale nie jest stoso

wny? Jak wielu bowiem z nich corocznie do Klass ni?szych

przybywa, którzy w?a?ciwie nayistotnieyszych rzeczy i naywie-
.

cey w pospolitem ?yciu mi?dzy lud?mi potrzebnych, nauczy?
•

si? pragn?, a po dwu a naywi?cey trzech latach nauki
, Szkol,

opu?ci? z potrzeby sJ przymuszeni. Gdy Szko?a nasza iako De_
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partamento,:"a' planem sobie wskazanym od Naywy?szey Magi

stratury edukacyyney ma za ob owi?zek , w kilkoletnim lat prze

ci?gu przez sze?? Klass rozk?ad rzeczy naukowych uczyniwszy ,

da? Uczniom swoim gruntowne zasady nauk i umiei?tno?ci ,

oraz znaiomo?? ró?nych i?zyków: ile? godzin w takiey Szkole

napró?nó straci? musi m?odzieniec pragn<Jcy iedynie nabycia

wprawy w dobre czytanie i rachunki, tudzie? rzeczy i s rotnie

do przysz?ego przeznaczenia potrzebne! Naywy?sza W?adza

Edukacyyna ró?ne stany ludzi w Narodzie maiac

-

na widoku,

chcia?a ka?dego dogodzi? potrzebie, i stosowny plan Nauk we

d?ug ka?dego przeznaczenia Szko?om rozmaitego stopnia po

da?a. Instytut tuteyszy Nauczycielski uzna? za powinno?? swoi?

uczyni? przyiacielska przestrog? wielu Rodzicom, ii dzieci ich

wielka strat? na tern ponosz?, gdy nie odbieraia nauki zgodney
z przyszlem ich przeznaczeniem w mieyscu do tego stosownern,

Pragn?c zupe?nieysz? w tym wzgl?dzie uczyni? przys?ug?, aby
m?odzie? uczaca sie na pró?no 'czasu nie traci?a i bra?a o?wie-

c c

cenie stosowne do stanu przysz?ego, uzna? za rzecz potrzebna
umie?ci? w teraznieyszyrn Programacie cel kaid ego gatunku

,

5zko?y, 'który w urz?dzeniu wewn?trznem Szkó? iest widocznie

wytkni?ty.
'

s Z ko? 1j P O d UJ 1j d Z i a lo UJ e.

)) Szko?y podwydzia?owe p; miastach s<J. tem
,

czem s? ele

n:entarne po wsiach z t<J. ró?nica ,
ze posuwaiac nieco dale y

o?wiecenie z szczególnym wzgl?dem na rzemios?a i handel, za

czynaia ozywia? Klass? przemys? owa , nie zaniedbuiac rolniczey

maiacey z ni? zwi?zek. Ich wi?c przeznaczeniem iest
, sposo

bi? m?odzie? na dobrych rzemie?lników, kramarzów, ?awników
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miast "ninieyszych, so?tysów wieyskich, w?ódarzów
, pisarków

, gospodarskich, podofJicer6w, celników ni?szj-ch , stra?ników

le?nych, kancelistów ni?szych, wo?nych. « i t. p.

Szk ot y Wy d z i a lo we.

,) Szko?y te obok starownego o?wiecenia, podnosz? prze

mys? w rzemios?ach i r?kodzie?ach, w handlu i rolnictwie,

wskazuiac ?rzodki i ?rzód?a, tak prywatnej- zamo?no?ci, iako

te? bogactw ca?ego kraiu; s? one w?a?ciwie Szko?ami Techno

logicznemi, i usposobiai? m?odzie? do ni?szych Szkó? Techni

cznych. Dla tego wyk?ad nauk mniey w nich iest teoretyczny,

a wi?cey do praktycznego u?ycia zastosowany. Ko?czncy w ter
Szkole swoie nauki, mog? mie? zdatno?? na kupców, r?ko

dzielników, ekonomów, wy?szych celników, podle?nych, woy

t6w gminnych, burmistrzów, prostych mierników, subalternów

biór ni?szych. (e

Szko?y Departamentowe.
» Te Szko?y przeznaczone s? dla tych, którzy si? sposobi?

na w?a?ciwie uczonych; dla tego daia si? w nich gruntowne

zasady wszystkich nauk i urnieietno?ci kszta?cacych serce i ro-
I

'" ? ?

aurn. Uczniowie przygotowuia si? tu do wszystkich fakultetów

Akademickich i ich oddzia?ów, a przestaiacy na nabytym w

nich stopniu nauk, mog? byd? usposobieni do czytania z po

?ytkiem dzie? uczonych, i do sprawowania obowiazków i pos?ug

rz?dowych ogólnego tylko o?wiecenia wjrnagai?cych. W szcze

gólnych za? zawodach s?u?hy publiczn?y ,
za dostatecznern obe

znaniem si? z manipulacya i praktyk a
, mog? byd? zdamymi na

Oflicyalistów kancellaryy i biór wszelkich. «
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Czy w Szlole Naszey zupe?nie trzymali si? Nauczyciele Pla
nu wskazanego od Naywy?szey W?adzy Edukacyyney, i czy w

dawaniu Nauk. i Umiei?tno?ci stopniowanie po Klassach za

chowane by?o, z tre?ci Programattl, ?atwo przekona? sie m o? na,

Klassa VI. Szko?y nasz.ey liczy?a w Ci??gU roku UCLmiów
trzydzieftu, mi?dzy tymi ieden tylko- Józef Czapski z Departa
mentu Bydgoskiego rok drugi w tey Klassie bieg Nauk odbywa?'.Pomimo cj?g?ey s?abo?ci na oczy, <Ha którey lekarzów rady
ustawicznie potrzebowaj ,

stara? si? przez trzy lata po?ycia z na
mi }(orzysta? z chwil dla siebie pomy?lnieyszych dla w?asnegoo?wiecenia. W dzisieyszey zmianie rzeczy sam dorad nie móg?
uczyni? wyboru przysz?ych swoich zatrudni e/l

, i dla tego nie ?<;tda? od Nas publicznego Matur'itatis Examinu preesiaiac na

prywatnym.
.

.

Gdy i szczup?o?? sali popisow?y i wielka liczba Uczniów
po Klasaach nie pozwala nam l?!-czy? przynaymniey trzech Klass
razem, aby wed?ug Nauk ci?gle przez Klassy Popis móg? si?
odbp"a?, nast?pui<J.cego zatem porzadku trzyma? si? b?dziemy:

Dnia 24· Lipca od godziny 8. z rana do I. po po?udniu,
odb?d<J. Popis Uczniowie Klassy l. i II. wed?ug Planu
w Programacie wskazanego. Tego? dnia rozdane b?
cliJ zas?uzonym Uczniom Nagrody, i nale??ce si? ka?de
mu poch wa?y.

Dnia 25. Uczniowie Klassy III i IV.
Dnia 26. Uczniowie Klassy V. i VI. w czasie wyzey na

mienionym, w tym samym iak dwie pierwsze Klassy
porz?dku.· .

W ko?cu przed rozdaniem Nagrod Uczniom Klassv III. IV.
V. VI. i og?oszeniem pochwa? dla Zas?u?onych , Ucze? KlassyVI. Józef Czapski, o?wiadczy wdzi?czno?? imieniem Szko?y Prze
?wietney Dyrekcyi Edukacyyney,

.

za wszelkie Jey wzgl?dy na

M?odz.iei w tuteyszym Instytucie pracuiaca,
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J ? Z Y K P O L S K?I.

K L A S S A l.

Uczniowie tey Kl(l?sy wprawiani hyli w dok?adne czytanie,
aby nauczyli si? llJy?l w pi?mie zawartiJ g?osem wydawa?. Na

uczyciel w tym celu, czytywa? z Uczniami xj{tZ.k? pod tytu?em:
Nauka czyrania , pisania i rachunlcow, tudzie? Bayki Krasi

ckiego , planem na t? Klasse wskazane. Rzeczy czytane obja
?nia?

