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UCZNIOW

SZKO? y WOIEWÓDZKIEY W AHSZA ':VS EY
? ,

XIEZY PIIAROW
c,

Odbywa? ii? b?dzie dnia 24. 25. 26. Lipca z rana

od godziny 8i do 2.

N A, K T O R Y.

ZAPRASZA

PRZES?ETN? PUBLICZNO?C

JMIENIEM NAUCZYCIELI i UCZNIOW

X. JAN BYSTRZYCKI REKTOR.

w W A R S Z A W I E J 220 roku •

. t





Popis odbywa? si? b?dzie nast!3Puiqrym porzqdkiem;

Poniedzia?ek 2-1. Lipca.
K L A S S A l. i IL

Ptcligiia od 8i do
'g.

J?zyk }i'rancuzki od g. do g}
Niemiecki od g? do 10.

-- Laci?ski od 10 do ,lO}
-- Polsk i od lOJ do 11.

Jeografiia od r i , do 11. minut 20.

Hislorya Powszechna i Polska od 11. minut 20. do .11. minut 50.Arytmetyka i Jeometrya, od 11. minnt 50. do 12??Iistorya naturalna od 11 ? do l.

Wtorek 25 Lipca

K L A S S A III. l IV.

Religiia od 8} do g.
J?zyk Niemierki od g. do ??

Francuzki od g? do 10
-- Laci?ski od 10 do 11.

Historya powszechna; Polska i Jeoga-aliia od 11. do u.Matematyka od 12. da 12 minut 45.
,

Fizyka od 12, minut 45. od l, minut lS.
1Iistorya Naturalna od l minut 15 do l?.J?zyk Polski od l! do .2.

Srocla dnia 26 Lipca.
K L A S S A V. i VI.

Religiia od 8? do g,
J?zyk Niemiecki od 9 do 9?.
- Francuzki od g? do 10
- Laci?ski i Grecki od 10 do 11.

Historya Powsz/ichna i Polska od 11 do 11 minut 40.Fizyka, Chimiia i Mineralogia od 11 minut 40 od U minut 10.Botanika od 12 minut 10 do 12 minut 20. ?

Matematyka od 12 minut 20 do 1 minut 10.

J?zyk i Lltiratura Polska od l minut 10 do s,



--

X. Professer Folitowski dai?cy nauktt Matematyki Vf Klassie 1'V', W}"

t?urnaceyv sz'y poprzeclniczo zasady miernictwa) wprawia? Uczniów w za ..

stosowanie teor'yi do praktyki, roz.mierzai?c z nimi wie? Wawrzyszew,

prócz t?go oznaczy? k?tomiare.n wa?nieysze punkta Warszawy od strony·

po?udniowo
: zachodniey. Plany tych robot Uczniowie oka.??:

Podobnie X. Wolicki Professor Matematyki, w zamiarze przypomnie ..

Jlia Uczniórn Klassy VI. Jeometryi praktyczney, i zastosowania do niey Z3e

gadnie? Trygonometryi, równie dla okazania iakim sposobem i w iakich

przypadkach mo?na u?y?, wygodnie formu? trygonometrycznych, El zna

czy? znakomitsze gmachy Stolicy, i rozmaite przedmioty ze strony po?u ..

iniowo • wschodniey VI idziane-

P. Waga, Nauczyciel HistoL'yi NaturalnllY, wy?oiywszy w pólroczu

zimowem te<?ret.ycznje VI Kl.assie IV. 'l'el'minologi? owadó w
,

w pólrocz u

letniem dope?ni? pl'z,edsi?Vlzi?cia sV\.oiego lek C) ? pl akryczn? w polu;

gdzie okaza? Uczniom sposob u?ywa1lia Sy stematu, aby za iego pomoc\

byli w stanie ?atwo po nawa? gatunki tak liczney gromady zwierz?t. U?y-

tym by? systemat FabrycylLi;::,a.

Z Uczniami Klas:,y V. wychodzi? X. Politowshi na: ex.kursyie

Botaniczne, i 'rpraVlial ich V'f pO:lnawanic r-o?lin pod?ug uf,?adu Ldnneussa

Jeden tylko by? Ucze? dl'ugoleLni Klassy VI. Jankowski Maciey: któ

ry sk?ada? b?dzie Examen 'Maturiiaiis-

Za zezwoleniem Wysokiey Kommissyi Ptz?(lowey Wyznali. Religiynych

i O?wiecenia. Publicznego pr?ypuszczeni s? do z?o?enia tegoz eccaminu na

!lL?pui?cy Uczniowie Pierwszoletni Klassy VI.

1. Nowakowski Tomasz. S. Podowski Kaz.imierz.

2. L?cki Leopold. 9'
Zalewski Wincenty.

•. Weso?owski Klemens; 10. Rostworowski Julian.

4. Ploiewski Antoni. 11. Pstroko?ski Adam.

5. W?sowicz Julian. 12. Grzybowski Jan.

6. Duwe Piotr. ??. Zaborski Leopold.

7' Byszewski 14'loryan.
,4. Tr?pczy?ski Jozef.



HIST'ORYA

'ZAPROWADZENIA INSTYTUrrU

XIE?Y PIlARÓWc

D: O· W.A R S Z, A W Y.
? ..

Z?romadzenie xx Pilarów pocz?tek swóy wzi??o w Rz y_mie roku 1600 za?ozone przez Józefa Kalasantego rodem
z Hiszpanii: który' zdj?ty lito?ci? nad biedn? m?odzie??nie mai?c? sposobów uczenia si?, przedsi?wzi?? za?o?yc.taki Instytut, któryby si? szczególnie y trudni? instrukcy?ubogiey m?odzie?y w Religii, mor-alno?ci i w stósownych
naukach, to iest czytania, l)isania, rachunków i t. p. Ca?y
swóy mai?tek na. to obróci?. ROSPOCZflJ wielki ten zawód
w Rzymie' iako w Stolicy Chrze?ci ia?stwa : przybra? oso

by znane z gorliwo?ci o dobro' bli?'niego, z po?wi?cania
si? na ulg?' biednych i nieuwodz?ce si? ?adnym prywa
tnym interessem.. Papie? Pawe? V. przekonawszy si? o

u?yteczno?ci zawi?zanego Zgromadzenia, potwierdzi? ie
w roku 1617, taki?rn: nawet b,? uniesiony przywi?zaniemku temu Instytutowi, i? ??da? aby od iego imienia Congre
gatio Paulina by? nazywany (1). Potem w roku 1622
Pdpie? Grzegorz XV. now?mi przywileiami wzmocni? po
wstal'lce Zgromadzenie' potwierdzi wszy ustawy: Piiarskie
Bull? wydan? 31 Stycznia 1622 roku: Urban zas VIII. za

pobiegai?« aby to-Zgromadzenie nicz.?rn nie by?o odrywane od instrukcyi m?odzie?y, uwolni? ie od znaydowania
si? na obrz?dach publicznych religiynych,. do czego in
nych Zakonów osoby s? obowi?zane (2): Ten?e Papie?

...

l



( .Z )

"wroku 1630 dnia 17 Sierpnia Bun? wydan? zaleci?, aby

?adne Zgromadzenie nic za'k?adato Instytutu szkolnego pod

.tytu?em szkó? pobo?nych który Piiarowie przybrali (5).

