ft cH óffentlicbtn burgerfdjulen
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1002006405

’rotldje

nad) geenbi^tetn SBintec

1002006405

Jturfe tin Sebvuav igo$

tverben abge^alten tverben; ncfymlt#:
Sben i $; unb r 6. an ber £>auptniufterfd)Ule, wo at einer SIemen=
tar - Atlaffe unb nod) bier orbentlicben JtlafjTen finb . 338 (Schuler.
JDen 18- an her £auptfcbule bei@t. ^Barbara, wo tn enter @le*
mentar Piaffe unb brep orbentltdjen fllafien fid) beftnben 221
£)eit 21. an ber Sribiab Scbule bei ftorpuś ©brtfii ju Mafimir,
mo etHn jroet) fllafien cjibt
. .
.73
£>cn 22. an ber 2Jorftabt» ©cbulc auf bent <Sanbe> roo in inter)
SUaffen finb
•
•.
.
.21
£>eti 19. an ber $?abdjen Cebule bet @t. Sobann, nto man in
einer (Slementar^lafle utibbrep orbentltd)en stlaffen jal)It i54@d)ulerintten
S5en 20 an ber $?abdjenfd>ulebet St. SlttbreaS, mo tn einer @fe«
mentar* Piaffe unb breo orbentlidbett^tlaffen fid) beftnben t >c
Gutter btefen baben nod) an ber £auptmufterfd)ule ben Unterrid)t genoiTen:
a) ^raparanten
♦
,
....
.13
b) SSentflFcne ber 3eicfcenfun|ł

SBetrag ailer tn biefent Winter«Surfe Uiitcrricbteten

998

Die ^rufungen werben M 2tonnittac$ von 9 bio
12 t unO be# D?ad)!iuttani? von 3 bis 5 Ubv Ju gan^en
tjen, abev an ben^dniien 511 Jtafiimv unb auf Vein (Banbc
nur tnird) etnen ^Bormittag abgebalten iveeben*

o)KO®CZ> IWTOi —

St r a f a u f
©ebruitt bet Sofepb Qjeorsj $ra£'lcr f Matf. tfóit. ©uhruial ! ^ucbhiudcr,
•xJutb > wnb ftunflbanbln.

SCBocOentlic^e Sefcp

ter an ber St SV. SlWauer ^auptmn^rfcfjule

fhinben in her

angefTeUten gJerfonen unb beren ^$efd)dfttgung.
E
E

/'OberflU^fr* £err SafimirSBo^feil. (Sr fufjretbie Dbev
leitutig alter im rveftiidjen Jtljeiie ©alijienś beftefjenDen
85urgerfc&it(en.
SDircftor, $err Sfofepfy SBerefi. ®r ^anbtjabet bie Drbtnmg
on her £atiptmuflerfdjuft, leitet bie iibrigen ©tfjulen im
^rafauer SVreife, tinb gibt SJorlefungen uber bie S^aba®
gogif nad) QJip^ofogif^erf ©runbfaęen .
$atecf)et, ber SŚofde^rroiirbigt $err karl 2J3ei(j, S33eltpriefter. (Sr lefjrte
1. Die erfłen Śegriffe ven ©btt uni bet Religion ruitte!)!
©efpra'ifen in beiben ®prad;en
Sefprdcben
Spradjeit
,,
♦»
2. Den enoeiterten Sieligionś # Unterri^t .
3. Die biWifdje
biblifdje ©efd)id)te beś
be$ alten
aften unb netien
neuen SBunbeS
SunbeS
4. Die ©riince in bie Śenntni(? ber Religion
5 Die (SrwigelieR
.
.
.
•
$ej)rer btrlV. StlaflTe, -5>err ^erbinanb S^mirię, ©rle^rte:
»
♦
i , Die
~ SJlefjfun?l »
Die 9?aturlef^re •
»
.
, »
Daś
&led;,nen
in
25r&d>en
3
Das ^d'bnfdjreiben
Daś loteinifdte £efen
£e£ter ber III. jtlafle, Jperr Sofep^ 9?aa&. <£r letjrte:
1. Die beutfde Sprasl'lebre ttrbunben tnit .ber Uibung in
(Satjen ;
2. Die 9led)tfd)reibung tnit bem Diftanbofd»rHben verbunben
3. Die Slnieitung ju fdjriftlidjen Vluffd^en
4. Den jwepten Jlljeil von ben (Sefeflfdwften unb ifjren gt*
genfeitigen $flid)ten
Uibung im £efen verfdyiebener jpanbfdjriften
{e^rer ber II. ftlafle, #err @eorg Smiftef. ©r le^rte:
1. Daś Uiberfeęen beS bornemu* tnit bem Slbanbern in
(Sdęen
2. Daś fduffige beutfcbe £efen
3. Die beutfc^e <Sprodde£re mit Spradmbungen verbunben
4. Die beutfće DSeebtfdjreibung mit bem DiTtonbofcbreiben
5. Den jmepten Sijeil beś £efebud)$ von ber ©lucffeligfeit
unb von ber €ee(e beś W?enfd)ett
5?e^rer ber I. Siaffe, -berr ^o^ann Wloqarefi. (Sr leljrte:
Dae po^iiiifdje £efen
2. Daś Stopfrecjmen
3. Die9?ed)en'fun(ł bes erflenJbeilś
4. Die SOSieberboIung beś SonuniuS .
5. Die po^nifdje 9ied)tfd)teibung mit Diftanbofcfireiben
6. Die im Slućbrucfe abivtidjenbcn beutfdjen unb poldtii?
fdjen ®d§e
.
.
.
7. Uibting in ber beutfdien (5prad>< mittdfl 25iibutig
mannigfaltiger (Sdtje
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ftunt>en 1