,
a powtarzaino to? samo swerui s?owy, do tego i UczniQw

wprawia?. Pivknie)'sz) ch wyimków uczy? si? na pami?? zale
cal

,
wskazuiac sposob ich deklamowania.

Z Gramrnatyki Polsk iey rozebra? Uczniom Nauczyciel o?m

cze?ci mowy: mówi?c za? o Imieniu i S?owie obja?ni? formy
przypadkowania j czasowania. Nakoniec uko?czy? wiadomo?ci

graJ11ll1atyczne w ley Klassie krótk? nsuk
?

o sk?adni.
Na ?wiczenia prywatne pisywali Uczniowie wzory przy

padkowania i czasowania
, tudzie? rzeczy czytane swoiemi s?o

wy uk?adali,

K L A S S A II.

Powtórzywszy Nauczyciel w tey Klassic wazrueysze wiado
mo?ci w ni?szey slysznne., "Tll'Cl" iat Uczniów w dok?adne ro

zumienie czytanych B n i e k KraslG·lticgo, Trt;ueclliego, Na

ruszewicza, Niemcewicza, Spiewow Narodowych, pie?ni w

ni?szym tonie Jana Koch anowskiego, Karpi? skiego, Kniazni
na i innych. Maiao obja?nione rzeczy niektórych wyimków
dla wprawy w deklamacja , na parnie? si? uczyli.

Z Grammatj-ki Polskiey wy?o?one mieli Rozdzia?y: o ro

dzaiowaniu
, przypadkowaniu i stopniowaniu Imion, o czaso

waniu s?ów i o pisowni.
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Na ?wiczenia domowe Bayki czytane wierszem przerabiali
na proz?: pisali ró?ne powie?ci, uk?adali bilety i 'listy w ma

teryach no ich wieku i poi?cia stosownych.

K L A S S A III.

We dwóch oddzia?ach h?y KIassy Nauczyciele X Zalew

ski i X Hankowski dla obeznania Uczniów z wzorami litera

tury Polskiey czytali i obja?niali ró?ne wyimki z dzie? Krasi

ckiego, Karpi?skiego, rudzle? listy Gola?skiego i niektóre

do W?adz ró?nych pro?by i podania. Dla zbogacenia prunieci
rzeczami pieknerni , uczyli si? Uczniowie na pami?? i deklamo

wali ró?ne z Pisarzów Polskich wyimki.
Z Grarnmatyki

:

Polskiey obie?nili Nauczyciele Rozdzia?y:
O Wewn?trznem wyrazów znaczeniu. - O Zrzód?os?owie, S?o- '

worodzie.- Sk?adni i Iloczasie Polskim.

Przy czytaniu Listów i Supplik uczynili przestrogi wzgl?dem
tytu?ów i napisów powszechnie przyieiych i u?ywanych do

ró?nych Magistratur Kraiowych i osób szczególnych, b?d? na,

Urz?dzie b?d?cych, b?d? prywatnych.
Na ?wiczenia domowe pisywali Listy w stylu ozd obrrieyszym,

Memoryaly i Suppliki w sposobie prostym bez wszelk ich ozdobo

Nakoniec wprawiali si? w styl Polski przez tlurnaczenie rozma

itych Wyimków z Autorów Klassycznych ?aci?skich.

K L A S S A IV.

W tey Klassie Nauczyciel wy?o?ywszy prawidla wierszo

'pi?tw? Polskiego zewn?trznie uwa?.l1nego, okaza? natur? Sielan

ki, Satyry, Elegii, Epigrammatu i Bayki , wymieniaiac ka?dego

gatunku Autorów w oyczystjm iezyku piszncj ch. Na przy

k?ady czyta? i obja?nia? wiersze w pierwszey cz??ci Wyboru
Poezyi zawarte: Sielanki Polskie z ró?nych cyczystych Pisa

rzów zebrane: niektóre Satyry Opali?skiego, Piorrowskiego
i Krasickiego: Czyta? rozmaite opisy w prozie i mówki z l'Ó?-
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nych dz?e? narodowych wyiete. Uczniowie niektórych kawa?
k6w tak wierszem iak i proz? uczyli si? na pami?? j one de

klamowali.

Na prywatne roboty pisywali listy W wy?szym stylu, uk?a
dali pro?by I czynili osób, rzeczy i mieysc opisy.

K L A S S A V.

Nauczyciel w tey Klassie co do prozy: okaza? Uczniom

trzymaino si? dzie? znanych w Polsk im i?zyku Gola?skiego 'j

Pirmn owicza o VVymowie, kto prawdziwie zas?uguje na imie

wymownego cz?owieka? iakie s? pomocy do Wymowy? w czern

prawid?a retoryczne s? potrzebne? co u?atwia Mowcy wynale
zienie dowodów w ku7.rley materyi do pisania obraney? o spo
sobach wyra?ania my?li swoich i dowod6w stosownie do rze

czy; to iest o stylu prostym i ?rzednim (bo o stylu wysokim
w Klasie nastepney ) , tudzie? o figurach tym dwom gatunkom
stylu w?a?ci'?ych.- Wzory brane by?y z dawnych Pisarzy i

tera:l,nieyszych, jako to; Mowy: Boroly7tskiego do Zygmunta
Augusta, Czarnkowskiego i OdarllOwslciego w sprawie Xi??ny
Ostrogsldey, Jana z Tarnowa Kasztelana Krakowskiego i

Ocieskiego Kai.clerza na Sejmie Lubelskim 1554. JW. Hr. Sta
nistawa Poto,'!,iego Senatora V\Toiewody dwie Mowy miane
do Ml odzie?v w Liceum V\'arsza"yskiem w roku 1808. i I 81 l.

Pochwa?a Jt;'na Kochanowskiego przez JVV. Jul: Ursyna Niem

cewicza. O duchu lfzyka Polskiego przez JX. Kopczyriskiego.
Co do Poezyi: Wy?ozy? Nauczycie! ogólne zasady Drama

tu: okaza? natur? Komedyi- Mówi? o Pie?niach- Przy??czy?
wiadomo?? o rozmaitych Polskich Po etach pod?ug dzie? Kra

sickiego i Benlh:owshie{}o. Na 'wzory uiy? Komedyy: Henryk
VI. na ?owach - Syn marnotJ"awny wierszem przek?adania Tn:;"
beekiego - Z Tereucyusza prze?o?y? w ci?gu roku na Polski

i?zyk Komedya pod tytu?em: Adelplii; t? mieli tak?e czytant
wierszem Polskim przek?adania Konst-ant-yna 'Ijmienieckif'go
'W r?kopi?mie b?d1Jc?. - Do Poezyi .liryczney , bra? wzorl

2*
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:. Jana Koclianoivskiego , Koch.owskiego , Twardowskirgo ,

Naruszewicza, W??gie,.ltiego i Karpinskieeo.
Co do prac domowych pisali mowy w materyach poda

nych, iako to: O szacowno?ci stanu rolniczego- O p o?ytkach

pokoiu- Obraz m?odzie?ca troskliwego o wype?nienie swoich

obowi?zków - O szkaradno?ci obmowy - O korzy?ciach z

karno?ci wynikaiacych. Rozbierali Mowy czytane- Prze?o

?yli na iezyk Polski z ?aci?siego Mowe lvIureLa miana w Rzy
mie do Piusa V. Papie?a imieniem Zygmunta Augusta Króla

Polskiego. W ofiatnich dwóch miesi?cach roku szkolnego mieli

zostawiona sohie wolno?? pisania prywatnie proz? lub wierszem

w materyach przez siebie obranych.

K L A S S A VI.