Zgromadzenie zatem Piiarskie tak iu? wzmocnione w

pierwiasfkach swoich przywileiami od Stolicy Apostol

ski?y , zaymowa?o si? ci?gle uczeniem m?odzie?y, szcz?

gólniey ubogi?y ,
z tak? usilno?ci?; ?e w krótkim czasie

mia?o Prowincyc Rzymska., Gienue?sk? , Lombardyi i

Umbryi, ror.szerzy?o si? tak?e w Królestwach Hiszpmi

skiern , Neapolitaliskiem, Sycyliyskiem, Sar dy?ski?rn, W"?

gierskiem, Czeski?m ,
iako tez w Austryi i Morawii.

W?adys?aw IV Król Pohki troskliwy o rozszerzenie

nauk w Królestwie swoi?m , wiedz?c o po?ytkach iakie

przynosi?o w r??rrych kraiach nowo powsta?e·Z?romadr.e
nie Nauczycielskie Piiarów, stara? si? usilnie zaprowadzi?
ie do Polski : zleci? przeto nadzwyczaynemu

Pos?owi swe

mu do Stolicy Apostolski e y Jerzemu Ossoli?skiemu, aby

interes zaprowadzenia Instytutu Piiarskiego do Polski mi?

dzy naywa?nieyszemi w Rzymie popiera?. Nie przesta?
.

Król na tern zaleceniu, ale doprasza? si? o to listownie tak

od samego Pa?ieia Urbana VIII iako te? od Józefa Kalasan

tego Jenera?a Piiarskiego. Od obud wu odebra? odpowied?

zadosy? CZJ ni?c? swoi ern z?daniom (4).
Józef Kalasanty zleci? zaraz Prowincya?owi Niemi?-

ekiey Prowincyi, aby niektóre osoby ze Zgromadzenia dla

za?o?enia now?y osady Nauczycielskiey (lo Polski wypra

wi?. :Nie móg? zrazu uczyni? zaclosy? roskazowi Prowin

cya?, nie mai?c osób znaia,cych i?zyk Polski, od?o?y? wi?c

t? rzecz do dalszego czasu.

Ale przy?pieszy?o si? przybycie Piiarów do Polski

przez wtargnienie Szwedów do Morawii. W ?)Owszecbnem
zaburzeniu tego kraiu dozna?o tak przykrego

losu Zgroma

. dzenie Piiarskie sk?adaia,ce cztery Kollegia, ze musia?o ie

opu?ci? i szuka? przytu?ku w innym kraiu. Jedni radzi

li uda? si? do Polski
, gdzie icb W?adys?aw IV wzywa?,

,drudzy do W?och pierwiastkowego swoiego siedliska. Przy ..

..
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bywszy do Wiednia zasi?gali rady od Kardyna?a Matthapi
N uncyusza Apostolskiego ,

iak w ty ITI razie post?pi? mieli.
Ten wiedz?c dobrze o zamiarach W?adys?a wa IV wzgl«"dem Z?l'omadzenia Piiarskie?o, radzi? im aby niezw?ócznie
udali SI? do Polski. Tak zniewoleni rad? Kardyna?a i za
si?kiem od niego wsparci, obrócili drog? ku Polsce, i na

pocz?tku Lipca roku 164-2 stan?li w Krakowie. By?o ich
trzynastu, to iest: Prowincya? Onuphrius Corui i czterech
Xi??y mi?dzy któremi znaydowa? si? Polak liazimierz Bo
gatko z W oiewodztwa Poznailskiego, który obleczony zosta? w sukienk? Piiarsk? w Mo rawii : trzech Kleryków,dwóch Laików i trzech Nowicyuszów. Odpocz?wszy z podró?y przez czas nieiaki w Rrakowie u XX. Karmelitów,udali si? do Cz??tochowy gdzie w?a?nie bawi? W?adys?awIV. odprowadzai?c tamt?dy siostr? swoi? , któr? wyda? za

Xi?cia Neuburgskiego. Wprowadzeni byli przed oblicze
. Króla przez Stanis?awa Skarszewskiego Podczaszego San

domirskiego, mile przyieci, zapewnieni o dalsz yrn losie,udali si? do Warszawy
?

w towarz.ystwio t go? Skarsze
wskiego w którego domu do czasu przybycia Króla podey-:mowani byli (5).

Przyby? Król do Warszawy we Wrze?niu i' zaraz zaleci? aby dogodne mieysce na pomieszkanie dla nowego In
stytutu szkolnego wynaleziono. Obr-ano plao na przedmie?ciu pod?ug ??dania samych Piiarów

przy ulicy zwaneyD?uga : plac ten kupi? Król za 14,000 z?otych i przeznaczy? Ha Ko?ció?, Kollegium, Szko?y i ogród : aby za? wi?ksze wra?enie uczyni? o potrzehie tego Instyt utu; sam

znaydowa? si? przy zak?adaniu Ko?cio?a, tudzie? Królowa
Cecylia Henata . Senat i stan Hycerski. Biskup Awenione?ski l?Iarius Philonardus !;prawuil?cy urz?d Ay03tolskiego Nuncyusza przy Dworze Królewskim

\ poswi?ci?krzy? Pa?skl i ustawi? go zwyk?ym obrz?dem ku poszanowaniu wtem mieysou gdzie Ko?ció? mia? byd? z?/?o?ony:Kaznodzieja za? K11óle'Wski Xi?dz Dominik Krasuski zeZgromadzenia Xi??y Dominikanów, zawsze przychylnego
l *
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naszemu Instytutowi, w wymównym g?osie do zebranego

ludu, wy?oi.y? pobudki które sk?oni?y Hr óla do zaErowa

dzenia tego lnstytutu, wystawi? korzy?ci iakie sp?ywai?

na kray ,
z o?wiecenia 'm?odzie?y w Reli,gii, Moralno?ci i

Naukach.
'Za .gorliwem staraniem Królewsklem stan?? na pr?dce

Ko?ció? drewniany pod .tytu?em SS. M?czenników Pryma

i Felicyana, tudziez vomieszkanie dogodne: od?o?y? bo

wiem Król na czas pó?nieyszy wystawienie murowailego

gmachu.
.

Król ten po'boiny i przywia,zany do 'Zgromadzenia Pi-

iarskie?o, darowa? Ko?cio?owi naszemu relikwii e SS. Pry

ma i Felicyana które podczas swci?y bytno?ci w Rzymie

od Urbana VIII. w darze otrzyma? na pami?tk? urodzin

Króla przypadai?cych 9 Czerwca, w którym dniu tak?e

!\o?ció? obchodzi pami?tk? .tych ,SS. M?czenników.

Urz?dziwszy Prowincya? interessa Domu Warsza

wskiego z reszt? Piiarów uda? si? do Podole?ca dla za?o

?enia drugiey osady Piiarski?y, któr?y Fundatorem by?

Stanis?aw Xi??? Lubomirski W oiewoda Krakowski.