3eie&enmeifter f

Sgnaj S^mbrtj. Sr fefcrte:
Sit burgtrlidjt 25aufun|ł
Sit Srbbtfdjeeibung
Soś gtidjntn fur formal - unb Spmnafial< ®$u(tr
€benbasftlbe fur jungę Stiinfłler unb $<ini>fotrfer un
jtbem Sonntage 4 Stunben
©cbreibttteifter/ Jperr Seopolb ©rabotośfi. Sr lefcrte:
1. T>a$ llibtrfeęen M btutfdjen 9?abmenb(i$leinS uiit
Stuefragen ubtr bit geleftnen Srjdfjhngtn
.
2. Sie -ŚRegeln fiber bit 2ljeilunq ber 9B5rttr
3. 3)aS beutfdje unb po^fnifdje <Sd)5nfd)teiben .
Slcmentar^eóret 1 $err SBtnjel Sbomatfdjef. Srlefjrtt:
1. 3)aś poljhu^e OpUabirtn unb £tfen
2. ©aś Uiberftętn bcś btutfdjtn SftaljinenbuefjfeinS
3. ®aś ridbtigt beutfc&t £efen
.
.
SamiliaS , $?atf)iaś $rtiśitr. Sr le^rtr:
1. Śeiś beutfcfje ©pllabirtn unb £tftn
2. Sie 2?tgt!n fcon btm Unttrfdjitbe btr 25u<f)fk6tti
1.
2.
3.
4.

Shtreig btr ftiidjtntlidjen Etbrflunbtn ntbft ber 4 3ti»
cfjenfłunben fiir ftunftkr unb £>anbt®trfer .

@ i n 11) c i l u n g ber S' l a f f e n.
<2 l e m e n t a r '< Slaffe.
(Bdjuler swifcOtn i>ent sttu unb i4f<« Sabre- Sbrer fnib
•£)ier wurbe wócf;entlic^ gefebrt:
t. 3a« beutfdje ©pttabirttt
2. Saśftfbe po^Inifct)
3. Dlegeln bom llnterfdńebt
®6rter in Splbtn
4. Sie erflen SBegrifft bon
5. llibung in ber btutfefien

.

.

$7;

unb Stfttt
...
7 (Stunbett;
.
.
.
.
6 —• —
ber 23uib|fabtn unb botn
einfacljett
.
.
.
.
j — —.
Soft unb ber Słeiigioti in polj(nif4)tr ©pradje 2 — —
Spradjt mittelfl beś Uiberftęenś
.
6 — —

22 Stunben.

I.

l a f f e.

©ebńlet jrvifdjen bem 7^ unb i?f«n Sabre. Sbrer finb
£ier rourbe roócbentlicb ^elcbrt:
1. 9itligioi^gtfprdcb in ber beutfdjen unb po^lnifcben ©pradje
2. Uiberftęen M TZa^trurtfcuffcleinS unb btS flotntniua
.

35

.
;
.

- .

80.

3 Stunben.
7 — —
3-

3- Saj btutfdje £efen mit Sfiitvenbung hr SJtgtfa
4. Sajftlbt pofjhiifdj
■ .
5. Saj 25efragen uber bie gtlefenen Ćrjćfylungtn

6 Sfunbtn-

6. OJraFtifdje j ST&dttbtrn ber $aupt * 23ei • unb Surtobrter
7. Saś Sopfrec^ntn
.
•.
,
8. Sas ©djonfdjretben
...

4 —

—

*
2
2
3

—
—
—
—

—
—
—
—

28 Stunben.

H. aiaffe.
bem 8t»n tinl> i?t«n Safcre- Sfcrer ftnb
<iter rtnirbe roódjentlicf) jjelefjrt!

.

