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Porz?dek Examin?te i Popisu.

U czniowie trzech Klass wy?szych IV, V i VI zebrani do Klassy Popisów,

examinowani b?d? w dniu 26 od godziny 8 do 12 i od godziny 2 do godziny.

6, Przedmiotami nast?pnie: Z Nauki Religii i Moralno?ci, z J?zyka Polskiego

?aci?skiego, Greckiego, Francuzkiego, i Niemieckiego, tudzie? z Jeografii.
Ci? sami Uczniowie w dniu 27 od godziny 8 do 12 odb?d? Fxamen z Mate

maty ki, Fizyki i Przedmiotu Historycznego.

Klassy III Uczniowie b?d? Examinowani, w dniu 27, od godziny 2 do 6.

Klassa I, i II, zebrane razem odb?d? Examen w dniu 28 Lipca, równie?

przez nast?pstwo Nauk.

Tym sposobem Uczniowie Klass ni?szych, a? do dnia Popisu, ci?gle
w Klassach zai?ci b?d? prac? Naukow?.

P
•

o p l s.

Gdy dla szczup?o?ci mieysca niemog? byd? razem Uczniowie ze wszyst
kich Klass zebrani; przeto Popis ich z Nauk odbywa? si? b?dzie Klassarni, za

cz?wszy od Klassy pierwszey, nast?pnie innych, Zagaienie Popisu nast?pi o

godzinie w pó? do daiewi?tey, i trwa? b?dzie do godziny pierwseey.
Po sko?czonym Popisie czytane b?d? Promocye Uczniów do Klass wy?

szych. Naycelnieysi w Naukach i moralnem post?powaniu odbior? Nagrody
w Xi??kach. Celuj?cych za? czytane b?d? imiona. Poczem udadz? sig Ucznio

wie i Nauczyciele do Ko?cio?a przyleg?ego, i od?piewaj? Hymn T e D e u m.
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Doyrzalo?ci.

--

Examen

W nast?pnym dniu po Popisie, Trzynastu Uczniów z KI: VI (w których
liczbie iest dwóch pierwszoletnich za upowa?nieniem Wysokiey Kornmissyi

Bz?dowey Wyzna? Religiynych i O?wiecenia Publicznego) z?o?1} Examen

w zamiarze Swiadectwa Doyrza?o?ci do Uniwersytetu Królewsko. Warszaw

skiego. VV ko?cu Examinu b?d? po?egnani przez Rektora imieniem Insty

tutu; a nawzaiem ieden z nich w imieniu swych Kolegów po?egna Szko?? .

. .



N, A U KROZK?AD
t

NA KLASSY i NAUCZYCIELI w KAZDYM TYGOnNIU

Rok u S z k
ó

l n e g o 18?

1. NAUKA RELIGII i MORALNO?CI.

w Klassie I. w dwóch Oddzia?ach A i, B'. X. Bostkowski Prefekt

po 3 godzin s-

w

?.?ssie-
II

wVQd?'
?acJJ A i

?
Rwasibol'sh po 5 godziny.

LV ?? ('4?h .' '"'i Z?I' •
./

. ?,r; - ?<-n
w J.\.. assac 1. . MflewskL p gouzmy.

w Klassic VI. X. Bostkowski Pro: ekt 3 godziny.

2. J ? Z Y K P O L S K I

{W
Oddziale A. X. Butbawski godzin 6.

w Klassie I.
w Oddziale B. P. Bober godzin 6.

{W
Oddziale A. X. Siennicki godzin 6.

w Klassie II.
w Oddziale B. X. Siennicki godzin 5.

Tam?e P. Przybylowski godzin 5.

w Klassie III. X. My?linski godzin 4.

w Klassie IV. X. Siennicki godzin 3.

w Klassach V i VI. X. Rwasiborski po godzin 5.

3. J?ZYK ?ACINSKI.

w Klassie r. {
w Oddziale A. X. Rutkowski godzin 6'.

w Oddziale B. Pan Bober godzin 6.

w Klassie II. {
w Oddziale A. X. Za??ski godzin 6.

w Oddziale B. X. Boiakowski godzin 6.
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X. My?li?ski godzin 5.w );. lassie III.

{x.
fiwasiborski godzin 5.

X. Prusitiski godzin?.
X. My?li?ski godzin? 1.

w Klassic IV.

{X.
Milewski godzin 6.

w Klassie V.
X. Rektor godzin? l.

?
X. Za?f3ski godzin:3.
X. Milewski godzin 2.

X. Gorecki godzin? l.

X. Rektor godzin? 1.

w Klassie VI.

4. J ? Z Y K G R E C K l.

w Klassie IV. X. Za??ski godzin 5.

w Klasaach V i VI. X. Gorecki po godzin 3.

5. J ? Z Y K F R A N C U Z K I.

..

w Klassach III, IV, V, i VI. P. Hausay po godzin 5.

6. J ? Z Y K N I E M I E C K I?

w K?a sie lIT. X. My?li?ski
w K lassie IV. X. Gorecki

\\ Klassic V. X. Gorecki

w Klassi? VI. X. Rektor

godzin 5.

godzin 5.

god-zin 2.

godzin 2.

7. J E O G R A F I J A.

w K?assie I. w Oddziale A. i B. Pan Hausay po godzin 2.

w Klassie II. w Oddziale A. i B. Ten?e po godzio 2.

w K?a sie III. X. Rutkowski godzin 2.

w Klassach IV, V, i VI. X. Prusi?ski po l godsinie

8. H l S T O R Y A P O W S Z E C H N A.

w Klassie I. w Oddzia?ach A i B
..

Pan Przybylowski po 1 godzinie. ..
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w Klassie II. w Oddzialach A i B., P. Przyby?owski po ? godzin.

w Klassach III i IV. X. Siennicki po godzin :;I.

w Klassach V i VI. X. Gorecki po godzin 2.

