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OSM? iu? rok u;}ywa,'i?k wszyftko niszezaca woyna wspania?y
dom nasz edukacyyny;wmie?cie przy Ulicy Miodowey ftoilt?y, dzie

?o M?za wiekopomney w krain naszym i w ca?ym ?wiecie uczo

nym godnego pami?ci Stanistawa Konarskiego na Szpital dla

niescz??liwych ofiar swoich przeznaczywszy, przymusi?a nas do

przeniesienia Konwiktu w Zolihorfkie nfirenie. Przez tak zna

czny czasu przeci?g sprawdzi?oby si? JU? by?o ze wszech wzgl?
dów na tey szkole owo przeczne z sob? przys?owie: Nie masz

nic z?ego, cohy na dobre niewysz?o: iui dot?d moralna i Iizy

zyczna powierzaney nam m?odzieiy edukacya by?aby tyle, ile

?my zamierzyli, zyska?a na tey mieysca odmianie, gdyby ta? sama

woyna ni-e by?a nam odie?a sposobu pobudowania si? w nowem

naszeru osiedlu. Kto widzia? Zoliborz, przyzna? musi, ze nie mo

?na i1!da? miej-sca nade}'! pi?knieyszego, zdrowszego, dla szko?y

wychowawczey dogodnieyszego. Lecz taka szko?a nie samey po

sady, ale oraz zabudowaniu celom iey odpowiadaiacego potrze

buie. Gftawy Konarfkiego, któremi si? Konwikt rzadei, przepisui?,

aby dla utrzymania m?odzie?y w przyzwoitey karno?ci, dla zapo

-bie?enia zgorszeniom i u?atwienia Nauczycielom dozoru, ft:arsi

Konwiktorowie oddzielnie od m?odszych mieszkali, i gdyby mo

zna, ?adney zn!mi komunikacyi nie mieli; oto? potrzeba gmachów
na to osobnych. Dla ochedoztwa ,

a bardziey iescze dla zdro

wia m?odzie?y , oddzielne byd? powinny od izb sypialnych iz

b! baw ialne
, iadalne, naukowe, izby dla chorych ,

?a?nie. 06z

mówi? o Bibliotece, o gabinetach? Nie jeft wprawcltie Kon

wikt zamo?ny 'W dzie?a rzadkie, ale, pomimo szkód kt?re poniós?,
1r?r



zoftawiwszy swoi? Bibliotek? i Muzeum w?ród lazaretu, i które

dot?d ponosi dla niedoftatku na ohoie mieysca, ma ieszcze kil

ka tysi?cy Xi?zek, a pomi?dzy niemi wszyftkie dzie?a klassy

czne i szkolne; ma znaczny zbiór narz?dzi, machin, modelów,

rzeczy naturalnych: porz?dne rozlozenie iednych i drugich ob

szernych tak?e izb wyci?ga. Nie zaftali?my za? w Zoliborze , tyl

ko sczup?y pa?acyk, a w nim izby sypialne i to tylko letnie bez

pieców na 45 ?ó?ek dziecinnych i o?m ProfessorIkich, folwar

czek w którym kuchnia i pralnia, i m?yn koniki wielki. Dla

zrobienia z tych trzech domów na ró?ne przeznaczonych u?ytki

iednego porz?dllego domu edukacyynego, trzeba by?o pierwszy

wyporz?dzi? i rozszerzy?, do drugiego trzy czwarte cz??ci do

murowa?, trzeciego wewn?trzny sk?ad z gruntu przerobi?. Wszy

Ilko to wielkich wyci?&a?o nak?adów. Znalezli?my l zahezpie

czyli?my sobie na nie fundusz, iak si? w,przedmowie do program

matu popisu tey szko?y roku 181 I wyt?umaczy?o, w summie sza

cunkowey za dawny Konwikt w mie?cie Rz?dowi kraiowemu

odfi?piony- Ale dla wspomnioney iu? po
dwakro? woyny, acz

kolwiek z wielkiem Zwyci?zców umiarkowaniem prowadzoney .i

ukonczoney nic nam iescze z tey summy Skarb niewyp?aci?.

Z procentu wi?c tylko za pierwsze dwa lata z wielk? tak?e tru

dno?ci? wydobytego przygotowali?my naprzód co potrzebnieysze

do budowy materya?y, a przesz?ego lata od fundamentów wyre

parowawszy pa?acyk, ui?wszy ?ciany iego ankfami, wyftawili?my'

na nim pi?tro i ca?y ten dom d?ugi ?okci 7!), szarolei ?okci 27·

nowym pokryli?my dachem. Nie pozofla?o nam nic na zamkni?cie,

iak mówi? nowego pi?tra.
-

Niew?tpi?c iednak, ?e przynaymniey

procent ze Skarbu regularnie pobiera? b?dziemy, poftanowili

?rny ko?czy? rozpocz?t? fabryk?· Co wi?ksza dochód z m?yna

w ar?d? pusc?anego, za ierlnomy?ln?. ca?ego Zgromadzenia na

szego . zgod? dobru edukui?cey si? u nas m?odzie?y po?wi?ci-

z ,
a sam m?yn na Bibliotek?, Muzeum, laboratoriu1,l1 chimi

czn , na mieszkania dla Nauczycielów ?wieckich, na izby dla.

chorych, a?ni?. i t. p. przeznaczywszy, machiny mly?lkie

rozebra? i Ill?y? dwupi?tro"?1[ wyprz?tn??" w zimie kazali?my,



?by pr.zerobiwszy il}. tego lata na trzy pierwsze z dopiero wyl' ?

czonych przedmioty; Xi'??ki, inlirumenta
, machiny i ró?ne na

ukowe zbiory od siedmiu przesz?o lat vr maczarniach z wielka

Inftytutu szkoda butwieiace, mo?na by?o n?fi?pui?cey,z:imy ;

przyzwoitych izbach i szafach u?o?y?, Zawiedzieni na nadziei

a nagleni od ugodzonych kontraktami i danerni zadatkami za

pewnionych mularzów, cie?lów, fiolarzów, slusarzów , mala?zow,
musieli?my szuka? funduszu w kredycie. Lecz ze to ?rz?d?o

nie ieft obfite, i wiele z niego czerpa? bez niebezpieczerutwa
niemo?na , wolnym bardzo krokiem idzie 'robota, i to ko?o sa,.

mego pa?acyku, która kiedy uko?czon? zoftanie, b?dzie dopie
ro mia? Konwikt tymczasowe izby sypialne i sal? bawialna dla

Konwiktorów.r ftarszych oddzielne od izb i sal Konwiktorów

m?odszych: o wielu za? inszych izbach i salach iftotnie tak?e

szkole naszey potrzebnych póty nie b?dzie mo?na pomy?le?, pa
ki nam zaleg?e w skarbie procenta i cz??'? summy szacunkowey
dekretem Królewlkim i kontraktem zapewnione wyp?aconemi
nie b?dl!' Dzi?ki Opatrzno?ci! ta tak po??dana dla Konwifi.nz
chwila ieft bardzo blilka. Ju? .pokóy przywrócony Europie, ?

iego Sprawca ieft nayrrofk?iwszym o dobro Inftytutów edukacyy-

nych Monarchll' .

,

Opisawszy dotychczasowy f tan fizyczny Konwiktu, nale?y

si? tu krótk? przynaymni?y uczyni ? wzmiank? o poft?pie szko?j;
.

iego moralnym,

/
Je?eli ?o prawda, co w programmacie przesz?orocznego po-

pisu iedney ze szkol tuteyszych publicznych powiedziano , ze

pomno?ona liczba Uczniów Klass wy?szych ieft naypewnieyszym
znakiem szkó? kwitn?cych i szerzllcego si? w kraiu do nauk za ..

pa?u, tedy szko?a nasza, pomimo niedof?atkow i niedogodno?ci,
których doznaie

,
wielka nam w tym roku z tego wzgl?du spra

wi?a pociech?. Z bardz? albowiem ograniczoney liczby Uczniów ..

kt6rych od trzydziefiu do pi??dziesi?ciu tylko utrzymywali?my p

na pocz?tku tego roku szkolnego mieli?my dziesi?ciu w Klas i,



'czwartey, sz??ciu w Klassie pi?tey, sze?ciu ?v Klassie szófLey, n

. '"Zatem tylu prawie w trzech Klassach wy?szych, ilu w trzech ni?

'szych. 'I'a nasza pociecha wielce pomno?on?
i uprzyiemnlon?

zoHala. kiedy?my si? przekonali, ?e wszyftkich naywy?szey Klas

?y Uct.niów mo?emy ?mia?o wyftawi? na tak ?cis?y examen, ia-
I

-ki naywy?sza Magiftratura ed ukacyyna przepisa?a dla m?odzie?

?óv chc?cych pozy1ka? ?",iadectwo doyrza?o?ci do nauk aka

de-nickich; kiedy nam si? ?aden od takowego examinu nie wy

J'!lówj?, i kiedy nadto, ka?dy ze wszyftkich nauk, których tu s?u

cha?, radhy byd? exarr:tinowanym. Wyiecha? wprawdzie przed

kilktt tygodniami ieden z nich Edward Niemoiot .. :fld syn Józefa

Niemoiow{kie?o
z Ole?na ,

Pos?a powiatu Kiel?ckiego do Aka

demii Wiedenfkiey, nieodbywszy tego examinu, lecz i ten u

leg? tylko woli rodziców swoich, którzy niechcieli. QPu?ci? na

.darzai?cey si? im bardzo scz??liwey sposobno?ci umiesczenia sy

,na swego przy
akademii w takim domu, w którym równ? mie?

b?dzie pomoc
do doikonalenia si? w wy?szych umiej?tno?ciach,

iak do wykszta?cenia obyczaiów w towarzyftwach nayzacniey

llzych. pozoftali szóftey Klassy Uczniowie Józef Brykczyi1ft.i syn

IAllloniego BrykcEy?lkiego z 08Sy Badzcy Departamentu, Radom

Ikiego ,
Bruno Kici?fli syn Piiusa Kici?Ikiego bywszego Kaszte

lana Po?a!lieckiego, JÓzPf Kalasanty Jeziorkowfli syn Stanis?a

wa Jeziorkowlkiegoz B?eszna dawniey S?dziego ziemlkiego Po

'wiatu Lelowlkiego, teraz S?dziego Pokoiu Powiatu Cz?ftocho

wlkiego, Antoni Borzewfki syn ?. p. Ludwika Borzewfkiego z U-

goscza S?dziego Ziemi Dobrzy?fkiey, Angufiyn Sulikowfli syn

Ignacego Sulikowfkiego z Góry opisali mow? ?aci1ifk1 bieg ?y

cia i nauk swoich, i opisy te do archiwum Konwiktu oddali:

odbyli potem w dniach 14, 15 i 16 b. m. examen na pi?mie

'Wyrabiai?c pod oczami Rektora sze?ciorakie temata czyli zada

ne sobie materye w i?zykach pollkim ,
Francuzkim ,

Niemiec

kim i ?aci?lkim: ich roboty'z poczynionemi nad niemi przez

Professorów uwagami pod S?d Prze?wietney Dyrekcyi Ednka:'

cyi publiczney by?y oddane. Uftny nakoniec Ex<\men W obe

cno?ci tey?e Magiftratury dnia 28 t. m. odb?d?._
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_ Zbieg przypadai?cych o iednym czasie Examinów i 'Popi?
sów' w trzech szko?ach tuteyszych by? nam powodem, aby?my na

Popis pi?ciu ni?szych Klass naszych dwa tylko dni przeznaczyli.
Poniewa? za? do?wiadczenie nas nauezv?o ,

?e m?odzie? szkol

na na popisy publiczne chocia?by i trzechdniowe, nie wiele uwa

??? zwyk?a) wiedz?c ?e z nich na naywa?nieysze nauki ledwie

po kilk? kwadransów, a na inne ledwie po kilka minut czasu

wyfiarcza, dawny wznowili?my zwyczay przeto, ahy przed po

pisem publicznym ka?da z osobna Klassa przez dzie? ca?y zda

wata sprjlw? ze swego w naukach poft?pu, .a to w tych godzi

nach, w których codzienne zwyk?a biera? lekcye, a zatem bez na

ruszenia przepisanego pó?rocznym planem w szkole porsadku.

, ?próC21 Examinu uczniów Kl?5Sy szófley chcl!cych otrzyma?

?wiAdectwo doyrza?o?ci do nauk .akademickfch, który si? od

prawi dnia 28 Lipc;a od godziny 9 z rana, do I p.0 p.o?udniu,1

, .

. ,

P0'Pis publiczny pi?cia Klass ni?szvc!" odbedzie sie ;
"J c

'J o .... '1#

W porzCfdku nast?pui,!cym ?

Dnia 29 Lipca w piatek

Od 9 do 9? Nauka Chrze?ciia?fka i Moralna.

