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Królewski Uniwersytet 
Warszawski.

(1816 — 1831).

Rzeczpospolita polska za cza
sów swego niepodległego bytu nie 
zdobyła się na otwarcie w War
szawie wyższej uczelni. Potrzebę za
łożenia podobnego zakładu odczuto 
dopiero z chwila powstania Księstwa 
Warszawskiego. Jeden z najwybit
niejszych i najsilniej odczuwających 
potrzeby kraju statystów, Feliks Lu
bieński, minister sprawiedliwości, nie
jednokrotnie w listach do króla Fry
deryka Augusta podnosił konieczność 
założenia w Warszawie Uniwersyte
tu lub Szkoły Głównej, Chodziło mu 
nietyle o podniesienie nauki w kraju, 
ile o przygotowanie wykształconych 
prawników i urzędników administra
cyjnych, co szczególniej stawało się 
niezbędnem wobec świeżo wprowa
dzonego do Księstwa prawodawstwa 
francuskiego. Nawoływania Lubień
skiego pozostały bez echa, nietyle ze 
względu na niechęć króla i kolegów 
z Rady ministrów, ile z powodu zu
pełnego braku funduszów. Uniwersy
tet zastąpić musiała Szkoła prawa I 
administracyi, otwarta staraniem Lu
bieńskiego i października 1808 roku. 
Te same względy praktyczne dostai- 
czenia krajowi biegłych lekarzy i 
chirurgów zdecydowały o utworze
niu w Warszawie Akademii Medycz
nej, której myśl powzięła jeszcze Ko- 
misya Rządzącą w roku 1807. Zma
ganie sie znacznych armii na teryto- 
ryum ziem polskich, przepełnienie

Pamiętajcie 
o wpisach szkolnych. 

Wszelkie ofiary przyjmuje 
Administracya „ Świata “.

szpitali chorymi i rannymi, możli
wość pojawienia się epidemii przy 
zupełnym braku lekarzy w kraju, 
wszystko to skłoniło Komisyę Rządzą
cą do powzięcia decyzyi o potrzebie 
niezwłocznego otwarcia w Warsza
wie szkoły lekarskiej. Kilku lekarzy 
warszawskich, z Gzdkierskiim i Dziar- 
kowistóm na czele, podjęło się natych
miast urzeczywistnienia tego proje
ktu, napotkano jednak różne prze
szkody i dopiero w dwa lata potem 
udało sie im zrealizować ten projekt. 
Tym sposobem Księstwo zdobyło się 
na dwa wydziały najważniejsze i naj
potrzebniejsze, medycyny i prawa. 
Nie zaniechano iednak myśli o otwar
ciu dalszych wydziałów, nawet po 
przyłączeniu w roku 1809 do Księ
stwa miasta Krakowa wraz z jego 
Akademia, która wtedy nie odpowia-, 
dała wcale potrzebom chwili i wy
magała gruntownej reformy.

Z chwila utworzenia Królestwa 
Polskiego i odpadnięcia Krakowa, 
kraj pozostał bez wyższego zakładu, 
i jeszcze bardziej nagląca okazała się 
potrzeba utworzenia w Warszawie 
Dięciowydziałowej wszechnicy, na co 
już w r. 1815 zwrócił uwagę cesarza 
Aleksandra Stanisław Kostka Poto
cki, predestynowany na ministra o- 
światy. Projekt ten został życzli
wie przyjęty i Potocki niezwłocznie 
przystąpił do prac organizacyjnych. 
Powołano w tym celu specyalna de-

legacyę, która, rozważywszy zaró
wno ustawy Akademii krakowskiej, 
jak i ustawę Uniwersytetu wileńskie
go, oparta na zasadach ułożonych 
przez Komisye Edukacyjna a zmo
dyfikowana stosownie do nowych 
potrzeb przez ludzi tei miary, co 
Czartoryski, Stroynowski i Czacki, 
nie przyjęła żadnej z nich, natomiast 
opracowała zupełnie nowa. Ponie
waż delegacya zdecydowała wcielić 
szkołę prawa i medycyny, jako od
powiednie wydziały Uniwersytetu, 
miała zatem do zorganizowania trzy 
pozostałe wydziały: teologiczny, fi
lozoficzny i wydział nauk i sztuk 
pięknych. Nowy Uniwersytet zaczai 
funkcyonować od stycznia 1817 r., a 
uroczysta inauguracya nastąpiła do
piero 14 maia 1818 roku. W pra
cach poprzedzających otwarcie na
der czynny udział brał Staszyc w 
charakterze prezesa Rady ogólnej, 
złożonej z dziekanów wszystkich 
wydziałów i członków Komisyi 0- 
świeceńia. Noszono się nawet z pro
jektem powołania go na rektora, 
wbrew wyraźnemu życzeniu mini
stra oświecenia, który pragnął na 
tern stanowisku widzieć Lindego. Z 
wyborów wyszedł ks. Szweykowski, 
dotychczasowy dziekan wydziału 
teologicznego. Dziekanami poszcze
gólnych wydziałów zostali: teolo
gicznego — ks. Szymański, prawne
go — Bandtkie, lekarskiego — Dziar- 
kowsiki, filozoficznego — Szubert, 
nauk i sztuk pięknych—Bentkowski.

Największe trudności przedsta
wiało zorganizowanie wydziału teo
logicznego: przedewszystkiem wo
bec braku odpowiednio przygotowa
nych kandydatów, posiadających 
świadectwa dojrzałości, musiano na 
przeciąg dwóch lat zmienić przepisy 
o przyjmowaniu słuchaczów, co mu- 
siało odbić sie na poziomie nauko
wym tego wydziału: następnie utwo
rzenie przy Komisyi Oświecenia i 
Wyznań sekcyi duchownej, mającej 
wpływ wyłączny na wydział teolo
giczny, pociągnęło za sobą tysiączne 
kolizye, których następstwem było 
całkowite wyłamanie sie tego wy
działu z pod władzy Uniwersytetu. 
Najpomyślniej rozwijał się wydział 
prawa i adminfetracyi, na którym 
wykładali tacy profesorowie, jak 
Brandtkie, Hubę, Maciejowski. Na 
wydziale nauk i sztuk pięknych kult
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prawdy i piękna krzewili Brodziński, 
Bentkowski, Osiński i Lelewel. Go
rzej przedstawia! sie wydział lekar
ski, głównie z powodu braku odpo
wiednich pomocy naukowych, kli
nik i gabinetów. Najwybitniejsze si
ły na wydziale filozoficznym stano
wili Armiński, Skrodzki, Kitajawskl, 
Krzyżanowski. Największa przeszko
da w rozwoju Uniwersytetu war
szawskiego był brak zatwierdzonej 
przez monarchę ustawy, ani bowiem 
statut z r. 1818, zaprowadzony tytu
łem próby, ani poprawiony z roku 
1820 nie uzyskały sankcyi monar
szej. Pociągnęło to za sobą bardzo 
poważne następstwa. Senat akade
micki, nie mając na czem się oprzeć, 
nie był w stanie skutecznie bronie 
swej samodzielności, ani stawić czo
ła zakusom reakcyjnym, jakie wzię
ły gorę w ministeryum oświaty po u- 
padku Potockiego. Nowy minister o- 
światy, Stanisław Grabowski, i nie
odstępny jego towarzysz, Józef Ka
lasanty Szaniawski, niegdyś gorący 
Jakobin, obecnie zaciekły reakeyoni- 
sta, kreatura Nowosilcowa, w nader 
'umiejętny sposób wyzyskali ten 
brak sankicyonowanej ustawy dla 
oczyszczenia liberalnej atmosfery, 
jaką, ich zdaniem, był przesiąknięty 
Uniwersytet warszawski, Szaniawski, 
mianowany dyrektorem oświecenia 
publicznego, dokładał wszelkich sta
rań, ażeby pozbawić Szkole Główną 
autonomii, jaka się początkowo cie
szyła. Kontrolował programy pro
fesorów, polecił, ażeby filozofie 1 
prawo natury obowiązkowo wykła
dano po łacinie, by w ten sposób u- 
trudnić młodzieży zrozumienie tych 
przedmiotów, otoczył młodzież i 
protesorów siecią szpiegostwa, na
rzucił mnóstwo krępujących a zgo
ła niepotrzebnych przepisów, wre
szcie, niecną swoją robotę pragnął 
uwieńczyć przez całkowite zamknię
cie Uniwersytetu, przekształcenie po- 
jedyńczych wydziałów na akademie 
i rozrzucenie ich po całym kraju, co 
zapobiegłoby skupianiu się młodzie
ży w jednem miejscu. Te obostrze
nia wydały wręcz przeciwny sku
tek: oderwały młodzież od książki, 
od pracy spokojnej, skierowały ją 
ku polityce i rzuciły w wir robót spi
skowych. Na skutek gruntownej re
formy Komisyi Oświecenia w duchu 
reakcyjnym rektor przestał być 
członkiem czynnym rzeczonej Ko
misyi. Niedość tego; chcąc pozba
wić Uniwersytet resztek autonomii, 
postanowiono znieść wybory rekto
ra i kiedy dobiegało kresu drugie 
czterolecie rządów rektora Szwey
kowskiego. zapowiedziano, że do no
wego rozporządzenia dawny rektor 
pozostaje na swem stanowisku.

A jednak Uniwersytet warszaw
ski potrafił się rozwinąć i wywal
czyć sobie chlubna kartę w dziejach 
kultury narodowej. W gronie swo
ich profesorów skupił siły naukowe 
niewiele ustępujące uczonym wileń
skim, a w niektórych działach na
wet ich przewyższające, potrafił wy
kształcić wielu dzielnych i znakomi

Przed stu laty.

Cesarz Aleksander l-szy wręcza akt fundacyjny Uniwersytetowi Warszawskiemu. Po lewe] 
strome rektor ks. Wojciech Anzelm Szweykowski w otoczeniu profesorów, po prawej mi

nistrowie: Staszic i Stan Kostka Potocki.
Obraz A, Brodowskiego, znajdujący się w zbiorach Warsz. Uniwersytetu, obecnie wywieziony do Moskwy.

tych pracowników na różnych po
lach pracy narodowe!. Dość wymie
nić. że z murów tei wszechnicy wy
szli: Zygmunt Krasiński, Mochnacki, 
Wielopolski.