9. H I S T O R Y A P O L SKA ..

w Klassach .1, i II. w Oddzia?ach A. iB. P. Przybylowski po l godzin:

w Klassach III, IV, V, i VI. X. Siennichi po l godzinie

10. A R Y T M E T Y K A.

w Klassie I. w Oddzia?ach A. i B. P. Przyby?owski po gadzio 4.

w Klassie II. w Oddzia?ach A. iB. X. Boiakowski po ? godzin.

W Klassi? III. X. Boiakowski godzin 2.

II. A L G I E B R A.

w Klassach IV, V, i VI. X. Prusinski po ? godziny.

, 12. J E O M E T R Y A.

w Klassie II. w Oddzia?ach A. i B. X. Boiakowski po 2 godzin.
w Klassie III. X. Boiakowski godzin 2.

w Klassach IV, V, i VI. X. Prusinski po 2 godzin.

13. II I S T O R Y A N A T U R A L N A.

w Klassie I. w Obu Oddzia?ach P. Bober po 5 godziny
w Klassi? II. w Obu Oddzia?ach P. Bober po 2. godziny
w Klassie III. X. Rutkowski godzin li l.

w Klassie IV. X. Mi?li?ski godzin? l.

w K lassie V. B o t a n i k ? X. Za??ski godzin? l.

wKlassie VI. Mineralogii? X. Prusitiski godzin? 1.

14. F I Z Y K A.

w Klassie n.

w Klassie III.

w Obu Oddzia?ach X. Butkoioski po l g0<\zinie
X. Butkowski godzin 2.

"



8 -

w K lassach IV'i V. X. My?linski po 2 godzin.
w Klassie VI. X. Rektor godzin 2.

15. K A L L l G R A F I J A.

w Klassie II.

?
w Oddziale A. X. Zat?ski godzin 2.

Tam?e X. Ratkowski godzin 2.

w Oddziale B. X. Za??ski godzln 5.

Tam?e Pan Przyby?owski godzin? l.

J
w Oddziale A. X. Za??ski godzin 2.

Tam?e X. ?iwasiboreki godzin? l'.

W Oddziale B. X. Boiakowski godzin 2.

Tam?e X. Bwasiborski godzin? l.

w Klassie I.

16. R Y S U N K I.

w Klassach I. i II. w ka?dym Oddziale po godzin 2.

a w Klassie III. godzin 2. P. Baratiski.

w Klassach IV. V. i VI. w czasie wolnym od lekcyi zwyczaynych
P. Bara?ski godzin 2 dla ka?dey z tych Klass.

------ee?e.e?------



o PRZESZKODACH DOBREY EDUKACYI

p r z e z

x. STEFANA ROSTKOWSKIEGO

PREFEKTA SZKO?Y PU?TUSKIEY

Venienti occurrite morbo!

Persius Sat 3. P. 64.
-

Pe?ne s? niemal wszystkie pisma moralne i polityczne wa?nych mym wzgl?

,dem potrzeby dobrey edukacyi; wszyscy niemal grunt iey zasadzai? na Bo

'goboyno?ci Religiyney; z?e iednak dot?d w wielu domach i familiach ze szko

d? Narodu trwa niepoprawne.

Szczególnieyszym dla nas darem Nieba do zupe?no?ci edukacyi, w ca

?E:m swem znaczeniu i obszerno?ci uwa?aoey ,
w iedoo?ci ducha kokiola

Chrystusowego po??czony stan Duchowny i ?wiecki, Kornmissy? Rz?dow?
mianowany, który trudni?c si? urz?dzeniem wewn?trznem równie iak ze.

wn?trznem wszystkich Szkó? w Narodzie, szcz??liwie zapobieg? osób szcze

gólnych arbitralno?ci.

J u?, tym sposobem w tak interesui?cyrn dobro i szcz??cie powszechne

,przedmiocie, ze strony Rz?du uczynione wszystko, co uczyni? nale?a?o. Na

uczyciele, Rodzice i wszelka zwierz.chno?? razem iakoby iednern skoiarzeni

ogniwem, i iednym natchnieni duchem aay?atwiey zdolni osi?gn?? cel po??

dany. Pod takowym sterem, w takim sk?adzie i uporz?dkowaniu edukacyi,

c2.egó?by ieszcze dla dobra powszechnego: ??da? nale?a?o?
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Wyznam tu, wysokim dla was przenikniony szacunkiem, szanowni Ro

dzice! Prze?wietna Publiczno?ci ! poddal?c zdanie rnoie pod wasz doyrsa?y

rozs?dek, trzy naywa?nieysze przeszkody, i w?a?nie ska?y, G które eduka

cyia, w zasadach swych naylepsza, rozhiiai?c si? nie odbiera po?qdnego
skutku: a te s? ze strony' Rodziców, ,Mlodzid.y, i Na1lc?ycie,li.

,

Im o wi?ksze dobro idzie, tern z wi?ksz? pilno?ci? wszystko uwa?a?

nale?y, aby dla osi?gnienia iego w esemkolwiek si? BiepoJllyli?, aby sna?

szkoda nie sta?a si? nieodwetowan?. Im za? gdzie niebezpiecznieysea zaraza

hardzicy ukryta i wszystkim zagra?aj?ca; tem z vU?kszem wyt??eniem dla

zapobie?enia iey., j w samym pocz?tku przyt?umienia, wszyscy ??czy? si?

powinni. I to-? to iest samo" co mi iest powodem, pomimo s?abo?ci ?i? mo'.

ich, do obrania przedsi?wzi?te; materyj, gdzie sama tylko mi?o?? prawdy
i dobra f powszechnego ukrzepia mnie i o?miela do podzielenia z waruj szano

wni Rodzice w ca?ey otwarto?ci tlCZU,? duszy moiey,
l. Cz?owiek z ustawy opatrzno?ci pod csu?? opiek? Rodziców, z tyciem

wraz odbiera czucie fizyesue i moralne: oboie w spo?ecze?stwie rozwiia, wzma

cnia i ukszta?ca, oboie przez edukacyi? w?a?nie w natur? si? dla niego nieia

ko zamieniai?. Niemasz wi?kszego dobra dla istot rozumnych nad edukacyi?