.

1. Sit SMigion nad) btm Sated)iśmujg?ro. 3. tn'Dtiben Spradjtn
.
4 ®ta«btm
2. Str rtoepte ifytif toon ber ©liicfftligFeit unb ber (Setfe be$ ®?tnfcf)tn its
btiben (gpradjtn
,
.
4 — —■
3. Sit beutfift ffipraddtfyrt mit Uibungtn auź btrftlbttt
.
$ — —
4. Sie btutfcbt 9ltd)tfd)rtibung ntbft bem SiFtanbofdjrtibtn
.
3 — —
5. Sit pofjlnifdjt 9led)tf<brtibung
.
.
.
.
4 — —
6. Saś btutfdje £*fen inić ban ?(i!5brUch 'bt$ naturlid)tti £< .<tS •.
2 — •—
7. Saś pofy(nif$t £efen
.
'♦
2 — —
S. Saś ŚHtcbntn
-.
3 — —
9. Saś Sd)bnfd)rtibcn
%
*.
■»
4 — —
,

28 Śtunben.
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III. £ l a f f e.
(g^uler jmif^cn bem 9"n unb i9tfn Sa^re. 3ferer finfc
£ter wurbe roHentftcfr gekfcrt:
‘1. Sie Sttligion, a) auOtm RateebUmuj 9?ro. 3.

.

■.
.

b) au$ ber btbiifdjm @tfd)i$te
.
.
c) attf btn StoangMitn
.
.
.
.
2. Ser • 3n>et)te Ilfjeil btś Stftbu^ś toon btn ttrfcfiitbentn @tftflfć|)afttn unb
i^rtn gtgtnftitigen ^flicfcteti
.
•.
.

63.

.

2 (Sfunhit.
2 — —
1 — —

3 —

~~

3. Sit beutf^t Spwcblt^re init ttibnng tn ber;®pęfl(^ feibtl ,
«
4 —
4. llibung in btr ®pra<|e tnitttlp 25i!bung mannigfaitigtr Sdęe
.
2 —
5. Sie im Stućbrucfe toon einauber abtoticbtnbtn beutfe^tn unb po^lnif$en

—

Saęe

.

.

6. Sie btutfcbe Dltd)tf$rtibung ntbp btm Siftembofdjrtiben
7. Sai ftrtige £tfen beutfdjtr $anbf$rifttn
.
.
8. Saś iattinifebe Stfen
;
.
.
,
9. Sit 2(n(titung ju fefcriftlictjen Sfuffaęen
.
.
10. Sit Sitcbtnfunfł bej ittn £fytifó
.
.
11. Sas ed;onfd;reibtn
.
-♦
.
>

,

1 —

.
2
.
1
>
2
.
2
.
3
, »_______ 4

—
—

—
—
—

~
■—>
—

—

—

— —
—__ -7

29 ®tunbtw.

IV. SHa f fe.
@$Wer amifdjen fcem i^tn «nb i9t»n Safrre. ^rer fint*
<>ier miirbe mód^entlitS śjelefcrt :

1. Str trrotiterlt SteligionMlnterricfit mit Śeitotiftn auś ber ^eil. ©rfjnfit
2. Sie ©riitibt in bit Rttintnifj btr Dltligioh
3. Str ®tt)( unb bai Sluśfufjditfjerc ber beutfcben ®pra<f)k^rt
4. Sit
f Sit 9?aturltf)re
6. Sie ffrbbefebrtibung
....
7. SaS Sitctmen in SBrucfitn
8. Sit burgtrlicbe Saufunjt
-

9. Saj ®d)bnfcbrtibtn
10. Sa$ gticfmen

»

•

19-

2 ©tunben.
2 —

—

5 _
4 —
4 —
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2 —
3 _
2 —

—
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34 ©ninbeir.
Olb.

Orbnung ber ^rufung.
?lm SBormittage beć erften Sage 3 wirb fcie tSlementar • unb erfte JHajTe.
dm 9?adjmittage t>ie jweyte t am SBormittage M jweuten Sages? *>ie britte unb
ant 9ładjmittage bie bierte £Ia|fe geprufet. X)ic Mrgegenftanbe Fommen in
ber Crbnung bor, tńie fie in ber gintgeilung ber fflajfen angefe^t ftnb. Se*
be$ Wabi werben bie ^robfcgriften unb Beicgnungen ber @d)uler ben Sinwe*
fenben sur $3eurtjjefttttfg borgestfgt-, ‘Diadyber ^tiifung werben biejenigen ©obu*
ler, weldw ftd) burd) ftlein unb rujmilidw @itten borjuglid) ausiieieictjner ba-'
£en, berlefen unb mit 33elobnungen <erfreuet werben.