Dope?niaiac rzecz rozpocz?t?.. w Klassie V. roku zesz?ego,
mówi? Nauczyciel o rozmaitych rodzaiach Wymowy, tudzie?

o Stylu wysokim. chyli szcxytnym (de stylo sublimi) i o figu
rach temu. stylowi slu?acych. Prócz Dzie? w teJ materyi po

mocnych Gola?skiego i Pira.mowicz a
, zilsi'H;t1?? ohia?nienia

z Dzie?a Domuirena i Rozprawy JVV. Stanisl: Pot ockiego o

Sztuce pisania czyli o Stylu.- Z Dzie?a JPan Beru kowskiego
ndzieli? wiadomo?ci o Mowcach Polskich : wy?o?y? ?rodki u?a

twiaiace wzrost nauk, tudzie? przeszkody, których doznawa?a

o?wiata i post?p nauk wPolszcze. - Za wwry do wymowy

czyta? Uczniom, Mow? Porcalisa o potrzebie religii w Naro

clzie.- Dmochowskiego na pochwa?? Krasickiego-« JW'. Sta

nisl.awa Potockiego o iezyku Polskim - Skargi Kazanie ósme

seymowe ,
o niekarno?ci grz.echów iawnych.- Karp owicz a o

sentvmentach ludzko?ci .

.
'

Co do Po e?yi , mówi?c Nauczyciel- O Traiedyi- vVier

szu bohatyrskim- i Poezyi dydaktyczney okaza? cel kn?dego

gatunk.u i w?a?ciwe granice.- Za wzory wzi?? Traiedya Wol

t era pod tytu?em: Zaira prze?o?ona wierszem Polskim przez

Konstancyn a WolsltielJo.- Traiedyiq Rasyna pod tytu?em:
t I
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Ifigieniin VI' Anliclzie wierszem Polskim tak?e przez pro!

.rJ.i('go.- K a t o n 'T'raie-Iya oryginalna JVV. Hr. Cho dkicwicza,

Iliady Homera l. II. III. Xi<.;g? przek?adania Dmochowskiego.
Eneidy -VVirgiliusza Xi?g? I. II. prze7- tego?. - Jerozo

lim a wy z '11'0 lo n a Ta s s a przek?adania Piocra Koclranow

skiego ca1a.- Z Orlallcl? szalonego przez Ar?osla Xi?gaI.
Sztuki rymotworczey przez Drnoch owskie?o Pic?:l1 III.- Xi?
ga l. Pie?ni Horacyusz a ró?nych t?umacze?.

Prywatnie wypracowali Mów kilka w podanych materyach,
iako to: lak szkodliwa iest rzecz? dla m?odego czytanie wielu

razem Xia?ek, a zw?aszcza w 'wielu mftteryach.- Pochwa?a cz?o

wieka dohroczynnego- In m accirna. fortuna minima licen

t?a- Dobro Narodu wymaga nie tylko cnotliwych, ale i o?wie

conych Obywateli; - Zbyteczne wrnlon ym uprzedzenie o so

bie iest naypierwsza praeszkod? do prawdziwego post?pu w na

ukach i obyczaiach.- Jakiemi ?rodkami ugruntowa? mo?na w

cz?owieku ch?? sta?a do pracy, aby w niey przez ca?e zycie
nie ustawa?. W ko?cu roku pracowali prywatnie tak proz?
iak i wierszem nad materyarni pod?ug w?asnego wyboru.

LANGUE ET LITTERATURE FRANCA1SE.
• j

Trois heures par semaine one elf} consacrees palt r cet

objet dans clraque Classe sep ar?meru:

PREMTERE CLASSE. Apres avoir expose les principes
concernant la honue prononciation et la lecture on ya continu

ellernent exerce les eleves. On s' elit servi de la Grammaire

el?meutaire de MI'. t Abb6 Kamionski de la quelle on a Iait tra

duire, et apprendre par coeur des contes faciles qui se trouvent

a la fin de ce livre, les auxiliaires .riooir et Ecrc et des dialo

gues. Les ?leves ont encore 'transcrit au net les memes morce

aux
, ce qui, a servi ales familiariser avec la manier? d' ecrire des

mors detaches.

kIr, l' A bb6 Wa lidi a ete charge de l' enseignement dani

cette Classe et la suitante. /
",I. .

i

{? ?'

?03Lf?.'t'2.
-

Lu ""'" LIN
to

/.f, H. 1.'·
" ,

• I;r 'I? l'"



S E C O N D E C L A S S E. On a encore exerc? Ies eleves de cetre

Classe dans la lecture ne cessant de leur en rappeler les regles
et la prononcintion. Et apres leur avoir montr? la diH'erence
des parties du d.iscours francais et polonais , on leur a expose
le tableau des quatre conjugaisons, l' article et des prepositions
servant a marquer les cas polonais - le genre des noms - les

degres de comparaison
- et la manier? de former quelques

terrninaisons feminines et plurielles.- On s' est servi de la nieme

grammaire que dans la Classe pr?cedente. Enfin on a fait tra-
,

duire du francais en polonais et apprendre par coeur quelques
contes et des Fables de Florian.

TROIS1EME CLASSE.· On a commenc? dam; cette Classe

par donner aux eleves des notions plus etendues sur les regles
enseign?es dans la precedente ,

ensuite 011. a traite des pronoms
et de la place que l' adjectif doit occuper dans le discours. On

a, de plus, fait conjuguer de quatre manieres differentes des

verbes reguliers tant passifs que pronominaux, d' apres la gram
maire de Wailly. Des themes analogues aux regles donn?es

ont ete traduits par les eleves et ensuite corriges en Classe.

Sans, negliger la lecture suivie accornpagnee de la traduction
,

on a fait apprendre par coeur plusieurs fables choisies
,

eirees

de diff?rents auteurs classiques.
Mr. Mea/wy a ete charge de l' enseignement dans cette

ainsi que dans la suivante.

Q u A T R I E M E C L .4.S S E. A une rep?tition generale des re

gles dormees dans la Classe precedente ,
on a joint celles des

parties indeclinables
,

on a parle de la formation et de l' em

ploi des terns
,

des verbes irreguliers et impersonels; et pour
mettre en usage les regles enseignees , les eleves ont tra-'

duit
,

du polonais en francais
,

des themes a leur portee, et on

a fait une lecture accompagnee d' une traductioll verbale des

ilnecdotes sur le Czar Pierre le Grtmd
?

du pouyoir de la



vitie rt de rl'lelrjltes lctcres p ersannes. Eufin pour les habi
tuer i1. uue boune pron onciation, ils ont recite de mernoire plu
sicurs morceanx clioisis de Lafontaine et de Hacan,

C r N Q u l II. 1\1 E C L _? S S E. Api-es une com-te r?ca pitalation
des principes exposes dans la Classe precedente Oli a passe a la /

syntaxe dont on a d' abord fait remarquer la difference d' ave c

celle de la langue polonai.se, puis on a developpe l' usage de
l' accord du nom, de l' adjectif et du pronom avec Ie verbe
les regimes. - les noms de nombre - l' usage des pronoms
et leur place en regime. Au developpement de ces regles on

a joint la traduetlon de quelques fragments du style serieux
,

contenus dans le livre adopte pour cette Classe; ce qui a donn?
Iieu aux eleves de comparer Ies deux Jimgues, d' en apprendra
de belles lo cutions et la maniero d' employer les regles avec fa
cilite. Des themes et des lettres Familieres tantót composees
tantót traduites de l' allemand ont

, pour ainsi dire, Iorme peu
a-peu les ?leves au style. Cet exercice a ete preced? d'une cour

te instrucrion sur l' art epistolaire ou l' on a fait mention des
qualit?s du style, des exces i eviter, des lllodeles a suivre et

de? auteurs qui ont excelle, dans cette partie de' la lillerature.
Enfin des tirades de Roltsseau, de Bodea", et cle la HarpfJ
que les eleves ont apprises par coeur ont servi a rendre leur

, prononciation plus facile et sonore. On a aussi parIe de la hio

graphie de ces auteurs.