.
Pi?ciu Piiarów by?o pocza,tkowo w Domu Warsza-

wskim, to iest: Xi?dz Hiacynt'- iako Rz?dca Domu rodem

Neapólitallczyk, Xi?dz Kazimierz Bogatko: dwóch Klery

ków rodem z Morawii
,

i ieden Braciszek rodem Neapoli-

ta?czyk.
'rymczasem Król obmy?li?' .sposób dalszego utrzymy-

wania sprowadzonych Piiarów: przeznaczy? na to roczny

dochód z summy 54-,000 z?otych. Summ? t? umie?ci? w cz?

?ci na Dobrach swoich Jerzy Ossolil'tski. W testamencie

za? przeznaczy? Król 50,000 z?otych na wystawienie mu

rowaneg(j gmachu i Ko?cio?a (6) ..

W roku 1646 Papie? Innocenty X. wyda? Bull? zrnie-

niaia,c? Instytut Piiarski. Zmianie te y
starali si? zapo

Iriedz ró?ni Monarchowie. Z te y takie okoliczno?ci W la

dys?aw IV czu?a, odezw? uczyni? do Innocentego X. imie

.niem ca?ego Narodu Polskiego, aby Instytut Piiarski ?a-
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rdney zmianie 'nie podlega? przynaymniey w Królestwie
Pol-k i?m. Do prze?o?enia Królewskiego do??czyli swe

pro?by do Stolicy Apostolski?y Biskupi Polscy s woi ern i
.Senatu ca?ego imiemem: od stanu za? Rycerskiego Jerzy
Ossoli?ski Kanclerz Koronny (7). To wstawienie si? ca

?ego Narodu za 'zgromadzeniem Piiarski?m tyle sprawi?o"
?e Bulla Innocentego X. nie by?a og?oszona w Królestwie
Polski?m.

Tymczasem W?adys?aw IV. czyni? dalsze przygotowa ..

nia do ustalenia Pi iaró w w Warszawie: iu? u?o?y? rys
Ko?cio?a, zabudowania na mieszkanie i szko?y, lecz tym
przedsi?wzi?ciom iego ?mier? przeszkodzi?a roku 1648.

Po W?adys?awie IV. Jan Kazimierz obj?wszy rz?dy
Polski, stara? si? uskuteczni? z.amiar-y Brata swego, lecz za

mieszania domowe i obce na wielkiey by?y prz;eszkodl,ie.
?Y!l)?zasem Król m ai ?o wzgl?d na szczup?e ?ochody Pi
larskle, przezn,aczy? dla K ol1egium Warszawsklego roczne

go dochodu z Zup Wielickich J ,400 z?otych (8) który po
tem czyni? z?otych 1,600.

Ju? hlizko lyi?tna?cie lat Piiarowie w Warszawie za

mieszkali, a ieszcze publicznym obrz?dem szkó? nie otwo

rzyli: prywatnie tylko m?odzie? obywatelsk? tak z miasta
iako tez z okolic powierzon? sobie doskonalili. Na prze
szkodzie do tego hy?y po cz??ci obrady Seymowe Pnla
ków, na które zwyczaynie w licznem towarzystwie m?o

dzie?y dworski?y Pos?owie do Warszawy przybywali.
Dla zapobie?enia przeto wszelkim zgie?kom i zamiesza
niom mi?dzy ró?n? m?odzie?? zdarzy? si? mog?cym, za

braniano otwierania publicznych szkó? w stolicy. By?o
tylko prywatne przy Parafiialnym Ko?ciele Gimnazyum,
.w któr?m nie wielka liczba m?odzie?y uczy?a si? pocz?tku
wych nauk. Jednak i prze?o?enie Króla na Seymie, i
wstawienie si? za nami do Stanów Seyrnui?cych Nuncyu
sza Apostolskiego usun??o te przeszkody. Wyda? przeto
Jan Kazimierz Przywiley dla Piiarów otwarcia szkó? pu
b icznych nietylko w Warszawie, ale nawet i w tych miey ...
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scach Królestwa Polskiego , gdzie tylko to Zgromadzenie
zaprowadzone b?dzie (9)·

Ju? tylko otwarciu publicznemu szkó? móg? przeszka
dza? Biskup Pozna?ski iako Ordinarius Loci ,

lecz za wsta

wicniem si? Nuncyusza Al)Ostobkiego, zezwoli? datowana,

odezwa, do Zgromadzenia Pijarskiego 26 Grudnia 1657 (10).
---

Nie mogli zaraz korzysta? Piiarowie z Przywileiu Kró

lewskiego, dla wszcz?tych rozruchów w kraiu z przyczy

ny wtargnienia obcego woyska. Karol Gustaw Król

Szwedzki w roku 1655 wkroczywszy do Polski , opanowa?
'I'oru?

, Gniezno, Kalisz i inne miasta Wielkiey Polski.

Jan Kazimierz przymuszony by? schroni? si? do Sz.l?zk.a.
Król za? Szwedzki dal?y postepui?c , opanowa? Kraków,

l)o?ra? zamki i twierdze prócz Zamo?cifl i Przemy??a,
WZI?? nakoniec opuszczon? od woyska 'Var:;zaw?· Pl1a

rowie, prócz ucisku zwyk?ego w czasie woyny, nie do

znawali od nieprzyiaciela ?adnych przeszkód w uczeniu

m?odzie?y: owszem Szwedzi w?asne dzieci do szkó? na

szych na ?wiczenie si? w naukach posy?ali: weszli bowiem

do Polski z Królem swoim iakby do w?asnego krniu i na

cia,g?e mieszkanie. Gdy iu? woysko Szwedzkie rozla?o si?

prawie po ca??y Polsce, ruynowa?o wsie, miasta i zamki,

zagra?a?o wolno?ci obywatelski?y ,
znosi?o wszelkie prawa;

wtenczas Polacy Króla swego ?atowa? i o iego rych?y po

wrót do kraiu stara? si? zacz?li. ?bi'?!ra?o si? przeto woy

sko Polskie na pograniczu, i po r-ó?nych ze Szwedami u

tarczkach stan??o ko?o Warszawy któr? po kilku niedziel

obl??enia odzy"ka?o w roku 1656 (II). Lecz nie d?ugo cie

szyli si? Polacy z odebran?y Warszawy; Król bowiem

Szwedzki zebrawszy znaczne woysko w Prusiech, wtargn??
w miesi?cu Sierpniu do Polski i stan?? pod Warszaw?.

Woysko Polskie, w Iiczbie daleko mnieysze, ust?pi?o;
Król opanowawszy miasto, znaczna, iego cz??? zruynowa?
i spali?. W tey to ruinie miasta, Kollegium Piiarskie, Ko

?.cio? i wszelkie zabudowania sJ??on??y, kilka tylko mie

szka? murowanych pozosta?o. Przewiduj?c t? kl?sk? Pi-
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ial'owie, skoro tylko zas?yszeli o ci8,?na,cym nieprz),jacielu, 'wynie?li si? zaraz do Kollegium Podolenieckiego kt.ó
re w tym?e czasie iak Warszawskie za?o?one by?o.W roku 1657 wrócili si? Piiarowie do Warsza wy, na
nowo si? poJJudowaJi i zaymowali si? obowi?zkiem swoim
w?a?ciwym uczenia m?odzie?y. Rektorem Kollegium Pi
jarskiego by? Xi?dz Jakób WeczJrka, ten sam '-który w
roku zesz?ym zywo zach?ca? Polaków do odebrania War
szawy.