9j-
- lo? J?zyk i Literatura Niemiecka.

_ lOt
- I I J?zyk i Literatura Francuzka.

I I 12 J?zyk i Literatura Pollka.

12 I J?zyk i Literatura taciI11ka.

I - - J?zyk Grecki, Mitologiia, Staro?ytno?ci Grec

kie i Rzym1kie; wszyftko to w j?zyku ?aci?

Ikim,

,

Dnia oC) w Sobota
c

O<{ 9 do I oj- Hil?orya Powszechna i Polfka zJeografUi!.
I o? - 12 Arytmetyka, Algiebra, J eometrya.

12 I Hiftorya naturalna, Fizyka.
_ I _ _ Pocz?tki nauk. filozoficznych.

l

•

"
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, Lulió fiosownie do wydanego przez naywyzsz? Magiftratur?

edukacyyn? przepisu, u?o?yli?my reieftr Uczniówna promocy?-do,

Klass wy?szych zas?ugui?.cych, tego przeci?z reie[trunaPopisie czy

ta? nie b?dziemy. Do?wiadczyli?my albowiem, ze poniewa?mi?w,

Popisem Szko?y naszej' a otwarciem nowego nauk biegu, cztero

tygodniowe ?rodkui?. wakacye, które niektórzy Ro?zice radzi

by dla dzieci swoich do ni?ciu ,
sze?ciu i wi?cey tygodni prze

d?u?a?
, u?ytecznieysz?. ieft z wielu wzgl?dów dla ogó?u eduku- .

i?cey si? u nas m?odzre?y rzecz?. nie og?asza? iey promocyy, a?

po wakacyach i now?m do?wiadczeniu, czyli si? kto z przezna

czonych do Klassy wyiszey nie zaniedba?.
• •

'

Przy ko?cu 'Wi?c Popisu przeczytane ty?ki) b?d? imiona

Uczniów, którzy na publiczne zas?u?yli zalety. i naycelnieyszym z

nich rozdane b?d? nagrody. Naoftatek Rektor pozegna tych u?

czniów , którzy uko?czywszy chwalebnie ca?y kurs nauk l
K.on-

?t opueczai?.
"

,'... <l"

.'
.

"

. ,I



R. E L I G I I A.

WxLASSIE PIERWSZEY. Professer X. Poutowski wy?o?y?
Uczniom pierwsze' pocz?tki i zasady Religii Katolickiey.s-« Opowiedzia?
i z nimi powtórzy? dzieie ludu Izraelsk.iego: daiqc te nauki pod?ug Xi?4
i'ek przepisanych po cztery godsiny na tydzie? Wl:az z Niedzielq,

w KLASSIE DRUGIEY. Ten?e Nauczyciel pl'%e? trzy godzin]
na tydzie? wy?U5Cza? drug? cz??? nauki Chrae?ci?a?skiey' o cnotach teo

logicznych, o sk?adzie apof?olfkim ,
o przykazaniach Bowch i o Sakra

mentach SS.

'IV KLASSIE TltZECIEY. Nauk? Religii dawa? Professer Siekie

t:zy?lki pod?ug pierwszey cz??ci Katechizmu wi?kszego na szko?y prie'"

znaczonego pO' godzi o trzy na tydzie? wraz z Niedzielq e tudzie? opowie
dzia? Uczniom ?ycie JEZUSA CHRYSTUSA.

w KLASSIE CZWARTEY. Ten?e co wyiey Profes.or oboli

drugie'y Cz??ci Katechizmu wi?szego, da? Uczniom pozna? obJczaie da

l'tnych Chrze;ciian.

wKLASSACH PI4TEY i SZOSTEY wspólnie. PO?Vtórzony
,'?aJy Katechizm wl?kszy Fleurego : Hifiorya ko?cielna od wieku daie

si,!\ego a? do naszych czasów doci?gnionae przeczytane wszyftkie lifty

Swi?tycb Apofto?ów w i?zJku ?aci?skim edieionis 'VulC4lae Zi?, przewo

dnictwem Bektore,

w KLASSIE PIERWSzEY. Wskazawszy Nauczyciel Baraao

f; wia. ?rzód?o nauki obyczaiowey i zwi?zek iey z Chrze?ciia?lk?, obia

?nia? Ileaniom prze? iedo? na. ty<bie? godzin? maxyOly moralne prae:rr
, .

.

/ J
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JX. Kopczy?Ikiego wydane o poslusze?fi.wie, o szuk?niu nauki, o pra

cowito?ci ,
o zachowaniu zdrowia, o och?dostwie, o grzeczno?ci. przy

taczaj?c Ilosowne do ka?dey materyf powie?ci.

w KLASSIE DRUGIEY. Wy?o?ona ze wspomnion?y wy?ey

xl??eczki nauka o wdzi?czno?ci, o znoszeniu cudzych wad, o zgodzie i

pokoiu, o s?awie dobrey ,
o sumieniu i t. d. przez X. Politowlkiego.

w KLASSIE TRZECIEY. Ten?e Nauczyciel raz tak?e w ty.'
dzie? wyk?ada? nauk? o cnotach towarzyskich i przeciwnych im wy-

..

fi?pkach.

Ul KLASSIE CZWARTEY. X. Professer Poleiowlki dawszy

Uczniom pozna? prawa przyrodzone, którym podlega cz?owiek, t?uma

czy? im nale?yto?ci i powinno?ci iego, które lt ·tych?e praw pochodz?.

przy xi??ce pod tytu?em: Porz?dek fizyczno-moralny u?yte by?)" do tey

naaki wyimki z Burlemaqui ,
i Cycerona de Legibus, de officiis;

W dwóch Klassach naywy?szych czytanie z Uczniami i rozbieranie

dziel moralnych autorów ?aci?lkich zaft?pi?o t" nauk?. _

:J?Z1K i LITERATURA POLSKA.

KLASSA PIERWSZA. Wprawa w czytanie, dobre 1'I'Ymawianie,
i I

powtarzanie swemi s?owy rzeczy czytanych hy?a g?ównym przedmiotem

nauki w tey Klassie dawaney po godzin 5. co tydzie? przez Nauczyciela

Baranowicza. Na ten koniec u?yte by?y cz??ci? nauka pocz?tkowego czy

tania, cz??ci? xi??eczka pod tytu?em: «Prawa i zwyczaie Konwiktu War

szawlkiego XX. Piiarów.> przy wyk?auaniu Grammatyki narodowey ,
I?a

ra? si? Nauczyciel iak naydok?aunieysze dad? uczniom wyobra?eflie cz?

?ci mowy: po czem przyfi?pi? do przypadkowania imion, zaimków, i

do czasowania s?ow ró?nego znaczenia. W celu wprawy uczniow w

wys?owienie Ilosowne do my?li i czucia; u?y? w pierwsze m pó?roczu

Baiek Krasickiego, z których .wielu pi"knieyszych na pami?? si? nau ..



5

czyli, \V drugip.m wyimków z Knia?nina, z Karpi?fkiego ,
z Niemcewi

cza. - przy rozbieraniu grammatycznem dopiero wspomionych wyim

ków, okaza? Nauczyciel troiak? mi?dzy wyrazami zachodz?c? Ik?adni? ,

i w t? w czasie lekcyi praktycznie Uczniów wprawowa?. Na ?wiczenia

prywatne naznacza? formy, iu? przypadkowania, iu? cZll.sowania.

Pó?niej opowiadane krótkie powie?ci. naprzód w Klas?le powtarzali

Uczniowie, potem dla wprawy w pisowni? na tablicy pisali z nale?y

tym na znaki pisarskie wzgl?dem; nakoniec prywatnie W ftaneyach na

pismie u?o?one, nauczycielowi do poprawy oddawali.

KLASSA DRUGA. Po powtórzeniu z Uczniami pierwszych za

sad i?zyka oyczyfiego Professor X. Siekierzy?!ki pfl.yfi?pi? do obi??nie

nia nauki o rodzaiowaniu , ftopniowaniu, przypaoko\\ aniu 1011011 i Za ..

imków, o czasowaniu s?ów tak foremnych iak nieforemnych, nakonie?

o Pisowni. Dla udolkonalenia Uczniów w czytaniu, dla wprawienia ich

w opowiadanie rzeczy czytanych g?osem frosownym do my?li i czucia,

dla umocnienia ich pami?ci i ubogacenia iey pi?knerui PoJsczyzny wzo

rami, nakonie? dla przyuczenia ich do dobr?y ortografii, czytywa?,z

nimi, rozbiera?, do nauczenia si? na pami?? i deklamowania naznacza?

iu? prollo z xi??ki iu? dyktowane pod pióro bayki Jab?onowlkiego, La

fontena
,

Fedra , pie?ni ?atwieysze Kochanowlkiego , Naruszewicza; Roz

mowy z Krasickiego , liIly i inne wyi?tki do tey Klassy frosowne z I'Q

?nych pisarzy.
- Na prywatne roboty w francyach przerabiali Uczniowie

bayk.i wierszem u?o?one na proz?, uk?adali lifty w potocznych matery

ach
, prze?o?enia i p?roby do w?adz po?rednich krajowych; przek?adali

z Laci?lkiego i Niemieckiego na Pollkie ?atwieysze opisy. W roztrz?-

, saniu i poprawie tych- robot wyty?a? Nauczyciel bl?dy przeciw Ik?adni,

iuno?ci, zupe?no?ci my?li i pisowni. .'

?ASSA TRZECIA. Professor X. Kamionowlki przeszed? z U ..

czniami z Grammatyki Narodowey rozdzia?y O znaczeniu wyrazów

Zrzod?os?owie--S?oworodzie i sk?adni. Dla obeznania ich cokolwiek z lite

ratur? oyczyft?, czyta? Sielanki znaydui?ce si? w plerwszey cz??ci wyboru

poe?yi; nadto wyi?du. z V\ oyny Chocimlkiey , Myszeidy, i Iliektó?? Sa ..

1i?



tJry Krasickiego. lifty GoTa?!ldego i innych g?adszym stylem pi$an?,
t\1d?ie? rozmaite krótkie mówki.

Na Deklamacy? nauczyli si? Sielanki Zagórfkiego, Korydon i Daf

nis; z Karpi?fkiego Dzieci u matki; z Knia?nina ?ale Orfeusza nad Eu

rydyk?; .zKrasickiego Satyry piia?ftwo; Ody, Cz?owiek scz??liwy Piotra

Tyszy?fkiego; Do W?sow Knia?nina; O uspokojeniu z cnoty Karpi?lkie
go; O n?dzach oyczyzny Woyc: Chro?ci?lkiego; Tekieli zach?ca W?

grow do podniesienia or??a, Kochowfkiego; mowa umierai?cego Chod

kiewicza wyi?tek z woyny ehocimlkiey Krasickiego; mowa Germani ..

ka do przyiació? przed ?mierci?; Mowa Kalgaka wodza Brytanów za

grzewaj?ca swoich do dania m?i.nepo odp0f!.J Rzymianom, i kilka liftów
z xil??ki G.ola?!kieso.

Prywatnie th?ln?c2?yli z ?aci?fkiego, pisali lifty, opisy i memorya
?y. Przy poprawie i recenzyi tych robót zwraca? Nauczyciel uwag? m?o

'dych na porz?dek my?li, wytyka? niezgrabno?? fiylu pochodz?c? z cz?

ftego iednych?e lub iednako brzmi?cych wyrazow powtarzania llieprzyzwo
ite80 jch /izykowllnia i z?egc sensów iednych 1. drugierai ?llc?enia.

KLASSA CZWARTA, Nauczyciel X. Cbn:anowski w dwóch

go&inach na tydzie? obia?nia? Uczniom mowy wi?zaney i wolney, ni?-
.

sze gatunki, Z pierws.zey, poda? przepisy Bayki. -Powie$ci profi?y i

aIlegoryc.zney- Epigrammatów.- Sielanki i Satyry. Czyta? z rozbiorem

IJV ka?dym gatunku.z autorów dobrane wyimki, i dla oswoienia Uczniow

z tokiem wiersza, albo ,ie naznacza?' <IQ deklamowania, albo do wypra
cowania na ich wzór CO.3 podobllego, prywatney pilno?ci zaleca?. _

Z drugiey, przy czytaniu Liftów Krasickiego, Stan: Szyma?lkiego i Go

la?lkiego, tudzie? llozmów pierwszego i Jj'rauc: Karpi?lkiego czyni? uwa-

Si nad fiylem ll1lowym i Dyalogu.
.

I
?

Dowodem pilno?ci Uczniów tey Klassy, b?d? prace z naft?pui?
cych mat?ryy. Wierszem==. Bayki: ropucha i s?i?toia?ski robaczek;
czyli uzdro?? niebezpieczna. Gwo?dzik i Zbo?e.-Liszka i winogrono.