9? d d) r i d> t e n.
r. >bie ftraFauer gWuptmugerfdjule jaljlte im erften $urfe nad) igret
©rlinbung 242 @d)ńler, tm jwepten 276, in bem nunmegr jurucfgelegten aber
tft beren 3ab< bi$ auf 338 geftiegen. £)iefe Sbatfadje jeiget offenbar, bag bać
gjtiblifum ben SBertb biefer ?ebranftalt anerFenne, unb bag eć ben tfebrern geiungen fep, beffen iBertrauen im bollen Wage ju gewinnen.
2. 2>ie bobe £anbeśftelie, mittelftS3end)tć bećf. OraFauer j?rcićamteć bon
bem ućgejeicbneten ^ortgange ber (Schiller fogleid) in bem erfłctt Sturfe in ttcnntnig gefeęt, geruljete gtraft ©djlugfaffung bom 29U11 beć SBradjmoitatć 1804,
3al)l 20,863 bem ‘ScbulenoberaiiffeJber ^errn #aftmtr SEBoblfeil, aud) bem
9?ormalfdjub X'ireFtor £errn Sofepb JBerćfi inćbefonbere, unb fammtlidten
Sebrern iiberbaupt ibrer ebeh fu iwetfmdgigen alć wfrigen SBerroenbung wegen
■£o$’3biT śafriebenbcit su erfenuen jn ^eben.
iBorgeger unb ^efjrerbon bem bulbboUen SSeifaUe ber boben ?anbe$ftelle
unb bon bem ^ertrauen beć ‘spublifiimć burd)brungen, jollen biermit óffentlid)
ibren niegt weniger egrerbietigen, aić innigen ©ant unb 'geloben feuerltcb, bag
■fle alle tfrdfte aufbieten werben, burd) fietć regen Sbienfteifer iljrer 35eftmu
•mung, unb folglid) aud) bon geredjteii (hwartungen beś etaateć jti cntfpmben.
3. £>ie
^Strorbnung twin Sabre
» Babi 4-86, fraft welcber alle
Sunfte, behen bit Beidjenfutrft‘jti ^Berebiung ibrer ^abrifate ungemein biel bei«=
tragt, berbalten werben, fdmmtiidje tfebrjungett nn ©onntagen bie BridwnSUaffc ber «bauptmufterfd)Ule befucgen ju lajfen f unb fie obneein guteć Śeugmg
■orbaltcń ju baben, glatterbingć uidgt freiBufpredien, bat jwar fiir ben wtfHi*
<f)en 3:t>eil ©alitfenć, Weil ge Ijier nod) nid>t ig funb gemad)t Werben, aud)
nod) feine ©cfeęećfraft. X>e|Ten ungeaegtet bat (id) ber &err D?orma!fd)«l«
XnreEtor fowoljl an bać f. f. Mreićamt, alć an bert f. f. iStabfcWagjffrat berwenbet,bamitbie Bitnfte aufgcforbert werben mógen, ibre ^ebriungen an ber ju^Ber»
bolifbmmnunn inlanbifdjer SłUnftwerfe abjwetfenben Slnftalt $beii Helnnen juIafTen.
Sbtrfciń 5Kufe ftnb jwar nur jwet) jungę bungler gefolget, welcbe nun?
mełw «n jebem ^chutage burd) bier ©tunben in ber 8eid)enfuniHliiterrid)t ge»
niegen; man goffet aber, igr JBeifpiei mit ber @iite bet @adje felbft berbunben
werbe balb mebrere jur 0?ad)folge bcwegeft.
4. 3bać l)ód)fte £wfbefret bom Toren beć Jóornuitgć b S- unter bnber
(9ubernidl‘(£róffhung bom i^uu beć Warjcć, Babi >0,51 r, erflart ftberbaupt
alle f)auptfd)ul(ef)rer, and) bie Vebrerinntn an Wabdjrnfefiulett cblerer 3lrt fur
umfionćfabig - unb fobert jugleid) geftfnrfte i’efyrer su jBerfajfung jwetfmagiger
^ebrbudter .unb anberer Srjiebungćfdjrifteii gegen angemefTene 95elobnung auf.
v 2I« ber J3auptmufterfdjule war bić nun ?u ber Jegrer ber erften Piaffe
nod) nfcfjt ernannt, feit (Sinfiiijrung biefer ^egranftalt bertrat Ober Jberr Sv»
Jjann Wocjarćfi begen Stelle, unb aaf» fowobi bon ber biesu erforberlidwi ©e^
.fdndlid^eit, alć bon fdner 55egarrlid)Feit im ftleige bie uberjcugenbften SBcweife.
X>a aber berfelbe eben fo bon ber Ijobcn ?anbećftel!e alć bon ber f f.
’©dwleiioberauffidjt jugleitf) mit ben ubrigen żebrem ju bet betroffenen Stelle
bor*