Wkrótce po jakieykolwiek przywróconey spokoynoSCI w kraiu, Jan Kazimierz uskuteczni? Brata swego za
miar wzgl?dem Piiarskiego Zgromadzenia zamy?li?. W
roku przeto J 660, na pami?tk? odniesionych zwyci?ztwna nieprzyjacio?ach, za?o?y? fundamenta Ko?cio?a Piiarskie
go pod tytu?em .N. P. Maryi ?askawey Zwyci?zkiey, za ..

cho?uj?c dawny tytu? W?adys?awa IV. (12).Zona Królewska Marya Ludowika Gonzaga przeznaczy?a dochód od l,f)oo z?otych na chleb pszenny dla Piia
rów w dni postne Srody i Pi?tku: któr? to summ? wzi?t?obrócili Piiarowie na inszy u?.yte k : kupili bowiem za ni?cze?? gruntu od lVIokronowskich. W tera?nieyszych cza
sach w mieyscu tern iest ogródek Pijarski przytykai?cy do
placu Gdail?kim dawniey zwanego (15).

Lecz nie d?ugo trwa?a spokoyno?? w Polsce, nowe za

mieszania, k?ótnie i burze w kraiu tak zniech?ci?y -Jana
Kazimierza, ?e z?o?y? koron? w roku 1668 i przeni?s? si?do Francyi gdzie wkrótce iycia dokona?.

SkOllczy?a si? na Janie ffazimierzu fundacya Królewsk?
w Warszawie Piiarów. Zastanówmy si? teraz ile ró?ne
osohy, w ró?nych czasach przyczyni?y si? tak do wystawienia murów Ko?cio?a, KoIlegium, Szkól' i innych zabu
dowa? Piiar .-k ich

, iako te? do pomno?enia przychodów./. [f.o?cio?. Za?oione V\ prawdzie by?y fundamenta Ko
?cio?a od Jana Kazimierza, lecz dla zamiesza? kraiowychuko?czons hyd? dzie?o nie mog?o: przyk?adali si? ])01 ern
Piiarowie oszcz?dzonemi pieni?dzmi do budowania Swi?-
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tvni Pa?ski?y ,
lecz robota sz?a zwolna- W roku 1678

Ma?gorzala Kotewska Podc.za?zyna Wyszogl?odzka przed

si?w t.i?ta wystawi? Ko?cio] w iak naypr?dszym cza-ie : tyle

za! ?rn przy?poso]ji?a materya?ów, ?e w roku 1681 Ko?cio?

zupe?rrie uko?czony bez' faoyatv i (\)zdób wewn?trznych,

wewn?trz za? bardzo skromnie by? prl.yozdobiony. Fun

datorka na to' dzie?o wylo?y?a 90,000 z?otych (14).
W pó?llieyszych czasach ró?ni Piiarowie przyczynili

si? do ozdoby Ko?cio?a zewn?trzney i wewn?trzney, iako

to: Xi?dz Arnulf Zeglicki w roku 1750 z' uzbieralJ.ych pie

ni?dzy za, Xi??ki przez niego WY,dane da? na zrobienie fa

oyaty Ko?cio?a z?otych. 30,000. ktora w roku 1762 uko?czo-

n? zosta?a. ,

W roku 1766 Xi?dz Antoni Wi?niewski znacznie si?

przyczyni? na blach? miedzian? do wie? Ko?('i(?a, prócz

tego na samo wewn?trzne przyozclobienie z?oi)? 27,000.

InniPiiarowie zamieszkali w tym Kollegiurn z?oiyli w tym

celu 2,216 z?otych .. Xi?dz Antoni Konarski 11:,500 z?otych.

Xi?dz Felicyan Piaskowski 1,080. Xi?dz Tadeusz Nowa

oZylhki 560 z?otych. W roku 1772 Ko';cio? zewn?trz i we

wn?tr z zupe?nie uko?czony zosta?.

I l. Fiollegium. To w cz??ci murowane a w wi.?kszey

cz??ci by?odrewniane za fundacyi Kcólewskiey. Pó?niey

szych czasów r-ó?ne mury przystawiano' kosztem Domo

wym i prywatnych Piiarów, iako to: z summy 50,000 z?o

tych z?o?on?y przez Xi?dza l\Iiko?"aia Stadnickiego wysta

wiona by?a Biblioteka i cz??? Kollegium ?Hzytykai?ca
do

ni ey od, strony wschodni? y. Xi?dz Samue W ysocki w ro

ku 1759 da? 24,000 na wewn?t1'zne Hrz yozdobienie Biblio

teki iak iest w dzisie.yszym czasie.

lII. .8zko?y. Szko?y, równie iak Kolle?;ium , by?y :R0-

cz?tkowo drewniane: z czasem wystawi1i Piiarowie w?a

snym kosztem' murowane. W roku 1687 za?o?yli funda

menta o cz?m tak wzmiankuie Historyk Prowincyi Piiar':

ski?y Polski?y. V'arsaviae per id tempus incipiunt nostri

fabricam Scholarurn- ex. coctis lateribus : [undamenta ni-

1nl,rum
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mirurn jaciunt, progressu-i deinceps , si fobricandi ner'
vus adsit pecunia. Ten?e pod r okiem J 690 znowu czyniwzmiank? o dalsze y fabryce szkó?, która dopiero zupe?nie
uko?czon? zosta?a w roku 1733 iak ?wia,dczy Historyk Do
mu \Varszawskiego Xialdz l\-liko?ay Stadnicki Professor Re
toryki, (15) w tych wyrazach- Hoc anno [acta est insignieet magnijica exornatio et consumrnatio fabricae Schola
rum nostrarum Forsaviensium tam extra qu arrt intus

,
cura et diligen-tia P. Josephi Jastrz?bski Bectoris hujusDomus.

W czasie murowania Szkó? mie?ci?a si? m?odzie? ucz?ca si?, w salach iu? murowanych iu? drewnianvch gmachu
Piiarskiepo. Z opisania stanu Kollegiom i Sz.kó? w roku
16h8,. ktore iest' w Archiwum Domowern

, okazuie si?, ze
pod tellczas mieli Piia?owie prócz KIB?s ni?szych i wy?szych ieszcze osobn? Szko?? Filoeofli i Teologli. W podohnyrn sk?adzie utrzymywa?y si? Szko?y do roku 1779,.to if'st do cz asó w Kommissyi Edukacyjney. Liczba stu
dentów w roku 1688 do 700 dochodzi?a (r6).