Podczas rewolucyi listopadowej 
Uniwersytet był nieczynnym, sale l 
audytorya zostały zajęte na szpita
le, młodzież z niektórymi profesora
mi wyruszyła w pole. Niemniej jed
nak Rada Uniwersytetu z zastępcą 
rektora, Bamdtkiem, zabiegała o roz
poczęcie kursów w terminie nie póź
niej 15 października 1831 r. Dnia 8 
września Warszawa została zajętą 
przez wojska rosyjskie i w kilka ty
godni później Szweykowski, znowu 
mianowany rektorem, zakomuniko
wał, że stosownie do „objawionej mu 
woli jego cesarsko-królewskiej mości 
Uniwersytet warszawski Królewsko- 
Aleksandrowski z dniem dzisiejszym 
zostaje zamkniętym".

Janusz Iwaszkiewicz.

Wspomnienia o Szkole 
Głównej w Warszawie.

(r. 1862).

Dnia 25 listopada 1862 roku, na 
dwa miesiące przed wybuchem stycz
niowego powstania roku 1863, odby
ło się w dawnej sali gipsów, na tery- 
toryum Radeckich koszar, uroczyste 
otwarcie wszechnicy warszawskiej, 
której gwoli uświęcania tradycyi po 
najwyższych uczelniach Rzplitej, z 
woli margrabiego Wielopolskiego, 
nazwę i godność Szkoły Głównej na
dano.

Duszna i przeładowana wybu
chowym materyałem była atmosfera 
życia publicznego, która społeczeń
stwo ówczesne oddychało. Teror ży
wiołów zapalnych, pragnących prze
bojem wywalczyć dla Narodu nieza
leżność, nie godził sie z reformami 
cząstkowemu w dziedzinach wycho-



Medal na pamiątkę założenia Uniwersytetu 
w Warszawie.

Herb Uniwersytetu Warszawskiego. Nagroda najwyższa za najlepsze utwory 
Sztuk Pięknych.

wania publicznego i samorządu ad
ministracyjnego w Królestwie, uwa
żając ie za małoważne w stosunku do 
ideału narodowego — autonomii po
litycznej, tei narazie dzielnicy, któ
ra, z woli Europy, od roku 1815 do 
roku 1830 włącznie, swa ustawa za
sadnicza rządzić sie miała prawo, a 
która zła wiara i przemoc zniwe
czyły.

W takich warunkach (położenia 
ówczesnego kraiu i nagromadzenia 
sie w jego stolicy zwiastunów zamie
rzonego i blizkiego już powstania 
zbrojnego, uroczystość otwarcia 
Szkoły Głównej nie była i bvć nie 
mogła popularna. Taktyka oziębłego, 
jeżeli nie wprost niechętnego, zacho
wania sie ogółu wobec faktu wskrze
szenia najwyższej w kraju uczelni 
narodowej —  stała sie przewodnia w 
sprawie tej wskazówka orzede- 
wszystkiem — dla prasy miejsco
wej... Nie szukajmy w iei ówcze
snych organach — z wyjątkiem Ga
zety Polskiei i Przeglądu Europej
skiego J. 1. Kraszewskiego — spra
wozdania z przebiegu uroczystości.

Zbyto ia milczeniem dyoloma- 
tycznem. lub też przedrukowaniem 
z Dziennika Powszechnego urzędo
wej o niej notatki.

Znamiennym owej chwili faktem 
było — nieukazanie sie na akcie 
inauguracyi Szkoły Glównei jej 
twórcy — margrabiego Wielopol
skiego... Udzielone mu ostrzeżenie, 
by. no niedawnych zamachach na je
go życie sztyletami, kula rewolwe
rowa i trucizna, nie naraża} sie na 
nowv zamach wśród możliwych kie
rowników planowanego ruchu po
wstańczego — powstrzymało na
czelnika rządu cywilnego od udziału 
w uroczystości, iego wyłącznie sta
raniem, zabiegami i walka z biuro- 
kracya petersburska wywołanej i u- 
rzeczywistnionei.

Nazajutrz dopiero po iej odby
ciu przybyło do margrabiego gre
mium członków Komisyi wyznań i o- 
świecenia publicznego, wraz z całym 
składom rektora, dziekanów i profe
sorów Szkoły Głównej, w celu wy
nurzenia mu podziękowania za iei u- 
tworzenie i złożenia sprawozdania z 
dopełnionego aktu inauguracyjnego.

Jako jeden ze świadków uro
czystości, miałem już sposobność w 
książce poświęconej Szkole Głównej

i z okazyi dwukrotnych obchodów 
jubileuszowych, święconych w latach 
1887 ; 1912, w uczczeniu, niestety! 
już tylko wspomnień o owei zgaszo
nej w roku 1869 pochodni polskiej 
nau!ki w Królestwie, odtworzyć obraz 
ówczesnej, tak znamiennej chwili od
rodzenia wszechnicy warszawskiej.

Przypomnę tylko żyjącemu mło
demu pokoleniu to, co przed półwie
kiem przeszło żyjąca resztka pier
wszych wychowańców tej instytu- 
cyi przed zapatrzonemi w przy
szłość oczami miała.

Chmurnym był dzień 25 listopa
da 1862 r. W auli oficyny, po pra
wej stronie od wejścia na terytoryum 
Kazimierzowskie, na wzniesieniu, 
gdzie zebrani byli profesorowie Szko
ły, z jej .rektorem Mianowskim na 
czele, znajdowali się: ksiądz arcybi
skup metropolita warszawski Szczę
sny Feliński, dyrektor Komisyi o- 
świecenia Krzywicki i dyrektor jej 
kancelaryi Stronczyński. Za nimi 
widniał, wywieziony niedawno do 
Petersburga, obraz, przedstawiający 
wręczenie przywileju Uniwersytetu 
królewskiego w roku 1816 ówczesne
mu rektorowi, ks. Szweykowskiemu.

Po odczytaniu przez Stron-czyń- 
skiego ukazu cesarskiego, zatwier

Fot. Saryuse Wols/ti. Gmach b ib lio te k i U n iw ersyte tu  W arszawskiego,

dzającego ustawę o wychowaniu pu- 
blicznem w Królestwie, dyrektor' 
Krzywicki, powitawszy zgromadizone 
ciało profesorskie, w wygłoszonej 
przemowie wyjaśnił związek, w ja
kim pozostają nauki z życiem pra- 
ktycznem, oraz zadania młodzieży 
w stosunku do potrzeb krajowych. 
..Rząd chce światła i światło bę
dzie!" zapewniał ideolog, wierzący 
w owo zwodnicze hasło. Po nim re
ktor Mianowski wygłosił znana, 
świetna przemowę, zaliczona słusznie 
do arcytworów krasomówstwa pol
skiego. Nasteonie profesor Le Bron, 
dziekan wydziału lekarskiego, złożył 
sprawozdanie z pięcioletniej działal
ności akademii medycznej warszaw
skiej. Prof. Plebański w referacie 
łacińskim rozwinął zdanie Dyodora 
Sycylijskiego o potrzebach i korzy
ściach uczenia sie historyi, w zakoń
czeniu zaś przemówień dziekan wy
działu prawnego, Jan Kanty Wołow
ski, wygłosił rzecz o zadaniu nauk 
społecznych j wzajemnej ich od sie
bie zależności.

Poczem arcybiskup Feliński, w 
asystencyi duchowieństwa, poświęcił 
pawilon pałacu Kazimierzowskiego, 
na siedzibę Szkoły Głównej przezna
czony.
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Przypomnij my tutaj, jakim był 
sklatl profesorski Szkoły Glównei w 
jej zaczątkach. Zorganizowaniem 
owego ciała zajmowali się przeważ
nie Józef Korzeniowski i Paploński, 
zanim- po otwarciu Szkoły, zadanie 
owo przeszło na właściwe wydziały 
i na Rade ogólna.

Trudności w wyborze kandyda
tów do katedr były wielkie, z uwa
gi, że od zwinięcia Uniwersytetu 
królewskiego przez lat przeszło trzy
dzieści nie było w kraju zakładów 
naukowych wyższych, młodzież zaś 
z uniwersyteckiem wykształceniem, 
odpowiednia dla katedr, rozproszona 
była za kordonem. Nie dziw więc, że 
w pierwszym składzie profesorów 
znajdujemy mężów nauki, wezwa
nych do pracy, jaka się nastręczała, 
bądź z zakładów wyższych z poza 
Królestwa, lub też z zajmowanych w 
gimnazyach. miejscowych specyali- 
stów w danej gałęzi wiedzy.

Rektora Mianowskiego powoła
no z Włoch, gdzie pragnął pozosta
wać na emeryturze. Prof. Frączkie- 
wicz był profesorem wysłużonym U- 
niwersytetu jagiellońskiego. Kowa
lewski — b. profesorem i rektorem 
Uniwersytetu kazańskiego. Budziń
ski b; profesorem Uniwersytetu pe
tersburskiego. Hirszfeld lektorem 
szkoły lekarskiej w Paryżu. Węclew- 
ski, Mierzyński, Wolfram, Przybo- 
ro.wski byli nauczycielami gimna- 
zyalmymi w W. Ks. Poznańskiemu 
Jurkiewicz, Alexandrowicz, Bab- 
czyńśkL Pęczarski byli nauczycie
lami gimnazyów warszawskich. Spe- 
cyalistami w zawodach swoich 
był, mężowie tacy, jak: Walenty 
Dutkiewicz, Franciszek Maciejowski, 
Jan Kanty Wołowski, dr. Le Brun, 
dr. Szokaiski, dr. Dybek. Ferd. Wer
ner.' Leitman, Lewestam, J. Papłoń- 
śki, Al. Tyszyński. Jan Baranowski 
astronom. Obok nich stanęli młodzi 
uczeni, przedtem z katedr nie prze
mawiający: Holewiński, Kasznica, 
Białecki, Popiel, dr. GlisczyńSki, dr. 
Baranowski, Plebański. Struve. Ja- 
kób Natanson. dr. Benedykt Dybow
ski. Do składu Szkoły Głównej na
leżeli nadto: ks. Adam Jakubowski— 
zarządzający biblioteką. Karol E- 
strejcher — adiunkt biblioteczny, Ju
lian Bartoszewicz i Hipolit Skimbo 
rowicz — kustosze, dr. Kosiński i 
August Wrześnio.wski — prosektoro- 
wie, Taczanowski — kustosz gabine
tu zoologicznego, Wałecki — ku
stosz gabinetu mineralogicznego. Se-

G łó w n y  gm ach w y k ła d o w y  U n iw e rsy te tu  
W a rs z a w s k ie g o . Fot. S a ry u s z  P ro/skt.

kretarzem zarządu Szkoły był Kazi
mierz Kuszewski, sędzią — Otton Fi
szer.