SrxIEM,r: CLASSE. Bien gue l' etude de la grammaire he

soit point du ressort de cette Cla.se, neanmoins, comme elle est

d' une necessite ahsolue pour l' intelligence de la langlle frat19ai
se on a continuellement exerce les eleves duns l' usage pratique

.par la traduction analytique et raisonnee soit en polonais soit
en frans:ais. L' dloge de Franklin, celui de Fenelon et des
notices sur la tragedie ont ete l' ohjet de cet excrcice. Cette

gradation a rendu les eleves susceptibles d? tracluire et d' ana

lyser Esthcr et Heraclius. On a choisi de pr?ference ces deux



pieces pour faire voir dans l' une l' eIegance et l' harmonie du

style et dans l' autre la beaute nes situations et [a hardiesse du

plan qui la renelent recommandable et en ront teleter de grands
defauta du style. Et comme l' ann?e derniere on a fait connai

tre aux ?l?ves les auteurs qui se sont distingues dans la poesi?
et l' histoire

,
cette ann?e ci on a termin? le cours de littera

ture par les ouvrages epiques et dramatiques et l' on a inrlique
les ecrivains qui Horissoieut dans le si?cle de Louis XlV. En

fin des traductions du polonais et des compositions sur des su

jets donnes, ont mis les eleves en etat de s' exercer dans le style
farnilter.

MI'. Zieli?ski a ete charge de l' enseignernet dans ceue

Classe et la precedente.

D E U T S C H E S P R A C I? E.

Er It e Klafs e. Nach kurzer urul deutlicher Erk/cirung
der Ausfpraclze war des Lehrers Packhauler Haup czweck , clie

Scltijler diefer Klafse im reinen
, feriigen urui woJzlto

nendeti ZlIJammenlefen zti iiben. Zu diefem. Be/wje wur

den die im Fifclzers Lefebucho beJinclliclzen Sciickcheri ari

gewanclt, mehrere derfelben , fo wie aucli ein.ig e aus Ka

mi?skifcher Gramm acik hinten angefiihrtc leichte Erzah

lUligcn, wn Fertigkeit in der Ausfpracl,e zZ/, velfchaJfen,
nach "or/zer gegangener Vebc]Jfctzung in die Muttel'JiJraclte
au,sw8ndig erlernt und m?tnclliclt 'Vorgetl'agen; wobci abel'

hallPIJCichlich clie reine AusfpracJze "erilclJic1tLi?ct warcZ .

.spalerlzin [ind elie SehiiJer mit der Abiiuclcrung der Haupt
Bey- ltlul cler drey Hiilfszeitworter: Baben, Werden ltnd

Seyn, bekannt gemaeltt worden. In den anfal1glichen
Grundregeln cler OrtltOgraplzie unterwies jie cler LeJu'er

dure? Diktirung kleine,. Sii?ze auf elie Tafel, und Aó-

Jclzreibung desjenigen, welches fie vorher laJen und hel'

nach aU$wendig lernten.

Zwei-
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,Zweite Klafse. Nac/tdem eben. der/elbe' Lehr?r die
Sc!diJer mit der Abwandlung der Bey- und Hauptworter
ausfiihriicher bekannc gemaelzt h a ct e , fa erk/ane jiclz der

fe/be uber die Formen und d as Gefchlectu. der !etztern urid
die Steigerung der B('!yworLer, d ann uber die einfachen ,

zufammengefetzten perfonliclien , unpelfonliclten und zu

riickkehrenden. regelmafs?gen Zeit wiirt er. Zur praktifclten
Anwendung der in diefer Hinfichc vorgetragenen gt-am
mati/chen Regeln find aus Sulzers Wypisy erfiem. Theile

einige Stucke iiberset zt
, m eh.rcre der auserlefen.fien dem.

Geddehtnifse einroerleibc und deklamirr. Ueberdies wur

den aus dem Lehruuelze: Zbiór Nauki Obyczaiowej- i Chrze

?ciia?skiey ein?ge der leic/rtefien. Paragraphe in die deuc

fche Spraclie ubortragen, Zur Ueuung in, der weicerri 01'

lhographie diktirte ihneri der Leltrer die verb cjsercerz Ue

berfetzungea aus dem. Polnifchen. auf die Tafel, die fie
ol'tlzograp??feh saubert ers, und !ternach zur Korrelctur ein

reichten.

Dritte Klafse. In beiden Abtheilungen diefer Klafse
erklarte der '11orige Lchrer elen Sclliilern, naelz kurzeJ'

WiederhoJdung der in oben genannter Klafse vorgetrage
nen grammai ifcJten Grund fatze ,

d ie irregularen IJelfclzie
denarLigen Zeitrvorter, fowie auelt die JYntakt?fchen Lelt
ren des zw('!iten wuj dritten Theils. AllS der ouen bemerk
ten Wypisy zHJeit('m Theile wurrlen die Stiicke IJon pag:
157 bis 368 uberfetzt, mehrere delfeluen, fo wie anelz aus

andern Al/toren entlelmte leiclti e Erzal!lungen, ill3 Ge

dachtnifs eingepriigt und Aeldamirt. Aus dem Lehruuehe:
O cnotach Towarzyskich jind eben/alls einige Stellen I'er

€leuifeht ltnd naclzgehends 110m Lelu'er verbefserp worden.
In der Ortlwgrophie iibte man Jie d"l'clt gefcltwindes Dik
tiren. Lcicl7te Brie/e, deren ht!zalt Zlterst den Sclti.iJern
erkIart

, da nit Ilon i/men nach{]"esagt ward
?

dicnten i/mcl1.
?u Styliibu1Zc'cn.,

3



Vierte Kl a Is e. Der Lebrer erldrsterre rlen Scltii/em

diefer Klafse zuforderfi die im. d.rictcn. Abjchniue obigel'
Gramm-asik enthaltenen jjntaktifchen Lseizren, Dann er

kldrte uru? uber:fetzte er mit ihnen die in dem. aten Theile

der Sulzerlchen VOl'ubltngen von pag: 70 bi? 180 vorkom

menden projaifchen. und poetifchen Ausziige ans gr6Jsern
Schriften ; uiele derfelben. dienten zum. deklamatorifchen

Vortrage. Votgelefene kurze-Erzahlurzgen. un d Briefe ga-

?ben ihnen den Stojf zu. woch.enclicherz ha.usiichen. Ausarbei

'lungen. Aas der polnifchen Sprache in die dcutfche iiber

trugen. fie oi ele der fch: .... 'elj?en Paragraphe aus dem Lehr

bucha: O cnotach Towarzyskich.

Fiinfte Kl a I's e. Gemiifs den 'Voraltsgejclz"ickten Li

teriirnotizen iiber die neuern. oeruhmt?fien deutfchen. J/ er

fa/ser verfchiedener Dichcungsarten tourden m.eh rere in

deni erfien. un.d zweiten Theile des Poiitzfchea Handb u

ohes vorhan denc Bruchfiiicke logifch urui iijihetifclz gelefen
und. iibelfetzt; I,iele dmfelben -deklami!'t; einige Satyren,

Elegien, Oden u.. d. gl. aus polnifchen SchriJ'tfiellern ins

Deutfche ubertragen. Zu fchriftliclzen Ausarbeitungen er

hiellen die Sckii/er IJerfchiedene Themata zu Briefen, Be

fchreibungen u. f. w. -

SechCte KlaCs-e. Zur fernern Bildltng des zujam
menhangenden, mundliclzen VOl-trages in der detttfclzen

Sprache find laut Vorfchrift in diefer, der hochfien, KlaJse
nach Efchenburgs Grundrifs der Wifsenfc..haftskundc die

Abfchnitte von den P ltilologifchen, hiflorifchen, philofoplz?
fclzen, mathematifchen, phyjikalifchen, medizinifchen, ju

ristifclLCn und theologlfclzen Wifsenfclzaften ge/ehrt {tlor-

den, von welchen die erjlern feclts umji;?il'ldlicher I'orgetra

gen warden. Ferner iiberfetzlen dil.' Zóglinge aw den bei

den lctztcn Theilen des oben erwiihnten Flandbuchs der

I;.iteratur dic auserlefe,nftcn Ausziige, deren einige fie ZU71?
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mundlichtm Portrag« dem Gcdiiclltnifse ein-» erleib ten. .1J?
hufs der Stylulllt11{ien wurdea ih nen. Thenzata -uerfch.iede
ncri In/zalts, od er Ueberfetzungen aus fremdcn Sprachea
a ufgegcb en.