IV Ró?ne Zabudowania pr::;y Iiollegium,

W tera?Ilieyszych czasach mai? Piiarowie dwa Domyz których .narmn pob}eraL? dOC!lÓd, to ies? przy D?ugieyulicy KamIenIca podNrern 589, l na rogu ?IIodowey l D?u
giey ulicy Dom

z?'any Pa?a-c:yk pod Nrem 488.
Wtem mieyscu gdzie iest teraz Kamienica Piiarska

,

hy? dawniey Dworek P. d'Orgcval który w roku 1698 Xi?dzPiotr Niegos:&owicz Rek.tor Kollegium, stargowa? za 10,000
z,?otych i saraa wyliczy? cz???, to iest 8,500 z?otyc?L W
nast?pnym roku, do?tawszy r?kndayn? summ? ,z?otych4,000 od Xi?zny Radziwi?owey Kanclerzyney W. X, Litt:
bez iadnych ohJi?, w?o?y? i? na dop?acenie naleiyto?ci P.
d'Orgevall. W roku 1717 PP. Rachetti mai?cy na tyn?Dworku 6,000 z?otych, ust?pili tey summy Piiarom z obo

wi??k.iem odpra.wiania rocznie 60 mszy za dusze Togno j.

2



Szub alskich ,
co uskutecznia si? i w tera?nieyszych czasach.

Do tego Dworku dokupione by?y dwie Rezydencje dr -

wniane ,
iedna od ulicy Dlugiey ,

a druga od pl acu PP.

Kici?skich za summ? Kollegiyn? z?otych 6,8ó6. W roku

1709 na rnieyscu drewnianego Dworku zacz?li Pi iarowie

stawia? Dom murowany, zwany teraz officynami Kamienicy:

na t? Fabryk? K ollegium summ? 40;000 z?o: podniesiOlH\
1. BoryszoHa, a 12,000 z Czerwonki przeznaczy?o. \V cz,\

sic Fabryki, Xiadz Samuel Wysocki na i?y uko?czenie dal

15,000 z?otych.' W roku 178] wyda?o Kolleginm oko?o

5,000 z?otych na bruk, uwo?enie ziemi i dla odwrócenia

wody od murów vv któ r?y dot?d gni?y, i obr()ccnia i?y

na ulic? publiczn?. Razem pr!.eto wniosku Pliarskiego

pierwiastk.owego na Knmieuic? by?o z?otych 07,5)0 OJy

poz05tde Dworki drewniane grozi?y upidk iern
,

a z rozka

zu Magistratu miasta \N arsz« wy niewoltlo JJy?o i ch popra

wia?, przed::,i?wzi??o wi?c Kollegium wystawi? Kamieni

c? którey Fabryka w M'riu roku 1789 rospocz?t? by?a.

Do r osp ocz?cia t?y Fabryki, dat

Xi?c1f. GÓr.?ki niegdy?Pl'owincya? Piiar.,ki a po-

tem Biskup z.?otych
- - - - -

- I1,1.oo.

Xi?dz Cypryan Zapolski
- 5,'282.

Xiaclz Felicyan Pia?kowski 2,520.

Z itassy Pl'owincyahkiey 5,400.

Z Kass y Drukarni _..
] 5:780.

Z Ksssy Xi?garnl 5·3,000.

Z Kassy Ko?cieln?y
-

,.. 1,000.

Summa fabryczna (17) podniesiona z dóbr Pro-

wincyi
_.

- 23 400.

Summa fabryczna podniesiona od JW. Ignace-

SO Potockiego M. W. X. Lit: - -
-

- 18,000.

Summa fabryczna podniesiona z Cholew od

W. lt?abii.na Cholewektego
-

.: - • 6,000.

Summa fabryczna podniesiona r. Gromna od

W. Józefa Szymanowskiet)o
... :-

- : 9,00-0.
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Summa pozosta?a od wykupna z Duranowa
lokowana na Czerwonce u W. GÓiszew.skiego,
podniesiona na fabryk? za Dekretem Grodzkim
Sochaczewskim -

15,000.
Summa na Skotnikach podnie?iona na f?bry-

.k:.? za Dekretem Grod: Sochac:z.ewskjm _ _ 15,000.

Ca?kowitego wniosku na fahr y k? Kamieni-
cy od roku 1789 do 1792 z?otych - - -

181,782.
Pa?acyk. Piiarski pod Nrem 488 takim sposobem by?

wystawiony. Dawniey w t?rn miey-cu JJy? naprzód Dwo
rek Kalinkowskich a potem Paieckich zwany: oddany Pi
Jarom pod warunkiem aby co tydzie? by?a iedua msza za
dusze Pai?ckich, iak si? dot?d odprawuie. 'LA tego Dwor
ku w roku 172 J p?acono za nuiern z?otyrh 200. Tego? ro
ku

puszrzony by? ten Dworek Xi?dzu Janowi Humaibkie-'
IDu Archi-Dyakonowi i OHicya?owi· "V?rszaw.skiemu iak
si? pokazuie z pisma iego w?asnego w roku 1733 \-1' które m
zeznaie ?e nie p?ac?c z niego arendy przez lat 12 chce t?sumk? 2/lO0 z?otych obróci? na mury tegoi Dworku? ile
ze iu? uczyni? kontrakt z Architektem Lleybe] na z?o ych40,000 do wyrnuro vania Domu wraz ze stayni? i wozu
wniq. W yrn 1I1'0lVaW.:i:.'.y ten Pa?acyk, znowu za?ywa? ?oHunra?ski przez 1"1' ] 2 dla ).)Qbit:;r;It)ia zysku za wydatki,iak wyra?ono w Xi".?kach Al'chivi J)07nUS i CapituLo/'urnLocaliwn Dom us.

Na tym Pa?acyku dot?d s? te obowi?zki .< inne bowiem
doczeslle i Ili ?i? dope?ni?y, iak o to: 1. Ze F'ii..ro wie plucili do Ko!lcgiaty S. Jana pr-zez Iat 50 cer-ot z.u ie z?otych
70. 2. Siostrzenicy Xi?dza Humanskiego do?ywotnie z?o
tych 70 ).

1. Msz y 52 na rok za dusze Pai?ckich.
2. M:lza ?piewana za dusz? Xiedza Hllmaiiskiego i 50

czytanych, tudzie? dwa Anlliwers(jl'ze corocznie.
5. Z?otych 50 na ?wiec do Grobu Pallskiego w Wielki

Tydzie?.
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"P-' Drukarnia- 'Kupiona od Dzled7.iców ?!U3zy]i?kich

'Elibiety i Anny Lesko wskich za Kollegiyne pieni?dze za'

Rek.torstwa Xi?dza Benedykta Zawadzkiego w roku 16go.

Kosztowa?a pocz?tkowo z?otych 5,755. Zwa?a si? przed

tem Drukarnia Ellertowska, iak ?wiadczy Prr,ywiley dl

l1y Ellertowi od W?adys?awa IV w roku ]64-3. Jana Ka

zimierza 1648. Tegoi drugi Przvwiley roku 1651. Przy

wiley od Jana III. dany Schreibercwi roku 1684. Tego?

drugi, w którym za Królewsk? Dr-ukar'ni.? iest uzn ana.