Z uwagi na szybkość, z jaka nale
żało w ciągu kilku niespełna miesię
cy dokonać organizacyi młodej 
wszechnicy, a głównie — opatrzeć ja 
w dostateczne liczba a zdatne do 
objęcia katedr siły naukowe — za
chodzić mogła obawa uzasadniona, 
że dokonane wybory nie odpowiedzą 
należycie swemu zadaniu, i że słu
chacze nic wyniosą ze słuchanych 
kursów odpowiedniego zasobu wie
dzy.

Doświadczenie wszakże okaza
ło. że obawy owe nie były uzasadnio- 
nemj i że wykłady młodych profe
sorów. z małym wyjątkiem, stanęły 
odrazu na szczeblu, nieodzownie dla. 
rozwoju wiedzy uniwersyteckiej ko
niecznym.

A. Kraushar.

Na przełomie.
Już w r. 1868 zaczęły pomiędzy 

wydziałami Szkoły Głównej krążyć 
pogłoski, że ma być wkrótce zamie
niona na uniwersytet rosyjski. Zdaje 
się, że myśl .taka powziął Komitet U- 
rządzający z Milutynem na czele. 
Że ja chętnie i dobrze przyjęto w 
sferach piotrogrodzikich, łatwo sie te
go domyśleć, wiedząc, jakie tam pa
nowało dla naszych swobód i urzą
dzeń usposobienie. Wszak objawiło 
się ono wyraźnie za czasów konsty
tucyjnego Królestwa Polskiego, za
raz po r. 1815, a spotęgowało się po 
powstaniu listopadowem i już me 
słabło nigdy. Dowodów na to jest 
tak -dużo.- że niema potrzeby ich wy
liczać; zna je każdy polak, ze spra
wami kraju obeznany.

Pogłoski, niestety, okazały się 
prawdziweini. Nie pomogła, cala wy 
próbowana zręczność i wpływy u 
dworu zacnego rektora. Józefa Mia
nowskiego, o którego, jak o istną 
tarczę, odbijały się dotąd wszelkie 
zamachy na całość instytucyi. Od 
początku r. szk. 1869, więc w końcu 
września. Szkoła Główna istnieć 
przestała. Był to .cios dotkliwy, któ
rego bolesna a głęboka doniosłość 
oceniono dopiero z odległości pe
wnego czasu. Gdy mianowicie Szko. 
ta Główna, po swymi krótkim, bo za
ledwie siedmioletnim, żywocie ustą-

Gmach g a b in e tu  z o o lo g ic z n e g o .

pić musiala przed siłą, która ia za
biła, okazało się, co była warta, i ja
kie w przyszłości rokowała nadzieje 
po tymi plonie, który wydała. Nie 
przystoi nam tych zasług wyliczać, 
jako synom 'tej Almąe Matris naszej, 
ale ocenili ia in,ni dokładnie i słu
sznie. Zresztą zapisały sie one nie- 
zatartemi zgłoskami w historyi o- 
stafmiego 50-l_ecia. tworząc jasną 
smugę prac i poczynań, dla narodu 
pożytecznych a nieraz nawet i chlu
bę mu przed inneini Judami przyno
szących. Praca wychowańców Szko
ły Głównej zaznaczyła sie nietylko 
W literaturze naszej nazwiskami 
Sienkiewiczów, Prusów, Chmielow
skich i w in., ale także na wszyst
kich, bez wyjątku prawie- polach 
działania i twórczości polskiej.

My, studenci, którzy na III kur
sie zostaliśmy zaskoczeni nagła ta 
przemianą, poczuliśmy ia tylko w 
zmianie języka wykładowego. Ko
chani nasi profesorowie pozostali 
prawie wszyscy na stanowiskach, a 
niektórzy, jak dr. Hoyer, nie prze
stali nawet wykładać po-polskn. No
wych przybyszów. rosyan, narazie 
było niewielu, a między nimi znaleźli 
sie uczeni nie bez wartości, dalecy 
od plemiennej nienawiści. W radzie 
uniwersyteckiei stanowili oni przez 
te pierwsze lata znikowa mniejszość; 
ujemnego wpływu żadnego, choćby 
chcieli, jeszcze wywierać nie mogli.

Panował też w nowym .Uniwer
sytecie duch Szkoły Głównej, która 
istniała jeszcze pnzez lat klika, za
równo w widomych postaciach tych 
samych profesorów naszych, w ich 
stosunku życzliwym, a często nawet 
serdecznym do nas. jak i w umy
słach naszych. Tylko niektórzy, nie
liczni profesorowie, jak znakomity 
twórca udoskonalonych szkieł op
tycznych — Prażmowski, nie chcieli

S ta ra  s ta jn ia  k u ra to ra .
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2 pośród profesorów warszawskiego Uniwersytetu i Politechniki polskiej.

R ektor Józe f Brudziński, 
propedeutyka lekarska.

Adam Antoni Kryński, 
Język polski.

Dziekan wydziału filo zo fii.

A lfons Parczewski, 
h is to rya  prawa po lsk iego.

Dziekan wydz. prawnego.

Leon Kryński, 
anatomia.

Dziekan wyaz. medycznego.

Jan Lewiński, 
geologia .

Dziekan wydz. mat.-przyr.

M. Kreczmar, 
h isto rya Rzymu i Grecyi.

J. Sosnowski, 
zoologia.

St. Mazurkiewicz, 
wyższa algebra.

J Kowalski, 
fizyka.

Kazimierz Konarski, 
h is to rya  powszechna-

W ładysław  Tatarkiew icz, 
h is to rya  filo zo fii.

Edward Abramowski, 
psychologia.

Jan Łukasiew icz, 
logika-

M. Handelsman, 
h is to rya  powszechna

Samuel D ick«tein , 
h is to rya  matematyki.

E- W ittig , 
modelowanie.

C zesław  Domaniewski, 
konstrukcye budowlane.

Karol Jankowski, 
teo rye  pro jektowania.

A. N ieniewski 
nauka o w ytrzym ałości.

K. Skórewicz, 
h is to rya  a rch itek tu ry .
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sie pogodzić z radykalna zmiana i u- 
stąjpili ze swych stanowisk. Profeso
rowie, wychowańcy uniwersytetów 
rosyiskich, musieli zaczać odrazu 
wykłady w obcym jeżyku; innym po
zostawiono dwa tata na jego naucze
nie sie i doktoryzowanie: tymcza
sem wykładali po-,polsku. Nauka ja
kakolwiek, nawet w szkołach wyż
szych. powinna być udzielana w je
żyku rodzimym. Pod tym względem 
wszyscy pedagogowie sa jedno- 
zgodni. Krzywda, którei doznali
śmy my, narazie była mniej dotkli
wa; znaliśmy iuż terminologie nau
kowa polską, profesorowie zaś nasi 
poza wykładem, a nawet niekiedy 
wyjątkowo i podczas niego, używali 
języka macierzystego. Zresztą, gdy 
nawet w obcym języku uczy ro
dak, lepiej go się rozumie, niż cu
dzoziemca.

Jakoż z wykładem rosyjskim po 
kilku miesiącach oswoiliśmy sie o 
tyle, że mało nam przeszkadzał ro
zumieć dobrze treść rzeczy. Nie
mniej ta obca szata, w która ubrano 
naukę podawaną, drażniła nas nie
mało. Ale wykład w obcym języku 
przedstawiał jeszcze pewne, niemałe 
niebezpieczeństwo. Spostrzegliśmy 
niebawem, że zaczynamy używać w 
rozmowie wyrazów obcych, że to 
grozi czystości naszei drogiej mo
wy, która tak ślicznie władali nie
którzy zwłaszcza profesorowie, że 
słysząc ich radowałaby sie dusza Ja
na i Jędrzeja Śniadeckich.

Skażeniu naszego iezyka, tego 
najcenniejszego skarbu, który w pu- 
ściźnie otrzymuje każde pokolenie 
po przodkach, obowiązane przekazać 
go następnemu, nietylko nie uszczu
plony, ale powiększony nowemi za
sobami wyrazów, zastosowanych do 
nowych potrzeb i rozszerzeń pracy 
duchowej narodu, — skażeniu temu 
trzeba <bvło zapobiedz. Postanowili
śmy tedy, że każdy, kto użyje choć
by jednego wyrazu rosyjskiego lub 
popełni ,rusycyzm, zapłaci 2 grosze 
na ubogich. Zrazu puszka gliniana, 
w którą sie te diwugroszaki składało, 
obiegała, ciągle z rąk do rąk, ale po 
paru tygodniach przestaliśmy ja za
silać bezwzględnie. Czuwał każdy 
nad swą kochana mową i uniósł ja z 
tego zamachu czysta, nieskalaną. 
Tak wajdeloci unosili w zanadrzu 
zarzewie Znicza, wrazie napadu wro
gów.

Więc odeszła Szkoła Główna wi
doma, ale pozostał Jeszcze na długo 
duch iei promienisty, z głębi bytu 
narodowego poczeroniety. na gru
zach dawnych uniwersytetów pol
skich budowany, w pracach Komi- 
syi Edukacyjnej i Tow. przyjaciół 
nauk swe korzenie mający.

Umiłowanie najgorętsze Ojczy
zny, pragnienie niesienia jej służb 
swoich aż do ostatniego tchu, a stad 
zapał do nauki i wielka pracowitość 
cechowały i na przełomie i jeszcze 
długo po inim studentów. Nie trzeba 
nas było zachęcać, sami robiliśmy 
wszystko, co z nauka związane było.

byle sięgnąć wyżej, byle posiąść 
wiedzy więcej, zarówno dla tei wie
dzy samej, jak i po to, by ona słu
żyła nam w dalszem życiu do pra
cy... organicznej.