In den drei letzten KlaJsen ertheilte der Profefsor Gru
aert den deutfchen. Unterrichc.

LINGUA LATINA.

Cr.x s s rs PRIMA. Praeceptor Modli?ski initio annr m id
curam ac diligentiam contulit

, ut pueri distincte, expedire at

que prosodice legere addiscerent j- formasque declinationum

aeque ac conjugationum mernoriae imprimerent, Quum in

utroque eos jam satis profecisse intelligeret ,
ad interpretatio

nem Tir@cinii l?nguae lat inne gradulll fe cit. In hoc senten

tias omnes, Iabulas aliquot in patriam linguam converterunt
,

'analytice resolverunt et memoriae mandarunt, Quod ad exer

citia privata attinet
, scripserunt tirunculi declinationes et eon

jugationes.

CLASSTS SECUNDA. Magistri Zalewski opera edidicerunt
alumni ex Grammatitica capirn : de generibus norninum

,
de

gradu cornparationis acljectivorum; declinatlone nominum irre

gularium et graecolatinorum; de conjugatione verborum depo
nentium et irrcgularium. Ex Tirocinio reddiderunt polonice
narrationes (llHltuor et viginti, majoremque earum partem me

moriae tradiderunt. Pro exercitiis p ivatis transferebant e po
lonico in latinum sententlas breves.

CLASSIS TERTU. Hevoeatis in memoriam discipulorum
capitibus Grammntices in Classe praecedenti tractatis, expone
bantur iisdem regulae constructionis minoris. Quod translatio
nem spectat, explanata sunt methodo com;ueta ex libro Sele?

ctorum capita pl,er?Hlue. Laudatiora etiam coram Magistro me

lJloriter recitata. Exe.rcitii privati causa assignabantur tironibus

5·
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vertenda e patria in Romanam linguam excerpta ex. libro in

scripto : Seleccae e profanis Scriproribus Eistoriae s quac do

mi elaborata ,
in schola hora ad id designata publice legeban

tur et corrigebantur,

CL_.\.SSIS QUAl\TA. Magister Petlykowski exposuit Gram-

, malices Syntacticae canones de regimine verborum ,
substanti

vorurn , interjectionum, usu ablativi absoluti et quantitate syl
labarum. Ex Selectorum parte posteriori reddidit polonice de

bello Catilinario Sallustii et historia rum Livii capita fere omnia;
e Cicerone et Plinio Epistolas numero quatuor; ex Ovidio

de quatuor aetatibus et de seneetute; ex Virgilio de felicitate

vitae rusticae ; ex Horatio descsiptionem avnri ,
ex Sarhievio

Lib: II. Od 2. et' I o.; ex Janitio Lib: trist: Eleg: 5.' Consuetudi

nis et exercitationis in declamaudo capiendae causa, pronun;.
tiabant juvenes memoriter: ex Sallustio orationes Catilinae ad

eonjuraros et ad milites ante pugnam: ex Livio orationem Attii'

Tulli ad Volseos et Veturiae ad Coriolnnurn : ex Ovidio Trist.

Lib: I. Eleg: 3. ex Virgilio descriptionem tempestatis in mari :

ex Horatio Libr. II. Od 10. Insuper una in septimana hora

narrabatur auditorihus fabulosa deorum historia -secundum Pan

theum Mythicum Francisoi Pomey: Ut regulns Grammaricae

-usu quoque exequerentur discipuli ,
transferehant privatim e

polohico in latinum narrationes historicas
, atqLle carmina fra-

cta suis numeris reStitllebant.

CLASSI..s QUINTA. Profes: Peu:ykowski explanahat cum

necessariis commentationibus, a). Oviclii fahulas ex Lih: l. C3-

stissimas; Lib: II. de Phaetonte; Lib: III. de Cadmo; Lib: V.

de Arethusa; Lib: VI. de agrestihus Lyciae; Lib: VIII de Drc

dalo atque de Philemone et Bauci, b). Virgilii Eclogas oeto et

Georgicorum Lib: I. vers: trecentos et aliqu.ot. c). Horatii Lih: L

SaLyr: L III. IV. V. VI. VII. et IX. Lib: 2. Satyr: V. et VI.

Optimum quodque ex Autoribus ostensis memoriter edi

$cendum discipulis injungebatur.



Professer Roszkowski
, destinatis hori? explicabat discipa

lis orationes Ciceronis pro Ligario et Dejotaro, quas juvenes in

lingna lt1 patri am verterunt, selectiora capita memoriae manda
runt

, analysirnqns fecerunt. Legebatur etiam commodo tern

pore Cornmel'ltal'iorum Julii Caesaris Lib: VI. Exercendi styli
gratia vertebani in linguam varias ac lectiores orationes tam ex

Livii libris, quam ex Sallustio , easque memoriae mandarunt,
atque declamare sum parati. Praeterea aliquot cornpositiones
pro prio ruarte lingua Iatina fecerunt.

CLASSli SEXT_?.. Illustratus Odarum Horatii Liber 1.
Aeneidos Virgilii I. et 11.- Historiarum Livii Iectus Liber II.
Annalium C. Taciti major pars Libri II.

Professer Rosshowski destinatis horis tribus in septimana
tractavit ea

, quae ad Eloquentiarn pertinent , nimirum una

hornrum interpretatus est orationem Ciceronis pro Milone, cu

'jus majorem partem juvenes in linguam patriam verterunt
,

analysim fecerunt ae nonnnlla capita declamationis ergo me

moriae mandarunt., altera explicabatur Liber l. II. et III. Cice
ronis, tertia vero destirrata erat perlectioni ac correctioni lucu
brationum domesticarum Iactarum tam in lingua patria, quam
in latina. Lucubrationes normullas in lingua latina proprio
mat'te fecerunt, ae. praeterea lectiores orationes ex classieis Au
etoribus et vel maxime ex Livio memoriae mandarunt, in ser4

monem patr.ium verterunt, ae e memoria declamare sunt parati.

Antiqltitates. Graecas Antiquitates ex Libro Bosii, Roma
nas vero sCGUndUlli Koeplrii tabulas

, discipulis V. et VI. Classii
enarravit Professor Roszkowski.

L I N G U A G I\. A E C A.

CLASSIS IV. Una in hebdomada hora Mag: Hanlrowski
assuefaciehat Juvenes ad aceuratam lectionem in lingua Graeca.
nleLhodo Erasmiana. Postquam vero didicerunt prima Gramma-
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tices elementa, explicara sunt fa oiliora tragmenta. e libro, cui

titulus: Wypisy Greckie, atque nonnulla me moria e mandarunt.

CL_?SSJS V. Professor Zabellewicz repetitione facta eo

rum, quae in Classe praecedent Tyrones audiverant
, processit

ulrerius
,

et Grammaticam fere totam explicavit. Dein tria Ca

pita ex Selectis Gra'ecis traduxit ,
nonnulla excerpta discipuli

mernoriter didicerunt,

C L A S S I s VI. Duabus per singulas septimanas h oris Prof:

Zabellewicz inprirnis exposuit Grammaticam latino -graecam,

.dein in idioma polonicum transtulit excerpta ex Polyaeno, AEli

ano, Plutarcho et Strabone. Postremo liber primus Iliado,

f?xp?icabatur: e memoria proferent selectiora excerpta.