JM.otyl i fu?o?a.- Powie?ci; ?ezuil KaUlbizes. 'D?eci? i A1atka.- ?s>i-



sy: Jesie?. Zima. Wiosna. Lato. Burza. ?ycie na uftroniu.-Epigram
mata: Korzy?? z m?dro?ci. Zawsze nic?em zatrudniony. Chytrod? sj?
z zlo?ci? ?,!czy. Marnotrawca. - Pro21/= Lifty: do przyjaciela po

ftracie oyca,: z pl'<??b? aby wspomóg? uszkodzonych przez wylew Wis?y.
Do oyca z doniesieniem o zatrudnieniu. Z powinszowaniem godno?ci.

Cycerona do Attyka po powrocie z wygnania. Rozmowy: mi?dzy Au

gufl:em II. a Leszcey?fkim: Janem Za m oylkim 'a Gli??kim: Stef: Czarniec

kim aJoz: Poniatowikim: Filipem Królem Macedo?lkim a Epaminonde ..

sem.- Rozprzeftrzeniali, prócz tego my?li naf??puiqce: Perz?dek iest

dusz? wszyftkiego. Co lepsze, zamo?no?? w doflatki, czyli cnota uboga:
Zdrowie z dol?atecanq zamo?no?ci?, rozumem i cnot?, mog?li cz?owieka

uscz??liwi? ?-

KLASSA PI?TA. Ten?e nauczyciel w trzech godzinach na ty
dzie? sposobi?c Uczniów do srzególnych krasomowftwa gatunków, roz

biera? z nimi i obia?nia? to wszyf?ko ,
cokolwiek ao poi?cia w?asne?ei

[tylu dobrego, i u?atwienia pracy samym?e Uczniom pos?u?y? mog?o.

Znacznieyszych uwag iego tym wzl?dzie tre?ci? by?y naf??pui?ce

zapytania.::= Jakimby

sP?obem
uczyni? mo?na naydok?adnieysze fiylu

wyobra?enie? Jak si? yl dzieli? Jakie s? w?asno?ci ftylu nizkiego?
W czem si? fiy I ?redni r' ?ni od nizkiego i wznios?ego? Gdzie i kiedy
fiy?owi wspania?emu nayprzyzwoiciey P iaki iego charakter? dlaczego
bycli ci?glym nie mc.ie? Trzy gatunki Iiylu dobrego, przez co si? w z?e

zamieni? mog?? iakie w?asno?ci liyl dobry okazywa? powinien? Co

rozumie? n8le?y przez sposob t?umaczenia si?, wy?szy, czyli przez kra

somowlkie figury? ich podzia?: obja?nienie: prqk??dy: poch?py wy
nalezienia: z?e i dobre uzycie.- Ukszta?cenie dobrego okresu ?a iakie

okoliczno?ci iCtotniey uwagi wyci?ga?- Co ien harnioniia moWy? ilo

raka? iak si? wzmacnia? czego wyci?ga guftowne g?osem wyslowie
llie?- Uwagi wymienione potwierdza? Nauczyciel odczytywaniem wy_

j?tków ?Autorów fial'Ozynych lub narodcwych, i powtarza? uczniom Przl

poprawie robót prywatnych.
.

..

I

Usposobionym ogólnemi uwagami, t?umaczy?'w dalszym ci?gu
lV??.no?ci hiCt0I1.c?ney' Po:n:.i.e?ci, iweJlli s.? ZrozuUlialo??.- Obtio/ch



?wyobra?e? wys?owienie osez?dne. - Interesowno??. Obia?ni? iakiemi

byd? powinny co do fiylu i rzeczy Charaktery i Biiografiie ; czyni? ob ..

szernieysze uwagi nad rzecz?, umiarem t frylem, planem. hiftoryi w w?a

?ciwern znaczeniu; rozebra? ftosownie do przepis iw pierwsz? Xi?g? z Li

wiiusza ,
i czyta? z zaleceniem ftylu Hiftory? AngieHk? Jod?owlkiego.-

Z sztuki R ymotworczey wyk?ada?, iaka byd? powinna co 'do ftylu,
r zeczy i tonu Elegiia: oznaczy? charakter poezyi Liryczney ; wIkaza?

jey ?ywo?ci, mocy i rozmaito?ci wyra?e? ?rzód?a. Co ieft Pie??, Oda

i Rynmy obia?nil, i zatrudnianiem prywatnie Uczniów, rozwiia? ich zda

tno?? do malowania. czucia w?asnego w wymienionych rymotworftwa
gatunkach.-

Znacznieysee tak w woln?y ,
iak i w wi?zaney mowie Uczniów

tey Klassy prywatne roboty by?y naf??pui?ce.zz; Mowa Chodkiewicza

do woyfka przed spotkaniem si? z nieprzyiacielem. Sprawiedliwo?? za

fundament spo?eczno?ci uwa?a? potrzeba. Na czern prawdziwa wale

czno?? zale?y. Mowa Afraniusza do Cezara - Cezara do Afraniusza.

Pró?no?? badania, iaki los czeka czlo·wieka. T?umaczenie mowy pier

wszey przeciwko Katylinie i za Marcellem. Co lepsze pokóy czy woy

na? Jakiemi ?rodkami m?odzieniec d??y? powinien do zjednania u in

nych dobrego o sobie rozumienia. Charakter Cezara i Antoniusza.

Hiftoryczne opisanie zawi?zania si? pierwszego Tryumwiratu. = Opis

wylewu Wisly-g?odu z Owidyusza-spoczynku po pracy-. zachodu

s?o?ca-dumnego.==Sam cnotliwy wznosi si? nad innych.-Gnota bez

przeciwnosci s?abieie -Do sprawieclliwo?ci-Pociecha- Nief?ateczno?c.

Pochwa?a W?och.-Znaki poprzedzai?ce ?mier? Cezara z Georg VVir

gi?iusza.- Ko?cio? s?awy z Owidyusza.- Oda 3cia i i ota z Ks: II.

aga z Ks: V. Horacyusza.

KLASSA SZOSTA. Ten?e Nauczyciel w dwóch godzinach na

tydzie? obia?nial Uczniom ogólne przepisy krasomowfiwa w sposobie

naftl2pui?cym:
Po nadaniu pewnego znaczenia ga!unkowi pisma MOWA w ?ci

?leysz?m znaczeniu zwanego, po obia?nieniu co to ieft Mówca, i tego

esem si? krasomowl?wa nauka zatrudnia; w dalszym ci?gu rozró?ni? Mo-



,

wy Ilosownie do rzeczy sk?aJai?cpy tre?? ich iftotn?; 'porówna? ie z ga
tunkiem pisma dydaktycznego ; wskaza? potrzeb? uisczania si? Mow«:y
W nauczaniu, podobaniu si?, wzruszaniu, i okazuiqc iakim si? sposobem
skuteczni« na rozum i serce dzia?a, ?rodki u?atwiai?ce doy?cie tego

trojakiego zamiaru wfkazywa?. Mówi? o dwoiakim sposobie dowodze

nia: dowodów hiftorycznych, analogicznych i z do?wiadczenia mniey
szey lub wi?kszey pewno?ci ?rzodla oznaczy?.- Tym sposobem gdy o

kaza? Uczniom iak si? dzia?a na rozum, mówi?c o namiei?tno?ciach ,

uczy? ich, iak si? na serce dzia?a? powinno i w ogólnem zafrosowani"
odmalowa? Krasomowcy charakter.-

"

Usposobionym, poda? rys' ogólny p?lityczney wymowy, i gdy iey
pocz?tek z znaczeniem okaza?; gdy politycznego Mowcy charakter ozna

czy?, nauki w których $i? ifiotniey dolkonali? powinien, opisa?, i po
da? sposób, pod?ug którego sposobi? si? mu na Mowc? nale?y; rzecz

cal? ftosownie do trzech rodzaiów wymowy u flaro?ymych, na =t.
sczególne gatnnk[ podzieli?.

Na p ochwat". Tu t?umaczy? co przez ten eatunek. wymowy ro

zumie? potrzeba-iak si? dzieli-rzecz iego iaka- i ilorako si? uwa?a.

Mówi? o pochwa?ach osob i wydarze?-zamiarze, u?yteczno?ci, rozk?a

dzie. Wymieni? znakomitszych Greckich, Rzymlkich i Vi Oyczyftym
i?zyku Pisarzy.-

.

Na Mowy radne czyli Seymowe. Tu tak?e obia?nia? Mów te

?o gatunku znaczenie-rzecz ich oznaczy?-wskaza? wiadomo?ci po
trzebne do gruntownego radzenia lub odradzania w interesach pokoiu,
woyny, zabezpieczenia granic, 1tanowienia prawa, ha?dlu i skarbu

okaza? w iakim byd? powinny zamiarze pisane, i na co Mowcy radnemu

if?otniey uwa?a? nale?y. 'Wreszcie przy opisywaniu charakteru, mówi? o

obowi?zkach mowcy obywatela i znakomitszych z Ilaro?ytnych i naro-

dowych autorów przytoczy?.
.

Na lJ10wy Sq.dowe. Nim przyft?pi? do wy?o?enia przepisów te

mu gatunkowi w?a?ciwych? rozró?ni? Vi krótko?ci sprawy i rzecz jpQl'O?
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w,lt a gdy czynno?? Powoda, Pozwanego j Pafeona czyli Mówcy s?"

'dowego oznaczy?, poda? uwagi tycz?ce si? porz?dku-stylu-wys?o-
'

wienia-dowód.Jw i odwodów. Rzecz. uko?czy? wymieDieniem auto-

\

row.-

Dope?ni? krasomowLtwa nauki uwagami nad wymow? kaznodziey-

sk?," w których charakter i obowi?zki Mowcy duchownego opisawszy t

potrzebne mu wskaza? nauki.- Rzecz. oznaczy! i rozgatunkowa?.- Jaki

byd? powinien iego zamiar-ftyl-g?os-akcya, opowiedzia?v-e-« Ro

zebra? kazanie X. Mass.yliona Biskupa K?ermontlkiego, na uroczylio??

T?iemnicy W cielenia ,
rzecz uko?czy? przytoczeniem znakomitszych- Pi

sarzy.

Wymienionych gatunków przepisy popisra? czytaniem wzorów He

to byd?. .mog?o nayguftownieyszych. Dofiarcza?y ich pochwaly zmar

:?ych Cz?onk.ow Tow: Króli przyi: Nauk. Dyaryusze seymu konllytu

eyynego
? Mowa JPana Osi?!kiego w obronie Pó?kownika Siemianowlkie-

10, Stanis?awa Czarnkcwlkiego w sprawie Xi?zny Ofirogfkiey i Oda

chowlkiego z. firony Dymitra. Kazania X. Skargi i Karpowicza.- Na

:.'onacza? ftosowne do ka?dego gatunku materye do- wypracowania. z któ

rych znacznieysze:=nag?a odmiana praw i tWyczaiów niebezpieczna dla

.

apo?eczno?ci.-Rada obywatela TVzgl?dem w?ocz?gów- prseciw reduk+

cJi pieni?c?zy- potrzeba p?acenia podatków. Zbytnie zaufanie w so-:

?lie- szkodliwe- Nauki wp?ywaj? do uscz?;Jiwieoia ludzi.-:- Pochwa?a

Zamoylkiego.- Czem imie swoie uszlachetni? mo:lna.- T?umaczenie

.uektórych wyimków z kazali Massyliona. W wierszu aolkonalil Uczn:ów

lrytykf! ich w?asney pracy,. którey okazali znacznieysze dowody w wy

?abianiu naft?pui?,cych materyy? Scz?tiIiwo?? prawdziwa na spokoyno

?ci sumienia zale?y.- Wielko?? - nikczemno?? - nami?tno?ci cz?o

wieka- KrakU$ zabiia SIlloka-k1tlki po?szechne Europy.- Do Po

eqi i t. d ..

LITERATURA

Wpierwszem pófroczu,. teo?e cO' wyzey Nauczyciel obeznaymi?

Uczniów K?as.sy VI. z Literatur?, Prawa.. T?umaczy? im,. co przez ten

",,-dzial wiadolllo§ci rozumie<;! nalez1.-'iakby SO nayoGó1niey co' do rze

czy
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C7.J i zamiaru podzieli? mo?na ,
a iak si? zwyczaynie clLipJi. Rozró

?ni? Prawo natury ,- Bozkie i ludzkie; - Oznaczy? pocz?tek prawa pisa

nego w Polsce ; sposób Ilanowienia gu, i czas w k.tórym je drukiem

og?asza? pnc7.?to.- Wymieni? autorów prawa natury,- t?umaczow pi
sma ?wi?teóo i autorów prawa cywilnego, """reszcie aby uczniom da?

pozna? rzecz , któr? pisaf4e tego gatunkutrudni? si? zwykli, rozebra?

enaczniey?ee dzie?a. VI' drugiem pó?roczu czyta? hifiory!! Litt: JPana

Bentko\-\ lkiego.