dobr?; nic niebeepiecznieyseego nad ???.
Dobra na tern zawis?a, aby od naypiecwseych lat cia?o w czerstwo?ci

zachowui?c, ukrzepia?, i niewinno?ci duszy strzeg?c, si?y umys?u rozwiiai?ce

si? zasila?, wzmacnia?, i utwierdza?; a ?e, iak- iest samo w sobie" obrzyd?em

nasawsze uczyni?.
Pomirno przeto pieezo?owito?ci oko?o potrzeb cia?a" edukacyia ?'1czy.?

si? powinna z instrukcyi? dla uformowania umys?u: aby przez pierws?? dzie

ci? praktycznie prowadzone, w dobrem moralnem ,
i chronione od zarazy

'z?ego, do szcz??liwych przywyka?o sk?onno?ci; przez drug?, przy roswiianiu

si? w?adz duszy, powag? nasaluprzód kierowane, a potem na rozum pod?ug

usposobienia przekonywane, paymowa?o szacunek cnoty, i wstr?temcd wy
.

st?pku zaymowalo si?.

Grunt wszak?e moralno?ci, równie iak edukacyi i instrukcji dobrey,

zale?y' na wyobra?eniu Boga, Twórcy natury cztowieka ,
i Prawodawcy.
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,
. Wszelka inna' moralno?? niedostateczna (a). Religiia przeto' obiawiona pra

wdziwie, na powadze Boskiey, nie za? na fantazyi ludzkh?y opierai?ca si?

powinna bydi naypierwsz? podstaw? i przedmiotem edukacyi dohrey,

Owszem ReIigiia edukacyi? rospoczynee, Beligiia i? wsz?dzie wzmacnia? i

utwierdza?, Religiia ko?czy?, Beligiie w calem ?yciu nieod??cznie zawsze

nam dla o?wiecenia naszego we wszystkich pracach? pragnieniach i przed

si?wzi?ciach naszych, towarzyszk? i przewodniczk? byd? powinna.

Wielkie i mozolne koszta, pieczo?owito?? i utrudzenia w piel?gnowaniis

(a) Wszyscy M?drcy s?dziIi (mówi' Cycero) ze prawo nle hlst wynalazki'em' Iudzkhn,

ani umow? ludu, lecz rozumem wiecznym czyli m?dro?ci? naywy?sz? która rz?

dzi wszyslki?m: ze prawo to pierwiastkowe do którego wszystkie inne powinny

si? odnosi? iest rozum Boski który wskazuie to, co iest dobrem a zabrania z?ego;

zt?d wyp?ywai? prawa które Bóg dal ludziom ..... Prawa ludzkie nie mai? mocy

same przez si? sk?ania? nas do cnoty i odwraca? od wyst?pku. moc ta iest da

wni?ysza nad narody i Pa?s-twa;' iest "pó?wieczna Panu Naywy?szemu, który
:rz?dzi Niebem i ziemi?. Rzecz? sam? Bóg jest istotnie rozumny i m?dry, do

jego tylko doekonalo?cl nlesko?czoney, nale?y rozró?nia? dobre od z?ego.... Acz

kolwiek pod panewaniem Tarkwiniiusza nieby?o ieszcze W Rzymie prawa zaka

zui?cego gwa?tu; iednak?e syn ieg.o nie mniey zgrzeszy?, przeciwko prawU'

wiecznemu, czyni?c g\va?t Lukrecyt. StaI si? buntownikiem praeciwko prawu

rozumu i przeciwko g?osu natury która wpaia obrzydliwo?? wyst?pku j mi?o??

enoty- Pl"a\VO które si? nie pocz??o, gdy ie napisano, lecz iest równie wieczne

iak m?dro?? Boga. Prawdziwe wi?c prawo pierwiastkowe" zrzódlo' wszystkich

innych Iest sam rozum Boga, Naywy?szego Prawodawcy.
De Legib: libr: 2'aO Nro: 14.

Nie rest to prawo' inne w Rzymie inne w Atenach; dzi? takie, w innym czasie

odmienne .. O wseystkich ludów pe wazystkie wiekl iest iedno, wieczne, ni-eodmien

ne: przez nie Bóg wszystkich ludzi naucza i zare?daa wszechw?adnie, sam On

jegó iest Autorem, resjemc?. i m?cicielem" ktokolwiek go uchybia, stale si?

przeciwnym samemu sobie i buntownikiem przeciwko naturze; znayduie on.

w sw?m sercu kar? swego- wyst?pku, aczkolwiekby unikn?? ',:szystkicn k-ar st<r.:

nowionych od ludzi.

Ten,le u Laktancyu8?a Xi?: fi raz: 8.

2*
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kochanych dziateczek, dowodz? wielkiey niczern niez?omney mi?o?ci, wy.

sokiey czci i poszanowania godnych Rodziców (b). Lecz ta? sama mi?o??,

która iest spr??yn? naypi?knieyszych ofiar dla kochanych dzieci, w niebez

pieczn? cz?stokro? zamienia si? zara??: a to wtenczas gdy, (przyymiy te my?li
szanowna Publiczno?ci, i w tey sarney prosto?ci serca, z iak? ie wyra?am) nie.

którzy Rodzice pewnym gatunkiem oboi?tno?ci na ?wi?to?? g?osu Religii (c)

(b) Gratum est quod Patriae civern populoque dedisti;
Si facis, ut Patrlae sit idoneus, utilis agris,
Utilis et b?llorum, et pacis r-ebus agendis.

