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SZKOŁA^POLSKA.

O b r o ń c a p a te n to w y .

AL. DUMAS.
T rzej

M uszNEtBM W iB,

w przekładzie Stanisława Sie
rosławskiego, z wspaniałemi iiustracyami Z. Badowskiego i in
nych, cena zwykła bez oprawy
Rb. 3.60, w oprawie Rb. 4.50,
dia prenumeratorów .Świata"
tyłkos bez opr. Rb. 2.70,
w opr Rb. 3 4 0 .
Do nabycia we wszystkich
księgarniach.

Szhoła sztuh pianych dła hohizt w Hrahowiz
M A R Y I N IE D Z IE L S K IE J

Wydawnictwa Tow. Akc. Wyda
wniczego.Świat"
WINCENTY KOSIAKIEWICZ

Powrót z za świata.
C en a Rb. L—

BOLESŁAW GORCZYŃSKI

Ha tropią trucizny.
ROMANS.
C en a Rb. !.8O.

Do nabycia we wszystkich
księgarniach.
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Szkota polska otrzyma wkrót
ce pewną miarę swobód, wyzy
skanie których dia dobra ogólne
go będzie jednem z najdoniośiejszych zadań jej kierowników. No
we prawo o szkoinictwie prywatnem w państwie, wniesione jesz
cze przez Szwarca, ożywione pe
wnym duchem tiberainym, który
stanowił niespodziankę dia tych,
co znaii działalność tego męża sta
nu, przepychane przez izby prawo
dawcze bardzo powoii i z mozo
łem, uzyskało już zgodę i Rady
Państwa i Dumy. Pozostaje już
tylko jedna formalność dó dopeł
nienia i uzyskanie pod prawem
podpisu Monarszego. Jest praw
dopodobną rzeczą, iż już nowy rok
szkolny powitamy w lepszych wa
runkach i z promienniejsZą nadzie
ją. Nowe prawo ustała byt szko
ły poiskiej, dając jej przedewszystkiem szerszą podstawę prawną
i tworząc dła niej normalny stan
legalnej działalności. Ma ono ogromne dła nas znaczenie . Regu
lować będzie życie stu sześćdzie
sięciu szkół średnich i około czte
rystu szkół elementarnych. W
tych szkołach kształci się do 40 ty 
sięcy młodzieży naszej.
Przypomnijmy sobie, że szko
ła połska powstała u nas w r.
1905, przed manifestem paździer
nikowym. Powitana z niesłycha
nym zapałem, napotkała ona sze

reg tak wielkich trudności w zor
ganizowaniu się, iż tyłko przez na
ród zdoiny do entuzyazmu mogły
być one przezwyciężone. Brak
było niejako wszystkiego—oprócz
tyłko uczniów, ożywionych gorą
cą chęcią pracy. Brak było nau
czycieli, podręczników, środków
materyalnych. To wszystko nale
żało stworzyć, —- i to w momencie
dezorganizacyi dość powszechnej,
jaką wytworzyły warunki history
czne, oddawna przygotowujące
kryzys w państwie. Przepełnione
gorącą wiarą w szkołę polską spo
łeczeństwo nasze nie zdawało so
bie dokładnie sprawy_ z trudności
przedsięwzięcia. Ate tam, gdzie
zimnem okiem patrzono ną te wy
siłki, uważano szkołę połską za
efemerydę, za uniesienie, które
ostać się nię może wobec twardej
rzeczywistości, za coś przejścio
wego, nietrwałego, za krótki ogień
słomiany. Niewątptiwie takim był
na szkołę połską pogłąd rządo
wych władz oświatowych. Ze sce
ptycyzmu tego, być może, coś
przesiąkało do niejednego umysłu
polskiego. W niejednej* duszy ro
dziła się obawa, ażaii sprostamy
zadaniu, ł ci przecież, ńajkrytyczniejsi, nieodzywaii się głośno
z niepokojem swoim, aby nie obni
żyć temperatury zapału, aby nie
hamować pędu ofiarności. Postępowaii oni roztropnie.

Dziesiątek iat minął już bez
mała od tego momentu i z radością
możemy dziś skonstatować, że
szkoła poiska umiała wróść funda
mentami w naszą ziemię. Znaiazła
sobie środki, Znaiazła pomoc, wy
tworzyła personei nauczycieiski
poważany i dostatecznie liczny,
zużytkowała i przewartościowała
wszystko, co było sziachetnem uniesieniem Społeczeństwa, zorga
nizowała się w system szkoinictwą, przepełniony pięknemi ambicyami i poczyna oto dostarczać
. społeczeństwu pracowników, do
brze przygotowanych do wyjątko
wo u nas ciężkich zadań życio
wych.
Ktoby pragnął objektywną
miarę przyłożyć do męztwa, do
jakiego nasz naród jest zdoiny,
ktoby zechciał kryteryum, od uczuć niezaieżne, przymierzyć do
naszej żywotności kuiturainej i mi
łości narodowej, ten w rozwoju
szkolnictwa naszego znajdzie wła
śnie oparcie dostateczne dia są
dowi wolnych od wrażeniowych
zabarwień i omyłek subiektyw
nych.
W kraju naszym szkoła była
polską aż do roku 1867. Była pol
ską szkoła rządowa nawet po po
gromie 1831 r., za twardej adpiinistracyi ks. Paskiewicza. System
Wielopolskiego dopełniał, ulepszał
i rozszerzał to, co już był w za
wiązku zastał. Nie był to prze
wrót, ale rozwój, - wyjątkowo coprawda intensywny i celowy. Rok
1863 wystawił i ten rozwój i ten
system na wielkie niebezpieczeń
stwo, ale mogło się czas jakiś zda
wać, że represye choć cośkolwiek
oszczędzą z autonomicznego gma
c h u ,— że oszczędzą zwłaszcza
szkolnictwo kraju. Reskrypt z Liwadii do wielkoksiążęcego namie
stnika kraju dawał tego nadzieje.
Poglądy Milutina, który pragnął z
polskiej dobrej szkoły uczynić na
rzędzie przywiązania polaków do
państwa, zdawały się gwaranto
wać zachowanie szkolnictwa Wie
lopolskiego. Ale stanął wkrótce na
czele oświaty Tołstoj, przyszła re
forma szkolnictwa w Rosyi i po
częto szkoły w kraju doprowadzać
do tej nowej miary, całkowicie im
obcej. Narzucono krajowi polskie
mu szkołę rosyjską, poczęto trak
tować dzieci polskie jak młodą
dzicz, bez żadnego podłoża własnej
kultury, bez żadnych tradycyi hi
storycznych i wychowawczych. Z
języka rodzimego uczniów, języ
ka wysoce wykształconego i wiel
ką poezyą opromienionego, uczy
niono przestępstwo.
Ten system, okrutny nawet
w oczach rosyan szowinistów, do