Tego? trzeci roku 1690 stwierdzai?cy i prz?da? i Prz ywi

leie dla Xi?iy Piiarów iako nabywców. Pr z y wil?y Au-

gusta U. pod rokiem 1701 (18).
VI. Dochód na utrzymanie Naucsyciel?w. W? a?r-i-

wy Dochód na utrzymanie Nauczycielów w Szkc?ach ,
za

cz?? !i? w roku 1795. Xi?d7. Albertrandy Officya? 'War

?zawsk1 wyznaczony pod ten CM5 Wizvtatorem S'l.kó?, wy

robi? od Rt;?du na Szk.o?y Warszawskie Xi?:iy Piiarów z?o

tych 6,000 z funduszów Edukacyinych. Izba Edukacyina

w roku 1810 przyda?. do tego 5,000. W tera?nieyszych

czasach razem pohierai? rocznie Szko?y W'arsz.awskie Pen

!yi Dodatkow?y z funduszów Edukacyinych z?o: 16,000.
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T/II. ,T/f"?yh;az Summ 1: sviecsnemi i doczesnemi obo
wi?zkami, tudzie? wniesionycli przez Piiarow ,

iako ti? ?a

gubionych.

Summy z wie csnemi obowi?zkami.
,

-

?lC,?r

Na CQ summa obrócona lub gdzi
Iuiie

, nazwisko dai?cpgo

"'I
Z?o-

mszy
wieczne oJI:i;-,i. Iych. 1<" rok umieszczona,

-

Podnie iona ze Skotnik i Du?
rano,", a

, Dekretem Grodu Socha-

'WladYll?a'lla IV. - . \0,000 365 cze« !Ikiego i w roku 1789 w mu-

O\? an.e !C-Imienicy wy? o?ona,
--

l' ouiu esro na z Boj'ysz?)\? a 1 w

Zalelyskich - . -

20,000 104 . ok u 17b!) VI eszl a na wy;,tawienie
Otficyn Kamipnicy.

--

Od lI!) summy biul ? 1'HarowJtl
Jerzego Xi?cia Lubomirskiego. 12.)000 365 czynsz ze 14 Dymów na Lesznie

wvno sz ac y z?otych 500 (19).
- --

li):I.a po cz.atk.owo na Macieie-
Adama i Ma?gorzaty K.oto· wicach, stamt?d podniesiona l('(

wskich . . -

10,000 365 roku 1778 i na Potyczy umie-
szczona.

-- -

Na Dobrach l?acpolsk umie?cili

I ?5"O
i'eofili WilkoVl'5kiey

Piiat'€lwie dwie summy: to iest od
. -

104 Zdziarskich 7,600 i cz.??? summy
WjlkowslUey to iest z?o: 5,000.

V\- es.da w Mury Olncyn KI.-
SIUbalskich i Togno > -

6,000 60 mienicy roku 1769.
-

Umle?zczona na Garbatkach w

Hiacynta Boraty?skiego .

4.000 52 l.Jo"iecie B?o?skim.
-- --

Na Palacyku przy Miodowey
Pai?ckich -

. ..

4,000 52 ulicy pod Nrem 488.
Jana Krasi?skiego Biskupa 1\..a-

--

mil'nieckiego. • _

6,000 52 Wesda w Mury K .. mienicy.
Agnieszki Wojj?skiey . l? 52 'IV esz?a na potrzeby Kollegium.-- -

B) ?a umieszczona

naJ:rz6d
na

X-i?dza Andrzeia Mi?si?skiego Czerwonce, potem po niesiona
Dz.iekana Wareckiego. •

l,OO? 12 na murowame Kamienic?.
,
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Summ y ? obov .. iqsk.uui i docsesnemi obrócone na la

kikolwick po!'ylck.

l. ?b?slcich z?otych 31,000, 'V roku 1702 Pani Zh?s ca

Y.odkomorzYlla Lllbebka zapisa?a Testamentem dla Kol

legillm W al'szaw?kjego summ? z?otych 60,000 na Do

brach swoich l\Iacieiowice ?by z dochodu tey summy

utreymywa?o si? pi?c.iu Piiarów. Lecz w roku 171.1

Dekret Nuncyatury przY1,na? tylko Piiaro.m dochód oel

summy z?otych 34,oou, Ch(lcia? iu? zmnIeyszona by?a

summa pierwotna Testamentem zapisana, i z tey r e

szt y nawet nie p?acono prucent n. Przeto w roku 1778

pr zeuie?li Piiarowie te summ? na Dobra Potycze.

2. Zdziarskich z?otych 15,2.00. W roku 1700 Pan Zdziar

ski W oyski Suchaczewski d?:ll l.?ot) ch ] 5,200 na msze

r?czne. Po?ow? t?y summy umie?cili l iiarowie na

Nacpohku, a drug? po?ow? przenie?li na Bur yszów ,

stamt?d podniós?sz.y , ·w?o?yli w Mury Officyn przy Ka-

mienicy.

i. Go??biowskiey z?otych 20,000. W r-oku 1750 Pani G 0-

??biowska da?a t? summ? Kollegium W ?r.",zawskiemu od

którey z pocza.tku p?acili Piiarowie procentu z?otych

l ,?oo. Po ?mierci Pani Go??biowskiey oddano t? sum

m? na msze r?cz.ne stósownie do Testamentu i obroce-

n? i? na Mury Kollegium.

'SumJlly przez osoby Zgromadzenia wniesione,

i na co obrócone.

l. 5,800 z?otych; Xi?dz Micha? Ziem?cki mia? t? summ?

naznaczon? sobie Oycowskim Testamentem, przy??dzi?
mu i? Dekret .Nuncyaturski. Ollebrawszy t? summ?

..
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Xia/t. Ziemecki odda? na wvhielenie Ko?cio?a i prz-y
ozdobienie Kaplicy'Nay?wi?tszey Panny lVlaryi ?aska
w?y , roku 1713.

'2. 7,34:0 z?otych. Xi?dz Kazimierz Zembrzuski w roku

1729 zapisa? t? summ? Domowi Warszawskiemu. Umie
SZCZOna by?a na Boryszewie stamt?d wniesiona na mu

rewanie kamienicy.
5. l :000 z?otych. Xi?dz Jan Ranty Boski da? t? summ? ro

ku 1715 która z pocz?tku by?a na Boryszewie potem
obrócona na murowanie of6cyn Kamienicy.

4. 50,000 z?otych. Xi?dz M'iko?ay Stadnicki wniós? t? sum

m? na prz.ystuwienie l\{lH'U Kollegiurn roku 1750 z któ

r?y z?otych 40,000 obrócono na murowanie, a z?otych'

10,000 umieszczono na Dobr-ach Potycze.
5. 50,000 :;IOliych. X!;?dz Arnolf ?eglicki da? w roku 1750

na facyat? Ko?cio?a.

li. ?4,0()0 z?otych. Xi?'l,dz Samuel Wysocki da? na wypo
r'z?dzenie wewn?trzne EiJJlioteki.

7· ] 5,000 z?otych. 'I'eu? e da? na murowanie officyn Ka

mienicy.
8. 27,000 z?otych. Xi?dz Antoni vVi?niewski da? na we ...

wnetrzn? ozdob? Ko?clo.?a.

9· 4,500 z?utych. Xi?dz Antoni Konarski da? na dzwon i
organy. Przy?oiy? !Si? takie do ::;k?aclki na dzwon, lP.
Ambrn? y Czernpi?ski Metrykant Koronny. Dzwon ten

rozbity darowali Piiarowie do Ludwisarni w roku

1791-·
W tym?e roku wszelkie srebra z Ko?cio?a Warsza

wskiego Xi?iy Piiarów zabrane zOMa?y do Mennicy kra.

iowey, których wyszczególniony Reiestr znayduie si?
w Xi?dze Z;·lkrysf,yyney.