Plurimum enim intererit quibus artibus et quibus hun{ tu

M oribus instituas. . . . • • . • . .

Juven: Sal 14. v, 70.

(c) Sztuka uaywa?nl?ysaa lecz neytrndni?ysza iest edukacyia Mlodzte?y. skutki iey

szczególne zawis?y od pieczoIowito?ci Rodziców. Rodzice powinni byd? naypier
wszemi Nauczycielami swych dziatek, i aby im si-? to pomy?lnie uda?o: winni ??

czy? przyk?ad z nauk? ..•.. Pomimo naytroskliwsa?y edukacyi, winni ieszcze

dziateczkom insLrukcyi?: to? Lo iest, co Rodzicom, mimo prawa przyrodzonego

g??boko wpaia Nauczyciel narodów: (w li?cie do Efezyan roz 4. q.) " Wycho

" wuycie, zaleca on, dziateczki wasze z pieczo?owito?ci?, niechay si!t ucz? od was

" przez namaszczenie Ducha ?wi?tego kocha? i ba? si? Boga. "Jak tylko calo

wiek 'staie si? Oycem Wl'az winien by d? nauczycielem: obowi?zany naucza?

nayplerwsz?y i naydostoynieysz?y Nauki ze wszyst.kich Nauk: umiei?tno8ci zba

wienia. Niepowinni dla tego, ani mog? cnotliwie czeka? (iak usi?ui? wmowl?

fa?szywi m?drcy) a?by dziateczki pozna?y Ducha ?wiaLa; nale?y to rozpoczyna?
od naypierwsz?y m?odo?ci. Pierwsze wyobra.?enia ::; trudno?ci? si? sacieraio .

.

Usi?owa? potrzeba, aby ze wszystkich przedmiot?w, iakie !iEi przedstawiai? ich

oczom naypierw?y poznawa?y cnot?, naypierw?y brzydziIy si? graechem, nay

pierwey kocha?y B o g a. VVielkie prawdy Chrystyauizmu- prawdziwe zasady

moralno?ci; znaiomo?? obowi?zków Chrze?ciiallskich: oto umiei?tno?ciI któremi

si? nadewszystko dusze ich utwierdza? i zbogaca? powinny! Skoro dzieci? wy

chowane zostanie w boia?ni B o b a, i l',naiomo?ci J e g o Religii; ieZeli pó?niey,

b?d? lo pl'zez gwa?towno?? sk?onno?ci, b?d? zwodnictwem z?ego przykladu, zbo.

czy? mu z drogi prawey ?i? zdarzy; poprawa iego nie iest zrospaczona. Ch8l'a?
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(st?d bowiem 'wszystko z?e pochodzi) zai?ci; nie pod?ug Ducha Bo.tego, ale

.pod?ug ducha ?wiata i CZJSU zepsutego, naypi?knieyszych nadziei potomstwo

swoje prowadzi? usi?uj? i wprzód ni? dobre od z?ego rozró?ni? zdolni, ze

.

zdaniami ie lekkiemi i niebezpiecznemi spoufalai?: gdy przeci?? sam tylko

Ko?ciot J e z us a Chrystusa iest sk?adem prawdy, a wszelka nauka iest nic?em

bez prawdziwey m?dro?ci, tey za? pocz?tkiem ie st hoia?? Boga i nabyd? on ey

nie mo?na inaczey iak tylko., przy podaniu si? ?wi?tym Jego prawom i z porno.

c? ?aski Jego (d). Z oboj?tno?ci na Ducha Religii, pochodzi oboj?tno?? i zanie

dbanie praktyki, a potem lekce wa?enie ?wi?tych iey obowi?zków. Daley

cz?stsze bez wzgl?du na czas, mieysce, i obecno?? m?odssych (e)? roewolnio.

I

kter wpoiony w jego dusz?, mo?e byd? przy?miony; lecz nie zgluzowany: iskry
które si? rezilll'za?y w iego duszy ukryte s?; ale niewygas?e. Passya i ogie?
wieku stygnie, a na pierwszych zasadach przyl?rych, nadzieia: ?e preeci?? po

strze?e si? \V sw?m
bezdro?

i powróci do powinno?ci: a przynaymniey zawsze

pozostanie W sercu iego po6u.t'ka zwrócenie si? z Lak ob??kanego stanu do mi lo

sierdzia Bo?ego, • .. Gorliw.emi byd? powinui Rodzice w stree?eniu porz?dku:
ie?eli si? kiedy zapominai? dzieci; niech lo nieb?dzie bezkar?ie. • .• Nader wa

?n? iest rzecz? pow?ci?ga? wcze?nie ich ?arty nieskromue, prze?amywa? ich wi

dzimi si? i uparlo??, panowa? nad ich humorem, upokarza? ich pych?, nagina-?
ich pod iarzmo, Dzieci? btorernu poklaskiwano i pochlebiano iest za .=w)'c.::;a,Y

dzieci?ciem odrodnem. iest was.::;ym ba?wanem; stanie si'l coassu?m. udr?czeniem;
a mo?e w'zada dzidl obrvie was nies?aw?.

Liannee j1postoliqzte. Duquesne Tom: F p 3/0.

(d) Te uwagi mo?e kto? przebiegai?c, pomy?li: ?e podobuoby bardsiey na Ambon?
przydatne byd? mogIy, ni? w tey odezwie szanown? Publiczuo?? .interesowa?

n.ai?c.eV; ale ia ?mia?o wyznam, ze prawda nie mo?e si? inacz?y zuakowa? a ni wy

ra?a? tylko sam? prawd?: w pr-z edmiocie za? tocz?cym si?, na powadze Hoskit:y

oparty, powtÓl'Z? z Paw?em S: ?e:?, uie mo?na inllego zak?ada? fundamenlu uad

ten który iesl zaro?ony,"
Corinl. 3. II.