„W szkołę rządowej Królestwa ob
chodzą sic z dzieckiem Doiskiem nietylko
bez serdeczności, aię wprost wrogo, ro
bią mu w niej zarzut z jego poiskięgo po
chodzenia. obrażają jego uczucia narodo
we. pogardiiwie traktują jego reiigię, a
język ojczysty stawiają w rozkładzie
nauk po obcych językach, — francuskim
i niemieckim. Wracając do domu, dziec
ko opowiąda rodzicom, iuż skądinąd nie
ceiującym w miłości do narodu rosyjskie
go, o obelgach, doznawanych w szkole,
o faworyzowaniu w niej dzieci rosyj
skich, co jest nieząprzeczonym faktem,
bo od dziecka polskiego władze szkolne
wymagają lepszej znajomości języka ro
syjskiego i jego reguł gramatycznych,
aniżeli od dziecka rosyjskiego. Takie
nieczułe traktowanie dziecka doprowa
dza, ma się rozumieć, do skutków wprost
przeciwnych, jak oczekiwaneprzez rząd
Od działainości tych szkół, nie wywołuje
ono u dziecka miłości do Rósyi, lecz
przeciwnie, zmusza go do znienawidze
nia od najmłodszych lat wszystkiego, co
w najlepszym okresie jego życia wyrzą
dziło mu tyle bezcelowych obelg, przy
prawiło gó o tyle gorzkich łez".

trzenie prawodawstwa wyjątkowe
go i zniesienie wszystkich ograni
czeń narodowościowych i języko
wych, które „nie odpowiadają swe
mu celowi". W rok potem, dnia
1/14 października 1905 nowy Ukaz
wprowadził Przepisy Tymczaso
we, na podstawie których powstał
typ polskiej średniej szkoły pry
watnej.
Ale ta szkoła bardzo prędko
stanęła wobec wielu przeszkód
wśród których ograniczenia pra
wne i administracyjne ścieśnienia
odgrywały główną rolę. Zażądano
naprzód wykładu historyi po
wszechnej i geografii powszech
nej po rosyjsku i wyłącznie przez
rosyan. Kiedy kierownicy szkół
polskich zorganizowali obronę
prawną przeciwko wymaganiom,
na żadnej prawnej podstawie nie
opartym, wyjednano speęyalhe
prawo, które ograniczenie admini
stracyjne usankcyonowało. Po
częto dalej domagać się od szkoły
polskiej, aby nie „o ile możności
zbliżała się programem do rosyj
skiej szkoły", ale by była wprost
identyczną ze szkołą rosyjską.
W roku 1908 groźna chmura
zawisła nad szkołą polską w Króle
stwie. W następstwie parokro
tnych napaści ulicznych na stu
dentów rosyan wyższa władza
administracyjna zamknęła kilka
naście szkół średnich* polskich.
Groziły dalsze represye. Wów
czas wszystkie trzy stronnictwa
narodowe: Narodowej Demokracyi, Polityki realnej i Zjednocze
nia Postępowego zdecydowały się
ogłosić w pismach warszawskich
następującą odezwę:

Nie inaczej patrzył na szkołę
apuchtinówską i Hurko junior, obecny członek Rady Państwa, au
tor dzieła „Oczerki Priwislinia",
którego jeszcze mniej można posą
dzać o sympatye polskie. Według
niego „Szkoła rosyjska, nie zmie
niwszy inteligencyi kraju, powię
kszyła tylko ilość wrogo usposo
bionych osób", ą „wykład języka
polskiego w szkołach średnich
Królestwa służy jako niewyczer
pane źródło dla wszelkiego znęca
nia się nad tym językiem i nad
uczniami".
Stan ten za czasów ks. Imeretyńskiego i kuratora Ligina, pomi
mo ich szczerej woli, nie wiele się
zmienił. Jedynie wykłady języ
ka polskiego przestały być naigrawaniem się nad tym językiem
i nad uczniami. Reszta pozostała
po dawnemu.
Dopiero koniec roku 1904 za
powiedział inną oryentacyę w tej
sprawie. Wyszedł w dniu 12/26
grudnia Ukaz, nakazujący przepa

Oświadczenie. PT-zedsawieiefe poiskich grup pctńtycznypń.* DzmoAraryi
Mrrodowef, Stronnictwa Polityki Reainej i Polskiego Z/ednoczenfa Posłapowgo, rozważywszy położenia, wytworzone
przez fa^ł zom^nłeefa szesnasta średnicit
szkół polskich w M^arszawłe, /notywfwanycłi przez władze propaganda bojkotu
ł aftami gwałta nad studentami rosyaaami, uczęszczającym/ do wyższych zakła
dów naukowych w M/arszaw/e, aznałł za
konieczne oświadczyć imieniem powyż
szych grap politycznych i z ich upowa
żnienia co nastepaje.*
U Wyznajemy zasadę, że społeczeń
stwo polskie w działania, zmierzające,n
ka zaspokojenia swych potrzeb naro
dowych i rozszerzenia swych praw, do
środków niekulturalnych, a temhardziej
do gwałtu, w żadnej formie i w żadnej
dziedzinie, uciekać sie nie może;
2j zgodnie z woła ogółu szkoła poi
ska, dżwienieta i utrzymywana ofiarpościa samego* społeczeństwa, stroniąc od
wszelkiej polityki, ma za zadanie hyc ogniskiem pracy i nauki, służyć ideałom
dobra i prawdy i wychowywać w miłości
do ziemi ojczystej, nie szczepiąc przytem żadnej nienawiści;
3) w pełnei świadomości, że taka jest
woła społeczeństwa, że tak rozumieją
swoje zadanie przewodnicy szkół i lakie
rni zasadami ożywiona jest aczaca sie w

prowadził do absurdu wychowa
wczego i politycznego, przez sto
sowanie go z całą namiętnością sekciarską, fanatyk, obłąkany chi
merą rusyfikacyi. Szkoła rosyjska
poczęła przynosić też owoce —dziwne: wychowywała ona mło
dzież polską w najbardziej egzal
towanym patryotyżmie, w roz
drażnieniu uczuć narodowych, w
niechęci do tego, co stanowiło nie
zawodne zdobycze rosyjskiej kul
tury, nienawiści do wychowaw
ców, w których widziano prześla
dowców tylko i ciemiężycieli.
Najwięksi nieprzyjaciele nasi
wśród rosyan patrzyli z niepoko
jem na te ryzykowne eksperymen
ty. Oto co pisał w raporcie swym
urzędowym jenerał - gubernator
warszawski jenerał Hurko:
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młodzież — zasłrżegamy s;e słanawezo przeciwko s%Ma/im na cafe społeczeńs/wo : sz^ołnle/wo pofs&le odpowiedzMłnośe: za karygodne czyny jednasieA, słoiaeyc/: po za o&re&em naszego
wpływa, dzłała,acy eh wbrew zasadom :
pogładom ogdła pois&iego ł z wyraźna
/ego sz&oda.
Warszawa 7-go łłsłopada /903 r. Zygmnn/ Bałłcbł, Słaałsław Ba&awłeeUł,
TrancłszeA A^owodworsA;', Henryk Demidas&i, Słaałsław ńr. ŻabłedsiM, /trdon:
jPom'm:rs&:, Jdzeł JaMons^;, MZmcen^y
ł-emaasbi, Wacław żypacewłcz.