Wyszydzano później te pracę, 
wyrzucano nam. że naród do pozio
mu naginamy, skrzydła mu do gór
nego lotu podcinając. Bronić sie nie 
będziemy, bo czas wykazał już obe
cnie. że wielkie hasło nasze było 
słusznem, było nawet jedynem dla 
utrwalenia przyszłości. Żebyśmy zaś, 
powiedzmy to otwarcie, wyrzekli się 
choć na chwile marzeń o niepodle
głości, to zarzut bolesny a całkiem 
fałszywy. Pragnęliśmy tylko oprzeć 
byt narodu na tej podstawie mate- 
ryałnej mocnej, bez której żadne 
wyższe moralne i duchowe zdobycze 
osiągnąć sie nie dadzą.

Za tę pracowitość, za te pilność 
w uczęszczaniu na wykłady i zdoby
wanie wiedzy pelnemi duszami po
dziwiali nas nowi przybysze, jak nip. 
jeden z najlepszych profesorów-ro- 
syan, Mitrofan Ganin, później przy
jaciel polaków.

P.rzez zamknięcie Szkoły Głó
wnej w chwili, gdy sie w najlepsze 
rozwijać zaczęła, wyrządzono nam 
jedna z krzywd największy cli. Gdy
by istniała do dziś, doskonaląc się 
coraz bandziei. ileżby na jei błogosła
wionej pracy zyskało cale społeczeń
stwo!

Ale za przykład hiorac lidijską 
Arachne, snujmy nanowo i bez wy
tchnienia przerywana ciągle przez 
zte losy siatkę pajęczą narodowe
go bytu. Bóg sie zmiłuje i nareszcie 
da jei i może wkrótce nitki stalowe.

Jankowski.

Ognisko rusyfikacyi.

(Ces. Uniwersytet Warszawski 
1869-1915).

Nad ranem d. 7 lipca 1915 r. za
stępca rektora, prof. Kolosow, otrzy
mał rozkaz ewakuacyi Uniwersyte
tu warszawskiego. Nad wieczorem 
tegoż dnia stało sie to faktem.

W ten sposób zgoła nieoczekiwa
nie skończyło się istnienie Cesarskie
go Uniwersytetu Warszawskiego, 
rozpoczęte na gruzach Szkoły Głó
wnej jesienią 1869 r. j -— jak zmo
ra — trwające przez lat czterdzieści 
sześć. Oczywiście, trudno w tej 
chwili zasiąść już do pisania smut
nych dziejów tej uczelni, a tembar- 
dziej iw krótkim wyłożyć je artyku
le. Nie omylimy sie wszakże, twier
dząc, żc, jak plagiatem była mowa 
pierwszego jego rektora, Ławrow- 
skiego (oatrz artykuł prof. Sz. Aske- 
nazego. Bibl. Warsz. 1905 r.). tak ka
rykatura wszechnicy byt ten wyższy 
zakład naukowy.

Wśród gremium profesorów 
rzadko kiedy przemknęła postać wy
bitniejszego uczonego-historyka. Ka- 
riejewa, botanika Bielajewa, zoologa 
Nasonowa, historyka literatury Po- 
godina; poza nielicznemi ■wyjątkami, 
wszyscy pozostali, niczem w dzie
dzinie naukowej lub pedagogicznej 
nie odznaczający się, dążyli tylko do 
tego, by „zasłużyć sobie na uznanie 
swego naczelnika" (Apuchtina!) i 
jakmajprędzej osiągnąć .jaiknajwyż- 
szy stopień karyery. I to jedno tyl
ko potrafili robić dobrze. Dość przy
pomnieć, że prof. Zengar został mi
nistrem a prof. Ulianow wicemini
strem oświaty, prof. Lagorio wyso
kim dygnitarzem w ministeryum fi
nansów, prof. Ziłów kuratorem okrę
gu naukowego kijowskiego, a prof. 
Bielajew — warszawskiego i t. d.

Uniwersytet Cesarski był więc 
szkolą nietyle dla przyszłych leka
rzy, prawników, historyków lub 
przyrodników ■— ile kuźnią, w któ
rei w ognili biurokratyzmu i rusyfi
kacyi hartowali sie przyszli dygni
tarze petersburscy, dławiący ze 
swych wysokich stanowisk wszelki 
ruch postępowy w calem państwie...

Nie możemy tu wdawać się 
w charakterystykę poszczególnych 
..działaczy" Cesarskiego Uniwersyte
tu w Warszawie; zanadto wiele za
jęłoby to miejsca. Odesławszy cie
kawych do ogłoszonej w -r. 1908 bro
szury N. Dąbrowskiego p. t. „Ofi- 
cjalnaja nauka w Carstwie Polskom", 
zaznaczymy 'tylko, że z natury rze
czy naiwięcei tych ..diejatelej" było 
wśród profesorów fakultetów: histo- 
ryczno-filologięznego i prawnego — 
najmniej fizyko - matematycznego. 
Lekarski wydział pod tvm względem 
stal bliżej tego ostatniego. Stosownie 
do tego i wartość naukowa ich była 
najmniejsza na prawie i filologii — 
względnie najwyższa na przyrodzie. 
I zaiste, tylko odporności polskiej 
można przypisać ten fakt, że pomi
mo wszystko potrafili sie i w tei at
mosferze kształcić nasi przyszli wy
bitni uczeni (prof. I. Morozewicz, 
prof. Ign. Chrzanowski z Krakowa, 
prof. Sz. Askeinazy, prof. Zygmunt 
Weyberg, prof. Zygmunt Woycicki 
ze Lwowa i t. d.). potrafili się u- 
strzedz spaczenia i zmarnowania 
swych zdolności, nie stracić czasu i 
skrzydeł.

W dużym stopniu przyczyniło 
sie do tego, oczywiście, i to. że na
sza młodzież oddzielała sie poza wy
kładami, traktowanemi, iako małe ne- 
cessarium, murem chińskim od profe
sorów rosyan i że. bądź korzysta
ła — jak przyszli historycy, filologo
wie i prawicy, z przewodnictwa nie
licznych pozostających jeszcze na 
katedrach polaków, wśród których 
wysuwa sie na pierwszy plan gwiaz
da tei wielkości, co prof. Adolf Pa- 
wiński, bądź — jak sie to działo na 
medycynie i przyrodzie, przechodzi
ła szkole ściślejsza pod kierunkiem 
prosektorów, ordynatorów klinik i a- 
systentów polaków, szczerze i z od
daniem pracujących na swych nie-



zwykle mało płatnych i zupełnie pod
rzędnych stanowiskach, na które z 
pośród ludzi rosyjskich kwapił się 
rzadko kto i niechętnie.

W każdym razie piekielne dzie
ło — Apuchtinów, Filewiczów, Kuła
kowskich i Ziłowów kruszyło się w 
zetknięciu z siła odporu polskie
go. Ku końcowi ostatniego dziesię
ciolecia ubiegłego wieku zaczęły 
słabnąć — jakgdyby wskutek zmę
czenia, zakusy rusyfikacyjne Cesar
skiego Uniwersytetu.

Zjawiaja się pewne oznaki 
względnego polepszenia: wśród pro
fesorów coraz częściei trafiała się lu
dzie bądź większej wartości nauko
wej, bądź i moralnej zarazem — jak 
mineralog Wulf, historyk Pietru- 
szewskij; instytuty pomocnicze, bi
blioteka i pracownie sa otaczane 
większem staraniem, przybywa na 
medycynie i przyrodzie coraz wię
cej asystentów polaków, zjawiają się 
też polacy i wśród stypendystów 
kandydatów na profesorów... Zycie 
coraz wyraźniej niszczy podła robo
tę ciemnych sił...

Nastaie okres rewolucyjny. Rok 
1905. Młodzież, gorąca, ofiarna mło
dzież warszawska, która i dawniej 
pomimo szalonego ucisku policyjne
go umiała stanowczo zadokumento
wać swe stanowisko (Apuchtinada, 
manifesfacye w jocznice Kilińskiego, 
zajścia z powoda słynnej depeszy na 
odsłonięcie pomnika „Wieszatiela"), 
jednogłośnie stała pod hasłem —
„W Warszawie iusi być Uniweis.y- 
tet polski" i za jednym zamachem 
zamknęła podwoje ogniska rusyfika- 
cyjnego.

Zdawało się, że poparte przez 
całe społeczeństwo polskie, a nawet 
i rosyjskie, sprawiedliwe żądania o- 
siągną swój skutek. Zdawało sie, że 
nastąpi spolszczenie Uniwersytetu w 
Warszawie — i że znowu pod skle
pieniami pałacu Kazimier owskieg o 
rozlegnie się głos polskiej nauki.

Nawet „otorusitieli" zoryentowah 
się, żc muszą cokolwiek ustąpić, i 
rozpoczęli narady nad tern, w jaki 
sposób salwować dla siebie przynaj
mniej pewne minimum. Pamiętam, 
jak .jeden z nich zwrócił sie wówczas 
do mnie z zapytaniem, czy społe
czeństwo polskie zadowolni sie Pię
ciu katedrami z językiem wykłado
wym polskim i dopuszczeniem pol
skich sil naukowych do docentur!

Rychło jednak minęły złudze
nia.

Pomimo wszystkie wysiłki z na
szej strony, Cesarski Uniwersytet po 
paru latach — na jesień, 1908 r. za
palił na nowo swa kopcąca pochodnie.
I jakgdyby dla wyraźniejszego za
znaczenia wrogiego dla nas stanowi
ska, wskutek zabiegów kuratora Bie- 
lajewa zbiegło sie z tern zgaszenie 
aż kilku naszych oświatowych i kul
turalnych instytucyi. Zamknięto wów
czas brutalnie Uniwersytet dla 
Wszystkich, To w. Kursów dla Anal
fabetów Dorosłych, Macierz Szkol
na...