(e) Nil dicIn foedum visuque lIaee lin;tina langat,

Jntr!, quae puer cst. ProwI hinc, procul inde nefandllm:



De mowy i niebaczne powie?ci romantyczne w?asnych i obcyeh przypadk6w,.
sarkanie na karno?? i porz?dek od Zwierzchno?ci przepisany którego si? nie

ma prawdziwego wyobra?enia, lekce wa?enie i pogarda samey?e Zwierzchno

?ci, zniech?canie ku osobom stel' Rz?du trzymai?cym ,
i Nauczycielom ni?szym

i wy?szym: z takowego zniech?cania nast?pnie naprzód niekarno?? (f), daley

oboi?tno?? wzgl?dem samych?e Nauk, zw?aszcza gdy niektórzy iedne nad

drugie (pod?ug swego widzirui si?) przenosz?c; te za potrzebne, inne 'cale za

niepotrzebne s?dz?c (g), da wszystkich ogó?em ch?? w umys?ach niee doyrze

?ych oslabiai?, Tu z oboj?tno?ci w szacunku Nauk nast?pnie idzie oboi?tno?c

wzgl?dem cnoty; zwyci??ania .samego siebie, gdzie wreszcie Religiia, cnota' i

uczci wo?? staie si? czcz? tylko mar? i. ko?czy si? na ustnem ie y tylko nie

kiedy dla interessu powtarzaniu. -

Tak W domu zara?ony, gdyby ieden tylko taki znaydowa? si? w eaMy
szkole m?odzieniec, osobliwie wy?szego tonu, iakiem?eby niebezpieeze?stwern

zepsucia nie zagra?a? dla wszystkich (h), z wlaszcza gdy ta iest s?abo?? ska?e

ney natury Iudzkiey, ?e pr?dzey si? 'do rozhukaney ni? rozumney sk?ania

wolno?ci, a która tern samem wkrótce nie iu? wolno?ci? lecz istn? staie si?

Maxima debetur puero reverentia. Si quid

Turpe paras, ne tu pueri contemseris annos.

Juven: Sat· :r4. v, 4f.

(I) Quo plus indulgetur filfis unicis, et quo plus Iicet pupillis; eo corruptior mis

animus est. Seneca:

(g) W szystkie nauki i umiei?tno?ci do ukszta?cenia ludzkiego ?ci?gai?ce si?, spolne
mai? ogniwo, i w?a?nie iakoby dzieci. iedn?y?e familii nierozdzielnie si? z sob?;
koiarz?,

Cycero w mowie- za Archyau;em ROe??.

(h) ;;:;:.........; ••• ;:. ..•••• Grex totus in sgris

Unius scabie cadit et porrigine porct

Uvaque conspecta livorem ducit ab uva,

] uven: Bat: 2. v. 80.

"
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rozpust? (i). To gdy ia wyra?am; rzeknie nie ieden: "Ja? ia to znam da.

wno.
"

Lecz ??daniem i usilowaniem powszechnern by d? powinno, aby?my
poznawszy z?e, dla zapobie?enia i poprawy iego, wszyscy z ca?? usilno?ci?
'Bi?y nasze i spó?pracowanie ??czyli. Oboi?tno?e bowiem na te prawdy, nie

tylko nas lepszy.mi nie uczyni; ale ieszcze we wszystkich wzgl?dach nagan.

nieyssymi,
Lecz gdy ze ck1iwo§ci? przebiegam w my?li nieszcz??liwe, a zawsze nie.

bezpieczne z-agra?ai?ce skutki z?ey edukacyij pociesza z dr?lgi?y strony umys?,
i serce naytkliwsz? zaymuie rado?ci? samo wspomnienie na dobrych i ?ywo
temi prawdami przeniknionych Bodeicówfk), którzy zapatrui? si? na swe po.

tomstwo, nie iu? tJlko okiepr cia?a; ale raczey wsz?dzie i zawsze bardziey

:{i) Umyslowemi nabytki zbogacony, zapomina nie raz Cz?owiek, komu wmien to

szcz??liwe uposa?enie, i przez zuchwa?? w w?asnych si?ach ufno?? odsuwa si?
co raz wi?c?y od pierwiastKowego ?rzódla, z którego prynie dla nas wszelkie
dobro. Gdy takowe od zrzódla odsuni?cie ?i? (w.charaktei-ach zwraszcza burzli

.wych) doydzie do pewnego stopnia, kiedy stanie si? zadosy? ?lep?y z?dzy usa

zrrowolnlenia cz?owieka z .pod wszelkióy wy?szey opieki; na ów czas ?miert5 mo

ralna, obeymuie w swoie okropne wladanie, t? obficie rozkwit??, ale ,od o?y
wczego szczepu swego oderwan? ro?lin? -' Znika tam wy?sze ?ycie, prawda i

dobro; znika zbawcze ku.szcz??liwey -przysdosci przewcdnictwo. w mieysce uro

ionego usamowolnienia; powstele trumny zam?t rozpasanych nami?tno?ci; po

wstaje z niemi coraz -okropnieysza niewola: a. rozum zostawiony w?asnym nie

udolnym sHom, miotany wseechstcoanemi pop?dy przemagaj?cych chuci, zwa

lluiony wewn?trenie, albo r aczóy zdzicza?y zaiad?? ich walk?', domierza nareszcie

ostatniego kresu szale?stwa stawial?c si? w oplaknnym stanie r-okoszu wzgl?dem
;Boga, a nast?pnie, (konieczn? dalszych skutków kolei?) \V stanie rokoszu wzgl?
dem wszelkich prawd wy?szych, wzgl?dem wszelkiey w?adsy, wzgl?dem wszel-.

kiego rodzaiu wy?szo?ci, wzgl?dem wszelkich w towarzyskim porz?dku ustaw, i

legalnych stosunków, któ-re szanowa? byI winien..