Odezwa wywarła skutek. Od
tego czasu nie zdarzył się ani je
den takt napaści. W szystkie zam
knięte szkoły polskie zostały napowrót otworzone.
Historya parlamentarna no
wej ustawy o szkołach prywat
nych jest następująca:
Mini
ster oświaty wniósł ją 24 czerw
ca 1910 r. W dwóch komisyach i
w dwóch izbach dodano doń ticznę
poprawki, między któremi były i
poprawki Koła Polskiego. O jedną
ż nich wałczyli nasi członkowie
Rady Państwa ze szczególnym
wysiłkiem: o prawo samorządu do
otwierania i subsydyowania szkół
polskich, — i tę sprawę, niestety,
przegrali. Należy zauważyć je
dnak, iż za lat dwa prawo samo
rządowe, W państwie całem obo
wiązujące, zostanie poddane rewizyi i wtedy, być może, klęska zo
stanie powetowana.
Aby nasi czytelnicy mogli do
kładniej zoryentować się w nowem
prawie i w zmianach,, jakie ono
wprowadza do szkolnictwa, podajemy tu zrobione przez Biuro Pra
cy Społecznej, które od samego
początku sprawą ustawy szkół
prywatnych czynnie się zajmo
wało, zestawienie głównych róż
nic z obecnym stanem:
Zamiast przepisów tymcza
sowych — stała ustawa, ogarnia
jąca wszelkie szkoły prywatne, za
liczone do Ministeryum oświaty;
zamiast poprzedniego regulowa
nia większości zagadnień drogą
rozporządzeń, wydawanych wedle
uznania władz — stałe i wyraźne
normy prawnej zamiast dotych
czasowej zależności nauczania po
polsku od „pozwolenia" na to mi
nistra lub podwładnych mu urzę
dów ;— wyraźne i zasadnicze pra
wo samych założycieli szkół do obierania sobie w nich języka wy
kładowego, z wyjątkiem tylko
przedmiotów czysto rosyjskich (ję
zyk rosyjski i literatura rosyjska,
historya Rosyi i geografia Rosyi);
wzamian obecnego zakazu pola
kom wykładania wspomnianych
dopiero co przedmiotów rosyj
skich, jak i historyi powszechnej—
nadanie prawa nauczania wszel

kich przedmiotów wszystkim nau
czycielom, mającym stosowny
cenzus wykształcenia; zamiast
wymaganego obecnie przystoso
wania się każdej szkoły do pro
gramu wykładów i planu lekcyj,
danie tego prawa założycielom
szkół pod warunkiem jedynie
obowiązkowości w szkołach ogól
nie kształcących wykładu t. zw.
przedmiotów rosyjskich, tudzież
przeznaczenia na te przedmioty
dostatecznej liczby lekcyj; za
miast obowiązującego teraz uprzedniego przedstawiania wła
dzom szkolnym kandydatów na
nauczycieli — bezpośrednie mia
nowanie tychże przez założycieli
szkół, z zastrzeżeniem tylko, iżby
to były osoby, mające odpowiedni
cenzus wykształcenia, i by o przy
jętych nauczycielach szkoła nie
zwłocznie komunikowała właści
wej zwierzchności naukowej; za
miast dotychczasowej bezapelacyjności odmów na podania o no
we szkoły—prawo skargi, zawarowane dla wszystkich, dotkniętych
czy to odmową na podanie o
nową szkołę, czy też decyzyą co
do zamknięcia szkoły istniejącej.
To są korzyści. Ale nowa
ustawa ma i braki, których ukry
wać nie należy. Rzucają się
w niej w oczy pewne ogólni
ki, które mogą stać się źródłem
nieporozumień na skutek rozmai
tego ich komentowania. Tu należą,
między innemi, wymagania, aby
nauczyciele szkół prywatnych
mteli fen sam cenzus, co i nauczyć
ciele szkól rządowych, aby liczba
godzin wykładu języka rosyjskie
go była ćfosfafeczna, aby szkoła
była zaopatrzona we wsźysf&fe po
trzebne pomoce naukowe. P ra 
ktyka pokaże, o ile te przepisy
będą krępowały rozwój szkoły
polskiej.
Mogą one zresztą przyczynić
jej nieco dokuczliwości, zatamować
jej rozwoju nie będą już w stanie.
W szystko, cośmy powyżej
przytoczyli, wystarczy, jak mnie
mamy, aby czytelnicy nasi nabrali
przekonania, jak cennem jest no
we prawo. Da ono szkole pol
skiej prawny fundament i otworzy
przed nią perspektywę drogi rów
niejszej i szerszej aniżeli ta, po
której kroczyła dotychczas, nie
raz cierniami raniąc sobie stopy.
Nie potrzeba być obecnie ani entuzyastą, ani optymistą, aby szko
le polskiej wróżyć lepszą, niż do
tąd, przyszłość. Przebyła ona już
najgorsze. Zmężniała w wysił
kach. Postawiona w warukach
przychylniejszych, obróci je nie
3

zawodnie na udoskonalenie się.
Niechże i społeczeństwo ze swej
strony złoży dowód, że umie oce
nić doniosłość szkoły własnej,
przez jeszcze energiczniejsze i hoj
niejsze niż dotąd poparcie młode
go polskiego szkolnictwa.

Nauczyciełe i uczniowie.
U p. Wpyciecńa Gorszego, nestora
naszych pedagogów, zasłużonego jubitata, kierownika szkoły, która pierwsza, za
mieniła się na poiską 3 września 1905 r.