I

LANGUE B.T LITTERdTURE

F R .A N (: A I S E.

PREMIERE CLASSE. Former Ja prononchtion des Eleves, le?

exerce; li Ja lecture
, remplir leur mernoire des mots et des phrases las

plus usites dans la conversation ,
voila le but que s'efl propose d'attein

dre le Precepteur dans le premier semeflre. Dans le second on a

joint a la lecture Ja traduction litterale et libre de quelques contcs ou

anecdotes et de toutes sortes de dialogues faciles. On a en outre farnili

arise les ecoliers avec l'usage de diverses preposirions , qui suppleent
aux declinaisons polonaises i enfin on leur a appris les quatres conjugai
?ons regulieres avec affirmation, negation , interrogation.

SECO.NDE CLASSE. On a eontinue i? exercer les Eleves i? lire

, couramment le fran?ais ; on s'est applique a leur rendr? farnilieres les

regles sur l'mploi de l'article
,

la formarion du pluriel celle du genre fe

minio, et celle des de8res de comparaison.- lis out appl'is i? conjuguer
les verbes reguliers, et ont traduit en frans:ais une partie des dialogues
et des anecllotes, contenus dans leur Grammaire allemande. De plus
on leLlr a fait ecrire sous la dictee, traduire et applE'ndre par coeur,

p1usit>urs fa bies adaptees a leur, intelligence.

'1.'R.OISIEME CLASSE. Les E?eves ont appris la conjllgaison de$

verbes irr?guliers, l' emploi de. verbes auxiliail'es a voir et etr?) l' Llsa6e

2
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'des tems ,"et les l'cgb. sur te participe pafse, Ann -d' y joindre la pra

tique, on a en roin de les exercer i? la traduetlon d'une langue i? l'au-
.

rre et tle l, ur faire faire de petites narrations ,
et des Lillets sur des sujets

donnes. En ourre , pour commencer de bonne heure, a les familiari

ser avec les beautes de la langue, on leur a appris difiel'ens passages, extraits

des meilleurs auteurs ft·an?ais.-

?UAIRI.E;ME CLASSE. Une exposition plus ?tcndue des dix

parties du discours a ajoute i? la darte des prernieres definitions, et le
•

nouveau jour sous lequel Ies regles cle la grammaire out f·t? prósen

tees a ? ni a er acilItel' l'application dans des narr?s de_ vive voix on

par ecrit
,

dans des traductions et des lettres farnilieres. LestiJc ,'[>i

stolaire a prineipalement Iixe notre attention: nous avons d{·termiue les

qualites qui doivent le caracteriser dam les dif?'erentes especes de let

tres , apres quoi les -jounes gens ont lu, traduit et ap?ri l'ar coeur lin

grand nombre de modeles, ce qui a parn le moycn Je plus simple. et

le plus naturel ue form er J?llr gOllt, en les familiarisant .avec les ecri

vains qui sc sont fait un nom daos ce genre de composition. Pour les

iutroduil'e ensuite dans 1e tempIe de la liW?rature; pour exereer et 01'

uer le 11' memoire, pour les fortifier dalls l"habitudc d'uoe pr6nociation

?xacte e? sonore, pouc les mcttre dans le CM de remarquer la frat

cheur du eolOl'is et lesl grc1ces de l'expreCsion, de sentir toute la hnes?e

de la pensee et toute la de!icatefse du ?cntiOlent, on lem a fait appreJl
dre pal' eoeur tontes SOI les de petites picces de "ers choisies dans' les di

ver!> gcnres de poesies fllgitives dont on leur a donne les rC31es parti

culiet'f-s.

CINQUIEtltE CLASSE. Nous ayons d'abord pade du discollrs
.

oratoire en geneml, puis nous nous som mes OCCUPp.s successivement

ue rt-loquenc? academique et politiqne, de ceUe de la chaire et du bar

H:: a u
,

et apres avoir declame et appris par coeur quelques morceaux

t?/'5 pl lIS bell es productions dans ces differents gem'es, les ?leves ont lu

et reuige enx- memes des nolices littt:raires sur le? plus celebres ora

teurs.-.- Passant ensuite au discours mesure, nouS ayons parle de la po

e?ie cn genera?, IlOUS nous
.

&ommes aw?tes sur la ftructure du vers,
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sur la :rime, sur le roelange des vers et des stances ,
et ainsi prepar?s ,

DOUS sommes entr?s dam les champs vastes et lIeuris de la haute poesi?

qlle nous avons parcoUflls avec rapidite ne traitant partieulieremem

,9.ue
de la poesi? didactiquc,

Pour exercer les ?lc\"es cle cette classe
,

on leur a fait traduire une

partie cle la difsertation sur le Ilile , par son Excellence M.t' le COl11te

Stauislas Potocki, et on leur a donn? a faire des Iettres, des narrations,

des :descriptiOD$ et des analjses.

Deutfche s p r a c h e.

ERSTE KLASSE. I?;j J?inglinge dieser Klafte waren. ollfiillg
lich von dem' Lehrer Bartfilowicz im Leseti liauptsiichlick uuterrichcet,

Nachdem sic aber einige Fertigkeit in demselbeii crlangt liatren ;

wurderi sie in den »ornehmfiea grammatischen Formen geubt. Die

beiden. AbtheilulIgen des Fischerschen. Lesebuchs wurden in die

lJluuersprachc iibersctzt, und von .deti Schillerti in Priuatstun»

den der Rechtschreibung wegen mit der pohlnischeti Uebersetzung

abgeschrieben, l"oJ..abeln llIUZ Gesprdche, einige Gedichte utul Er.

ziihlulIgcn a us gerlacltld Sprachlehre , die man auswendig ZU, ler

uen. o!ifgab, ?lielltcn tlen Schiilern nicht nur zur lIebllng ilu'es Ge

dachtnifies, sOlldern auc" zur Erlangull15' einer richtigea deutschen
.

Allssprache.
'Dem [Jnterr?chte in diesel' 8praclze wurtlen jiil1f Stunden wd

clzentliclt ger?'idmet.·

Z\VEYTE KLASSE. Der Lehrer CrYllwald erloutertc den Sclzii

lern dit'Jcr Klafie das Abii71dern der Hallpt-BeJ-Zald lwd Fiinvi.i,-ter

nebst der AbwQndlung der regelmiijrigell Wid ullregelmaJsigen Zeit

wó'rteT',. herllach schritt er zllIn Uebe/Jetzen aus des Lifebllclts Item

T/wile, lI'oraz/s di? 7.o'glil1ge Zllr Befrj'/'tlelllllg eiU8,. geliitijigen Aus-

jprachc mellrere tallen ausrvcwlig Zarnlcn, ltnd heljagtell. Za

fcltrijtliclt,ett Allff;.'t;en d/Cmten. leichte Erzii.ltlullgell.
2

....
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DRlTTE KLASSE. Nach weitlduftigerer WiederlzolIlung und:

'AuseillandersetzulIg des in oorhergelietuier Klajse Forgetragenen t

bemiihete ficlL derselbc Lelirer den
.

Schiilern richtige Begr?fJe "on

den einfachen und zufammengefetzten, zuriiclf/ihrenden uiul unper

sonlichen. Zeitwortern, JJO'lI, den Regeln der Syntax un d der lVorl

folge beyzubringen. Bey der Uebersetzung: aus der fo genanncen.

Wypisy z""eyter Abtheilung, woraus die meifien. Stiicke zum miindli

&hen Vortrage benuczt worden. sind
,

wurde auf die Anwelld1l11g der

erkldrten gran/matifchen. Regeln. mit veifchiedenen Bemerkungen

vorziiglich Biickficlu. genommen.

Zu fchriftlichen Uebungeri wurdea Erza!zlullgen und Befchrei»

bungen gewiihlt, aucli des Sobieski Begierung ward -uerteutfclu:

?

VlERTE KLASSE. Nach -uorangesohickten. Literdrnotizen ilber die

ii/tern und neuerti beriihmt esteti Dicluer der rabe/n, Idyllen , Satyren ,

Elegien ,
Oden , Hymnen. Lieder

,
Kantaten ,

Sonett en
,

Triolete Epi

grammate, und Madrigale, wurden mehrere in den ersten un.d zweiten.

Tlieil des Pó'litzschen, wie auch des SchaZZenchen und F.schenburgschen

Handbuchs aufgenommellen, prosaischen lInd poetischen Brllchstiide

gelesen, syntakt?sch lmd logisclt erliiutert, U.hersetzt und zum Theil

deklamitt. Bei der LektUre poetischer Fragmente sind d?e Rcgeln der

Prosodie lmd verschietlenartiger Verse der Deutschen beriicksicluigt;

u/ld Behufs der Sr.xliibtlllgen den Schiilern verschiedelle Them,a

ta zu Brieftn, ErziiMullgen und Beschreibungell, oder Ubersetzun

Ge?1 leichter Stellen aus polnischer Sprache aujgegeben worden.

\

FUNFTE KLASSE. Aesthetisclte Entwickelung der in dida'k

li8ch;r, epischer, lmd drammat.ischer Form gelesenen Gedichtc mit

.Riickblicke auj die literiirischen Fortschritte der Dcutschen. in die

Jen Arten der Poesie; deklamalOrLJcher rortrag mehrerer Ausziige

all.f demelben und andern dichterischen fYerken; und schriftZiche

AU$'lJrbeitungen verschiedencr Materien, oder Ubersetzullgen aus
,

polrzischen Schriftstellem machten den InhaZt des deutschen Un

.lerrichts aus, den in djeser KlaJsc, so wic,Quch in der llorigen der

Leltcfr Gruner, ertheilte.

,
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LINGUA LAT/NA.

CLASSIS PRlJllA. Initio anni scholaf?ici tirones soli Iectioni

et recte vocum pronunciationi intenti
,

cum in utroque jam satis pro

fecissent; prlmis Grammaticae Kopczy?fki rudimentis operam impen
derunr, Quibus cognitis, breviores sententias in fronte Selectoru po

sitas , nec non' septemdecem priores fabellas moderante praecep re

Baranowicz patrio idiomate reddiderunt , analytice resolverunt, et di ..

diceruntv Privatorum exereitiorum causa, initio declinationibus et eon

jug?tionibus, pofterius vero brevioribus sententiis ex libelli Fiscberii par-
?

te priori ex germanico in latinum vertendis et scriptis mandandis,

domi occupati fuerunt ; atque ejusmodi exercitia praeceptori mendis

purganda tradiderunt,

l.

Studio huic linguae quinque quavis septimana horae Impensae fu·

erunt.

CLASSIS SECUNDA. Ex parte secunda Grammatica Kop

czy?scianae explicata fuere a Profefsore Siekierzy?tKi sequenda c;apiti:
de generibus norninurn - de gradibus comparationis Adjectivorum -

,

de Figuris-Decli'nationibus Nominum regularium, irregularium 'et grae

co-Iatinorum, de Conjugatione verborum regularium, irregularium.- Ex

Tyrocinio linguae Iatinae Alumni hujus Olassie sexaginta Narrationes,
decem Colloquia in vernaculam tranftulere Iinguam atque memoriae man

davere.- Pro exercitiis privatis Declinationes et conjugationes scripsere,
ex latino in polonicum interpretati sunt. Sententias nonnullas ex patrio iD '

I
Romanum sermonem verterunt.

CLASSIS TERTIA. Explicata sunt exemplisque illullrata ex

Grammatica capi ta de compositione erderivatione vocum ,
de conliru-,

ctione regimineque parrium orationis, de gerundi,is, supinis et partici

cipiis. In libro Selectorum interpretata ac enodata sunt ex Eutropio Capi
ta 23. e Julio Caesare sex: e Curtio tria, e Cornelio Nepote unum Me

moriae quoque mandarunt juvenes nonnuJla e supradictis capitibus fra

gmenta; nec non duas oratiunculas Scipionis e Livio, quatuor fabel

las Phaedri, vitas'lue Eutropii, C. Nepotis, Caesaris e? Curtii. COIPPO-
.

.

I
'



nendi genus exercuerunt initio fermulis sententiisque, dei n narratiouibus,

descriptionibusqus hifloriois
, qllas adgramrnaticcs canones magifler ac

eommódavera t.