J E O G R A F I I A.

, KLASSA I. Opisawszy granice, podzia?, znacznieysze rnia

sta i rzeki Xi?stwa by?ego Warszawskiego przyst?piono do kraiów

o?ciennych, i 'wten?e sposób iak wyzey postepuiac ,
dano po

zna? Uczniom sk?ad ca?ey Europy. Nakonie? opisano kszta?t

kuli ziernskiey , ró?no?? klimatów, pór roku, d?ugo?? dni i t. d.

KLASSA II. Powtórzywszy Nauczyciel Modzelewski to

co by?o w K?assie poprzedzaiacey ,' da? obszernieysz:t wiado

mo?? o Xiestwie Warszawskiem. Po czern przyst?pi] do opisu

fizycznego Krajów w Europie i innych cz??ciach ziemi b?d?
eych.

KLASSA III. W Klassi? tey dano opis wszystkich Kraiovr

Europeyskioh w raz z osadami do nich nale?acerni a w innych
cz??ciach ?wiata znayduiacemi si?. Zwracano szczególniey uwa

g? uczniów, na po?o?enie, rozleg?o??, ludno??, nauki, r?ko
dt4e?a, p?ody, handel, rZ'id i podzia?.



V rJmTE KLASSE. St a t i s t ik. Der Profefsor Grunert
eruwarf', eiue Scuride in der Woche, la ut P'"orfcltrift den

SchiiJern ein. Bild der europdifchen. Staaten in BetreJJ ik
res Fl?ichenin!talts, i/trel' Volif.smenge, Land- und See
m ackt: Nach diefem fprach er ins befondere von der La,.

ge, Grofse , den Produkten, Einwohnern, Manufakturen.
der Handlung und Landmacht des ehemaligen I-lerzog
thums Warfchau. Endlich verbreicete er sich iiber d/e Re

gierungs,'elfafiung, Kunfie und Wiflenfckaften der, merk

wurdig/ien Reiche EUl'opens.

HISTORYA POWSZECHNA.

KLAS SA l. Nauczyciel Jasiob ?dzki stosownie do plana
dawszy Uczniom ogólne wyobra?enie Historyi powszechney, po
dzieli? i? na dwana?cie Epok i opowiedziat w ka?d?y ?ycie s?a

wnieyszych ludzi stanowi?cych Epoki.

Kurs pierwszy-
KLA.8SA II. Ten?e sam Nauczyciel trzyrnai?o si? Historyi

elementarn?y przechodzi? dzieie, od stworzenia ?wiata do po
dzia?u Pa?stwa Rzymskiego na Zachodnie i Wschodnie pr?e?
Teodozyusza.

KLASSA III. Pod?ug wyMy wzmiankowanego Dzie?a Na?
uczyciel Petrykowski kontynuowa? History? powszechn? ni do
roku 18 [2.

Kurs drugi-
KLASSA IV. Uczniowie tey Klassy mieli History? staro

zytn?. pod?ug porzadku Hu?tana od pierwiastkowego tworzenia
si? Narodów

I
do Augusta Cesarza Rzymskiego.

K l a s s a V. Od Augusta do odkrycia Ameryki przez Krzy.sztofa Kolumba.



-. !i4

KLAS SA VI. W tey Klassie dano obszerna wiadomo??

wypadków zasz?y ch w wieku szesnastym, siedmnastym i osi-

muastym. ..

HISTORYA POLSKA.

Kurs p i e rw s z'y=«

KLASSA II. W iedney godzinie na tydzie? tey Nauce

po?wi?coney , przeszed? Nauczyciel Walicki z Uczniami w kró

tko?ci dzieie Narodowe, zacz?.wszy od ich poczgtku al do ro

ku 1370.

KLASSA III. Nauczyciel Petrykowski wyk?ada? dzieie

oyczyste od roku 1370. do ostatecznego podzia?u Polski.

. /

Kurs drugi-

KLASSA IV. W tey Klassie dano obszema wiadomo??

Historyi Narodowcy od Mieczys?awa I. do ?mierci Króla Ale

xandra,

KLASSA V. Uczniom tey Klassy, w ten?e sam sposób

?o
i poprzedzaiacey wyk?adano Historya Polsk? zacz?WSz.y od

?mierci Alexandra, do panowania Augusta II,

KLASSA VI. Rozbiorem panowania Stanis?awa Augusta
trudni? si? X. Rektor. Czyta? traktaty mi?dzy o?ciennemi Mo

carstwami a Polska zawierane. Da? pozna? Kroniki Orzechów

skiego. - Dzieie ?ukasza Gornickiego i ,?ycie Chodkiewicza.

Nadto przytacza? sk?ad dawny Bzadu Królestwa Polskiego, a

seezególniey wyia?nia? Prawa Kardynalne. - Materye Status,

porównywa? one z Konstytucyami poznieyszerni. Czytai?c za?

nauk? o Nale?yto?ciach i Powinno?ciach cztowieka wydobytych
z praw Przyrodzenia wydana przez Ko ?ataia , wskazywa? zasady
Ba których Rz?dy 1 Konstytucye wspiera? si? powinny.
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-ARYTMETYKA, ALGIEBRA, J.lOMETRYIA;

KLASSA I. A'ytmetyka. - Nauczyciel Zalewsl.i wpra
'Wia? Uczniów tey Klassy w cztery dzia?ania Arytmetyczne na

liczbach poiedynczych i wielorakich, naprzód z pami?ci a po
tem na tablicy. Po cz?m mówi? o w-agach t miarach, i pieni?
dzach kraiowych.

Jeometrya.- Nauczyciel Dubic? obeznawszy Uczniów z

figurami Jeometrycznemi i technicznemi wyrazami w tey nauce

u?ywanerni 1 poda? sposoby rozwi?zywania niektórych zaga
dnie? z Rozdzia?u IgO, 2go, 3go i f.go Jeometryi dla Szkó?

przepisan?j-,

KLASSA II. Arytmetyka. -

Powtórzywszy wiadomo?ci
w K?assie poprzedzai1}cey .nabyte, wy?o?ono cztery dzia?ania
z u?omkami zwyczaynemi i dziesietnemi, Okazano sposób roz

wi?zywania zagadnie? przez regu?? trzech prostiJ- i odwrotna.

Jeomctry a.s-: Ten?e Nauczyciel co i w Klassie poprzedza
i?cey, UkOl1czy? wiadomo?? o liniiach prostych, przecinaiacych
si?, o k?tach, troykatach : O liniiach prostopad?ych, pochy
?ych, równo-odleg?ych i wielok?tach,

,

KLA.8sA Hl. Arytmetyka. -- Nauczyciel przebieg?
szy w krótko?ci to, co hy?o w poprzedzaiacych Klassach da

wane; uk011CZyW.sZy nauka o miarach, wagacli i monetach
Kraiów Europeyskich, porównywaiac .ie z oyczys.temi, przyst?
pi? do regu?y trzech sk?adaney, odtr?cenia procentu, Ia?cucho

wey i spó?ki. Poda? wzory uk?adania regestrów kupieckich 1

.gospodarsktch i woyskowych.
-

Wy?ozy? cztery dzia?ania ary
.trnetyczne na znakach ogólnych, w?asno?ci proporcyi arytrne

tyczney i jeometryczney. Podnoszenie liczby do kwadratu i

lVyci?gnienie- pierwiastku ..

4



Jeomctry a.e- - Od przystawania. troykatów inclusiare ,
do

Rozdzia?u 7go exclusive
,

z dzie?a na Szko?y Departamentowe

przepisanego.

KLASSA IV. Algiebra.
- Wy?ozono Teorya rowna?

pierwszego i drugiego stopnia. Progressye arytmetyczne i ico

metryczne, gdzie okazano natur?. log?rytmów, sposób robienia

tablic logarytmo,"ych i onych u?ycie.