A jednocześnie okazało się, iż

Politechnika polska w Warszawie.

kot. Saryusz Wolski. Gmach Politechniki w Warszawie przy ul. Polnej.

demoralizujący wpływ biurokratycz
nego środowiska ogarnął nawet tych, 
co dotychczas stali jakgdyby na u- 
boczu od rusyfikatorskich zabiegów 
Uniwersytetu. Fakultet fizyczno-ma- 
tematyozny, w osobie swego dzieka
na, Pawła Iljicza Mitrofanowa, przy
czynił sie niemało do ponownego 
rozpoczęcia „iście rosyjskiej" dzia
łalności Uniwersytetu. On to sweimi 
zabiegami skompletował mocno prze
rzedzone zastępy profesorów (znacz
na część dawnych bądź wzniosła się 
na wyższe szczeble hierarchii urzę
dniczej, bądź, nie chcąc dłużej pla
mić się rusyfikacyą, przeniosła się 
do innych uniwersytetów), on to pod
trzymywał w nich ogień ipatryoty- 
zmu wojującego, on to wbrew do
tychczasowemu swemu zdaniu sta
rał się ściągnąć do Warszawy ze 
wszystkich seminaryów prawosław
nych wszystkich seminarzystów na 
słuchaczy Uniwersytetu. I osiągnął 
swój cel—i byłby może jeszcze długo 
pracował dla „matki-Rosyi", gdyby 
nie nowy kataklizm, który zmiótł z 
naszej ziemi, wraz z całym najazdem 
urzędniczym, i Cesarski Uniwersy
tet. Ąfaryan Korab.

Obecna pieczęć Uniwersytetu po lskiego 
w W arszawie.

Pierwsza Politechnika 
Polska.

Piętnastoletni okres istnienia 
Królestwa Kongresowego jest wy
kładnikiem twórczej inieyatywy pol
skiej pod względem społeczno-pań- 
stwowym, jest dowodem żywotności 
państwowości polskiej. Zaraz niemal 
od chwili utworzenia Królestwa Kon
gresowego ( stanęła na porządku 
dziennym kwesty a jego uprzemysło
wienia, gdyż okazało się. że nie mo
że ono opierać swego dobrobytu na 
samej tylko produkcyi rolnej, otwie
rały sie przytem dla produkcyi wy
twórczej ogromne wschodnie rynki 
zbytu. Uznano potrzebę zakładania 
całego szeregu wyższych szkół za
wodowych, wzięto sie też niezwłocz
nie, za wpływem głównie energicz
nego ministra skarbu, ks. Lubeckie- 
go, do głównego zadania — do stwo
rzenia politechniki polskiej w War
szawie. Urzeczywistnieniem tego za
dania miała się zająć specyalnie u- 
tworzona Rada politechniczna, któ
rej początkowo prezydowąi sędziwy 
Staszic, a po jego zgonie główny 
pomocnik Lubeckiego, Ludwik hr. 
Plater. Zaraz po ustanowieniu Ra
dy jeszcze w 1825 r. stworzono 
Szkole przygotowawcza, która miała 
przygotować uczniów i profesorów 
ilo przyszłego Instytutu politechnicz
nego, a zarazem sama, podnosząc sic 
stopniowo, miała przeobrazić sic fa
ktycznie na ów pełny Instytut: oba 
te cele zostały niemal w zupełności 
osiągnięte, dzięki niezmordowanej 
działalności Rady i profesorów, o- 
żywionych szczera miłością krain i 
nauki. Wzorem mającej powstać u- 
czelni miał być Instytut politechnicz
ny wiedeński, założony w 1815 roku.



W celu wykształcenia profesorów 
nauk technicznych wysiano za grani
cę zdolniejszych riiagistrów uniwer
sytetu warszawskiego, aby sie tam 
przygotowali do wykładania w In
stytucie, który miał pozostawać pod 
kierunkiem Komisyi Rządowej wy
znań i oświecenia. Kurs wszystkich 
wydziałów miał obejmować trzy la
ta, a dla budowniczych i mierni
czych — dwa lata, etat zaś stały po
litechniki miał wynosić 193,000 złip. 
rocznie. Przed calkowitęm urządze
niem Instytutu miał on istnieć pod 
nazwa Szkoły przygotowawczej, dą
żąc do przekształcenia sie na właści
wą uczelnie wyższą. Istotnie już na 
początku 1826 roku powstała Szko
ła przygotowawcza do Instytutu 
politechnicznego, zorganizowana we
dług „Urządzenia", zaprojektowane
go przez Radę politechniczną, a za
twierdzonego przez Komisye wyznań 
i oświecenia dn. 21 grudnia 1825 r. 
Zadaniem tej Szkoły było wykształ
cić uczniów do wszystkich wydzia
łów Instytutu, a przyjmowano do 
niej bez egzaminu kandydatów ze 
świadectwami ...ukończenia, / .szkoły 
wydziałowej, przyczem wstępujący 
powinien ‘mieć przynajmniej 14 lat. 
Szkoła przygotowawcza dzieliła się 
na dwie klasy:, zakres'nauk pier
wszej obejmował arytmetykę i al
gebrę elementarną, geometryę, ste- 
reometryę i trygonometryę płaska, 
historyę naturalna, rysunki technicz
ne i geometryczne, oraz języki ob
ce; program drugiej klasy obejmo
wał algebrę wyższą, geometryę wy- 
kreślną, mechanikę elementarną, fi
zykę, chemie ogólną, rysunki i języ
ki obce. Uczniowie wykazujący na 
egzaminach rocznych postęp dosta
teczny we wszystkich przedmiotach 
wykładanych, przechodzili do klasy 
następnej.

Początkowo mieściła sie Szkoła 
w gmachu uniwersyteckim, później 
została przeniesiona do pałacu Kra
sińskich na Krakowskiem Przedmie
ściu. D. 4 stycznia 1826 r. odbyło się 
w sali dolnej pałacu Kazimierzow
skiego uroczyste otwarcie Szkoły, 
które zagaił przemowa niezapomnia
ny prezes Rady politechnicznej — 
Staszic. W tym pierwszym roku 
szkolnym było w obu klasach Szko
ły 44 uczniów; pracy było sporo, 
gdyż w każdei klasie było 46 godzin 
zajęć tygodniowo. Ponieważ zgła
szała się i młodzież ze świadectwa
mi dojrzałości, urządzono dla niej 
przy Szkole kursa, stanowiące już 
istotna część właściwego Instytutu; 
słuchacze ż wydziałów inżynieryi 
cywilnej, chemicznego, mechaniczne
go i handlowego mieli przez dwa lata 
uczęszczać na kursa, a w trzecim 
słuchać przedmiotów sipecyalnych 
już w Instytucie. Jesienia 1826 roku 
na kursa te zapisało sie 36 uczniów, 
zwanych „technikami wyższymi". 
Komisya oświecenia przepisała u- 
czniom mundury, matrykuły. oraz 
ustawy karne na wzór uniwersyte
ckich i ustanowiła dozór szkolny. 
Przy odbieraniu matrykuły nowo-

w,stępujący podaniem ręki dyrekto
rowi Szkoły przyrzekał postępować 
zgodnie z przepisami, które 'były na- 
ogół dość surowe. Uczniowie obo
wiązani byli bywać na nabożeństwie 
w niedziele i święta i uczęszczać na 
naukę religii z obowiązkiem odbycia 
spowiedzi Wielkanocnej. Przepędza
nie nocy poza domem, trwonienie 
pieniędzy, zaciąganie długów, bywa
nie .na balach publicznych, maskara
dach, w kawiarniach i t. d, było su
rowo wzbronione; bywać w teatrze 
wolno było jedynie za pozwoleniem 
inspektora : na wykraczających prze
ciw przepisom ustanowiono szereg 
kar, od napomnienia prywatnego lub 
publicznego aż do wydalenia ze 
Szkoły.

Z chwila rozpoczęcia roku szkol
nego 1829/30 była już właściwa po
litechnika .na wszystkich wydziałach, 
prócz handlowego, faktycznie zorga
nizowana, choć nazwa Szkoły przy
gotowawczej została jeszcze .zatrzy
mana; w roku tym liczba uczniów 
wzrosła do 110. Wydział .rekodziel- 
no-,chemiczny miał 4 katedry spe- 
cyalne: chemii technicznej, techno
logii farbiarstwa, mydlarstwa i t. d., 
technologii chemicznej wyrobów ro
ślinnych i hutnictwa; wydział me
chaniczny obejmował katedry: l) 
mechaniki technicznej, 2) budowy 
maszyn i 3) technologii mechanicz
nej. Na wydziale handlowym wy
kładano naukę o wekslach i soekula- 
cyach wekslowych, buchalłerye i e- 
konomie polityczna: w skład wy
działu inżynieryi cywilnej wchodzi
ły katedry: 1) miernictwa, 2) archi
tektury cywilnej, policyi i prawa bu
dowlanego, 3) komunikaicyi lądowych 
i wodnych i 4) usptawnienia rzek.

Sprężyste i poważne prowadze
nie Szkoły zjednywało iei uznanie 
w sferach rządowych, a wśród spo
łeczeństwa coraz bardziej upadało 
dawne uprzedzenie do zajęć te
chnicznych.

Wybuch powstania listopadowe
go przerwał normalny bieg spraw 
szkolnych, a uczniowie Szkoły przy
gotowawczej opuścili wkrótce jej 
mury, wstępując do wojska dla obro
ny ojczyzny. Istnienie więc pier
wszej politechniki polskiej ograni
czyło sie do lat czterech. W ciągu 
tego czasu, i. i. od rolku szkolnego 
1826/27 do 1829/30 włącznie, .prze
winęło się przez nią 217 uczniów; 
oprócz tego uczęszczało na wykłady 
i rysunki wiele osób postronnych: 
uczniowie uniwersytetu, szkoły a- 
gronomicznej, przedsiębiorcy, rze
mieślnicy i t. d„ a skarb Królestwa 
wydał na utrzymanie Szkoły przez 
cały czas jei istnienia 671,660 złp., 
czyli sumę niezmiernie mała w po
równaniu do zadań, jakie Szkoła 
miała wypełnić. Dwuletni 'kurs przy
gotowawczy Szkoły ukończyło 32 
techników wyższych, ale świadectwa 
z ukończenia całkowitego, czterole
tniego kursu Instytutu otrzymało 
tylko dwóch uczniów na wydziale 
chemicznym: Franciszek Guliński i 
Adam Wołowski.