J. K.. Szaniawski przy Jnstal, Kuras, Jenera?,

(.(') Znam wiele domów i Famlliy, które odwo??c na nauki godnych Synów swoich,
takich irn Przewodnikó? i Dozorców domowych- nadewszyslko ??dai?; ktorzybr



okiem duszy: kfórzy uwa? ai? w niiD nayprzód s?ugi Boga wiecznego, i w tern prze

?konaniu piel?gnui? drogie te dary Nieba, na dworzan Króla Królów, na przy

iació? Boskich na spó?-obywateli .miasta górnego i Oyczyzny naszey Niebie

'skiey. - Te maxymy Religii Swi?tey na powadze Bosk iey oparte, domowem

?wiczeniem, przyk?ady, i przywyknieniem (co na ca?e ??yeie naytrwalszem

bywa) utwierdzane, z mlekiem wyssawszy dzieci?; w zrasta? b?dzie w wie

ku, i pomna?a? si? w m?dro?ci prawdziwe y, ?wi?tey boia?ni i mi?o?ci sy

nowskiey ku Bogu. Cichy, skromny, i mi?y zawsze m?odzieniec dla wszy

stkich, z ktorymi obcuie, szanuie w nich obraz Boski na duszy ich wyryty.

Czerstwy i ?ywy, niewinny na sercu, ochoczy w nabywaniu pi?knych nauk;

rozwiia talenta swoie ku czci Bo?ey i na po?ytek bli?nych: uymui?cym staie

.si? przyk?adem dla wspó?towarzyszów: kochany i szanowany od wszystkich
nie dla blasku bogactw i urodzenia. (1), ale dla ?wietno?ci cnót w nim ia?nie

i?cych i zawi?zków .nadziei, ?e w ka?dym stanie, powo?aniu swemu wier

nym b?dzie: dobry Obywatel, dobry Urz?dnik, dobry i prawy s.yn Oyczyzny.
II. Do uzyskania tak po??danych chwalebnych i nader szcz??liwych

skutków z Edukacyi i Jnstrukcyi có? za- przeszkody mog?yby si? znale?d? ze

strony waszey kochana M?odzie?y na ukszta?cenie· rozumu i serca spo?em

zbierai?ca si?? Rozpoznaycie ie ze mn? w obliczu Rodziców Opiekunów i ca

?ey Pnbliczno?ci, aby?cie ie poznawszy, lepiey napotern chroni? si? ich umie

li, i zawierzaycie temu który trzydziesty iu? blisko rok bawi s?? t? pos?ug?.
W Publiczno?ci dla dobra i szcz??cia waszego. Chcia?bym gorzk? prawd? iak

nayprzyiemniey oslodsic; ale wy sami wspomniawszy na owo do?wiadczeniem

wieków utarte przys?owie, ?e" prawda gorzkie ma korzenie, ale s?odkie l

na-

z nimi pacierz czyli modIitwy rarrne i wieczorne, i inne obowi?zki razem doko

.

nywa? obowi?zywali si?. . .. Winszowa? im teZ ?e si? z pociech? szcz??liwych
owoców pobo?no?ci swoióy do-czekali.

(l) MaIo pater tibi sit Thersytes ,
dummodo tu sis

Aeacidae aimilis, Vulcaniaque arma capessas;

Quam te Thersitae similem producat Achilles.

Juoetia: sat 8. P. :lfig.
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nader s?odkie owoce, sami bez w?tpienia dla tey?e" prawdy winnym zayrnie
cie si? szacunkiem i stateczn? iey na zawsze mito?ci?.

Wrodzona ?ywo?? wieku i delikatno?? uczu? waszych; unosi was gwal.

townie; wszystko na wasz umys? i serce pot??nie dzia?a, zmys?owo?? nay cz?

?ciey zaymuie: iywa przeto i przenikaj?ca dusz? pami?? na obecno?? Boga

nay?wi?tszego, i Oy ca nas wszystkich naypieszcze?szego, ód którego wszystko
to mamy ozemkolwiek ieste?rny, cokolwiek nas otacza i czego oczekuiemy;

który nas z w?a?ciw? sobie mi?o?ci? i pieczo?owito?ci? na r?ku swych piel?

gnuie; a który na to nas tak obficie uposa?y? w?adzami duszy i cia?a, aby

?my niemi pracui?c, udoskonalali ie z chwa?? Bo??, na po?ytek nasz," na po

moc Rodzicom i ca?ey spo?eczno?ci: pami?? mówi? ta, na obecno?? wszystko
...

przenikai?cego i widz?cego, ?wi?to?ciI doskona?o?ci Boga, nayskuteczniey

szym iest bod?cem urz?dzenia cnotliwie m?odziuchnych zara? i dopiero roz

wiiai?cyoh si? w?adz, rozumu, pami?ci i woli, zaniedbanie za? na t?? wsz?

dzie i zawsze obecno?? Bosk?, nays?od szey pozbawia nas pociechy ducha.

Pieszczota zmys?ów, pop?d i porywczo?? passyy, których ieszcze niebezpie
cze?stwa i szkody dzieci? nie poznaie, aczkolwiek iUL u?ywa w?adz rozwiiai?

cego si? rozumu, zaczyna przemaga?" co raz bardziey, smakuie sobie w

zmys?owo?ci, niecierpliwe, skoro mu si? kto zechce w naymnieyszey rzeczy

sprzeciwi? (l), ciekawie nadstawia ucha na mowy lekkie i niebezpieczne,
nie karny daley i nie poprawny m?odzieniec staie si? dla' innych pogorszeniem
szemraniami swoierni nietylko psuie swych kollegów; ale te? zmiiai?c si? z

prawd? i ukrywaj?c istotne okoliczno?ci, nie?wiadomych ilekkowiernych
zdradza, to??e gdy mu si? uda, po wszystkich, gdzie si? znayduie, roznosi

okolicach.