borgefdjfógen
fo erfolgte nun fraft bódjften £ofbefretd bont sten bed SEmtermonatd unter bvl)er ©ubernial# (£w$uintg bunt yten
Gtyrifłmonatd b. 3.
3al)l 48,334/ bie (Srfldrung, bag (Seine Wajeftót il)it bereitd unterm i6ten bed
Slernbtenwnatd >803 allercjnabigfł 511 beftatigem uno il;m ben @ebalt mit 500,
bad Ouarticrgelb aber mit iqo f[. rl). audjumeifen gerubet baben. SnbieferSRuct*
fid)t wurbe if>m and) ebett fo jener aid biefed bom $age ber Srnennung; (iiabm*
limbom idmi bed Slernbtemonatd 1803.') iiadftraglid) unb fortfliefjenb angemicfctr.
6. -perr Sobann tlritll, Streftor ber $auptfd)itle bet (St.53arbara,berer«
nigte ftetd mir gereifter (Sinficfrt unb audHrrenbem ftleige einn^menbe ©efdlligfeit
unb mannlfdbe SBefdfjeibcnbeit- £)ieibm jugetbeilten feljrer maren inąt weiiiger
begiffen, mit il)rem wurbigjn SSorftebcr aufd tbdrfgfte mitjuwirfrn. 'Caburd)
errangen fie and) bad ^Bertrauen unb bie 2tcbtun<j bed 'publifumd fo w«t» bag
bie jłinber fdbaarenweife ifjrer (Sdjule aufłrómtem
SDer ■podjwurbige-£>err Crbend < ©eneral unb infulirte ’probft ju Wie*
d)ow Sjwmad (Sbler bon 9?owindfi mit bem gleidjgeftimntten (Stiftdfapitel Int
ben SBcrtb biefeś? wurbigen Orbendgliebed anerfannt, unb ibn nunmeijr sum
Oieftor be£ Collegiums bei (St. ^Barbara er na tint- aber auebmitfeinerneuen $3e*
ftimmungbic unmittelbare?eitung berSdbule »u berbinben fur erfprieglicb befunben.
7. £5ir baben fdwn bad borige Sabr bie €t?acbricbt gcgeben, ba§ ber
5tonbent ber ftrandjidfaiterinnen nad) ber 9?egel ber bed. Wiara ben (St. 2lnbread
jwei) ibrer Orbenjfcfjwtfreni in bie ftrduleinfdmle $u (Stamontfi ju ifrner eige*
nen Sluśbilbung abgefanbt baben. Wit (Sróffnung bed nunmebr juruifgelcgten
Shtrfed finb fie jurutfgefebret, unb baben aucb wirnidb bad Vebramt angetreten.
©aburd) wurbe man in ben (Staub gefefit, an ber bort beftebenben Wdbdbcu’
fdfjule bie britte Jłlaffe emjuffibren.
Ungeacbtct ber Stonbent auf (Jrbauung unb Sinrirfjtung ber ©cbulen
fdjon mebrere taufenb Oulben aufgeivanbt butte; fo bejeigte er ficb bennod) qanj
bereitmillig / bie Soften ju Slnfcbafluitg ber ©djulgeratbe fur bie britte tflaffc ju
tragen, unb fortivdbrenbe 23eroeife ju geben, mie ernft fein (Streben fci), nad>
^rdften fid) bcm ©ienfte be$ 'publifumy ju weiben.
5Benn gleicb fdmmtlicbe DrbenSfdfmieftern bom regen CSifer fur bie
(Scbule belebet werben; fo erfcbeinen bennod) bie -ÓDebmurbige ftrait SRorftebe*
rinn Waria ©rdftnn bon (Sierafimwti, bie 5Boblebrn>iirbige ftrau SRifarimt
Signed -óebbonma unb biedffioblebrmiirbige ftrau Oefonominn (Salomea93ogac*
fa bei bitfem beilfamen^erfe am tbdtigften8. (Seine Wajeftat gcrubeten bereitś fraft bótbften £ofbefret£ bom
21ten be$ ^Bintermonatś 1798 ailergndbigft ju berorbnen, bag in ben pribat(SrjiebungSbdufern ber Unterricbt in ber beutfctien (Spradbe unb in anbern fur
bie SBiirgerfdmlen borgefebriebencn Sebrgegenftanben bem Unterridjte in ber
franjófifcben (Spradje unb Wuftf, bantt im3eiebnen unb ?anjen uidfjt nacbgefetjet, umfomeniger bon benfelben berbrangt werben folie. Sn^befonbere mirb be-foblctt/ bie Sóglinge in ber dwiftlicfien Religion grunblicb JU unterweifeir, unb
ju ben gottesbienftlicben Uibungen anjubalten.
Sn ©emagbeit biefer allerl)ód)ften 5Billem?meinung Perorbnete bie fwbe
$?anbeśftelle mittelft Sbefretś bom 22ten bed ^racbmonatd 1804, 3abl 24-188/
ed móge fammtlidfen fowobl geiftlidjen aid weltlicben Unterne&mern ber (?iiiebuiigdbdufer jur unberlefilidjen tyffidjtgemadbt werben, ibreSdglingeburcb cineit
qepruften unb bon ber f. f. (Sd)ulenoberauffid)t beftatigten M)rer in ber b mt*
fcben (Spradje unb in ben wefentlidjen fur SBitrgerfdmlen borgefdjriebenen ?ibr*
gegenftanbcn unterrićten ju lafjen, unb fre jaljrlicf) jwep Wabl nacb iebcnt
balbjdbrigen Jturfe ber $rńfung ju unterwerfen.