CLASSIS QUARTA Sex horis in septimana designatis huie

lin c e, praeceptis grammatices .inferioris repetitis, regimen verborum
,

adjectivorum , usum ablativi abso?uti et participiorum tum quantitatem

sylIabarum Profefsor p. Po?ejow!ki exposuit atque variis exemp?is illuflra

vit, Ex libro Selectorum interpretatus eft de bello Catilinario SalIufiii

et hiftoriae Livii orania capi ta : ex Tacito et Suetonio nonnulla, ex Pli ..

nio et Cicerone binas epistolas: ex Horatio oden 5m et 6m. ex Sarbje

vio I et 2. ex Janitio e?egiam 3. Ad memoriam excolendam didi

cere et declamavere ex Salluftio orationes Catilinae ad eonjuraros et ad

milites ante pugnam; Atherbalis in Senatu, Memmii ad populum; ex Livio

Scipionis ad milites seditiosos et in Senatu, item M. Fabii: ex Ovidio de

serpen? per Cadrnum interfecto et de senectute: ex VirgiIio, de felicita

te vitae .agrefl:is. ex Horatio, de mediocritate vitae oden 7' Ut vero

linguae latinae assuescerent et regu?a s grammatices usu exequerentur,

aliquot papita Livii e ?atino in polonicum, et comparationem Casimiri Ma

goi cum Alfredo e polonico in ?atinum, tu? varia selecta moralia ex

polonico in latinum verterunt: vitam scriptorum latinorum breviter

exposuerunt: poftremo carmina fracta suis numeris refiituebanr.

CLASSIS QUINTA. In lingua Latina alumnos hujus ordinis
,

?ectione ac interpretatione auctorum, tum mutua colloquutione eorum

que quae lecta fuere narratione
,

ita- exercuit .Magister P. Chrzanowski,

ut illi non solum vocum singuJarum percipere significata, verbaque sin

gula apte inter se ae ad linguae ingenium sine ,itio firuere verum et-

-

iam scribere atque loqui verbis et loquendi generibus propriis porsent,
, scirentque eandem sententiam multiplici ac jucunda val'ietate efferre.

Quapropter quae sequuntur peregit:

Methodo usitata illuftravit Ovidii Fabulas nonnullas, quarum sul'n

ma: ticaonis facinus atque poena. Homiues diluvio absumpli. Pyr
rha et Deucalion humanum genus reparant:. ex Lib: 1.- .. -arcis5Us in



Horem croceum rnutatus : ex Lib: 111.- Jason ignem spfrantes tauros

superat: seminat dentes serpentis quibus homines procreati in se ipsos
saeviunt

, propriisqus pereunt armis: sopitur draco : operom Jasonis mer

ces aureum vellus aufertur. Medea nupta Jasoni
, redelit Aesoni juve

niles annos, Peliae dolo malo vitarn adimit: e c l.ib: !:,U. - De

scriptio Fainis: ex Liln rI,.II.- Commentatus eft Yir<>jlium in LiL: pri
mum' et alterum GeorgicorllUl secundum Pierium et Philagriurn; ac Ho.
ratium in Libr: Odarum Il, et V.

I

Ex auctoribus praefatis Alumni tenent mernoria N :111 ationem ue Nar

?cisso, descriptionejn Famis, aetatum sub imperio Saturni
, rnox Jovis,

prodigiorum quae caedem praecesserunt Caes?ris ; CJuin(lue zonarum. fe
licis (mali, It: liae

, vitae ruf?icae , denique Oden 3, et 4. ex Libro II.
Horatii.c-,

•

Interpretatus eft Ciceronis Lib: II. de offi. ac qn3tuor ipsius ora

fiones in Catllinarn (JtJarum pr imarn memoriae mandaverunt Alumm;
J uiii Caesaris de Bello Ci vili

, et Livii Hiftoriarum Libros priores in-

•

I

tegros.

Tradidit praecepta Prosodias et Metrologiae.
AI[lmnos horis succisivis tenuit occupatos Il1cubrationibus, qua

rum praepipuae sunt sequentes. Narcissus in croccum florem mutatus,
narratio soluta oratlolle propciis Discipulorum verbis et sententiis cOh

scripta; eodemque modo Ode. 17, Lib: II. ad Maecenatem aegrotum in

prosam lranslata.- Mors Epaminondae-Vita Stryycovii-Ludi Pithii,
Templum et Oraculum Delphieum. - Colloqium inter philosophum se-

Clrae Cynicorum et Licinium in latinum epatrio sermone versum.

CLASSIS SEXTA. Id?m Magifter tl'aetu anni Seholaftici ho
ris sex per hebdomadam praecipuam dabat operam, ut auditorious
ordinis hujus Auetorum, quos Litte. Romana cIassicos reliquit, brevi
ac sufficienti ratione aefteticam atque criticam notitiam praeberet',
illosque, si forte !tuie ftudio vel ipsimet incl!wbere conarentur, ad eo

rum lectionelll, cum emolumento praepararet. Itaque praeter Virgili
um, ex quo IV. et V. Liber juxta commentarios Pierii, Servii ac

Philagrii illustratl1s fuit, praeter Horatium, elljns Epiftolarum Lib:
I. iinteBrum inteIlexerunt Adolescentes

1 praeter ?ic?rQnem, cuju? Dia,!
,

'



logum lmum. de Oratore: imum et 2dllm de legibus,'propriis recita

vere .verbis; Philippicam vero II. et orationes pro Marcello et Sexto

Roscio majore ex parte mandaverunt memoriae; legebatur vita Julii

Caesaris ex Suetonio: Silii Italici Punicorum Libr: IX. Lucani itidera

Lib, IX. Juvenalis Satyra I ma, in qua Poeta e jam in a?imo habenti

temporis sui Poetis Tragoedias recitantibus, vicem referre, occurrunt

Urbis
,

scelera , ipsumque aL in.lHtuta Tragoedia, ad Saryram scribendam

abducunt ; tum penultima, quae Aegyptiorum superstitionem irridet
,

eorumque imrnanem crudelitatem vituperat: Persii Satyta III. seu incre

patio desidiae: Quinctiliani Liber X. et sequentes de inftitutione 01'8-

. toria.- Ut vero et stilu m excolerent ,
et eorum anetorum quos cogno

verant, cum cogitationes, tum etiam ubertatem, modosque loquen

cli proprii juris facerent
, proponehat ipsis Magifier orationes patrio ser

mone conscriptas ad interpretandum, vel etiam cogitationes, seu the

mata ad elaborandum. Fuerunt itaque praecipuae lucubrationes priva- ,

tae sequentes.

Oratio Stanislai Potock.i in Lyceo Vars, incipientibus illio-Litti f tu

diis h.abita, Latino reddita sermone.- Legati pacem petentis.- Pru

denterne ii agunt, qui nondum matura seta te ,
ac prudentia libertatem

,exposcunt,
ad eamque aspirant.- Vladislaus cum Crucigeris proeliurn

commissurus ,
suos ad virtutem exhortatur. - Ambiorix Gallus, pulsu s

ab oppuguatione caflrorum , victusque a Romanis, evocatis ad colloquium

C. Arpino et Q. Junio maximum ipsis imminere periculum oftendit. ln

de con?versiae: Titurius educenduDl eSie e caftris exercitum censet;

Arunculejus manendum atque expectandum Caesarem monet-Semeftri

ultimo usu et exercitatione eo pervenerunt Juvenes, ut dum varia ver

suum gen?ra atque ftropharum imitarentur, nonnulli cOlTecta satis labo?

ris sui documenta hoc in genere sermoDis praeftiterint.

G R .JE C A.LINGUA

CLASSIS QUARTA. Praemissis iis,qnae ad literas graecas cogno

?cendas riteque pronunciandas tironibus seitu sunt necessaria, nomi

num
i pronouUnum, et verborum regularium declinandorum, nec noa

, et

I I



J
-

et adjectivorum adyel'hiorumque, uf ajunt, comparandorum. prae

cipuae regnlae explanando et repetendo incu1cabantur. Dieta pTurima

quae in pnm/l parte Iacoo:.iani libelli ?ontinentur , grammatice resolu

ta, in?erpretaLantur tir' menU.

CLASSIS QUINTA. Hac in ciasse? ex Xenophontis' Anabilsi

C. VII. VIII. IX. X. llbri primi, et C. J. Ubri secundi iJluftrabantnr, rati

one S)?ntaxeos canomnn potissimum babita. Plura ex Homero ,
cum ex

posuissent discipuli, memorise mandarunt, eaque recit8nda curavit prae

ceptor. Varia ex Tragicis quoque fragmenta, magiftro praeeunte, in

vernaculum idioma transtu?er? adolescentes.

CLASSI8 SEXTA. Cum sextm Classis civibus legebantur:

a) Herodotus; § 4:0. ad usq. 172. 1. 7.

b) ex Poetis sequentia: ex Hesiodo quatuor aetatum descriptio;
ex Homero Odysseae et Iliadis capita selecta, itemque Ry
mni

, qU9s "ulgo eidem poetae adtrihuunt in Bacehum Tel

luremque; ex Moscho Bionis epitaphium; ex A?acreonte in

Erota carmen; ex Arato phaenomenon initium ; ex Pindaro

Oden IV et XIV Olimpicarn ,
VII et XII. Pythicam, II Ne:'

meam, et ID hthmicam. Normulle rhythmice recitavere ju
venes

,
nonnulla -exercitatioms privatae gratia moderante ma

giIlro, versibus patrii ?ermonis reddere, su nt periclitati.

.

•

Quartae Cl.assis tirones una per 6ingu?as septimanas, quintae Ver&

"et sextae auabus horis dacente W oelkio his litel'is vacarunt.

t

MTTHOLOG,lA.
,

Fabulosam deorum ?ntili?lm HiliO?-iam enalTavit Pcofefsol' Siekie

rzyMki discipulis elaSiU quartae, et imprimis: .1le Diis majorum gentium
Consentibl", et Seleetis; tum de Diis minoru m geotium, ubi de Semo

nibus, peresrinis, et de persónis allegoncis ac divinitate donatis egit.
•

? '

,
,

3



A?TIQBlTA:rES GRABem ET RO?lANAE.

CLASSIS QUINTA. -Profelsor P. Chrzanowlki, hora pel' heb

'domaJam una
,

re tota antiquitatum graecarum in quatuor partes divi?a,

in prima quac ;religionem amplectitur, Tyronibu? clafsis hujus exposuit

de (His Graecorum; de locis et perso?is sacris; de cultn saero
, preci

bus ,
sacrificiis et ritu sacri?icandi; de luftrationibus; oraculis in genere;

tum de oracnlo Dodonaeo-Delphico-Tropbooii et aliis; de fcftis dis-

bus ,
ludis ae cettaminibus. 'h l

'r

?

In parte secunda, seu de CiTiliOus, loquutus est de Impcrio ? de

Republ: Atheniensium sub R-egibus et Archontibus; de ftatu ejus . uh

Solone, Pisiftrato, Cliftene, Quadringeniis viris ,
et triginta Tyr;annis,

tum poft Alexandrum M. et sub Rom ani s : de conc!one Atheniensium et

praecipuis eorum TribunaJibus: de Judicio Ephetarum-Heliasrnco, aai-

/

j)nibus fóreasibu?'; de ,suppliciis et po.us.
.

Rem partis terti II e ,
in qlla de militia, paucis i1luftrayit, exposu

itque summatim , qualis militia terreftris et navalis Atheniensium fuerat;

ql1alia arrna ,
et qui praefecti terrcftrium copiarum et navalium fuere.

,

In parte quarta sermOll.em habuit de domeflicis ,
videlicet: de nu

ptiis et ritu nuptilll'um; de divortiis; de liberorum nativitate et educati

one, ubi de litteris ac aftibus liberalibus; de cibo , potu et conviviis;

de veftitu; de funerum ac sepultur.ae ritibus; de monumentis et sepul

chris. Libri quorum
subsidio usus eft, fucre: Allt?'fllitates Graecae

Lamberti Bossii et royoge du jeune Anacharsis en Grece par
Bar-

I

r

thelemi.

CLASSIS SEXTA.· Magiiler KamionowIki ad norma m libri a

l\IagH?ratu supremo educationis publicae praeseripti, latino sermone ex

planavit capita sequentia: De Ol-igine urojs Romae.- De aedificiis et

ornamentis praesertim tempor? Augufti.- De sacerdotibus certo numi

ni addictis et de lis qui Jlulli certo numini fuerunt addicti.- De locis

?acris, adoratione et supplica1.ione.- De sacrificiis, vasis aacris, lud? et



'"

spectaeu?is',--
'

De fiatu Imperii Romani , Ordine Senatorio , eque1l.ri et

plebejo. De comitiis curiatis ," ce?turiatis et tributis. De magiftra
tibus ordinariis , extra ord inariis eGruOl<P,le minifiris. De jure et legi
bus. De?ctione atque judiciis publicis , privatis sen controversiis et

de poenis. De reditibus Beipublicae ,
divisione et adminiliratione. De

copiis terreflribus et navalibus. De expeditionibus, aciebus
,

caftris N

infirnmentis bellicis. ne. disciplina militari. De gentibus et familiis.

De nuptiis et matrimonio. De educatlone et patria poteflate. Deni

qne de adoptione, arrogati\)ne et servis. Nonntillarum materiarum ·fu

sius explicandarum causa, U?US eft Praeceptor libro Nieuporti.

mSTORIA LITERARIA GRAECORVM ET ROMANORUM.