Zastaliśmy D. Górskiego pod widocznem wrażeniem nowego prawa
o szkole prywatnej średniej. Myśl
o swobodzie, jaką pozyska jego szko
ła już od początku najbliższego roku
szkolnego, wedle wszelkiego praw
dopodobieństwa. rozjaśniła w szcze
gólny sposób jego oczy.
— Kto pamięta łe czasy...
Z melancholią szepce to. jako o
złem. już. chwała Bogu, odległem.
Te czasy? Były wtedy tylko
dwie prywatne szkoły.—nie polskie,
oczywiście, — jednak szkoły, w
których starano się całem sercem o
zaufanie i przywiązanie uczniów i w
których prawie wszyscy nauczycie
le byli polacy.
— Dwie tylko: Pankiewicza i
moja. Kiedy przyszły inne czasy.
k i e d y po
wstało
no
wych szkół
p ry w a tn y ch
d z i e s i ątki.
s z k ó ł pol
skich. nic dzi
wnego. że zab r a k ło dla
nich
odpo
wiednio przez
p ra k ty k ę
przygotow a
nego materyału
nau
c z y cielskiego. I to było
ciężkiem niedomaganiem Szkoły Pol
skiej. Wprawdzie, pod wpływem
powszechnego entuzyazmu rzuciło
się do zawodu nauczycielskiego wie
le osób, ale wśród nich spora liczba
zgoła do niego nieprzygotowanych,
choć obdarzonych najczęściej zacnemi chęciami. Najwytrwalsi wyrobi
li się ostatecznie na wychowawców.
Ale na to trzeba było czasu. Obecnie
wyszliśmy z pierwszego, niejako
przygotowawczego, okresu i czasy
mamy dla normalnej oracy w szkole
pomyślniejsze. Nauczycieli posiada
my poddostatkiem dla matematyki,
nauk przyrodniczych, polskiego ję
zyka. Są jednak i braki. Niedostaje nam nauczycieli łaciny. Również
i nauczycieli francuskiego języka
brak nam dla klas wyższych. Ale
najgorzej jest z nauczycielami języ
ka rosyjskiego. Lepsze siły idą do
gimnazyów rządowych i tam sa ab-

sorbowane w różny sposób: przez
wykłady, obowiązki gospodarzy kla
sowych. inspektorów i t. p. Rosyan.
specyainie poświęcających sie nau
ce języka rosyjskiego w poiskich
szkołach, niema. Musimy korzystać
z usług pedagogów przypadkowych,
urzędników i t. p.
—- Nowe prawo pozwoii na od
danie wszystkich przedmiotów w
Szkole Poiskiej polakom,..
Tak jest. Nowe prawo znosi
dotychczasowe ograniczenie, wpro
wadzone przed kiiku iaty. na mocy
którego języka rosyjskiego, histo
ryki geografii uczyć u nas mogli tylko prawosławni.
Historii
i geografii uczyć będziemy teraz po
poisku. Rosyjskiego uczyć będą po
rosyjsku wykwalifikowani poiacy.
Należy jednak obawiać się narazie
trudności ze znalezieniem ich. Pola
cy nie zdawali egzaminów na nau
czycieli gimnazyalnych historyi. sko
ro. nie wolno im było wykładać tego
przedmiotu. Oczywiście, wkrótce bra
ki te się wypełnią. Ale na początku
trzeba będzie radzić sobie, jak się da.
Pierwszym dezyderatem szkolnictwa polskiego jest więc przygoto
wanie wykwalifikowanych, a posia
dających wymagane świadectwą rzą
dowe nauczycieli. — przedewszystkiem nauczycieli: rosyjskiego języ
ka, historyi i geografii. a następnie
języków starożytnych.
Drugim dezyderatem, wedle p.
Wojciecha Górskiego. jeSt zapewnie
nie bytu nauczycielom, stworzenie
im czegoś w rodzaju emerytury. Pojedyńcze usiłowania robią się tu i ow
dzie. Staną się one z czasem ener
giczniejsze i powszechniejsze.
A co do uczniów?
—W pierwszym okresie Szkoły
Polskiei zapał do pracy u młodzieży
by! niezawodnie większy. '.4^ mówi
p. Górski. — Było więcej, niż obec
nie, ambicyi podniesienia ukochanej
instytucyj na wyżynę wzorowa.
Z drugiej jednak strony, zdarzały się
wypadki niekarhości. lekceważenia
rozporządzeń władzy szkolnej; obja
wy zamętu. Obecnie spadło do nor
malniejszego poziomu to zło. ale tak
że i to dobro. Uczniowie zachowują
się w naszej szkole o wiele popraw
niej. ale też i więcej apatycznie wo
bec swych zadań naukowych. W po
równaniu z uczniami innych szkół,
nasi są więcej społecznie wyrobieni
i indywidualnie więcej rozwinięci,
ale. wiadomości naukowych posiada
ją nieco mniej.
P. Wojciech Górski mówi z prawdziwem uczuciem o naszej młodzie
ży szkolnej. a o swojej specyainie
nawet z wzruszeniem.
'
Ci uczniowie, których dobre
szkoły polskie wypuszczają z matu
rami. są młodzieńcami naogó! dużej
wartości. Społeczeństwo może na
nich ljcpyć. W takiej szkole, która
nie jest przedmiotem zwykłej spekulacyi, odbywa się stale dobór i ci. co
dochodzą do klas wyższych, sa na
szą rodziną. Znamy ich i możemy
za nich ręczyć. Nie zamykam jed