Choć bardzo, mało uczniów u- 
kończyło tę pierwsza politechnikę 
polską, jednak wielu było takich, 
którzy j,uż o własnych .siłach uzu 
pełnili .braki W sw.em wykształceniu 
zawodowem i przodowali przez pe
wien czas .przemyśłoiwi krajowemu, 
kładąc nawet niepoślednie zasługi dla 
ogółu, jak np. Leopold Kronenberg, 

.Antoni Wysocki, (Adam Kulczycki i 
inni.

W. składzie profesorskim zdoła
ła pierwsza .nasza politechnika zgro
madzić poważne grono pracowników 
nauki, jak. top. dyrektora Szkoły, Ka
jetana Garbińskiego, Marka Pawło
wicza, Jana Piwarskiegn, Antoniego 
Hanna. Koncewicza, Janickiego, 
Zdzitowieckiego, Lacha Szyrmę i in
nych.

Upadek powstania r. 1830/31 po
łoży! kres istnieniu politechniki, po
dobnie jak i innych wyższych zakła
dów naukowych w Królestwie Pol
akiem. Dn. 19 listopada 1831 r. dy
rektor Garbiński dopełnił smutnego 
obrzędu, czytając • zgromadzonym 
profesorowi reskryt zamknięcia Szko
ły politechnicznej z woli Mikołaja I. 
a w kilka dni później przeniesiono 
iei zbiory do uniwersytetu.

Dr. Zygmunt Salinger.

Jak powstała warsz. 
politechnika 
w r. 1908 ?

Jak ona powstała? Można po 
wiedzieć, że — przypadkowo.

Podajemy tu opowieść tych na
rodzin, u źródła poczerpnięta, po raz 
pierwszy w druku sie pokazującą.

Politechnika w Warszawie była 
przedmiotem gorących pragnień pol
skich, tern niecierpliwszych, że ol
brzymi rozwój przemysłowy kraju 
wymagał w gwałtowny sposób szko
ły, mogącej kształcić większy zasób 
inżynierów. Jan Bloch pochlebiał 
sobie, , że uda mu sie uzyskać te uczel
nię, licząc na wyrobione swe nad 
Newa stosunki i niezwykłą swoją 
zręczność. Już chodziły po kraju 
nadzieje, .już techniczna szkoła ko
lei wiedeńskiej podnosiła poziom 
swych programów, aby do polite
chniki swych wychowańców dopro
wadzić, gdy śmierć tragiczna Ale
ksandra II j tryumf nowy reakcyi 
zniweczyły te plany, te marzenia i 
te przygotowania.

Podczas pamiętnej wizyty Mi
kołaja II w Warszawie 1907 r. myśl 
ta odżyła .znowu. Zebrano wtedy, ja
ko dar dla monarchy, milion rubli i 
wyrażono księciu Imeretyńsikiemu, 
jakiem jest powszechne pragnienie 
narodu.

-T o  trudno będzie — odrzekł.
Ale orzyrzekl:
— Napisze.
Trwało przecież, pomimo zmia

ny panowania, w sferach wyższego 
umzednictwa rosyjskiego przekona
nie, iż Warszawie nie można dawać
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Z pośród profesorów politechniki polskiej w W  arszawie.

Rektor Zygm. Straszewicz, Henryk Czopowski, Stanisław Patschke, T. Miłob^dzki, Ziemowit Arlitewicz,
wykreślna geometrya. mechanika. maszynoznawstwo. chemia. wykreślna geometrya.

Dziekan wydz. inżynieryi. Dziekan wydz. bud. maszyn. Dziekan wydz. chemiczn.

Ludwik Szperl, 
chemia.

żadnych uczelni wyższych. Za nic. 
To zbyt niebezpieczne.

P. Goremykin, wtedy minister 
spraw wewnętrznych, odpisał ks. I- 
meretyńskiemu fatalne:

— Nie!
Zebrany miliom może być użylty 

na cele dobroczynne, — jedynie.
Sprawa politechniki zdawała się 

być pochowaną.
Tymczasem zdarzyło się, że p. 

St. R. udał się nad Newe w sprawie 
swej szkoły technicznej. Zaszedł 
do ministeryuim oświaty, na dzele 
którego stał Delianow, staruszek już 
wtedy, będący pod wyraźnym wpły
wem Anopowa, zarządzającego dzia
łem szkół technicznych. Ten Ano- 
pow był dawniej pierwszym dyre
ktorem rzemieślniczej szkoły iw Lo
dzi, gdzie pozostawił dobre wspom
nienie i skąd też dobre wspomnienia 
wyniósł. Był to porządny człowiek, 
sprawom oświaty przychylny (co nie 
było przecież reguła w rosyjskiem 
ministeryum oświaty) i przytem — 
bezinteresowny. Z p. R. stał w sto
sunku towarzyskim i ułatwiał, co 
mógł, dla jego szkoły.

P. R. zwrócił się do niego w 
sprawie dotyczącej jego szkoły te
chnicznej a wymagające) decyzyi 
■ministra.

— Zajdę do pana jutro o dru
giej — rzekł Anopow naszemu dzia
łaczowi, — i prawdopodobnie przy
niosę przychylną decyzyę.

P. R. nazajutrz oczekiwał wizy
ty. Ale Anopow się spóźniał. Mi
nęła druga, trzecia, czwarta, a jego 
niema. Przybył wreszcie po piątej,

Korwin-Krukowski, C. Witoszyński,
technologia metali. kreślenie maszyn.

zażenowany i rozpływający się w 
przeprosinach.

-  Wyobraź pan sobie, wielu 
młodzieńców złożyło dobrze egza
miny do politechniki, — tłómaczył,— 
tymczasem miejsc tam niema. Mło
dzież zasypuje ministra prośbami, 
podaje różne okoliczności dla popar
cia ich, a staruszek Delianow ledwie 
się na nogach trzyma. Musiałem ca
ły czas stać przy nim i załatwiać po
dania.

Rozwinęła sie rozmowa na ten 
temat:

— Pnzybędzie nam wkrótce 
szkół politechnicznych—mówił Ano
pow — cesarz jest zątem. Mówił 
że i minister kotnunikacyi i minister 
marynarki skarżą się na brak inży
nierów, a tu masy młodzieży pragną 
poświęcić się technicznemu zawodo
wi, zaś miejsc dla nich w uczelniach 
brakuje. Wkrótce powstanie więc 
parę nowych politechnik w państwie.

P. R. w lot chwycił pomyślną 
okazyę.

— To otwórzcie w Warszawie 
jedną iz nich.

Anopow się zamyślił:
-  Widzi pan, miasta rosyjskie 

starają się o to, jedno przez drugie. 
To daje place bezpłatnie, tamto o- 
biecuie subsydya...

-  Ależ my mamy ina to milion
rubli.

-  Co? Milion? Istotnie?
— Milion. Cały milion.
— Dostarcz mi pan na to dowo

du, a ja tę sprawę wprowadzę na do
bre szyny.

P. R. pojechał do Warszawy.

Stefan Zientarski, 
mechaniczna technologia.

Okazało się, na szczęście, że milion 
nie został jeszcze rozdysponowany. 
Leżał cicho w banku — i czekał. 
Wrócił więc z ta wiadomością. Bar
dzo szczęśliwie. Możjna było Ano- 
powowi dostarczyć dowodu.

Ten wtedy napisał projekt o- 
twarcia lub powiększenia kilku poli
technik w państwie odrazu — w Ki
jowie, Rostowie, Petersburgu i War
szawie; Delianow pojechał z rapor
tem kontent, że życzenie cesarskie 
spełnia, a cesarz odrazu projekt za
akceptował, położywszy swój na nim 
podpis.

Oto jak zaszedł główny, decydu
jący akt w tej sprawie.

Nie żądano opinii władz miejsco
wych, nie pytano o zdanie nawet mi
nistra spraw wewnętrznych, co zwy
kle dotychczas wszystkie starania 
udaremniało. Wszystkie te formalno
ści nastąpiły już później, za wska
zówkami z Petersburga.

Ks. Imeretyński Komitet daru 
cesarskiego już po odręcznej decy
zyi cesarskiej zawiadomił, że teraz 
mogą polacy prosić o politechnikę w 
Warszawie, a cesarz prawdopodobnie 
ich prośbę uwzględni. Odegrano po
prawnie te komedyę.

Należy tu dodać, że zachłanny 
Witte, wówczas minister skarbu, 
umiał przekonać cesarza, iż te spra
wę politechnik on lepiej od starego 
Delianowa przeprowadzi. Bardzo to 
zmartwiło i Delianowa i Anopowa. 
Ale Witte wkrótce tego ostatniego 
pocieszył, biorąc igo do swego mini
steryum i powierzając mu organiiza- 
cye politechnik.

ŚWIAT. Rok X. Ni 46 z dnia 13 listopada 1915 roku. 9



Tak oto powstała politechnika 
warszawska. Przypadkiem. Dzięki 
przytomność,’ umysłu jednego pol
skiego działacza. I deieki dobrej 
woli jednego rosyjskiego urzędnika.

Rektorejn mianowano profesora 
mineralogii. Lagoria. Kilka katedr 
powierzono polakom, jak profesoro
wie: Wasiutyński, Boguski, Bierna
cki. Okolski, Tołwiński. Dostałoby 
sie ich więcej wtedy na katedry, bo 
Lagorio miał upoważnienie powie
rzenia połowy katedr polakom, ale 
biurokratyzm rosyjski wymagał pd 
kandydatów formalnych świadectw 
z ityitułami nauikowemi, a o to polscy 
uczeni nie ubiegali sie. Z.

Kierownicy.
Dr. med. Józef Brudziński, rektor 

odrodzonego uniwersytetu.
Urodzony w r. 1874 w Bolewie (w 

Płockiem), znajduje się obecnie w roz
kwicie sił fizycznych i duchowych. Ukoń
czywszy w r. 1891 gimnazyum IV w 
Warszawie, studyował potem medycynę 
w Dorpacie i w Moskwie. W r. 1898 u- 
daje się za granice, gdzie w Gracu i Pa
ryżu spędza lat kilka w klinikach i labo- 
ratoryach, doskonaląc się pod kierunkiem 
wybitnych specyalistów w pedyatryi. 
W tym czasie ogłasza szereg prac z tej 
dziedziny, które wraz z następną prakty
ką W Warszawie wyrabiają mu poważne 
imię w świecie lekarskim. W ar. 1904 po
wołano go na stanowisko lekarza naczel
nego w szpitalu dziecięcym Anny-Maryi 
w Łodzi, a w r. 1910 na takież stanowi
sko w szpitalu im. Karola i Maryi w 
Warszawie.