Tak znieprawiony i uzuchwalony m?odzieniec w wygodach i zmy?lno?ci,

wpo?rod pochlebstw domowych i familii, mierzi sobie szacunek nauki i pra

wdziwe dobro, a za pozernem si? tylko i b?ysecz?cem udaie, zaniedbuie udo-

(l) Puerum r ege, qui nisi paret, Imperat..

Seneca,

5
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skonalenia w?adz rozumu i serca, powoli opuszcza praktyk? codziennych obo

wi?zków Religii S. traci pami?? na Boga wsz?dzie obecnego, albo przynay

mniey w takim stanie stai?c si? coraz bardziey na pobudki moralne oboi?tnyrn
mierzi sobie prac?, mierzi i ?wi?to?? obowi?zków, i staie nad przepa 'ci? po

p?du zmy?lno?ci.

Przydaymy? do t?go z?y cel niektórych W sarney edukacyi, gdy nie tak

si? dla tego ucz?, aby ?y? cnotliwie; lecz iakby tylko o rzeczach rozprawia?

dowcipnie, gdy edukacy? uwa?ai? dla siebie, nie iak zasad? ?ycia w boia?ni

Bozey szcz??liwego; lecz iak rzemios?o zaopatrzenia rozmaitych wygód, ?ci?

gama na si? oka ludzkiego, poklasków i zadumienia z nag?ego post?pku, wy

niesienia si? iak? tak? drog? na stopnie godno?ci i zaszczytów b?yszcz?cych:
tak z?y cel w poszukiwaniu umiei?tno?ci i powierzchownego tylko uk?ada ria •

erca, mo?e? kiedy prawdziwego uszcz??liwienia sta? si? zasad? '? Niechay
Dam na to odpowie samym tylko rozumem przyrodzonym powodowany po

ga?ski Satyryk (m).
Tak chybiwszy celu i w?a?ciwey podstawy w Naukach, mo?na? si? ?po

dziewa? stateczno?ci, w nabywaniu ich porz?dnem: równie iak i w nale?nem

onych?e nadal u?yciu. W jakimkolwiek bid? stanie i powo?aniu? (n)

(m) Mobilis et varia est ferme natura malorum:

Cum scelus admittunl superest constantia: qnid fas,

Atque nefas, tandem incipiunt se nti re peractis

Criminibus. Tamen ad mores natura recurrit

Damnatos, fixa et mutari nescia, Nam quis
Peccandi finem posuit sibi? Quando recepit
Eiectum semel attrita de fronte ruborern ..

Juven. Sat, 13. v. 'l 36.

(n) Dlscite vos miseri, et causa s cognoscite rerum,

Quid sumus? et quidnam victuri gignimur, ordo

Quis datus? aut metae
?am

mollis fle u? et unde?

Quis modus argento? 'quiL fas op tar e?
. quic' asper

Utile nummus habet? Patriae carisque propinquis



19 ---

Otwórz?e przeto wcze?niey oczy zb??kany m?odzie?cze! uwa? co czy

nisz i do iakiego zbli?asz si? kresu'? Marnuiesz naypi?knieyszq por? wieku

twego, talenta odebrane od Boga nikczemnie zagrzebujesz albo znieprawiasz

przez gnusno?? lub zmy?lno?? ha?bi?c?: drogie nak?ady mozo?y i utrudzenia

wylanych dla ciebie w mi?o?ci Rodziców bezskuteczne czynisz, ci??ko i bez.

sumiennie krzywdzisz kochane Rodze?stwo, gdy im Rodzice i sobie nawet

od ust cdeymui?, aby twoie opatrywali, niby to, potrzeby- Zawodzisz s?od.

kie o tobie nadzieie caley familii cd ciebie spodziewai?cey si? przeci?? ia.

kowey? pomocy.
Zasmucasz serca Nauczycieli mozolne prace dla ciebie -po.

deyrnui?cych i dobra twoiego iedynie pragn?cych. Zdradzasz Oyczyzn?, któ,

ra ci? na ?onie swoiem, opatrui?c twe dobro, piel?gnuie: staiesz si? ohyd?
dla siebie, i samym tylko ci??arem ziemi i spo?ecze?stwa , którego si? praca

mi i potem niegodziwie tuczysz. Otwórz oczy wn?trzne duszy twoi?y, prze

l?kniy si? ob??kania i zepsucia twego, a zaczniy w calem sercu szuka?, w bo

ia?ni Pa?skiey prawdziwey m?dro?ci Boga, przekonany z nauki Ducha N:

?e pocz?tkiem m?dro?ci iest Boia?? Bo?a.

III. Spólnern a nigdy niemai?cem si? roz.a? ogniwem w Edukacyi, ??

czy? si? powinni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele pod sterem naywy?szey

w?adzy narodowcy nad szcz??ciem i dobrem powszechnem czuwai?c?y, Ile

za?' cz?ówiek z duszy rozumney i cia?a z?o?ony przechodzi zacno?ci? swoi?

wszystkie inne rzeczy stworzone; tyle dostoyno?? Nauczycieli trudni?cych

si? nale?ycie edukacyi? pi?knych nadziei m?odzie?y, przechodzi sw? zacno.

?ci? wszystkie inne obowi?zki ?ycia. Bo iak wychowane drogie te
szczepy

i zarodki nast?pnyeh pokole? wypiel?gnowane zostan?; takich spodziewamy
si? ogl?da? Obywateli, Urz?dników, wszelkich stopni i stanów ludzi. Nic

przeto szlachetuleyssego, nic prawdziwie godnieyszego dla m??a dobrze my.

§l?cego, iak strzedz niewinno?ci, urz?dza? skromno?? serc m?odocianych, za

chOwywa? od zarazy i kszta?ci? umys?y, do zwyci??enia siebie, aby umieli

w?adn?? sob? i rozkazywa? sobie.

Quanttltn elargiri deceat? quem te Deus esse

Jussit? et humana qua parte locatus es in re?