Jeometrya.- O podobie?stwie wielok?tów. O vleloka

tach w ko?o wpisanych i na nim opisnnych. O powierzchni
kola i iego stosunku do ?rzednicy. Trygonometry? prostokr?

?lna.
c

Z Jeometryi praktyczuey podane byly sposoby post?powa

nia na polu w ró?nych przypadkach, przenoszenia okol i c.v na

papier za pomoci} stolika, k atomiaru i bu?soli. DIn. wprawy,
I

\

wymierzyli Uczniowie stolikiem cz??? wyspy ?askiey ,
katomia-

rem? za? i Bussola okolice Marymontu.
• c

KLASSA V. Algiebl'a. - t od, Dope?nienia AIgiehry da

waney w Klassach ni?szych inko to: wynaydowanie naywi?ksze

go spólnego dzielnika ilo?ci algiehraicznych wielorakich: wy

cj?ganie pierwiastku sze?ciennego z ilo?ci liczebnych, tudzie?

kwadratowego i sze?ciennego z ilo?ci algiebraicznych; formu?y

ogólne na rozwi?zywanie zagadnie? stopnia pierwszego; wla

?ciwe znaczenie ilo?ci odiemnych czyli przeczlJcych, niesko?

czonych, ni ewyzna czonyoh ; i t. d. are, Dzia?ania z ilo?ciami

b?d?cemi pod znakiem pierwiastkowym wszelkiego stopnia i

maiacemi wyk?adniki u?omkowe. 3cie, Teorya logarytmów za

pomoc?. wyk?adników sposobem zwyczaynym, iako te? sposobem

podanym przez P. Long. 4 te, O ilo?ciach w cz??ci spólrnier

nych w cz??ci niespó?miernych. 5te, Przystosowania AIgiebry
do Jaometryi ,

mianowicie wa?nieysze wiadomo?ci Trygonome-

tryi sferyczney pod?ug Lacroicc.
I

.



Jeometl.ya.- Uczniowie tey Klassy mieli cal:t Stereome
tryiJ. pod?ug Eacroia

, IPO którey uko?czeniu wy?o?ono im teo

ry'il- równowa?enia i w praktyce okazario.

KLASSA VI. I. Teorya kombinacyy. 2. Binom Newtona,
3· Wainieysze wiadomo?ci z Teoryi ogólney równa?. 4. Ró
wnania stopnia 3go i 4go z przystosowaniami tak do rozwiazy
wania zagadnie!'l arytmetycznych, iako tez do Jeometryi miano
wicie dla podzielenia kata na trzy cz??ci równe. 5. Hozwiazy
wanie równa? wszelkiego stopnia przez przybli?enie. G. Zaga
dnienia nie wyznaczone stopnia Igo i 2g0. 7. Znacznieysze w?a
sno?ci liniy krzywych drugiego rz?du czyli Sekcye koniczne.

Na ?wiczenia prywatne Uczniowie Klassy V. i VI. oprócz
zagadnie? arytmetycznych, powtarzali takie wiadomo?ci g?ó
wnieysze z Algiebry i Jeornetryi poczatk owey,

H I S T O R Y A N A T U R A L N A.

KLASSA 1. Nauczyciel Modli?ski okazawszy cel Historyi
N atnralney rozlo?y? i?. na trzy oddzia?y to iest: Zoologiia , Bo
tanik.e i Mineralogu». Gdy ju? ró?nic? zachodz?ca mi?dzy te
mi oc?dziH1ami Uczniowie c?obrze powali, przyetapi? z nimi do

opisu rzeczy w t)"chie oddzia?ach zawartych. Stosuino si? za?
do planu podawa? tyli, o rzeczy nayu?yrecznieysze , nayszkodli
wsze i nayosobliw sze.

KLASSA lI. Po ogólnym wystawieniu wszystkich rzeczy
przyrodzonych, ten?e sam Ix auczj ciel podzieli? gromad? zwie

rZ1J-t ssacych na rz?dy, rodzaie i gatunki, w szczególno?ci opi
sa? zwierzeta w nich umieszczone okazuiac ich ró?nice miedzy
60L? i u?yteczllo?? dla ludzi,

l. e c

KLASSA III. Ten?e sam N auczyciel opisa? w szczegó?-o
no?ci trzy gromady, to iest: Prastwa

, Gadu i Ryb dziel?c kazd?
na rz?dy, rodzaie

, gatunki i odmiany.
4*
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KlJA.S?A IV. Nauczyciel Hankowski dawszy ogólny rys

Zoologii, Vlly?oiyl w szczególno?ci dwie ostatnie Gromady owa

du ,' i robaków. Zastanawia? si? osobliwie nad kraiowerni ,
tvm

ko?cem Uczniowie w czasie dogodnym zbierali owady i robaki,

i pod?ug dóstrze?onych cech umieszczali ie pomi?dzy w?a?ciwe

im rodzaie lub gatunki.

KLASSA V. Botanika. - Po obia?nieniu Uczniom wyra

z6w w tey nauce u?ywanych ,

.

poznawania: cz??ci jawnop?cio
wych ro?lin i cech w ró?nicy zachodaacey budowie owocowa

-nia, korzenia, pnia i t. d. wy?o?y? X. Politowski Uk?ad L i n

neusza, pod?ug którego wprawiali si? Uczniowie rozeznawa?

ro?liny, które albo nadzwyczayna okazalo?ci? , niepospolitym
kszta?tem, ró?no?ci? farb' w kwiecie, wabi? do siebie oko:

albo wa?nem iakiern u?yciern w kunsztach praktycznych umie

i?tno?ciach do pomno?enia wygód i przyiemno?oi dopornagai?

spo?eczno?ci ludzkiey : albo nakonie? które osobliwym w przy

rodzeniu sk?adem umys? badaczów natury zastanawiaj?. W tym

celu przynosi? Nauczyciel ?wie?e ro?liny do Klassy ,
a dla przy

patrzenia si? ich postawie przyrodzoney i rosnieniu ,
zwiedzali

Uczniowie okolice Warszawy.
.

KLASSA VI. Mineralogia.
- Nauczyciel X. Bystrzycki

dawa? Mineralogiia pod?ug Dzie?a B r o c ha n t, da? pozna?

Uczniom uk?ady Wernera i Hauy. Z Dziela Brognart czy

ta? sposoby wyrabiania i uzytkowauia z o?owiu, srebra, mie

dzi, cynku, cyny, merkuryuszu ,
wismutu

, kobaltu, arszeniku,

ielaza.

F I Z Y K A
,

C H I M I I A.

KLASSA. II. Uczniom tey Klassy wj ?o?one by?y w?asno

?ci ogólne cia? i przyk?adami stosownerui obia?nione ; iako to:

obieto?? , p-odzielno??, przylgnienie , skupienie, nieprzenikli
wo??, dziurkowato??, przyczyna cia? przc?roceysto?ci ,

?ci?liwo??

i spr?zysto??.



KLASSA III. Przypomniawszy powszechne cia? ??asno?ci,
przyst?p i? N a lIC? yciel Dul/icz do nauki o ciepliku. - O z?yr,h
i dobrych przewodnikach. - O równowadze i dzia?aniu ciepli
ka gdy cia?a stan swóy odrnieniai?. - O ciepliku uwi?zionym,
i sposobach iegO! wydobywania.- O Pyrometrach, Termorne

trach i ich llzytku.- Wy?o?y? w?nsno?ci materyi Elektryczney,
Sposób elektryzowania cia?, - Sk?ad Machiny Elektryczne)',
Elektroforu, Elektrometru, hutelki Leydeyskiey bateryi Elek

tryczn?y. - Sposoby stawiania Konduktorów. - W?asnoki

materyi magnetyczn?j-, sposoby wzmacniania Magnesu, udzie

lania tey w?asno?ci ?elazu. Nareszcie przyst?pi? do w?asno?ci

wody i okaza? i:;!- w troiakim stanie: sta?ym, cieczy i wa porów ,

zastanawia? si? riad iey rozpuszczaniem si? w powietrzu, i opa
dauiem: t?umaczy? tworzenie si? mg?y, rosy, srzonu, deszczu,

i formowaniu si? ?niegu i gradu, .sk?ad deszczorniarów i w?Lg.()
ciomiarów opisywa?.