10. 1,080 z?otych. Xiadz Felicyan Piaskowski da? na repa
racY? Zegi.lrLI wiezo\vego.

11. 360 z?otych. Xi',dz Tadeusz Nowaczy?ski da? na ozdo
b? mrrieysz óy Zakrystyj.



Summ? z-agubione:

1. 20"OO(!) z?otych. Byto na Zupach Wielickich od którey

summy zapisan?y przez
Króla Jana Kazimierza, mieli,

Piiarowie rocznego prZJchodu z?otych 1,600 az do za

brania krai u.

, -

2. 10,000 z?otych. Na Dobrach ?ywiec w Gallicyi: od któ·,

rey summy na rok mieli Piiarowie z?otych 500 przy

chodu lecz po' rozebraniu kraiu ta summa przepad?a.

5. 2.,500 ,.,?otych. Na Synagodze Sochaczew?kiey umie

szczone w roku 172.4. Od roku 1792 prowlzya nie do-

chodzi.

4 .. 12.,000 z?otych. Summa z oszc1.?dno3cl uzbierana, po-

iyc.zona by?a w roku 1780 P. Mlk-?aio wi PillSkow:-ikie

mu na Dobra Janowiec w Sandomir::>k.iem: lecs odroku

.790 ?adnego przychodu nie czyni.

J?RZY-
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l'RZYPISKI
lio Historyi zaprowadzenia Instytutu Xif?y Piiarów

do Warszawy.

(1) Bulla ta Paw?a V zaczyna ?i? od tych wyraz6w. .Ad ea per qllal! ci«.
sti fideles piis moribus et doetrina rnature imbuantur etc. 6 )(artii 1017'(2) Bulla Urbana VIII W roku 1629 l. Czerwca wydana uwalniaj?ca Zgro.madzenie Pii3rskie od koniecznego znaydowania sit na Proce,syach i
obrz?dach publicznych zaczyna si? od tych wyrazów. Debitum Pasto
ralis officii nobis ex alto c07111l1is$i, requirit , no que ad id promptoaexcitat, ut Regularium studio piae vitae et puerurum institutioni s ..
dulo vacantiu m

, ne ip si ab illi« distr ahant ur quantum cum Domino
possumus libenter annuamus

" etc.'
,

(5) Pobudk? do wydania tey Bulli byt iaki? obcy cz?owiek zwany Matthaeus
Maximus

r który zmy?liwszy podpis i piecz?? Józefa Kalasantego , uda?
wal si? za Wikaryusza Jeneralneo o i Wizytatora Szkó?: przeszed? ró?n.
mieysca i wiele wy?udzi? pieni?t>dzy na za?o?enie nowych Szl..ó?, poczem iako oszust w wi?zieniu by? osadzony. ,.

(4) Kopiie I,isl?W W?adys?awa IV iako te? odpowied? Urbana VIII znaydui?
SJ? w ArchlTum Domowem.

(5) Historyk P?owincyi Pohkitiy Pijarskiey Xi?ch; Micha? KJ'.<uz rodem z Po-
dole?ca pISZ?Cy t? History? we dwadzie?cia kilka lat po zaprowadz ••
niu Piiarów do Polski tak opisnie IH'Z) bycie ich do Cz<;stochov. y, co

51y87.a? z opowiadania- samego Skarszev.-skit'go. Vix pel" eniunt nostri
Cz?stochoviam, cum forte Stimi?l<tus Skru:szeV'lski Subda}Jifer Sant1o
mil'iensis i}?l!oS ad vertit, mag'na slatim hUQ.1anitate nostros adit, salu

t?t: et, q?llnan:,. uncJe,. qL(>, qua cAusa? interrogat: Ad.".?tus caus?mslmul ac mtellJglt, slatwl abit ad Regem, alque, Sererusslme Rex m

quit, haheRlUs hospites, Dam CUm hoc PrJncipe familiarissim6? agebatur: H.ex hilal'i quadam cum admiralione: Quosnam ait, hospites? eos,
rcspondet ille, quos Majestas Vestra pJ'idem desiderat , Patl'es Schola.
rum Piarum: hi suomisse petunt in Majestatis Vestrali consptlctum ad?
mitti. Mirum dictu, quantum exhilaratl1s eo' nuntio rex, statiw no

st,ros advocari, juhet, ac interea Subdapifero IDandat, ut, cum omni,
qua fieri potest', meliori commoditate Varsaviam deduc,antur. Q uae.
renti Subdapifero, ubinam interea temporii erunt VarsavIae collocandi,donee locu!! et Domus ipsis prospiciatur ? $ubridens rex, censemus,
in?it, nulli?i ,:ommoniu? ?oi·e. pro ipsi? hospitiuDl ?lam l? ?/llatio Do
mml SubdapIfen SandomlrJenSlS. Alacnter eam regls acclplens volun.
tatem, exsecuturum se libelólti animo respondet Suhdapifel"(6) W kopii Testamentu W?adys?a.wa IV. 9 Czerwca 1647 zl'ohionego, znay
dui'lcey si? w ArchiwUlO DOWOW?lJ'l, o ZlIpiii? swoim dla Piiarów tak.

a
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K1'61 wyrazi?. Pro fundatione Ecclesiae et Conventus PP. Scholarurn

Piarum, quam in honorem SS. Martyrum Primi et 1!'eliciani in suhur

bio Val'sa\'iae caepimus ,
decem mill ia talerorum impcrialium a:;signa

PlUS: quae si in vivis non exsolv er imus ,
successoribus nosu-is ex-sol

v enda injungimus : et 1\(1 tcmplnm ibidem seorsi\io sump1l1 ex del inea

tione nostra eX-truelldun1 jOosdem obligIlmus. In casu vero alicujus cir ca

hunc Orclinem substantialis mutationis, F'undatio Nostra r-obur h abeat ,

acls?iLis iis in o.bsl:qui?m illius Ecclesiae , qllOS
Successores Nostri adle-

?ermt.
Mia? W?adys?aw IV u siebie z?o?on? pl'zez Samuela l?Qwskiego Pcd-

czaszego Koronnego summ? 6/1,000 z?otych któr? ;pod?ug iego Testa

mentu Król mis] obrócit ad pia operet:
Po ?mierci wi?c I?owsklegc

przeznaczy? dochód od 34,000 z tey slill11my Piiur o m : który potem nie

·doszedt w ca?kowito?ci dla tego ?e w TesLamencie Królewskim nie by?

wyra?ony, iak mo?na o tern przekona? si? z plik papierów zna)'dui?

/tych si? w Archiwum Do mu Warsza"f\'skiego pod tytlllemSumlllCt Uvviana

N. l. et 2. Z summy t?y 3?,oco z?.
, ledVIi!! przys?dzono Piiarorn z?o

tych 10,000 i te umieszczono na Dobrach Zyw?ec na1e?'lcych do Wi€-

lapoiskich w r-oku 1078 17 Sierpnia-

.