Opis

jakich przedmiotów nauk w biegu upłynionym uczyły
fię dzieci w Wzorowey Szkole głowney.
W Klafiie Elenientarney, gdzie iett Uczniów 87.,
I. Czytanie niemieckie. 2. Czytanie polskie. 3. Reguły o różnicy głofek
i ©dzieleniu słów pojedynczych na zgłoski. 4. Nayiftotnieyfze wyobrażenia o Bog a,
i Religii w ięzyku polskim. 5. Ćwiczenie lig w ięzyku niemieckim.

W Klaflie pierwfzey, gdzie ieft Uczniów 8o<
i. Nauka Religii w ięzyku Polskim, a iey nayiftotnieyfze części więzyku
Niemieckim. 2. Ćwiczenie fię w ięzyku Niemieckim podług Komeniufza i Elemen
tarza. 3. Czytanie Niemieckie. 4. Czytanie Polskie, 7. Zapytywanie fię z rze
czy czytanych. 6. Praktyczne przypadkowanie Rzeczowników, Przymiotników i
Zaimków. 7. Nauka liczenia uftna. 8. Formowanie Charakteru.

W Klaflie drugiey, gdzie ieft Uczniów 89.
I. Nauka Religii w ięzyku Niemieckim i Polskim. 2. Nauka o Szczęśli
wości, o Dufzy Człowieka i o iey władzach. 3. Grammatyka Niemiecka połączona
z praktycznem ćwiczeniem fię w ięzyku. 4. Pifownia Niemiecka połączona z pilaniem dyktowanem. 5. Pifownia Polska. 6. Płynne czytanie Niemieckie z wyraża
niem tonu naturalnego. 7. Czytanie Polskie. 8. Arytmetyka. 9. Formowanie
Charakteru.

W Klaflie trzeciey, gdzie ieft Uczniów 63,
1. Obfzernieyfza Nauka Religii. 2 Hyftorya Pisma Świętego. 3. Ewan
gelie. 4. Nauka o czterech Tpwarzyftwach naygłównieyfzych.
5. Grammatyka
Niemiecka połączona z ćwiczeniem fię w ięzyku. 6. Ćwiczenie fię w ięzyku Nie
mieckim przez formowanie rozmaitych fenfów. 7. Formowanie takowych fenfów,
które co do wyrazów tak w ięzyku Niemieckim iak Polskim znacznie fię różnią.
8. Pifownia Niemiecka połączona z pifaniem dyktowanym. 9. Płynne czytanie rękopismów. 1©. Czytanie Łacińskie. 11. Spofob pifania liftów. 12. Arytmetyka.
13. Formowanie Charakteru.

W Klaflie czwartey, gdzie ieft Uczniów 19.
I. Nauka Religii zdowodami z Pisma Świętego. 2. Dowody o Boliwie
Religii ChrZeściańskiey. J. Spofob pifania liftów połączony z Grammatyką Nie
miecką. 4. Geometrya. $, Fyzyka. 6. Geografia. 7. Arytmetyka w liczbach
łamanych. 8. Archytektura. 9. Formowanie Charakteru. 10. Ryfunki.

W Klaflie Prepara. tów , gdzie ieft Słuchaczów 13.
W tey Klaflie dawano lekcyi o fpofobie uczenia i o powodowaniu dziećmi
w domu.