nakże oczu ńa zło główne, które źre
młodzież naszą: na brak miłości do
rodziców w dostatecznym stopniu.
Rodzina polska nie stoi na zbyt zdro
wych podstawach. Zamało w niej au
torytetu. Zamało karności. Dzieci
są zbyt samowolne. Cierpi na tern
i szkoła, bo chłopiec, który przywykł
lekceważyć uwagi i nakazy ojca, nie
wiele sobie w swem sumieniu robi z
zaleceń nauczycieli. Staramy Się sto
sunek ucznia i nauczyciela oprzeć na
wzajemnem zaufaniu, na miłości poprostu. idzie to nieco opornie. Szko
ła. która się o taki stosunek bynaj
mniej nie starała, a która wychowy
wała nas przez lat przeszło 30-ci.
wprowadziła w duszę dziecka pol
skiego jakiś instynkt oporu przeciw
wszelkiemu autorytetowi. Niedość
energiczny, niedość męski charakter
ojców rodzin pozwolił temu chwa
stowi wybujać I jest — niedobrze.
Społeczeństwo całe powinno zwrócić
na tę okoliczność uwagę. Jeżeli
dziecko nie spełnia naipierwszego
ze swych dziecięcych obowiązków,
jeżeli nie czci ojca swego i matki
swojej, to jakże dochowa ono wier
ność przyjacielowi, wierność dane
mu słowu? Takiej istocie wogóle u-,
fać nie można. Więcej powagi ko
niecznie wprowadzić należy do wnę
trza polskiei rodziny. Od nowego
prawa spodziewa się p. Wojciech
Górski wiele dobrego.
Już choćby swoboda, zosta
wiona kierownikowi szkoły co do
wyboru przedmiotów, jest nieocenio
ną rżeczą wobec skrępowania, ja
kie nas hamowało obecnie. Wyma
gano od nas. abyśmy byli niewolni
czą kopia szkoły rządowej, co się
mijało wogóle z celem szkoły pry
watnej i szkoły polskiej, — jej zada
niem ogólnie pedagogicznem było
właśnie urozmaicenie systemu szkol
nictwa w państwie, rozleglejszy te
ren doświadczeń, wyzwolenie od
biurokratycznych szablonów, Nowe
prawo daje kierownikowi szkoły wybór przedmiotów do wykładu ucz
niom. a co idzie zatem., i ich zakre
sów. Jest to bardzo wysokie ulep
szenie, które należy nam cenić i z
którego powinniśmy roztropnie ko
rzystać.
— Co do systemu meldunkowe
go. zamiast koncesyjnego?..,
— Jest on wielką ulgą, nieza
wodnie. Ale narazie nie sprowadzi
to żadnych zmian. Społeczeństwo
nie jest w stanie utrzymywać więcej
dobrych szkół polskich, aniżeli ma ich
obecnie. Zachować te. które istnie
ją. jest tó już piękne, i trudne, i wiel
kie nawet zadanie. Co jednak uśmie
cha się nam wszystkim w nowem
prawie, to owa pokazana nam moż
ność wydawania przez nasze szkoły
matury rządowej, o ile minister zechce przysyłać na egzaminy osta
teczne swego przedstawiciela. Gdy
by dobra wola ministra oświaty: ob
darzyła lepsze szkoły polskie tym
przywilejem, byłoby to przypłynię
ciem Szkoły naszęi do portu.
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Wartość szkoły potskiej.
U p. Władysława Wóycic&iego, jed
nego z najzdolniejszych członków, jaki
mi rozporządza pedagogiczne ciało na
sze, dawnego kierownika Szkoły Polskiej
w Skierniewicach, zastępcy gen. Chrza
nowskiego w ostatnich czasach. .

Nasza rozmowa z p. Wóycickifn rychło weszła na temat, zawsze
palący:
- Co warta jest, obiektywnie
biorąc. Szkoła Polska?
Ten palący temat stał się w ostatnich czasach formalnie aktual
nym.
Oto jak do tego doszło:
- Senat uniwersytetu Jagielloń
skiego ogłosił, jak wiadomo, metnoryał wskazujący, z wielką odwagą
obywatelską,
na obniżenie
się poziomu
s t u d y ów
szkoły śred
niej galicyj
skiej. a więc
i p o z io m u
w y ksżtałcenia polskiej

m ł o d z i eży

wogóle, przy-,
stępującej do
pracy na u-,
u n i wersytefach polskich
niedość moc
no przygotowaną. Kwestya ta znala
zła żywy oddźwięk w pedagogicz
nych sferach Królestwa i p. Junosza
wypowiedział publicznie, szereg kry
tycznych poglńdów o wartości mło
dzieży w naszych kształcącej się
szkołach. Stowarz. Nauczycielskie
podjęło tę pierwszorzędną sprawę i
wyznacz.ony referent miał nawet od
czyt o niej, ale blizkość egzaminów
stanęła na przeszkodzie do wyczer
pania kwęstyi. Jednak nie można ńważać jej za porzuconą. . Zajęła ona
żywo świat nauczycielski. Słysza
łem. że niektóre osoby na prywatnej
drodze zbierają informacye o opinii,
jaką wychów ańcy Szkoły Polskiej w
Królestwie wyrobili Sobie w wyż
szych zakładach szkolnych Galicyi.
Nie czekając jednak na tę opinie,
można coś powiedzieć o wartości
Szkoły Polskiej z obiektywnego sta-,
nowiska.
Przyznawanie maturze naszej
praw równych innym maturom przez
wyższe zakłady naukowe europej
skie może tu Służyć za wskazówkę.
— A jakież uniwersytety euro
pejskie uznaja tę maturę?
- Z wyjątkiem niemieckich,
wszystkie. W Niemczech zaś. oczy
wista. nie gra żadnej roli w tej negacyi wartość istotna naszej szkoły.
Gdyby podniesiono,ją do wyżyn uni
wersytetu. dla niemieckiego rządu
byłoby to ieszcze niedostatecznie
wysokim stopniem wykształcenia.
Nie znaczy to zresztą, iż te uniwer
sytety są zamknięte dla młodzieży

naszej. Na zasadzie Drawa, obowią
zującego uniwersytety z niemieckim
jeżykiem wykładowym.
studenci
tych uniwersytetów mogą sie bez
żadnych trudności specyainych prze
nosić z uniwersytetu na uniwersytet.
Poiacy wiec, którzy koniecznie chcą
studyować na jakim niemieckim uni
wersytecie. spędzają rok na jakim
uniwersytecie
auśtryackim
albo
szwajcarskim i idą nasteonie na nie
miecki. W Austryi reskrypt ministeryalny otworzył naszym maturzy
stom wstęp do wyższych uczeini ca
łego państwa. We Francyi bez re
skryptu ten wstęp jest zawsze otwar
ty. W innych krajach przyznają
prawo wstępu wychowańcom po
szczególnie wymienianych szkół. To
jest znamiennem. iż nie zdarzyło sie.
aby na starania odpowiedziano od
mowie. motywując to złym skutkiem
doświadczeń, zrobionych w innych
uczelniach. Gdyby nasi wychowańcy nie staii na wysokości, potrzeb
nej do odbywania studyów uniwer
syteckich. z pewnością to rozszerza
nie sie praw maturzysty polskiego
na świecie spotkałoby sie z zatamo
waniem. Nic podobnego nie zaszło.
Zdarza sie nawet, iż jakiś uniwersy
tet przyzna takiemu maturzyście
prawa na jego osobiste starania, nie
wymagając starań odnośnej szkoły.
To zaszło niedawno w Angiii. gdzie
wychowańcy szkoły generała Chrza
nowskiego otworzyii sobie wstęp do
uniwersytetu. Wiem dalej. iż angielscy profesorowie, widząc tak dziel
ne zwalczanie trudności językowych
przez polskich studentów, uznali w
nich do&r.ycń pracowników. Wszyst
ko to są wskazówki, na zasadżie któ
rych można pewne dodatnie sądy
wyrobić sobie o wartości Szkoły
Polskiej.
Innych wskazówek może do
starczyć fakt składania matury rzą
dowej przez wychowańców Szkoły
polskiei.
P. Władysław Wóycicki sięgnął
do archiwów Szkoły gen. Chrzanow
skiego.
Posłuchaicie wymownego jeży
ka liczb:
- Szkoła nasza wypuściła za
czas swego istnienia 54/ maturzy
stów. Otóż nie o wszystkich wiemy,
co ich na szerokim świecie spotka
ło. Z zasady o tych sie wie coś pew
nego, którzy o szkole swej nie za
pomnieli i informują ją o swych lo
sach. Dlatego mogę panu podać licz
bę właściwie minimalną tych, którzy
złożyli egzaminy w rządowej szkole.
Tych było dotychczas 170. Prawie
150 z nich złożyło maturę pełną.
W rzeczywistości zapewne więcej.
Ale i ta liczba jest już pewna wska
zówką.
W ogólności przed maturzystą
Szkoły Polskiei otwarte są wrota
wszystkich wyższych uczelni świata,
oprócz tylko rosyjskich. Do tych uczelni należy przeciskać sie przez
wązką furtkę matury rządowej.
Ale i tu zaszedł niedawno fakt
znamienny a pomyślny:

— Oto Senat wyfaśnii. że wy
chowańcy uniwersytetów zagranicz
nych, którzy ukończyli cały zakres
studyów medycznych, mogą otrzy
mywać dyplomy rosyjskie po złoże
niu egzaminów tylko z lekarskich
nauk. Sk/aóance nprzcr/nic rosyjskie;
matury nic fest notrzeónc. Dla Szko
ły Polskiej ma to znaczenie bardzo
doniosłe. Znaczy to tyle, co uznanie
wartości matury polskiei pośrednio i
milcząco przez prawo samo. wprawdzie w wypadkach specyalnych. bo tylko dla medyków. Ale
zawsze — dla całej kategoryi.
Sądzimy, że te dane, i akie D.
Wóycicki przytoczył, istotnie coś
dobrego o wartości Szkoły Polskiej
mówią.

„Szkoła powinna być

własnością instytucyi
pubiicznych".
U p. tienryka Rygicra, dyrektora
Szkoły Polskie' w Czerwonym Dworze,
pod Grodziskiem.

Przywitał nas z radosnem obli
czem i iasnem spojrzeniem.
— Dziś jest dla mnie pierwszy
dzień swobody myśli. 4- oznajmił
nam. — wczoraj bowiem moja szko
ła stała sie szkołą osobnego Zrzesze
nia ludzi, nie mających żadnych oso
bistych zysków na widoku. To zna
czy. iż byt Szkoły naszej jest usta
lony. Wczoraj to sie zdecydowało
nareszcie, po kilkoletnich zabiegach
i wysiłkach moich. Jestem pełen
wdzięczności dla tych ludzi, a zwła
szcza dla D. Juliana Tołłoczki. które
go energii zawdzięczamy tak wiele,
a który iest prezesem stowarzysze
nia Szkoły Polskiej w Czerwonym
Dworze.
Podzieliliśmy serdecznym uści
skiem dłoni zacną radość młodego
a energicznego dyrektora.
Ten odrazu dany wypadek po
stawił na ogólnym gruncie:
— W ten sposób znaczna więk
szość szkół polskich iest dziś włas
nością mniei - wiecej publiczną, po
nieważ właścicielami są albo wielkie
nasze zawodowe stowarzyszenia, iak
kupcy, technicy, albo związki osób
dobrej woli i obywatelskiego ducha.
Szkoła Polska, dobrze funkcyonująca. a prywatna zarazem, należy iuż
obecnie do wyjątków, I to jest bar
dzo dobrze. Wszędzie na świecie
stosunki normalne
układają sie
mniej - więcej tak właśnie...
— Z wyjątkiem Anglii -— wtrą
ciłem.
— A zwłaszcza w Anglii — odrzekl D. Henryk Rygier.
Widząc zaś wyraz pewnego
zdziwienia na mej twarzy, dodał:
Wiem, że Powtarza pan tu
zdanie, częste u nas. Ale miałem okażyę na miejscu zbadać, jak ono
jest mylne. Szkolnictwo angielskie
nie iest rządpwe. ale znaczna więk
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szość szkół należy tam do gmin, do
hrabstw, do organizacyi wogóle.
Istnieją wprawdzie prywatne szkoły,
a nawet są bardzo głośne, — jed
nak są one głośnęmi przedewszystkiem dzięki umiejętnej i bogatej re
klamie. W tych angielskich szkołach
prywatnych spotyka sie uczniów
wszystkich mniej-wiecei narodowo
ści. najrzadziej może jednak angli
ków. Jeszcze iaskrawszem jest to
w Szwaicaryi. gdzie w szkołach pry
watnych. rozsławionych po świecie;
prawie że niema szwajcarów. Ucz
niów polaków spotykałem wszędzie.
P. Rygier jest zwolennikiem
szkoły rządowej, naturalnie, szkoły
dobrej, uczącej wogóle wedle zasa
dy Pestalożziego: mało a doskonale.
Uważa jednak, iż zrzeszenia społecz
ne powinny
mieć jaknaiszersze pra
wa do two
rzenia szkół
i iaknaisz e rsz e w
tym kierunku
wolności. Na
tomiast jest
p r z e c iwnikiem
szkół
ściśle
pry
watnych. te
bowiem jedy
nie stają sie
w pewnych
warunkach, właściwie, w rękach pe
wnych ludzi. -A- prostą spekulacyą.'
Systemem szkolnictwa angiel
skiego iest D. Rygier wogóle zachwy
cony. Opowiadał nam pewne wła
ściwości tego szkolnictwa, zbyt soecyalne. abyśmy odważyli sie nużyć
niemi naszych czytelników. Na jed
ną przecież właściwość musimy tu
położyć nacisk:
— U nas w szczególniejszy spo
sób opiekujemy się w klasie tymi
uczniami, którzy się uczą najgorzej.
Najczęściej zapytujemy ich o lekcye.
Staramy sie najwięcej im właśnie
podczas lekcyi poświecić czasu.
Mniemam, iż to jest system wadli
wy. Lepszym wydaj e mi się angiel
ski system, w którym właśnie szcze
gólną opieka otacza sie ucznia zdol
nego i chętnego. Istnieje tam prze
konanie. że z takich właśnie wyrosną
jednostki wyjątkowe, najwięcej war
te' dla narodu^
i to przekonanie
przejaja cały system szkolnictwa.
Tam wcale nie uganiają sie ludzie
zatem, aby jaknajwięcej młodych
ludzi skończyło koniecznie cały kurs
szkoły średniej. Nacisk położony
jest na wyróżniające się jednostki.
Kiedy np. uczeń szkoły średniej doj
dzie iuż do znajomości normalnego
kursu z przedmiotów programu, a okazuje szczególne zdolności do ja
kiegoś przedmiotu, to mu w tejże sa
mej szkole średniej dają specyainego
naacz.yciela, który wyprzedza pro
gram szkoły średniej i zagłębia sie
w program uniwersytecki, o ile tyl
ko uczeń nadążyć jest w stanie.