Idem Praeceptor juxta Hadesii libntm: (BrIJ'Vis notitia l.seraturae

'Graecae; item Breuis notitia lite,raturae Bomanae ) exposuit progres

sus, ilorentem Iiatum ac decrementa literatura e Graecse et Homanse,

Enartavit vitam celebriorum Scriptorum: operum quae reliquerunt fecit

recensionem, et optima? editiones discipalis indicavit,

;JEOG'RAFIIA.

KLAYS.4 PIERIY?'Z .. ?. Uczniom tey Klassy dano wyobra?enie
kuli zicmllley, znaiorno?? ró?nych cz??ci i naswilk tak Ilaley ziemi iak.

wód, i ich po?o?enia. Opisano "w krótko?ci Xi?ftwo Warszawlkie wlka

zui?c granice, Departamenta, rzeki, ieziora , góry i g?ównieysze mia

fta.-'-Podobnym sposobem opisano o?cienne kraie Xi?ft:, V\'arszawfkie

go i nayodlegleysze ca?ey Europy. Nakoniec liosownie do poi?cia
Uczniów, obrót ziemi, rolno;? klimatów i por roku wy?o?ono.

KLASSA DRUGA, Po powtórzeniu i ro?zerzeniu udzielonych
Uczniom w Klassie poprzedzai,cey pierl'tszych wiadomo?ci z Geografii

matematyczney,obszerniey opisa? kra le poHkie, wysczegó1ni? powiaty,

rz?ki, rniaIia mnieysze, w1asno?ci Bruntow i p?odów. Podobnych udzie

li? Uczniom wiadomo;ci o innych kraiach tak w Europie iako i za Eu.

rop?, Liollui,!c mieysc poloicnie do pasm"gór i rzik. kierunku.

5*
.
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:J(:t."ASSA TRZEOlA. ?- Klnssie rey dany by? opis wW'ukich

krajmv !.?l·opt!y{kich wraz z osadami do nich' nale?qcemi za Europq ,

obeymowa? 'on po?o?enie, granic rozleglo??, powierzchni?, k.lima, iezió

ra , rzeki, kana?y, p?ody, ludno??, nauki, fabryki, handel, rz?d i po

dzia?. W pomoc pami?ci, kre?lili Uczniowie na tablicy kierunek. rzek;

Bór i granic, robili mappy. t

'Wtych trzech Klassaeh dawa? Jeografii? Nauczyciel Grynwald.

KLA SA CZWARTA. Statysty"a. Po powtórzeniu z Ucznia

mi Jeografii polityczno
- fizyczney,. mówi? P.[9ft'ssor X. Politov (ki w ogól

no?ci o Pa?ftwach Europeyfkich , porównywai?c ie co do rozleg?o?ci,

ludno?ci , rz?du, si?j zbroyney l!!do)'f?y i morfki?y,. p?od?w pn:C01Y

siu, r?kodzie?, handlu i t. d. Poczern obszerniey opisa? Portugaliq ,

Hi?pani?, Angli?, Ziemi? dy'?zyfi<i i 'kraie oscienne. Dla dopomo?e

nia pami?ci uk?adali L'csniówie prywatnie tablice ftatyftyczne pod?ug
I

wskazanych rubryk.

HISTORTA POWSZECHNA.

P I\. Z Y G o T o W A N l E.

KLASSA PIERWSZA. 'Wy?o?ywszy Naltczyciel Uczniom zna

ozenie i potrzeb? wiadomo;ci Hiftoryi powszechney, przyft?"pi? do po

dzia?u hiy; a podzieliwszy i? na 1:3 epok, opowi?tlzia? w ka?dey zycie

znacznieyszych ludzi, którzy si? przez m?ztwo ,
mi?o?? oyczyzny,

nau

ki, kunseta i wynalazki spo?eczno?ci ludzkiey u?yteczne naywi?cey

ws?awili. Z oyczyftych za? dziejów da? krótk? wiadomo?? o kaidym

'panui?cym od pocz?tku narodu do l 8 l 2 roku.

K II r S P; t ,. Uf S % '1- ,

KLASSA DRUGA. Z Uczniami tey Klassy przeszed? ?auczy

eiel Hiftory? powliZechn? od ftworzenia ?wiata do narodzenia J}: z u s,.

C H I\. Y S T U S A pod?ug t?umaczonego dzie?ka Sz.reka obia?Diai?c wszyft}t.o

I

,

..
J/

I



obszerniey, o ezem 'w nlem ien krótk a tylko !?.zmiaQb.. Dla lepszego
za? obi?cia i spami?tania. przebieg? kaidego narodu azieie pod?ug tablic

chronologicznych okazuiac przyczyny w?roflu, kwitnienia i upaukl1 fta-
\

-,"oiytnych narodów.

r

KLASSA TRZECIA. Z Uczniami tey k1a.ssy pofl?powa? dal?y
Nauczyciel w Hiftoryi powszechney zacz'lwsay od narodzenia ! E ZU SA

CHRYSTUSA, a? do rOKU, 1812. ?obny,m?? sposobem i ?)odlug tego?
dzie?ka l tablic ChroIOoIJgicznych l

co i w K1ass-ie poprzedzaj?cey.

Kurs Drugi ..

.

'"KLASSA CZWARTA. Uczniom te Klassy da? Nauczyc'elo}j'
szern? wiadomo?? Hifto?i powsz?c"h??y zacz?!wszy otl I?wrozenia ?wiata,

do upadku HzeczypospoJitey Rzymn!iey po bitwie-przy Akcyum. Przeclio

cz?c dzieie ka? ego narodu w sczególno?ci , dOp'ó?i sild nie z??czy? z dru

gim ? przez zwi?zki polityczne lUD- ?'oyn?, zwraca? Uczniów uwag? na

'wznoszenie si?, ftan kwitn'lcy: i upadek kaid ego narodu; na iego
kszta?t rz?du, prawa, zwyezaie. religii/t, 'rlAu?ti, kunszta ,. rzemios?a,
handel) ?eglug?) sposób wojowania i u,trzym venia woy{\a i .zwi?zki
z drugiemi narodami. . Aby za? Uczniowie Iepier pamifttali czas powfta
nia, k?itnienia i upadku narodów ftaro?ytnych, przebieg? z niemi Na-

,uczyciel dzieie ka?dego narodu w sczególno?ci , pod?ug tablic chronolo

gicznych.
KLASS'A PI?T;I. W tey KtaSS1e pofi?r,owa? daMy.Nauczyciel

z Uczniami w Hiftoryi pOll'szechney, za'cupl'szY, ód bitwy .pny .(\.kcyum
do odkrycia Ameryki przez Kolumba Genue?czyka. Przebiegai?,c t?
cz??? Hiftoryi Wiekarpi , ??czy? narod:r mai??e z sob? zwi?4!:ki polity
czne lub woyn? wiod?ce. Obia?nia? w sczególno;ci ka?dego narodu zna

cznieysze zdarzenia, iako te? ?ycia s?awnieyszych m??ów wielki wp?yw
do odmiany w narodach mai?cych. Naywi?cey iednak Uczniow zafta

nawia? nad przyczyn? upadk nauk, kunsUów i rzemios? i nad ich wol

ntEm w{krzesMniecn; tak?e nad religii? Chrz?ciiaiILk?, ile si? cna do

u?agodzenia i o?wiecenia ludów EuropeyLkich przy?o?y?a. Dla lepszego
za? 'wyobra?enia dzieiów ?a?d;go narodu przebieg? Nauczyciel z Ucznia-

,
I



mi poaobnie? iak .w Klas?le poprzedzai?cej' pod?ug tablic '?:1ironoJ?gi
cznych foieie w sczegoln0bci ka?dego narodu •

.

.

KLASsA SZ OS TA. Z Uczniami tey Klassy przeszed? Nauczy-
ciel Hifiory? powszechn? zacz?wszy od Kolumba Genue?czyka do 1812.

roku podobnym?e sposobem jak w K?assie poprzedzai?cey. Aby za?

Uczniowie tey Klassy ca?y ci?g hiJtoryi powszechney lepiey obiq? i pa

mi?ta? mogli, przebieg? z nimi Nauczyciel }.)od?ug tablic chronologi

cznycli hif?ory? zacz?wszy od ftworzenia ?wiata do roku 18 12 po Ch?y

Husie, ,ka?dego narodu w sczególoo?ci, ftosui?? iednak zawsze dzieie ie

dnego narodu do innych i zwrlc i?c uwag? na to: ?e pospolicie na rui

nach iednego narodu powflawa? drugi, ?e prawie wszyftkie upada?y dla

podóbnych?e przyczyn, a nieznalaz? ?? ?aden, któryby korzyftai?e s da

wnych wypadków, zapewni? sobie 'Wieczn? trwa?o??.

H l S T O 'R Y A P O L SKA.

Ku T S P i e 'TU/'S % 1J.

KLAssA DRUGA. Z U?ar:ni tey KIassy p1'2cszed? Nauczy

ci?l my' pierwsze epoki Hilloryi naródow?j, to iefi od roku S5o, do

137ó po Chryftusie. Przy opowiadaniu ezynów ka?dego panui?
-

cego i osobliwszych zdarze?, przek?ada? Uczniom co iefi rzecz? pra

wdziw?, a co niepew!l?; ?!' dzieiopisowie 'pisali wiele baiek
'

osobliwie

w pierwszey epoce i ola czego ie wiedzie? potrzeba.
KLASSA TRZECIA. iN tey K?assie pofi?pi? Nauczyciel z Uczniami

W Hiftoryi Narodowej- od rOKU J 370 do J SU, wyliczai?c .vypadkl i

panowania ka?dego. króla, i zauanawiai?c .si? nad rz?dem, sposobem

woiowania, naukami i zwi?zkami z obcemi narodami.

f

,

Ku, S D r ,fi g i.
'

.

KLASSA CZWARTA. Uczniom tey Klassy da? N?uczyciel obszern?

1I'iadomoj? dzieiów oyczyllych, zacz?wszy od uformo:wania si? narodu,

do wygwey familii Pial?a na Kazimierzu Wielkim.
:

/



• KLASSA PI?TA. Z Uczniami t{?y Klassy pofl?powa? Nauc?y-
I ciel podobnie? iak w poprzedzaiqcey zacz?wszy od ?mierci Knzimierza

:Wielkiego do roku 18 I 2. W obudwóch tych Klassach naywi?cey Na

, uczyciel zwraca? uwag? Uczniów I do czego Polacy zawsze naywi?cey d?
? zyli i do czego naywi?cey przywi?zania okazywali, w ozem podobni byli

innym narodom a wczem si? od nich ró?nili. Jakie i kiedy przepisy

\-"ali sobie prawa, iak daleko pcft?-pili w naukach, kunsztach i rzemio

s?ach-, iak.i? mieli ?wi?zki politycsne z obcemi narodarni i iak sobie z nie

I}?i poft?powali. Obi/l?n!a? tak?e wszelkie okoliczno?ci do dzieiów wp?y",-

mailice i .opi$ywa? ,ludzi, którzy si? naywi'2cey oyczyznie zas?u?yli.

r ARTTMETTK)[, ALG/EBRA, ;]EOMETRTA.

?LAS$A PZJi.R'f:S?A."'\1

Arytmetyka. Zafta?szy Nauczyciel-Bir/n?WiC'L Uczniów tey Klaa'.

M znai?cy:ch iu?; znaki liczebne tak arablkie iak rzym1kie, i umiei?cych
je czyta? i pisa?, zacz?? od wprawiania ich w dodawanie, odeymowa?je ,

mno?<e!?i?, dzielenie ilo,?ci ró?nych z pami?ci i my?li: Gdy wtem 1-n!l- ,

czney ?abyli ?atwo?ci, nauczy? ich rozwi?zywa? na tablicy, pod?ug o

wych czterech dzia?a? arytmetycznych, zadania w liczbach naprzód ie-

den tylko, potem ró?ne gatunki ilo?ci oznaczai?cych, ??cz?c ftosowne

do ka?dego dzia?ania rozumowanie i rachub? z pami?ci. Nakonie? da?

Uczniom pozna? miary, wagi, pieni?dze kraiowe i narodów o?ciennych.:
.

Jeometrya. Dawszy- pozna? Uczniom swoim Nauczyciel potróy

ny rozmiar cia?a ka?dego, zaftanowi? naprzód idl uwag? nad sam? d?u

go?ci?, okazul?c w?asno?ci liniy proftych, krzywych, ?amanych: t?uma

czy?, ftosownie do ich 'poi?cia ,:tworzenie si? k?tów, i ich gatunki, po

tym tworzenie si? plasczyzn w tróykqtach i. czworok?tach: daley dla

upr?yie?lUli?nia im t y nauki, dla obeznania ich z wielu wyrazami te

chmcznemi, okaza? im sposoby mechaniczne kre?lenia WSPQmnionych
figur na papierze i "y tykania ich na ziemi, dochodzenia powierz?