Uwiadomienie

względem Szkół Narodowych w Galicyi Zachodniey.
1. Wzorowa Szkoła główna Krakowska liczyła w pierfzym Nauk biegu
po założeniu fwóim Uczniów 242 , w drugim 276, w npłynionym zaś teraz po
dniosła fię ich liczba do 338. Poczytuiemy to fobie za dowód nieomylny, iż Publi
czność zaczęła fobie cenić ten Inftytut, i iż Nauczy Jełom udało fię; uzyskać zu
pełnie iey zaufanie.
'
.
,
2. Wyfokie Gubernium, przez Relacyą C. Kr. Urzędu Cyrkularnego zaraz
po upłymonym pierwfzym nauk biegu o wyUczególnionym poftępku Uc-.niów bę
dące uwiadomione, raczyło mocą Dekretu pod Dniem 29. Czerwca 18’04 pod Licz
bą 20,863 Rządcy Szkół Generalnemu. W. Jmć. Panu Kazimierzowi Wohlfeilowi
i Dyrektorowi Wzorowey Szkoły G’ówney; Jmć. Panu Józefowi Burskiemu w
fzczególuości, i wfzyftkim Nauczycielom w ogólności tak dla ftofownego S kół
urządzenia, iak dla gorliwego ich przykładania lię nayfzczególnieyfze oświadczyćupodobanie. Przełożeni wraz z. Nauczycielami przychyleniem fię Wyfokiego Gubernium do ich przykładania fię łaskawym, a oraz zaufaniem od Publiczności im
udarowanym wdzięcznością przeięci składaią tu publicznie dzięki fwoie nie mniey
czułe iak uniżone, przyrzekając uroczyście, iż nayufihneyfzą ich będzie troskliwo
ścią , fwemu odpowiadać powołaniu i dogodzić fprawiedliwemu Wyfokich Rzą
dów oczekiwaniu.
3. Wyfoki Wyrok od Roku 1793 pod Liczbą 486, mocą którego wfzyft
kim Cechom , którym umieiętnosć ryfowania dla ufi.lachetnienia ich rękodzieł wielu
ieft potrzebna, nakazało fię, aby Chłopców fwicl?terminuiących w każdą Niedzielę
do Klafly Ryfunkowey Wzorowey Szkoły Głowney pofyłali, i takowych, którzyby dobrego nieotrzymali zaświadczenia, nie wyzwolili, w Galicyi Zachodniey
w prawdzie iefzczcze nie ieft publikowanym, i da tego też prawnie iefzcze nicobowiązuie. Mimo tego przecie Jmć. Pan Dyrektor Wzorowych Sykół Głównych
udał fię tak do C. Kr. Urzędu Cyrkularnego iak do C. Kr Magiftratu ftolecznego
Miafta Krakowa, aby Cechy bylt wezwani , uczynić Chłopców fwoich terminuią-