I oto np. w szkołę średniej an
gielskiej zdarzy sie uczeń, który prze
chodzi rachunek różniczkowy i nau
kę o szeregach.
Oczywiście, p. Rygier nie jest
zwotennikietn przenoszenia żywcem
metod obcych na grunt poiski.
— Takie nowe metody trzeba
stosować śamodzieinie. trzeba ie
przetrawić w duchu i przepuścić
przez aiembik częściowych a ostroż
nych doświadczeń. U nas właśniś
nieraz grzeszy sie tern, że stosuje
my szablonowo to. cośmy soostrzegii u obcych doskonałego. Dtatego
ta samo u nas nie daie podobnie do
skonałych rezuitatów. Wogóie mó
wiąc. natężałoby podnieść powszech
na. narodowa zdojność potskiego
dziecka do mocniejszej pracy w
szkole. Gdym patrzył na angielskich
malców w pracowniach, w rysowniach i t. p.. różnica ich sprawności
i tężyzny z naszymi polskimi chłop
cami uderzała w oczy.
Wśród reform, potrzebnych eol
skiemu szkolnictwu, należy podnieść
tworzenie szkół na wsi. Właśnie szko
ła p. Rygiera jest taka szkoła na wsi.
pomieszczona w starożytnej rezydenćyi Małachowskich. Ciało rośnie
zdrowo w warunkach dobrej hygieńy z jednej strony, a z drugiej łatwo
tu Zastosować izolacyę od wpływów
trucicielśkich. czyli hygiene moralna.
— Takich szkół już mamy u nas
cały szereg. Męskie: w Czerwonym
Dworze i w Starej Wsi; żeńskie: w
Skolimowie. Klarysewie, Konstanci
nie. Milanówku. Suchedniowie. Miń
sku Mazowieckim. Przybywać ich bę
dzie z pewnością. Zaprowadziłem u
siebie wykłady w ogrodzie. Gdy
fylko pogoda na to pozwala, ławki
i tablićę wynosi się na powietrze.
Z początku każdy motyl, każdy bak
był przedmiotem roztargnienia ucz
niów. ale trwało to króciutko. Wkrót
ce iekcyc poszły normalnym try
bem. o wiele mniej męcząc uczniów i
nużąc nauczycieli. Społeczeństwo
nie docenia tei reformy. Szkoła na
wsi wydaje $ię mu rzeczą kosztowna,
a niezbyt wyraźnie lepsza od szkoły
w mieście. Jednak w Anglii. Szwajcaryi. Stanach Zjednoczonych i wszę
dzie. gdzie szkolnictwo iest przed
miotem niefylko miłości, ale i studyów rozważnych, ideałem szkoły
jest właśnie — sz&ofa na wsf.
Gdyśmy potrącili o ideały szkol
ne. wskazał nam p. Rygier. jak da
leko jesteśmy od nich:
- Nasz nauczyciel ma tygod
niowo przeciętnie 35 lekcyi. To mu
daie około 3.000 rb. rocznie. Otóż
nauczyciel galicyjski ma tyiko 18 go
dzin. nie mówiąc już o szkoinictwie
bawarskiem. gdzie nauczyciel ma
tylko 8 godzin lekcyi. a więc niemal
tyle tygodniowo, ile polski dziennie...
Nie należy jednak zabraniać so
bie mówienia o ideałach w doli, w
której idzie o samo dopiero istnienie.
Przyszłość należy do tych, co umie
ją istnieć...

Typ normatny pensyi.
U pani M aryi
kie
rowniczki Kursów pedagogiczno - nauko
wych żeńskich.

Pani Marya Sadzewiczowa za
patruje sie na obecny stan średniej
szkoły prywatnej żeńskief ze zdro
wym optymizmem, który nie zakry
wa oczu na braki i nie zniechęca się
wobec skonstatowanych niedostat
ków.
-— Nasze Kursy przyjmują pan
ny. które ukończyły średnia szkołę—
objaśnia nas uprzejmie.—a chca już
to poświęcić się zawodowi nauczycieiskiemu. już to zdobyć sobie głęb
szą kulturę, bardziej ogólną. Mam
więc co roku okazyę konstatować
postępy naszych pensyi. które nam
dostarczają słuchaczek, i muszę po
wiedzieć. żę
te
postępy
sa. że one są
istotne, ł że,
d z i ę k i im.
dosziiśmy sa
mi na Kur
sach naszych
do tegó. iż
mamy obec
nie same słu
chaczki zwy
czajne. Poz
byliśm y się
balastu słu
Marya Sadzewiczowa. chaczek wol
nych. niedo
statecznie przygotowanych do na
szego wykładu, wpływających z
konieczności na obniżenie poziomu
instytucyi.
- Czy te postępy sa dość po
wszechne?
- Tego powiedzieć, niestety,
nie można. Wiele zależy od indywi
dualnych zdolności uczenie, jeszcze
Więcej 'od spósobu traktowania nauki
na danej oensyi. Pod tym ostatnim
Względem istnieje jakby cała skala
powagi i niezawodnie ,sa u nas pensye. zgoła nie poważne. Nie będzie
pan wymagał odemnie. abym ie wy
mieniała. wszak prawda?!.!; Zresz
tą, nie oszczędziłabym krytyki i po
ważnym naszym żeńskim zakładom
naukowym. Cootawda. nacisk na
trzymanie się szablonów był dotych
czas wielki i utrudniał samodzielniejsza pracę naszych kierowniczek.
To też obecnie, gdy nowe prawo jest'
tak biizkiem. należałoby w odpo
wiedni sposób ' skorzystać z wolno
ści. jakie ono daje. i orzedewszystkiem wytworzyć typ normalny szko
ły średniej żeńskiej.
— Czv taki typ pani widzi w
swej wyobraźni?
- Niezawodnie.
Reforma ta
zresztą narzuca się sama. Należy za
mienić oensyę na gimnazyum poprostu. Należy zrównać programy i ich
zakresy ze szkołami męskiemi. przy
najmniej w zasadzie. Należy zaś
przedewszystkiem tego samego uczyć chłopców i dziewczęta
sa
mo. Przez to rozumiem, iż z jedna
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kowa powaga, jednakową metodą
jednakowa głębia, i jednakową suro
wością wymagań. To iest faktem
wielokrotnie sprawdzonym, jż dziew
częta mogą uczyć się tak samo, jak
chłopcy. Czego zbywa dziewczętom
na inieyatywie i samodzielności, lecz
nagradzają to pilnością, systematycz
nością i sumiennością-większą. Otóż
za plagę naszego wykształcenia żeń
skiego uważam kursy okrojone i lek
kie traktowanie ich przez nauczycie
li. Nauczyciele, którzy wykładają i
w męskich i w żeńskich Szkołach,
zwykle maja dwie miary wykładu
i wymagania, dwie metody postępo
wania. Jest to fatalne. Koniecznem
wydaje mi się dążyć- do stworzenia
typu normainego szkoły średniej, o
ośmiu klasach, o kursie pełnym.
Oczywiście, nie wszystkie młode
panny koniecznie mają wstępować
do takich szkół. Inne, obok nich, z
mniejszą ilością klas', z programem
węższym, oddawać będą Znakomite
usługi. Te. o które mi obecnie nrzedewszystkiem chodzi, zaspokoją wy
magania dziewcząt, pragnących soli
dnego i zaokrąglonego wykształcenia
średniego i pragnących pójść dalej
i wyżej na drodze wiedzy. Wtedy
wszystkie instytucye. dające tei wie
dzy wyższa miarę, będą mogły rów
nież ujednostajnić swe programy i
swe metody. Szkolnictwo polskie
ustali się. zorganizuje, nabierze tę
żyzny. Okazya po temu otwiera się
nader pomyślna.
- Ale jaką drogą dojść do tei
organizacyi?
- Oczywiście, egzekutywy tu
niema i wszystko zależy od dobrej
woli kierowniczek. Myślę jednak, że
mamy pewne organy, które powinny
okazać tu swa sprawność, - - to na
sze stowarzyszenia zawodowe. Jest
ich dwa. Każde wydaje swój mie
sięcznik. Każde odbywa posiedze
nia. O ile wiec tylko miara dobrej
woli się znajdzie, o ile poczucie po
trzeby wyjścia z dyletantyzmu ogar
nie istotnie oensyę nasza, to jest
gdzie omawiać szczegóły reformy,
jest grunt do porozumienia się. Ko
bieta polska iest zdolna istota. Na
leży tym zdolnościom zapewnić roz
wój. Jest to droga do podniesienia
intelektualnego poziomu całego spo
łeczeństwa. kobieta wykształcona
bowiem będzie umiała rozwijać zdol
ności przyrodzone dzieci. — czy to
swoich, jako matka, czy obcych, ja
ko nauczycielka. Kwestya iest waż
na. Okazya. jak podkreślam, dobra.