Kilkadziesiąt (38) prac naukowych, 
ogłoszonych przez niego dotychczas, na
cechowanych wysokim krytycyzmem, 
wnoszą do nauki przedewszystkiem zu
pełnie nowe objawy w przebiegu pe
wnych cierpień nerwowych u dzieci, zna
ne w literaturze, zachodniej pod nazwą 
„Signe de Brudziński". „Brudzinskis Phe- 
nomen". Liczne są też poszukiwania je
go z zakresu bakteryologii cierpień żo- 
łądkowo-kiszkowych u dzieci, oraz szpi
talnictwa dziecięcego. Zasługi dr. Br. w 
tej dziedzinie ocenił dobitnie pierwszy 
Zjazd międzynarodowy pedyatryczny, 
wybierając go na głównego referenta w 
sprawie zapobiegania chorobom zakaź
nym w związku z budową szpitali, która 
będzie stanowiła główny temat rozpraw 
Ii-go zjazdu.

Wybitny specyalista •— badacz i pra
ktyk, jest zarazem świetnym a energicz
nym organizatorem. Działalność jego w 
szpitalach łódzkim i warszawskim, do
prowadzonych przez niego do iście wzo
rowego stanu, jest .najlepszym tego do
wodem. Skupia koło siebie młodych leka
rzy, powołując do życia sekcye pedya- 
.tryczną przy Tow. lekarskiem w Łodzi. 
Zakłada i redaguje „Przegląd Pe
dyatryczny". Jest też wytwornym pre
legentem. chętnie i pilnie słuchanym na 
zjazdach i posiedzeniach lekarskich. W 
r. b. ogłosił obszerna prace ..W sprawie 
organizacyi ogólnej Uniwersytetu a Wy
działu lekarskiego w szczególności", któ
ra świadczy, że na stanowisku rektora 
.niewątpliwie potrafi dać sie poznać ró
wnie chlubnie, jak na wszystkich tych, 
które dotychczas zajmował. Zaznaczyć 
należy, że w r. 1909 uniwersytet Jagiel
loński udzielił mu stopnia dr. medycyny 
wyjątkowo bez egzaminów, zaś w roku

1910 Tow. Naukowe Warszawskie wybie
ra go w poczet swych członków, a 
wkrótce potem i na członka Zarządu; 
wchodzi też w skład komitetu „Kasy im. 
dra J. Mianowskiego".

Nareszcie szczególniej podnieść trze
ba to, że, dzięki jego zabiegom, energii i 
powadze, jaką cieszy się jego imię, zo
stała utworzona i urzędownie uznana po 
raz pierwszy na Zjazdach międzynaro- 
wych oddzielna sekcya polska, złożona 
z lekarzy polaków ze wszystkich dziel
nic Polski. Al. K...

Inż. Zygmunt Straszewicz, rektor 
politechniki.

Rektor Politechniki jest mężem w si
le wieku, o postaci, krzepkością uderza
jącej, o stówie, które chętnie akcenty sta
nowczości przybiera, nieraz o szor
stkość potrąca. Urodził się w Tyko
cinie, jako syn obrońcy sądów pol
skich; był młodszym bratem znakomite
go publicysty, Ludwika; jak ten, po u- 
kończeniu .gimnazyum w Łomży, odby
wał matematyczne studya, w Genewie 
między innemi, poczem wykształcił się 
na inżyniera elektrotechnika w Zurychu i 
we Włoszech. W Genui budował tramwa
je miejskie. Poczem szereg lat stał na 
czele stacyi elektrycznej Donieckich za
kładów przemysłowych. Skoro tylko o- 
szczędności mu na to pozwoliły, wrócił 
pracować w kraju. Od 1905 r. czynnym 
był tu bez przerwy, ożywiając i pogłę
biając ruch naukowy, jaki się zawiązał 
w Warszawie między technikami i ma
tematykami. Wykładał analizę w szko
le Wawelberga i Rotwanda, pisał i tłó- 
maczył podręczniki, brał żywy udział w 
działalności Kola Matematycznego, re
dagował „Przegląd Techniczny", należał 
do grona wydawców technicznych dzieł. 
Wiele pracy poświęcił w podkomisyi Wy
działu Oświecenia przy organizacyi Po
litechniki. W uczelni, na czele której 
stanął, objął katedrę geometryi rzutowej.

Prof. Adam Kryński, dziekan 
wydziału filolog.-histor 

Jest nestorem polskich filologów.
Fatalne warunki polityczne' pod rosyj
skim rządem odsunęły go od katedry i 
zmusiły do zarobkowania w charakterze 
nauczyciela gimnazyalnego. Dopiero od 
lat kilku powołano go do lwowskiego u- 
niwersyłetu. Wraz ze ś. p. Karłowiczem 
i prof. Niedźwieckim pracował nad 
pomnikowym „Słownikiem języka pol
skiego", obecnie niezbyt dalekiego już od 
ukończenia. Kiedy Akademia krakow

Dnia 4 b. m. została poświęcona przez ks. prał. Rembielińskiego tania kuchnia K. O- w lo
kalu użyczonym przy ul. Kanonie] przez p. Lewentalową i przez nią zorganizowana i pro
wadzona. ł ’0'- S aryusa H  olsi-i.

ska ogłosiła zasady ustalenia pisowni 
polskiej,- Kryński wraz z Karłowiczem 
zaprotestował przeciwko nim i ogłosił p i
sownię własną, zwaną także „reformo
waną".

Prof. Leon Kryński, dziekan 
wydziału lekarskiego.

Był już profesorem krakowskie! 
wszechnicy, ale jako chirurgowi, zami
łowanemu w swej specyalności, krakow
ski teren nie dawał dostatecznie obszer
nego pola do praktyki. Przeniósł się więc 
do Warszawy przed dwunastu laty, 
gdzie ludność wielkiego miasta daje bo
gaty kliniczny materyał i gdzie znako
mita umiejętność dra Kryńskiego tern 
łatwiejsze znalazła pole do popisu, że 
śmierć wybierała z pola tego najlepszych 
warszawskich chirurgów z dziwnym .po
śpiechem. Dr. 'Kryński ma za sobą do
świadczenie pedagogiczne, wielce cenne 
dla młodego naszego wydziału lekar
skiego.

Prof. A lf. Parczewski, dziekan 
wydziału prawnego.

Nikt bardziej od p. 'Parczewskiego 
nie dowiódł, ile może uczynić .dla podnie
sienia ducha społecznego w prowineyo- 
nalnem mieście jeden człowiek, pełen mi
łości i energii. Jego zasługi w Kaliszu 
są .niezapomniane. Był też stale wybie
rany przez kaliszan na posła do wszyst
kich Dum .po kolei. Należał z początku 
do stronnictwa narodowo-demokratycz- 
nego, później stał się bezpartyjnym. 
Brał udział w komisyach dumskich i na
leżał do najużyteczniejszych i najpraco
witszych posłów. Jego prawno-ipaństwo- 
wa praktyka cenną będzie dla naszego 
wydziału prawnego.

Prof. Jan Lewiński, dziekan 
wydziału przyrodniczego. 
.Należy do .tego szczupłego grona l i 

czonych, którzy usiłowali .stworzyć ruch 
naukowy w Warszawie w najniewdzięcz- 
niejszych warunkach. Wybitny geolog 
miał pracownię swoją w Muzeum Prze
mysłu i Rolnictwa, od .szeregu lat wykła
da na Kursach Naukowych, przewodni
cząc Wydziałowi Przyrodniczemu. W 
Tow. Naukowem Warszawskiem stoi na 
czele wydziału III, oraz jest członkiem 
jego Zarządu. Prot. Lewiński posiada, 
prócz naukowych zamiłowań, i społeczne 
zdolności; był członkiem i Komitetu O- 
bywatelskiego i Zarządu Miejskiego.
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Na widowni — z tygodnia.

G«n. JE KO W szef armii buł
garskiej. nagrodzony krzy

żem żelaznym.

Gen. SZOSTOW, szef szta
bu generalnego armii buł

garskiej.

Hr. WOLF METTERNICH, 
mianowany Dosłem niemiec

kim w Konstantynopolu.

Teatry warszawskie.

Paweł l-szy w Teatrze Polskim.
Oto inareszcie sztuka, przez cen

zurę rosyjska surowo wzbroniona, a 
zarazem daleko odbiegająca od tych 
owoców zakazanych, któremi nas 
karmią teatry warszawskie od trzech 
miesięcy. W ścisła kronikę histo
ryczna — bo taka jest osnowa dra
matu Mereżkowskiego—poeta tchnął 
płomień swego talentu. Ożyły 
wszystkie postaci. Ożyły nie zwy- 
kłam szablonowani, zawnętrznem ży
ciem teatratnem. Kronika nótuije fa
kty. Poeta na tle tych wydarzeń od
słania dusze ludzi, którym los ka
zał być bohaterami tej posępnej tra- 
gedyi. Pokazuje skomplikowana psy- 
choipatye Pawła, dóbyiwaiąc z poid 
pokładów szaleństwa ■ i okrutności 
tęsknoty i porywy ludzkie, przez to 
pogłębienie budząc dla srogiego pół 
obłąkańca nieomal współczucie. Po
kazuje nam hamletyzującego Ale
ksandra, który w wiośnie swego ży
cia, marząc o prawach człowieka i o 
wolności ludów, zdolen jest ulegać 
podszeptom i intrygom Pahlenów, in
trygom, które w ostatecznym konfli

Paweł l-szy (J. Węgrzyn), hr. Pahlen (Zel
werowicz). Fol. Malarski i Tarrtll.

kcie czynią syna świadkiem okropne
go zamordowania ojca. I Pahleną, o 
stalowej woli i stalowych nerwach, 
w calem teta otoczeniu chwiejnem i 
zdegenerowanem jedynego człowieka 
mocnego, „nadczłowieka". który wy
przedził typy nietscheańskie, nie co
fającego się przed żadna zbrodnią, 
by dokonać zamierzonego celu. I te 
pastelowe postaci kobiece, słodką, 
poetyczną żonę Aleksandra, dobrą, 
dusza i ciałem oddana kochankę Pa
wła, i groteskowa postać carowej, i 
tyle, tyle innych... Scena mieni się 
od barw, wre życie prawdziwe na 
podwórcach zamkowych podczas 
mustry żołnierzy, na przyjęciach 
dworskich, w zakamarkach, gdzie 
podnieceni trunkami oficerowie go
tują się do zamachu. Rosyjski Car- 
Donkiszot snuje waryaokie i naiwne 
plany q połączeniu dwóch kościołów, 
o zastąpieniu wojen przez pojedynki 
monarchów, o zdobyciu Indyi sotnia
mi kozaków, o wprowadzeniu ulubio
nej miłośnicy na tron Katarzyny. 
Zło i dobro kłębi sie w zwichrzonym 
bezsennością i gorączkowemi zjawa
mi Umyśle. Aż straszna, okropna 
noc kładzie kres bezładnym szanpa- 
niom. Do sypialni pomazańca rosyj
skiego wpadała pijani strachem i wi
nem, w gwandyjskie mundury stroj
ni mordercy, gonią ofiarę po pała
cowych komnatach, ciągną po scho
dach, pastwią sie bezlitośnie nad sa- 
mowladcą...