?
,



ró.w?01eg?o?cianów 1 popr.lCdziwszy tlt nauk? wyk?adem mial' kwadra

,lowych.

K L A S s A D 1\ U G A.
f

•

t

. ;.(/rytme/J'kll. Powt':'rzywszy z ·Uczniami cztery dzia?ania pl'O-

fte i {k?ada?e, wy?o?y? Nauczy?iel te? dzia?ania na u?omkach zwy

clU\ynych i dziesiel.oych. Potem okaza? u?ytek., regu?y trzech pro

Ih?y i odwrotney w ,rozmaitych przyk?adach", dl?bier?c nayftosb

wmeyszych do praktyki ?ycia codziennego i na którychbYTegu?y dzia

?ania lepi?y zrozumiane byd? mog?y. Te dzia?ania poprzedzi? wyk?ad
znaków skróconych, Prywatnie rozw?zlwali. Uczniowie przJk?a?y aryt-

metyczne.
,.

Jeometry a, Uczni?m teJ Klas;y w przeci?gu roku, wy?o?y? Na

uc?yciel,nauk? o liniiach proftych ; przecinaj?cych si? - o k?tacb, tróy

kqtacH, ich przyftaw?niu w. rozmaitym wzgl?ilzje, ze ftosownemi do nich

aagadnieniami-o liniiach proftopad?ych, p?chy?ych, równoleg?ych

° wielQK.qtach w powszechno?ci, a w s-czególno?ci o ich k?tach wewn?

trznyCh i zewn?trznych z przydaniem wyk?adu nieKtórych whisno?ci

kpla.'
i J

•

,..,
i.

K L A S S A T R Z'? CIA .

• 1

i.'-!A?;tmety"a. Po przypomnieniu Uczniom dzia?a? w Klassie Il;

wy?o?ony?h, dal im pozna? Nauczyciel, regu?? procentu i odtr?cenia

iegc:iz; spó?ki, sk?adaney i ancuchow?y; tudzie? zamian? pieni?dzy,

.

miar i wag w miaftach handlowych Europy uiywanych .. Po?sejn przy

r?p'i? do podnoszenia liczb do kwadratu i wyci?gania pierwiaftku z liczb

kwadratowych i niewspó?miernych. okaza? cztery dzia?ania, ilo?ci nie

niez?ozonych na g?oskach; w?asno?ci proporcyt ieometryczney i iey

iói.nic? ?d arytmetyczney.?·StósQwnie do wyk?ada?ych regu?. w szkole,

I .amac?ano Uczniom przyk?ady do tozwil!z:wania prywatnie:
l

.?

Jeome-



Jeometrya -teoretyczna. Przebieg?szy z Uczniami twierdzenia ,.na

których si? w dalszym ci?gu tey nauki inne zasadzaj?, da? Nauczyciet
obszernieysz? nauk? o liniiach przechodz?cych przez obwody i za obwo ..

dy kó?:-o powierzchni wielok?tów, o podobie?ftwie tychie, a naprzód

tróykqtów i o proporcyonalno?ci ich boków - 'W tey i w poprzedzai?

cey Klassie wprawiali si? Uczniowie w kre?lenie figur ieometrycznych .•

Jeometryti praktyczna. Z tey nauki podany by? sposób wyik?
cia linii profi-ey i iey niierzenia z przyftosowaniem do rozmaitych oko

liczno?ci: wyprowadzania prof?opad?ych ,
dochodzenia wysoko?ci, ozoa ..

czenia na papierze nachylenia ?cian, przenoszenia pomnieyszych pla
cow, W t? robot? za pomoc? lasek, ?a?cucha mierniczego, podzia?-
ki, wprawiani byli Uczniowie na placu Zoliborskim,

W Klassach dwóch' poprzedzaj?cych Arytmetyki, -a lY ?rzech Jeo-

metryi dawa? Pl'OfCSiOr X. Politowtki.
-

K L A 8 a A C
..

Z W A l? T A.

"All5iebra. Po wy?o?eniu Uczniom skracania, i praktycznego u?y ..

wania regu? arytmetycznych, przyft?pi? Nauczyciel do równa? pier

wszego stopnia z i ? lub kilk? niewiadomemi, poda? rozmaite sposo

by rozwi?zania zada? drugiego fropnia z jedn? lub dwiema niewiado

memi ilo?ciami: wy?o?y? ci?gi ieometryczne i arytmetyczne, porówna
nie wyk?adników cilWu ieometrycznego z ci?giem arytmetycznym liczb

naturalnych: ft?d okaza? uk?ad i sposób robienia logarytmów Bryggiu
sza liczb, mai?cych wyk?adniki u?omkowe. Mimo przyk?adów algie

braicznych w Klassie naenacsanych , roswi?zywali prywatnie Uczni?ie

ró?ne %adania do regu? dawanych I?osowane.

Jeometrya. PowtÓrzyW5?y 2. Uczniami twierdzenia ieometryczne
Ktassy poprzedniczey , pnyft?pi? Nauczyciel do frosunków powierz
chni figur podobnycli : wy?o?y? w?asno?ci wielok?tów foremnych w ko

?o wpisanych i na nim ópisaoych: Mosunek ich obwodów do promie ...

nia, a fr?d frosunek. ko?a i iego obwodu do tego? promieni?: poda?
sposób wyrachewaula obwodu wielok'ltów foremnych wpisanydl lub

-

4-



pisanych na kole z dan&go ·promienia. Uczniowie tey Klassy wyracho

wali obw?dy wpi?anych i opisanych wielok?tów od sze?ciok?ta zacz?-

5zy
l.. d ego promienia wzi?tego za I.

'.

' Z Jeometryi pra\t,tyczney poda,oe by?y sposoby pofi?powania na polu

....
w ró?nych przypadkach za pomoc? Iiolika. Wy?o?one zolla?y wszyftkie

t1\rieidieoia Trygoaometryi p?askomierney z rozwi?zaniem ró?nych zada?

przez Logarytmy. Dla wprawy wymierzyli Uczniowie za pomoc? Ilelika

.'Wied Pu?ków, a za pomoc? k?torniaru odleg?o?ci g?ównieyszych pun

k.tów Warszawy od firony pó?nocnej- wyrachowali, rysowali figury ie-

.nt8tryczne.

K L A S S A. P. 1 4 T A.

Al8iebra. Uczniom tey Klassy podane by?y sposoby dzielenia.

ilo?ci algiebraicznych: wynaydowania naywi?kszego wspólnego dzielni

ka: wyci?gania pierwiaflków liczebnych z wy?szych fiopni: zrównania o

gólne pierwszego ftopnia z"kilk? niewiadomemi. PoCt?powania:a ilo

?ciami b?d?ceroi pod znakiem pierwiaftkowym i mai?cenri wyk.?adniki

ulomkowe: wy?o?one zofta?y trzy-gatuliki k.ombinacyy; regu?y podno

*enia ilo?ci dwuwyrazowey do iakiegokolwiek Ilopnia : teoryia równa?

.ftopni wy?szych mog?cych si? na wzor drugiego Iiopnia rozwi?za?: znay-

--dowanie pierwiastków wspó?miernych i niepomiernych, iftotnych i bez

iftotnycb: teoryia Logarytm,ów Nepera i przerabianie ich na Logary-

poy Bryggiusza.

.

Jeometryia- Zafranawia? Nauczyciel uwag? Uczniów nad p?asczy ..

snami, nad k?tami wielo?ciennerni ; nad bry?ami zamkni?temi,powierz-
.

thniami p?askiemi i krzywemi nad .ftosunkami powierzchni i mass bry?

podobnych. Z Trygonometryi sferyczney wy?o?one by?y rwierdzenia

okazuiqce sposoby, iak. z boków poznawa? k?t wi?kszy lub mnieyszy

w troyk?cie sferycznym 01 dwóch k?tów Pfoftyc?: w troyk?cie sfe ..

rycznym proftok?tnym kiedy k?t wi?kszy lub mnieyszy od k?ta pro

ftego lub mu równy: teoryia równa? boków. i k?tów; sposób znaydo

wania bok.ów .,. danych k?tów, a k?tów z danych boków w iakimkt>k

'Wiek troyk?cie sferycznym.

,

Jeometryi i Alsiebry VI Klassie 4 1 5 dawa? x, frof: Poleiowlki.
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K L A s s A s Z O S
\

7' ?.

'Algiebfa. Teorya ogólna równa?.-Formu?y do robienia rozma

itych mnogo?ci i wyci?gania pien'l'iaftków.- \Vzory Logarytmowe.
-Powtarzanie Algi?bry pocz?tk.owey.- Przyftósowanie Algiebry do Jeo

metryi.- O przeci?ciach oftrokr?gowych.- Wyprcwadzenie formu? try.

gonometrycznych z iednego równania.

'.

Jeometryia. Powtórzone byly wainieysze twierdzenia z Jeome ...

trri, tudzie? Trygonometrya proftokre?lna i sferyczna.

HISTORTA NATURALNA, FIZTKIl,

CHIMIIJ.

p I i? .I? W S Z ?.

. Historya 'Naturalna. X,! Professor Siekierzy?1ki opowiada? U

czniom tey !<-lassy z trzech dzia?ów rzeczy nayrzadsze , nayu?ytecznier
sze

, nayosobliwsze i nayciekawsze, dawszy im wprzód pozna? podzIa?

ogólny tey Hiftoryi.

KLASSA DRUGA.

Historvia Naturalna. Wy?oiyw?zy uk?ad i porz?dek syftema

tyczny Lioneusza t opisa? ten?e Professor pierwsz? gromad? z.dzia?u Zwie

rZ1t; to ieft zwierz?ta ss?ce.
Nad t? gromad? obszermey zaftanawia?

uwag? Uczniów, mówi?c o ich sposobie ?ycia i piel?gnowania m?o

dych, o chorobach iakim podlega? mog? i lekarl?wech na nie Ikutecznych,
nakonie? okazuj?c ia?ie korzy?ci z nich ludzie odnosz?,

Fizyka. O w?asno?ciach ogólnych cia?. Nadto t?umaczy? Naa

czyciel urywkowo fenomena natury ?\'Zbudzai?ce w dzieciach ciek.awo?? t •

a mog?ce byd? wyia?nione przez profie i ftÓ60wne do ich poi?cia 1'0-

?umowanie,



Hiuoryia Natu1'alllll? Z·trzech- gromad zwierz?t, to iestJ'taków,

Gadów i Ryb, da? wyiey wspomniony Professer Uczniom pozna? u?y- .

?eczne i szkodliwe mo te? osobJiwo?cill przyrollzenia swego zadziwia

·jqce zwierz?ta.
J

?

Piz.,.lta. Okazano przes do?wiadezenia bytno?? cieplika l lego'

wumó?? po i?kszanill obi?to?ci cia?; Mówi?c o powi?kszaniu si? ob

i?tooci cieczy, opowiedziano h.flory? cieplomiaru, podano sposoby ro

bienia t?go nars?dsia i okazano u?ytek onego w spo?eceno?ci. Wy-
.

mieniono dobre i z?e przewodniki cieplika. Wyt?umaczono co to ieft

eieplik uwi?ziony, Iak si? z cia? vydobywa, i co si? z nim tlzieie gdy
...

cia?a [tan odmieniai?. Przyft?piono potem do Elektryczno?ci s gdzie o

powiada? Nauczyciel sposoby elektryzow?nia cia?, opisa?" szyftkie do

/

elektryzacyi s?u??ce narz?dzia, okaza? do?wiadczeniami ?
?e elektry

czno?? iest dwoiaka
,

?e ma w?asno?? przyci?gania i odpychania, ?e od

ko?ców ostrych mocniej- bywa przyci?gana., przy czem poda? sposoby
bwiania konduktorów. Po tem _&wi? o ?UDo?ciach wody w [tanie

1'la?ym,
.

ciek?ym i waporów, gdzie o rosie, deszczu, ?niegu, gradzie,

tr?biempowietrzney, wilgociomiarach, pocz?tku ?rzóde? i t. d. Za

ko?czy? t? nauk? wyt?umaczeniem i okazaniem przed ocq uaaiów ue

liciu w?asno?ci magnesu ..

t " •

K L A S 3 A C Z JiP' A R T A.