?7) Listy Króla, Biskupów i Jerzego OS50ii?5kip.go ZHl\yclLli? si? w Xi?'l,ce

pod vytu?em : Privilegia et CUlZstilulioncci .?pos'olicae COr/curtcnle.,; Con

grcf,atimern SclwlaruTIL Pia.1'lIl1t. VV· Archiwum za? Domu Warsu

wskiego iest auL.,ntyczny List Innocentego X. do W?adys?awa IV. rv in

tereSSle Zgromadzenia }Jiiarów pod ?njem 7 Sierpnia lbl7'

{8) W Arch?,,"1tm Domowem ietit na 10 Pl'Z) wiley Jana Kazimierza. W Kon

sLy.tllcyach za? 'krf'iovvych Volllmine Legum 1 v. fol: 960 pod. tytu?em

Funclacya 00. PIjarów roku 1657 zat?ierdzol1y ie$t tel'i Przywiley

przez Seym na pó?nieysze czasy_

{9) Przywiley ten oryginalny Jana Kazimierza datowany 25 Lipca 16'55 ro

ku, znaycluie si\! w At'\;hiVlum Domo-wem. OblaLowany tego? roku Vf(

Sierpniu w Kaucella.·yi wi?kszey Metryki Koronmly.

?lO) Przy ?Ol1cU pozwolenia wyrazi? Tolibowski - ...

.' .,..
facultatem

co.ncedlOltlS per praesentei.
Ita tamen, ne perturballembus Scholarum

Farochialium locus sit l volu11lus, De ullum puerulll cjvitati subjt cium ,

citra consensum l\1agistrorU01 Parocbialium, vel Officialis Varsaviemis,

vel qui regula3 infeL'?Ol'eS Gl'ammaticae non noverit, ad t>asdem rect

piatis, pauperibus tamen, qui 50lvendo non sun? J 6xceptis simulque

externi3.
'

,(ll) Autor Historyi ProVlincyi Polskiey Piiarsldey utt'zynltlie, i? wiele przy-

,

czyni? si? do odebrania Warszawy Xi?dz Jaf-ób Wec:-,yrka Professor

Piiarski., który lUZ, to zapala? Qbywatelów do m?ztwa, wystawui?c im

chwalebny .czyn, potykania si? za oyczyzn?, iu? wskazywa? ,dogodne

mieY&C3 twierQzy, które ?atwo mozna by?o opanowa?.

?u) Na kamieniu w?gielnym w?o?onym w funclamenta Ko?cio?a prze;, Jana

;Kaz.imierza.' nast?pui?cy by1 wyryty napis.
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Beatus qui intelligit super egenum et pauperem.

Templum hoc Varsaviae

a primaeva sua fundotlone Viadislai IV. Regis,. DRO sub tu •.

tela SS. 1\-Iart yrum,

PRIMI ET FELICJANI
dicatum

mOK beIli Svetici tempore exustum, et in ejus reae diflcati.one

piJ. gratitudine, expressa voluntate
SS. Mttum Joannis Casimiri, et Ludovicae Maeioe Regum
Poloniae et Svetiae; solemnitatem hanc sua praesentia C01l'

decorantium.

DEIP ARAE VIRGINI MARJAE
DE VICTORIA

Sanctorum JVlartyrum iml)1ota manente tutela

cir-ca positionern hujus primi Iapidis
C O N D I C A 'r () M E S T O.

Alexandro VlI. Pontifice Maximo Ecclesiarn universalem gubernante. ? ••

Emmo et Rmo Petro S. ?i. C. Cardinali Vidono, pro Nuntio Apostolico praesente,
'l. et llmo D. Alberto Tholihowski Episcopo Posnani?mse euram Diaecesis hu

jus gerenle.
Illustl'issimo et Revcrendissimo J oanne·Gemhicki, Episcopo Plocense benedieenjs

A. D. M. D. C. L. X. ] 9 Julij.
Du-igente Congregationem CC. nn. PP. Mau-is Dei S?holarum Piarum.

A. R. P. Camillo a S. Hieronymo Praeposito Generali.;
l?ever?do Patre Joanne Don.Unico a Cruce, Germania. Praeposito Pro vinci ali,

?. P. Jacobo a. S. Barbara
l hujus DOn1\IS Varsaviensia R?ctore.
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(15) Jest w Arch?wum Domowera Dekret Nuncyusza Apostolskiege nakazu

i?cy obróci? dochód 21 tey summy na pierwia,;tkowe przeznaczenie.

(14) Jest w Archiwum Domowem krótki wykaz kosztu ?o?onego na Ko?ció?"

zrobiony przez Piiara .pod te c7,asy· mieszkaj?cego w Kollegiurn.

(15) Do stawiania murów dopomog?a cokolwiek Piiarom Cegielnia którll

mieli na Ujazdowie. Ust?pili j? potem w roku 1743 Konwiktowi W ar

szawskiemu XX. Piiarów na lat 12. W roku za? 1776 gdy i mniey by

?a potrzebna, i bardzo ma?y dochód czyni?a; przedan? zosta?a P. W ... •

silewekiemu za z?otych. 5,300 i ta summa pó?niey umieszczona by?a na

Potyczy,
16) W Przywileju Jana Kaaimierza danym Piiarom wzgl?dem Szkó? i dawa

nia w nich nauk., nie masz wzmianki ° Filozofii i 'I'eol ogii. Gdy wilie

na Kapitule Jeneralney w Rzymie roku 1683 stan??o i? Piiarowis po

swych Szko?ach mog'} te dwie Nauki dawa?; przeto Rektor Kolleginm

Warszawskiego Xiadz Franciszek Haligowski zaniós? pro?b? do Stefana

Wierzbowskiego Biskupa Pozna?skiego ,
o pozwolenie uczenia w Szko

?ach Warszawskich F'ilozofii i 'I'eologii. Odpis Biskupa zezwal ai?cy na

pro?b? .datowany w Górze KalwarYl dnia 25 Lipca 1683 znayduie si?

w Archiwum Domowsnr,

(17) Te summy nazywa?y Si? Fabryczne które zostawa?y z oszcz?dzonych

prowizyy od summ _kapitlllnych.
(18) Wszysbkie te Przywileie VI' orygina?ach znaydui? si? w Archiwum Do-

rriowem.

19) Xi?z? Jerzy Lubomirski ofiarowa? summ? 12,000 z?otych Kollegiurn

Warszawskiemu z obowi?zkiem odpr-awiania Mszy 365 co rok.. Obli

,;acyll ta uskutecznia? si? zacz??a 0(1 roku 1753 w którym pomieniony

Xi?z? umar? w Rzeszowie. Ta summa umie:lzczona by?a naprzód na

UmiaSIOW!e, stamt?d podniesion? i z n?ey na p?trzt>:by DOI?1U I)O?O
z?o

tych obrócono. Umieszczono l? potem na Je?owey WolI, stamt?d w

roku 1750 podniesiono, znowu wzi?to z niey na .u?-ytek Domowy z?o

tych 1,000. Zosta?o zatem z pierwotney summy obligacyyney z?otych

10,000 które lokowano na Synagodze Sochaczewskiey na dwa lata;

.k?d ledwie odebrano i po?yczono iey Konwiktowi Warszawskiemlt

Xi?iy piiarów o czem doczyta? si? mozna in Capituio Locali 1755•

Konwikt przekaza? tii- summ? na Leszno.
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