Wezwania tego tylko dwa młodzi Artyści słuchali, biorjjc teraz w każ
dą Niedzielę ą>rzaz 4 godziny naukę w Ryfiinkach; mamy zaś nadzieię, że przykład
ich połąęzony z fzacunkiem przedmiotu w krotce pobudzi ich więcey do naśladowani*.
4. Naywyżfzy Dekret Nadworny od Dnia 10. Lutego'r. p. za uwiado
mieniem Wyfokiego Gubernium pod Dniem 16. M.arca pod Liczbą J 0,5 u wfzyftkim
Nauczycielom Szół Głównych, i Nauczycielkom Sakół Panieńskich gatunku fzlachetnieyfzego upewnia o penfyi w tym cząfie, .gdy fię lianą niefpofobńemi do urzę
dowania fwego, wzywaiąc oraz Nauczycielów do ułożenia ftofownych kfiąg fzkol(liych i innych dzieł do Edukacyi służących, nadgrodę im przyrzekając przyzwoitą.
5. Przy Wzorowey Szkole Główney dotąd Nauczyciel Klafly pierwfzey
iefzcze/niebył wymienionym ; od założenia zaś iey Jmć. Pan Jan Moczarski mieyfce
iego/ząftąpił, tak o uprźymiotnieniu do tego Urzędu iak d nieprzerwaney pilności
przekonywaiące daiąc dowody.
Gdy zaś nie mniey od Wyfokiego Gubernium iako od Rządcy Szkół Gene
ralnego rażeni ż innemi Nauczycielami na terf Urząd był proponowanym; zatym ze/zła teraz Jeklaracya mocą iiaywyżfzego Dekretu Nadwornego pod Dniem 8. Liftopada, podług uwiadomienia Wyfokiego Gubernium pod Dniem 7. Grudnia r. p.
pod Liczbą 48,334-, iż Jego C. Kr Mość raczyła go mż pod Dniem 16. Sierpni*
j8aą w przymiocie tym potwierdzić,- wyznaczaiąc mu Penfyą Ryńskich $oó, a na
Staącyą Ryńskich 100 Z powodu tego naznaczyła mu fię też Penfya od Dnia no
minowania; to ieft: od 16. Sierpnia 1803.
•
6. Jmc. Ńiądz Jan Driill, Direktot Szkoły Główney u Św. Barbary, po
łączył zawfze przezorność i nieprzerwaną pilność z upodobaniem lię uymaiącym i
roztropnością dóyzrżałą. Nauczyciele nie mniey przykładali lię do wfpółdziałania z
fwoim fzanownym Przełożonym. Przezto dopięli też zaufania i poważania Publi- EL.
cziwści tak dalece, że dzieci w liczbie nadzwyczayney do ic^i fię zgromadzały Szkół.
Nayprzewiełebnieyfzy Jaśnie Wielmożny Jmć. Xiądz Generał i Probofzcz
.3
lufułowany Miechowski Tomafz Nowiński wraz z przewielebną Kapitułą zgrom*- X?
dzenia fwego ceniąc fobie zasługi fwego Współczłonka Jmć. Xięd a Jana Drjilląja-gtsS
obrał go Rektorem Kollegium Sw. Barbary, łącząc oraz z uftanowteniem Jego teraznieyfzym bezśrzedne Szkół powodowanie.
7. Przefzłego Roku daliśmy iuż uwiadomienie, że Konwent Przewieleb
nych Panien Frańcifzkanek pódiug Reguły Św. Klary u Św. Andrzeia dwie Sioftry
zgromadzenia fwego posłał do Szkoły Pameńskiey w Staniątkach dla własnego wy
kształcenia fwego. Z rozpoczęciem upłynionego teraz nauk biegu powróciły da
Klafztora fwego , natychmiaft urząd nauczycielek btOrąc na fiębie Przez to podała
nam lię fpofobność wprowadzenia Klafly trzeciey w Szkole Panięńskiey tam urządzoney.
Mimo tego, że Konwent na wymurowanie i wewnętrzne uporsądzeaie
Szkół iuż wiele tylięcy Ryńskich wyłożył: przeoie fię nie zbraniał, owfzeiu
ochoczo fię podiął wfzyftkich wydatków na fprzety dla trzeciey Klafly potrzebne,
nowe chcąc przezto dać dowody , iak fzczerze fobie życzy podług możności pofwięcić fię Usługom Publiczności.
Wfzyftkie Sioftry Przewielebnego Zgromadzenia tego fą, w prawdzie żywą
gorliwością przeięte dla Szkół ku dobru publicznemu zmierzających, iednak nayprzewielebnieyfza Imć Panna Xieni Mgrya Vrodzona Hrabianka Sierakowska, Przewie
lebna Imć- Panna Wikarya Agniefzka Hebdówna i Przewielebna Imć. Panna Ekonomka Salomea Bogacka nayfzczególnieyfzą czynność w tym zbawiennym okazuią dziele.
8. Jego C. Kr. Mość mocą Ńaywyżfzego Dekretu Nadwornego pod Dniem
31. Lilłopada 1798 iuż nayłaskawiey raczyła rozkazać, aby w prywatnych Do
mach edukacyinych nauka w ięzyku Niemieckimi innvch dla Skół Narodowych
przedmiotach przepifanych, od nauki w ięzyku francuskim i Muzyce, oraz w Ryfunkach i Tańcach nie była upośledzona , tym mniey dla olłatnich całkiem cpufzczona. Nayfzczególniey zaś nakazało fię , aby Młodzież na edukacyi będąca gruntowna
brała nauki w Religii Chrześciańskiey , i do nabożeńftwa lię naprowad iła.
Stofownie do tego Ńaywyżfzego Wyroku nakazało Wyfok-e Gubernium
pod Dniem 22. Czerwca 1804 pod Liczbą 24,188, ażeby nie zwłocznie obowiązać
wfzyftkie tak Duchowne iak Świeckie Ofoby czyli Zgromadzenia Eduhacyą mło
dzieży fię trudniące, żeby młodzieży pod fwoim Dozorem zoftaiącey przez Nau
czyciela eximinowanego i od Rządcę Szkół Generalnego approbowinego kazali da
wać nauki w ięzyku Niemieckim i w innych dla Szkół Narodowych przedmiotsęh
nayiftotniey przepifanych, co rok dwa razy, * wprawdzie po każdym półręcaay;*
nauk biegu , pod ;aiąc ią pod Examen.