Persiue Sat, 3. o, 66.

5*
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Dostoyno?c t? zapewnia nam Duch N. przez usta Daniela proroka

" Uczeni ... stviecic brd? ioko ?cviat?o?? utwierdzenia, a którzy ku spra

wiediitvosci wpr atvuia H'ielu, iako gwiazdy na niebie na wieki wieczne (o).

St?d te? pociecha i s?odycz które Bóg udziela takowym, wy?sza iest nad

wszystkie goryczy i utrudzenia, nad wszystkie z?o?liwe i<;zyki, nad sam? na.

wet niewdei?czno?c cz?stokro?, przez ob??kanie po?ród ludzi, wydarzaiqc?

si?. Tu równie dla nauczycieli iak dla Rodziców i m?odzie?y edukui?cey

si?, ?wiat?o Reli?ii p rawdz iwie objawicuey i na powadze naywy?szego Pra

wodawcy Boga opierai?cey si?, i e st zrzód?em n ayczystszern pociechy i uwe

selenia Ducha, podstaw? i utwierdzeniem wszystkiego. Tego gdziekolwiek.

by zabrak?o, a miasto powagi Boga obinwiai?cego si? ludziom w Religii,

którey pocz?tek od naypierwszego cz?owieka, na ?wiecie, rozszerzenie i wy.

ia?nienie ze wzrostem i pornna?ai?cym si? rodzaiem ludzkim, przez M?zów
duchem Bo?ym prawdziwie natchnionych; uzupe?nienie przez Jezusa Chry

stusa Boga cz?owieka w mocy ramienia Pa?skiego dokonane: tego mówi?

gdziebykolwiek zabrak?o, tam miasto prawdy zasiewenoby k?amstwo: mia

sto drogi ?ywota prowadzonQ"na zgub?: miasto ?wiat?a Bo?ego, ciemno?ci,

pychy i grzechu na swoiera widzirni si?, rozszerza?by usi?owano.

Terni przeto nieodmiennemi prawdami Religii Boskiey, Rz?d Narodowy,
równie iak ltOOzice, Nauczyciele i m?odzie? prsyymui?ca nauki, w gruncie
i zasadach swoich przenikniony, .

gdy czuwa nad sposobem edukacyi i czyn.

no?ci? cz?onków do tego celu przeznaczonych; iu? zdaie si? tern samem za

bezpiecza? od wszelkich usterków pod oko ludzkie podpadai?cych, Nauczy
cieli; w zarz?dzaniu i prowadzeniu m?odzie?y sobie powierzoney; a Rodzi.

ców; .z zupe?n? zostawul?c spokoyno?ci?, zaufania ich staie si? r?koymi?.
Z oszcz?dn? przeto, ostró?n? i rostropn? wolno?ci? s?dzenia o Nauczycielach,

umieyrny zaufa? M??om ster edukacyi utrzymui?cym: maczey post?puj?c

(o) Qui autem docti fuerjnt, fulgebunt quasi splendor firmamenti, et qui ad iusti?

tiaro erudiunt multos, quasi stellae in perpetuas aeternltates,

Dan. IB. 3.
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psuliby?my to iedn? r?k? przez porywczo??;. co- druga z'cierpliwo?Ci?, i m?

?na samych siebie ofiara, buduie •

•

Prze?wietna Publiczno?ci! ton wasz, gust, zdania, ozdoby domów wa

szych, formni? gust narodu. - Gmachy wasze s? szko??, bodayby zawsze nie

winnego wstydu i Boia?ni Bo?ey , szcz??li wi i od naydalszych pokole? uwlel,

bienia godni ie?li wsz?dzie i we wszystkiem wzorowym staiecie si? przyk?a_
dem bogoboyney cnoty i mi?o?ci Oyczyzny, nie s?owy i powtarzanemi ozna

kami i?zyka; ale mi?o?ci Oyczyzny praktyczney ... Drzescz: i zgroza' przenika

co? pomy?le? przeciwnego ... Czegó? si? spodziewa? po M?odzie?cu przez za.

bawy.. obrazy i zdania zatrute po?ród ?wiata znieprawionym!' Sposób wasz

my?lenia, zabaw i ?ycia przechodzi w ducha narodowego. -

Bodayby?cie Bo.

goboyno obywatelskiemi czynami zostawili ród nigdy niegasn?cych potom.

ków, chwa?y, i prawdziwey wielko?ci! którzyby stawali si? godnymi dzie

dziczy? dostoyne cnoty wasze. Sama tylko cnota.iedynern i prawdziwem
iest szlachectwem .. Nie tak po??dan? i zaszczytn? iest rzecz? z wielkich przod
ków, iak z wiel k.iey i niczem nieskalaney, ród swóy wykazywa? cnoty.

Po piecwszem wybuchnieniu góry WezuwiiiIsza, co pr?dzey starano si?

wystawi? pomnik do wszystkich nast?pny.ch wieków prsemawiai?cy, z tern

napisem. Posteril Posteri! vestra res agitur. O'was tu idzie Prze?wietna Pu

hliczuo?ci, o was ze wszech miar szanowni. Rodzice o was nadobna m?odzie?y.
,

O was nayodlegleyssa potomno?ci! umieycie spo?em ocenia? dar Nieba w E,

dukacyi na nas sp?ywai?cy, ale go nigdy Iepiey uzacni? i przystoyniey opa

trzno?ci nad nami czuwai?cey wywi?za? si? nie zdo?amy,
iak gdy i rozpoczy,

Da? i post?powa? W Edukacyi i ca?y gmach szcz«;?liwo?ci
na wychowaniu Bo

goboynem opiera?, i w Religii S. przed Bogiem, prawdziwey wielko?ci na

szey szuka? zechcemy.-

K l?G'.ZBIÓR
MARCINA ZAMOVSKIEGO

;1?!lfG -KZ
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