Teatr Polski uczynił wielki wy
siłek, by sprostać bardzo trudnemu 
zadaniu, i z ciężkiej próby wyszedł 
zwycięsko. Najpiękniejsze tradycye 
pierwszych poczynań tej sceny zo

Opinia p. 'Messalówny
Mydło A lka-C oldcream  Dr. W eila je s t n a jła g o d n ie j ' 
szem , najb ard z ie j z a s łu g u ją c e m  nar p o le c e n ie  m ydłem  
tu a le to w y m  dla sk u te c z n e g o  p ie lęg n o w an ia ł skóry i*uro- 
cly- O to op in ia  znak o m ite j a rty stk i p-ny M essalów ny: 
Je s tem  za ch w y c o n a  św ie tn e m  d z ia łan iem  Krem u „A lka" 
Dr. W eila. Krem te n  w p o łą czen iu  z m ydłem  „A lka" 
z n a k o m ic ie  u d e lik a tn ia  skó rę  tw arzy  i rąk, n ad a jąc  im 
c z a ru jąc y  pow ab  Lucy M essal. S zczegó ły  za w arte  są 
w naukow ej b ro sz u rc e , k tó ią  m ożna o trzy m ać  b e z p ła t
n ie  w g ló w n em  p rz e d s ta w ic ie ls tw ie  przy ul. W spólnej 
iNs 53 m. 3 w W arszaw ie od 9 do 5 godz.

stały wznowione. Zelwerowicz - re
żyser odniósł tryumf rzetelny, godny 
wysokiego uznania. Szkoda, że .po
zwolił Zelwerawiczowi-artyście pod
jąć się roli njeadipowiednieii. P. Józef 
Węgrzyn w trudnej nad wyraz roli 
Pawła zwyciężył. Ci, co cenią nie
pospolity talent młodego artysty, 
żywili obawy. Zali podoła?... Podołał. 
Ta rola będzie ważnym etapem w 
karyerze aktorskie! p. Węgrzyna. 
Wszyscy inni artyści czynili godne 
podziwu usiłowania, by stanąć na 
wysokości zadania. Podkreślić nale
ży grę p. Izy Kozłowskiej, która 
stworzyła postać stylowa i umiała 
opromienić ją melancholia poezyi, 
również jak i grę p. Rotterowej, do
skonałe! w roli kochanki cara.

Wystawa zdumiewająco staran
na i bogata. Wątpić nie można, że 
sukces artystyczny Teatru Polskiego 
w tym wypadku połączy się iz wiel- 
kiem powodzeniem kasawem.

_______ '  S..*K.

Z teatru Nowości.
„Generał huzarów*1 Ziehrera. będzie 

zapewne znów przez długie wieczory ba
wił bywalców teatru Nowości. Skoczna, 
wesoła muzyczka, dużo różnych tanecz
nych wystawek, no, i piosenki miłe i 
dźwięczne płyną wartko, odrywając u- 
wagę słuchacza od -trosk codziennych. 
Operetka ma też swojego Mo-ryca Rej- 
wacha, który nawiązuje i rozwiązuje 
wszystkie węzły intryg, a więc i to nale
ży zapisać na rachunek przyszłego po
wodzenia. Aktorzy sprawnie śpiewają 
swoje role, budząc humor. W roli tytu
łowej wystąpił p. Walter. Rejwacha ro
bił p. -Redo. Jako panna Weinflaescher, 
używała p. Orleńska. Parę śpiewających 
kochanków od/tworzyili p. Smotrycka i 
p. Gruszczyński. Orkiestrę prowadził p. 
Lasocki. P.

d e X " a  ADAM PRUSAKIEWICZ
p rzy jm u je  od  11—1-ej i od 5—1 w ieczorem  

C H M IE L N A  As 21. T e le f . 411-57.

' Pracownia W  spółdzielcza ubiorów 
kobiecych i dziecięcych ma na składzie 
dla sprzedaży hurtoiweó lub detalicznej: 
Kostyumy jesienne, palta, ciepłe okry
cia dziecięce, mundurki, fartuszki, bieli
znę kobiecą, dziecięcą i męską, fartuchy 
gospodarcze, suknie i fartuchy dla -po- 
pojowych.

Materyaly dobre. Ceny przystępne.
Krucza 19 m. 39.
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Odbudowywanie Kalisza „Wieszatel” na stryczku.
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Praca nad uprzątaniem gruzów w rynku i ulicy Złotej w Kaliszu.

Ś. p. Kazimierz Rybczyński.’ 
W dn iu  20 październ ika r. b. prze

stało b ić  serce ś. p. Kazim ierza Rybczyń- 
s k ie g o .  k t ó r y  
rozsta ł się z tym  
światem w  w ie 
ku la t 24. Po u- 
kończeniu szko
ły  Zg rom adze
nia Kupców  w 
W arszawie udał 
się na w y ż s z e  
studya do Insty
tu tu  H and low e
go w A n tw e rp ii, 
k tó ry  ukończył 
chlubnie i po od
byciu  p r a k ty k i  
za g ra n ic ą  po
w róc ił do kra ju , 
jako specyalista

zbożowiec. M ło d y  b y ł, n ie m ówią o nim 
głośne czyny, lecz nabyta w iedza, oso
bista in te ligencya i  w ysokie po jm owanie 
obow iązków  jako człow ieka i obyw ate la—

upraw n ia ły  tych , k tó rzy  go b liż e j zna li, 
przypuszczać, —  iż  b y łb y  dz ie lnym  oby
watelem kra ju.

N iech mu ta ziem ia Polska, którą 
tak gorąco kochał, lekką  będzie . —  9^s-

Z frontu wschodniego.

Rosyjski pociąg opancerzony.

Benedykt Hertz, znany literat, opisu
jąc ostatnie dni gospodarki rosyjskiej w 
Wilnie, w następujących słowach opowia
da historyczną chwilę zawieszenia na 
stryku Murawiewa:

„Zanim przystąpiono do zdejmowania 
dzwonów, wilnianie przez kilka dni przy
glądali się z zajęciem ściąganiu z piede
stałów pomnika ces. Jekateryny i Mura
wiewa. Było to połączone z dużetni tru
dnościami. Nielada sensacyę wywołał 
moment, gdy Murawiewowi okręcono 
szyję powrozem i zawieszono go wyso
ko nad ziemią'1.

Stragany i Sklepy z tania bielizna i 
ubraniem Chrz. Zw. Ręk. ..Dźwignia" 
poleca pamięci i opiece swych Członkiń 
i Protektorek, a także domom polskim:

Grójecka — stragan Nr. 246.
Hale za Żel. Bramą—stragan Nr. 566.
Hale na Koszykowej — sklep Nr. 34.
Na Pradze sklep — Plac targowy'.

=  DRUKARNIA =  
CHRZEŚCIJAŃSKA JÓZEFA MAIJ.
—=  JDX.TJaJL W  4 0 , tel. 0 2 -3 3 . =

Posiada na składzie druki: p o d a n ia  do  s ą d u  i p le n ip o 
te n c je  dla pp. adwokatów, gospodarzy i adm inistratorów 
domów, oraz przyjmuje wszelkie zamówienia, w zakres 
drukarstwa wchodzące.

Z poważaniem. J o z e f  M a i j .

CCS

Silu -  Osuń „motor”
w płynie i w postaci 
stałej w kapsułkach 
żelatynowych do przy
gotowania kąpieli bal

samicznych.

K u rs y  k o r o n k a r s tw a , g u z ik a r s tw a , p le 
c io n k a r s tw a  i in n e .

Prowadzone są przy u licy  Kopernika As 7 m 17 (we w tork i, 
czwartki i soboty od 11 rano do 1 po poi. i od 5 do 7 w ieczo
rem). Mogą być dni i godziny inne. Opłata 15 kop. za godzinę. 

Młodzież niezamożna może odrobić.

Dla Pań!
Najtan ie j gotowe okryc ia  angielskie sukienne, pluszowe. 
O krycia  karakułowe, fokowe, kasztankowe, źrebakowe, 
z łapek karakułowych. Dochy podróżne. Etole, mufki. 
Nagrodzony dyplomem były w spółpracownik firm y „Herse”

Brzeziński,
N o w y -Ś w ia t  Na 12, piętro, front.

Dwie uczennice upraszają Sz. Czytelników o przyj
ście im z pomocą w opłaceniu wpisów Szkolnych. Ofiary 
dla E. P. i J. J. przyjm uje Adm. „Ś w iat".

O dpow iedz ia lny  redakto r-w ydaw ca : Czesław Podwiński. K lisze i druk wykonane w Zakł. Graf. Tow. Ako. S. O rge lb randa  S-ów w  W arszawie 
Za pozwoleniem niemieckiej cenzury wojennej.
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