KLASSA IV. W?asno?ci 'fizyczne powietrza. Utrzymywa
nie si? cieczy w naczyniach spó?kuiacych. O pompach. O roz

maitych gatunkach Barometrów. Nakoniec wy?ozono Teorya
hie.3u i machin tak poiedynczych iako i z?o?onych.

KLASSA. V. W?asno?ci chimiczne powietrza, gazu kwa

sorodnego, saletrorodnego i iego gatunków. Ogólna wiado

mo?? o formowaniu si? kwasów. Gaz saletrowy. W?asno?ci

niektórych kwasów, iako to: w?glowego, solnego, fluoryczne
go, nadkwasu solnego. Teorya bielenia istot ro?linnych nad

kwasem solnym. W?asno?ci chimiczne wo-dy. Gaz wodoro

dny i iego gatunki. Gaz amrnoniiacki. Teoryia palenia si?
cia?, oddychania i ciep?a zwierz?t, wegietacyi i Iermentacyi,

Hidrosuuyka. Ci?nienie cieczy na wszystkie strony. Sto-

sunek ci?nie? , den i wysoko?ci. Ci??ko?? gatLmkowa cia?.

Sposoby iey dochodzenia i narz?dzia do -tego shlzlJce.
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Hidraulika, Stosunek ilo?ci wyp?ynioney 'Wody do wyso

ko?ci naczynia, otworu, i czasu p?ynienia. Opisanie machin

hidraulicznych u?ytecznieyszych w spo?eczno?ci.
Okazywane by?y narz?dzi a, tudzie? czynione na nich do

?wiadczenia tak chimiczne iako te? fizyczne, te szczególniey któ

re naybardziey T'eoryia wyia?niaia.

Jeograjiia Astronomiczna. Dawana byhl. pod?ug Dzie?a

Sniadeckiego. Dla przystosowania podany by? sposób kre?le

nia kompasu s?onecznego na plasczyznie równik owey i pozio-

mey..
.

KLASSA VI. Fiayka. Wiadomo?ci Optyki, Katoptryki i

Dyoptryki w szczególno?ci by?y wy?o?one, tudzie? opisane do

nich du?CJ-ce narz?dzia, i czynione z niemi do?wiadczenia.

Cllimiia. Dawana by?a pod?ug Dzie?a 'p o u r C r o y. Prócz

tego czyta? Nauczyciel z Chimii zastosowaney Ch a p t a l a spo

soby robienia w fabrykach rozmaitych kwasów, tudzie? u?yte

?znieyszych soli i kompozycyi Metalicznych.

L O I K A.

KLASSA V. Czucie, poiecie , uwaga. S{idy troiakie

go gatunku. Wyobrazenia. Spo?ecze?stwo wiele si? przyczynia
do rozszerzenia wiadomo?ci naszych. Hozbior czucia i .my?li,
Zbiór wyobra?e?. Hozumowanie. Sposoby d?u?szych roznrno

W?lJ'l.. Oprócz tego czytana by?a Loika Kondyllaka, tudzie?

krótki zbiór Historyi i Filozofii z Dzie?a D e g e r a n ? o.

R E L I G I I A I M O R A L N O??.

KLA.8SA l. We dwóch godzinach w tygodniu wyk?ada
BO Uczniom Cz??? Iwsz? Katechizmu mnieyszego Fleurego.-



,

Z Historyi za? Swi?tey opowiadano dzieje lucIu Izraelskiego od
stworzenia ?wiata a? do niewoli Babilo?skiey, czyli do roku
341G.

Co do Nauki Moralney obja?niano paragrafy o pos?usze?
stwie, szukaniu nauki

, pracowito?ci, zachowaniu zdrowia, 0-

chedostwie
, oszczedn o?ci, grzeczno?ci i szczero?ci.

KLASSA II. Obja?niano Uczniom Cz??? lIg? Katechizmu

nmieyszego Fleurego: nadto czytywa? Nauczyciel Obyczaie
Izraelitów, i te do ko?ca doprowadzi?.

'

Z Nauki Moralney, wy?o?y? artyku?y, o cierpliwo?ci, Iudz

ko?ci, wdzi?czno?ci, znoszeniu cudzych wad, zgodzie i pok oiu
,

s?awie do hrey , karno?ci, na?ogu, z?ym przyk?adzie, sumi eniu ,

sprawiedliwo?ci, roztropno?ci i szanowania \Viary czyli Religii.

KLASSA III. Wyk?,adano Cz??? Iwsz? Katechizmu wi?ksze
go El e u r eg o , czytano Zycie JEZUSA CU1tYSTU.5A..

Na Nauk? Moralna s?u?y? o dzie?o pod tytu?em: o' Cno
tach .towurzyskich i wyst?pkach im przeciwnych.

KLASSA IV. Wyk?adano Cze?? IIg? Katechizmu wieksza

go FJeurego: i czytano Obyczaje" dawnych Chrze?ciian."
Do Nauki Moralney z ró?nych Autorów ?aci?skich wybie

rano stosowne wyimki i one.t?umaczono.

KLASSA V. Powtórzono z Uczniami Katechizm wi?kszy
Fleurego.- Z Historyi Ko?cieln?y wieków g. przebiezono.
Czytane by?y Ewanieliie SS. Mateusza, Marka i ?ukasza.

KLASSA VI. Podobnie? powtórzono Katechizm wi?kszy
F?eurego. Czytane by?y Ewanieliie, Kazania Karpowieza;
Konarskiego o Religii poczciwych ludzi, nadto dany by? ci?.g

.. dalszy Historyi Ko?cielnej- od wieku XIII. do XVI.

Co Niedziela i Swieto miewali Klass wszystkich Uczniowie

Nauk? Religii prze? pó?godzinr.



Biblioteka Im. Hlercntma

?opacl?skiego w Lublinie

IIKALLIGRAF

Dla nadania Uczniom dohrego

. ei? ka?dy Nauczyciel tego pl"ledmiotu? ?-v:------.....----_.-!

-<lem p?aszczyzny, na którey pisze i r?k? do ?atwego kre?lenia

liniy tak prostych, iako tez i kolistych. W tych za? Klassach

gdzie iu? powy?sze prawid?a wiadome by?y, w zr?czne liter od

cinanie, wi?zanie i ?1czenie, ko?cem wykszta?cenia onych?e

w pi?mie ci?g?em do ?atwego za rzutem oka czytania, na)' bar-

dziey wprawia?.
W K?assie I. trudni? si? P. Rogowo/ski; w II. i III. obu-

dwóch oddzia?ach Xiadz Hankowski. J?zyka za? Niemieckiego

'P. Packluiuser 'We 'Wszyst\.ich wyzey wspoxpnionych Klasaach.

RYSUNKI.

Uczniowie Klass ni?szych mieli sobie wskazane poczatko

we zasady, któremi .i? przez znaczn? cz??? roku zatrudniali,

ucz?c si? na tablicy podzia?ów i proporcyi 7
tudzie? kopiiuiac

szceególne cz??ci twarzy z orygina?ów. W Klassach wyzszych

wprawiali si? Uczniowie rysui,!c clfJgle na tahlicy Konturna

g?ów w rozrnaitem po?o?eniu ; tak przygotowani kopiiowali na

papierze z Orygina?ów Szko?y Dawida. poft?pek i prac? oka?'1

Uczniowie na Popisie.
W Klassach 1. III. IV. i V. dawa? rysunki Nauczyciel J a-

niszewski» w II. i VI. Majorski,
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