Histor;ria' Naturaln.a. Of?atnie dwie ?mady Zwierz?t, to iefu

Owady i robaki opisano tu Uczniom. .Do pomocy u?ywa? Nauczyciel

X. Siekierzy?lki Funkiego , Kluka, Nik.olai, Biufoaa, Miltep?chera i

, ?adowOtiego,

Fizyka. Wy?oióne by?y Ileaniom p?ez X. Prof Poleiowlkiego w?a.

sno' i fizyczne powietrza: sk?ad machiny pneumatyczn?y: uk?adanie

si? rozmaitych cieczy do. równowagi w rurkach spo?kui?cych: trzy ga

tunki pomp i ró?e BarOGletra.- ? MeWDik,i okuaoo zoIl.a?y p?'t'I'i-



dla biegu p?ie(Jj'nezego i sk?adanego: uderzanie si? .trojak.iego gatun
ku da? w ró?nych kierunkach, oraz skutki z uderzenia si? cia? spr?iy?
ftycli i niesprfZ?yftych: nakoniec machiny pojedyncze i sk?adane.

.

? L A S S A. P I ? 1. ,'A.

Botanika. W pierwsz?m pó?roczu zatrudnia? Uczniów Prof X. PoutowllU

poznawaniem cz??ci zewn?trznych ? których si? ro?liny sk?adai?, wyroie
niaiqc w?a?ciwe im nazwiska tak wpóUkim iak. i ?aci?1kim i?zyku. Wyt?u
maczywszy ró?ne ro?lin uklady, wprawia? Ucaniów pod?ug uk?adu Linne

WZIl w poznawanie ro?lin swoytk.ich i zagranie?DYch ; opowiadai?c tlzas

kwitnienia, n"tieysce ro?nie ni a
,

ich (kutki , sposoby rozmna?ania u?yte
czn.r.ch ? szkodliwych i iadowitych w??piania.- Dla poznania ro?no;

satunkowych ro?lin (pl-ÓCZ Zol?boTZ(l
w k.tórego o?r?gu tak

,na ?ziko ro

sn?cych, lako i ogrodowych mezoyw8:) wychodei? z Uczmaml W pole,
przyczem &cze,ólniey zwraca? ich uwag? na róznic? kwiatów i li?ci.

·

,

Fizy". Cltimirzn.. O sposobach dochodzenia
-

gatunkowego cie

plika, rozbiorze atm<;.'sferycznegd powietrza przez palenie si? cia?; od-
I

eddychanie zwierz?t i niedokwaszenie metalów:-· O Eudyometrze Gre-.
Ba i iegti uiyciu.- O sposobach otrzrmywania SIlZÓW kwasorodnego,
saletrorodnego i ich wlasno?ciach.- O paleniu si'e cia? i oddychaniu
awierz?L- O kwasie wlfglowym, solnym t fluorycznym.-O w?asno?ciact.
nadkwasu solnego.-O rozbiorze i zbiorze wody, gazie wodorodnym, gdzie.
e harmonice i narz?dziu zaft?pui,!cem mieysce krzesiwa.-=-- O pifiolecie
Volla, gazie wodorodnym w?gliftym, fosforycznym, siarczyilym, amoni

ackim.- O,ci?nieniu ?ieczy na dna naczy?, gatunkowey cj??k.?ci i

,posobach dochodzenia oney.- p wyp?ywaniu cieezy przez otwory na
'

czy?.- {) wytry:skaniu wody w gÓr?, biegu i?y W rzekach i biciu tam.

Z Jeograliii Astronomiczney opowiada? Nauczyciel obiegu pozor
nym cia? niebielkjdi, o podziale gwiazd na ftale i b??kaj?ce, tych zno?

wu- na planety j komety, o syilematach ?wiata s?one?znego, o biegu
dziennym i rocznym ziemj, i wymierzaniu oney.. Z Gnomoniki o wy

..

?aldlwauiu linii poluchUowey) robieJtiu komp?ó", rów.nik.ówych1 ?()oio



.;

ziQmych po?udniowych, wschodnich, zachodnich i pó?nocnych, roda

no nakoniec sposoby dochodsenia zbocze? p?asczyan, i pokazano lak

si? na takich ,p?asczyznach kompasy' rysuiq,

Nadto wy?o?ono Teory? elekttycznQ'?ci, pod?ug FrankIW; i iu-
I

'

lomba wru z;teory? G?lwanizmu.

,

K L A S S A S Z O S T A.

Mineralogia. Uwa?a.na by?a w pi?ciorakim wzgl?dzie. Wy?ozon.

charaktery zewn?tnne powszechne minera?ów iakoto : kolor, spoieaie ;

dotkni?cie, ci??ko?? , zapach, smak; sczególne ,
iak.o to: pofta? zewn?- .

trana , od?am, pella? u?amków, prze?roczyfto??, twardo??, ci?g?o?? i t. p.

Rozdzielono i[toty mineralne na cztery Klassy. Zafranawiano si? nad scze

gó?ami ka?dey Klassy, a osobliwie nad iftotami metalicznemi. Wy?o?onÓ'

sposoby u?ywane w fabrykach wyrabiania o?owiu, srebra, miedzi, cyn"

ku, arszeniku, kobaltu, merkuryuszu z?ota, ?elaza. Porównano uk?a

ay \Vernera i Haiiy. Nauk? mioeraIogii dawa? X. Bystl'2ycki.

Z Fizyki. Zaftanawillno si? nad d?:t.eniem promieni ?wiat?a l Cle

niem od cia? nieprze?1'oczyftych na rozmaite plasczyzny rzucanym. Opi

sano cz??ci oka, przy
czem wyt?umaczono dla czego cia?a im ?? odle

gleysze od oka, tern si? mnieyszemi wydaj?. Daley mówiono o kierun

ku promieni odbitych od powierzchni zwierciade? p?alkich, wypuk?ych,

wkl?s?yeh l
VI aleowych i of?rokr?gowych- O ?amaniu si? ?wiat?a w so

czewkach, widzeniu wyraznem i niewyrainem, tudzie? o sposobach po- J

prawienia niedófkonalo?ci oczu. Nadto pokazywano uczniom uarz?deia

?pfyczne i podano sposoby ich robienia. .

,

Z Chimii [>()"
uko?czeniu wiadomo?ci poprzedniczych •

mówiono •

dzia?aniu ?wiat?a l cieplika, powietrza i wody, o naturze cia? paJnych, for

mowanic si? kwasów, robieniu ich i rozk?adaniu. O solach, formowania

si? i naturze ifto.t ro?Iinnych, rozbiorze ich! zamianie na zwierz?ce i

naturze ofiatni?h ,
tudzie? o zepsuc'u materyy zwierz?cych i ro?linnych.

,

'

"
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PRZYGOTOWANIE DO NAUK FILOZOFICZNYCIt.

1? KLASSIIJ CZWARTEY. Prawo pr?yroJzone: Obae» po4
1}'mfem: Moralna.

. T.
_

"' KLASSIE PI4TEY. Logika. Nauczyciel X. Chrzanowlki,
?dyUCU1iom obie?ni? co przez t? Nauk?.rozumie? potrzeba, iak. si? ona

dzieli, i na iaki koniec uczy? si? iey nalei;y; mówi ? w dalszym ci?gu \l'
w?adzach duszy z okazywaniem potrzeby ich dclkonalenia. T?umaczy?.

w iakim znaczeniu zwyk? si? uwa?a? s/,!d po??czenia,-przypomnieniaj_
sk?d s?dy te p?yn?, i na czem si? ich

pewno??. g;un?uie. -.
-

Uwa?ail!C
czynno?? duszy, gdy ta za pomoc? zmys?ów, lUZ mektorych rzeczy

zmys?owych wyobra?e? naby?a; o?naczy? w?adz?, za pomoc? którey
wyftawiai? si? w um1?le nieprzytomnych rzecty obrazy.- Dolkonalsz?

dusz? w miar? rozwijania si? iey w?adz malui?c 1 okaza?; iak z przyto

Rlnych wyobra?e? o nieprzytomnych wnioskUie, i w jakich przypadkach
l'{yo?rainia z S?dem domy?lnym b??dów i niescz??? Jla? si? mog? przy-

.

f:zyn?. Tu wyk?ada? sny, ?riod?a ci?&:ey i peryodyczney Waryacyi?
Melancholii, Zamy:lenia, Szale?J1wa:- ,V dalszym ci?gu uwa?a? cz?o

wieka w towarzyftwie: naucza? ia? ten?e cz?owiek czucia ?biera i roz

hiera: sposoby krótszych' i d?u?szych rozumowa? oznaczy?: ?rodki spraw
dzania i przybli?ania do prawdy wlkaza?: co przez zdanie przypusczone
rozumie? nale?y obia?nia?: nak.oniec z drie?a Kondyliaka pod ty t: L'art

de raisarmer dobiera? rozdzia?ów, któreby zafto?o'waney Logiki miey
sce zaftqpi? mog?y. Dawa? t? nauk? przez godzin? na tydzie? z r?ko ..

?

pisma' JX' Przeczyta?1kiego.
.

w KLASSIE SZOSTEY. Staatswirthscl;aft. Nacle AuseiJIander
setzung der BegriJle: Politik , Metapolitik un.d politifche BOll.omie,·
wurden. den Schillern der Kltifie aus der Staatswirthschaft nac/r.
dem Grundrifse 'Von Kr, Schliizer und Ad{Zm Smie die Absc}lnitt?
von dem. V8(mogen, dem Kapital, 'Von der Yertheilullg der Arbeiten
und der YersólL?edel1heit t!-e.r Werthes; von dem Ursprunge und O:"
brauche des Gel:des, (Jon dem GeW?lll1Ste am Kapitale, Fon der Land..;
rente, 'Von den Darlehllen all{ ZiTlSen, von den angewandten Ka ... ?

pitalien auf den Landbau, di,e Manufaktur una den Handel von d
"

Papieruelder? ulla der6leichen erkliirt.
,ell

,

•
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Encik.l p che. Uin dl!lZ Sc}zulern derselben. Kloisc eine Aurze Ue

li''' icht aller ?Yifsen.?cJz(lften su gelJen, p.rkliirte der Lehrer Gru

nut T?ach dem Lehrbuclu: der Wifiellschaftskunae -t'on Johann Joa

-cmflJ &c7,enburg a?e Absci.llitte Ilon den phllologiscben, historischen I

tJkilosophischen, matbematisclten, physikallschen. medicinischen , ju-

istisc}.en untl cheologische« W!fsenschajten.

SZTU?.L
,

Plsanie, Uczniowie dwóch klass pocz?tkowych ?ra'9l'ian' hyH

.." kre?lenie naprzód liniy proftych, równoodleg?ych, owalnych, 3',. owu

i?c d?ugo?? i wysoko?? rÓw.llf!j potym wszelkich rjsów, z króryen SJ? lit8-

ry alfabetu sk.?adaj?. Przyczem przyuCUluo ich do dobrego trz mania

pióra, zgrabnego u?o?enia r?ki, i przyzwoitego uk?adu cia?a. o ufor

mowania poiedynczych i wi?zanych kresek, tudzie? k?ta?tu g?osek., a

nakoniec ca?kowitych wyrazów, uzytemi by?y iu? Werbuszp, iu? inne

w gu?cie angieHkim wzory. Które abJ Uc?niowie na?ladowa? mogli, lX'dawa

no im slu?llce ,Prawid?a, wytykaiqc i poprawiai?c b? .. dy przeciw nim po

pe?nio.oe, orae zach?cano ka?de,o z Uczniów cl? pOl'Z'ldnego i czyflego
,

lJtrzytnywania swego r?kopisma.
•

w KLASSIE 5ciey i 4tey. Nauczyciel Janiszewlki dawa? "I? pier-

wszey
.

godzin trzy, w oftatnit!y godzin? iedn? na tydzie? i pod?ug nay

lepszych wzorów Angiellkich, fiosoWDie ao okazanych w niuzych Klas

sach prawide?. Pofi?pek wtey sztuce oka?? Uczniowie na Po{>isie.

Rysunki. W Klassach ni?szych dawa? NaUt?zycie? JanisJ:ewlki teory?

tey sztuki pod?ug wzoró!y Preslera poczynai?c od pod?;ia?u ocznego li Ut Y

pl"oIiych i kre?lenia pochy?ych, przysposobiaj?c do ?atwego narysowlluia

:kola i owalu, z wy?o?eniem podzia?,u g?pwy, w czterech g?Ownie szy"h od

aliaaach-poczem gdy iu? Uczniowie nieiakiey nabyli wprawy; kopi-

iowali poiedyncze cz?;ci twarzy.-

W 'wy?szych za4 Kla.ssach rysowali nap?ód z tablicy same kontury

f;?ó w rozmaitelU po?o?eniu, l(; wyk?ad?m zewn?trm'y an tomii, pó-

:/.piey kopiiowali
, z. naylepsz.ych. ?zoró\? ?k8yI l?t?0k

r a

R
UczniOWie na terazDleyszym pOpi e

ok.a1JARCI '. . ""'?'r- ,

_.----- ... - .... -1 ...

ZA1.. V J. ._liG uGO '

!lQ;1 f1J/-KZ
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