Nauka na seryo.
U p. Mata/i: Porazńis&mj, kierownicz
ki jednei z najstarszych pensyi warszaw
skich, właścicieiki pensyi w Miianówku-

Od pani Porazińskiei usłyszeli
śmy te same narzekania na dom pol
ski. którym p. Wojciech Górski dał
w rozmowie z nami tak energiczny
wyraz.

- -' Dom nic nie pomaga śzkote—
żaii sie p. Porazińska.
Oto np. brak punktualności podnięsiońy został u nas niemai do sy
stemu.
— Termin rozpoczęcia Iekcyi po
wakacyjnych żdaie sie nikogo nie obowiązywać. Rodzice uważają. że to
jest wszystko iedno. czy dziecko
przybędzie do szkoły dwa tygodnie
później, czy nawet w miesiąc po otwarciu iekcyi. Opuszczanie iekcyi
dla powodów zgoła błahych rów
nież praktykowane jest u nas czę
sto. Trafiaj a sie też rodzice, którzy
jakby stali po stronie dziecka prze
ciwko władzom szkoły. W tych wa
runkach zaprowadzenie karności jest
trudnem, a porządku, który jest owo
cem karności, prawie niemożiiwem.
Solidarność domu ze szkoła!
Oto , ideał, któremu p. Poraziń
ska daje w rozmowie z nami wyraz
stanowczy. --- Co jest zapewne dziwncm.
obiaśnia nas. — to. iż rodzice ze sfer
uboższych sa pobłażiiwsi W tym kie
runku,-aniżeil
rodzice bog a t s z y eh
warstw. Rzemieśinik nasz
który
sam
przecież umie praco
wać twardo,
patrzy beztroskiiwem okiem na iekkie traktowa
nie obowiąz
ków
szkoinych przez
swą
córkę,
którą z poświeceniem zwykie wietkiem oddał na pensye. W ydajem usie
zapewne, iż przez to wprowadzi swe
dziecko w świat lepszy i wyższy,
i że w tym święcie miara obowiąz
ku i panowania nad sobą jest znacz
nie mniejsza. Oczywiście, jest to
błąd. — gruby błąd, ł córka rzemieśinika, która jąknaj mniej stara się
czerpać z dońiu. uważając go za niż
szą sfere. jednakże nie zaniedbuje
czerpać właśnie stamtąd tego błęd
nego zapatrywania na życie tych, co
lepiej od losu źostaii obdarzeni. Na
sze pensye. wbrew swej woii. wbrew
tendeneyom kierowniczek i nauczycielek. wychowują — damy. Jest to
właśnie owoc fatalnego zapatrywa
nia sie na wykształcenie średnie ca
łych naszych warstw miejskich.
Stamtąd też idzie pobłażanie dia pa
nien wobec przedmiotów nauki. W y
maga sie rączej ogłady, aniżeii nau
ki. Wymaga sie. aby córka Hczyłn
Sie wielu przedmiotów. a nie wyma
ga sie wcale. aby córka czegoś na
prawdę sie nauczyła. Ody zostawi
my uężenice teoa aibo tytko leniwa
ha drugi rok w tejże kiasie. rodzice
sie obrażają, gniewają na pensye.
wnioskują, że ona ńiewieie jest war
ta i oddaja swa iatorośi do innego
naukowego zakładu. — do kiasy, oczywiście, wyższej.
ŚWIAT.

Rok IX.

— A Ćzy niema sposobu Zawią
zania rodzaju umowy pomiędzy,
przełożonemi. powzięcia pewnej uchwały. tamującej te wędrówki próż
niaczek no naszych pensyach?
— Ja myśię. że to nie da sie zro
bić. Trzeba żyć! — rzekła p. Pora
zińska z meianchojijną rezygnac y ą —A wszystko stało sie tak dro
gie...
Według naszej rozmówczyni,
zaradziłoby w niemałej mierze złe
mu wytworzenie typu szkoły śred
niej —- niższej, trzy aibo czterokla
sowej.
Jest to rozszerzenie idei, która
już Od o. Sadzewiezowei słyszeli
śmy.
- Obecnie rżadko która panna
dochodzi do kiasy siódmej, a tembardziej ósmei. Ale też i mało któ
ra uważa za niożhwe ppprzestać na
trzech albo czterech klasach. Z pią
tej i z szóstej klasy idą więc panny
do różnych szkół specyalnych. jak
kursy handlowe i t. p.. ale. niedosta
tecznie przygotowane, korzystają
tam mało. I w rezultacie mamy u
nas dziwne i pewno jedyne zjawi
sko: mnóstwa panien ze świadectwa
mi i nawet patentami, które bardzo
mało umieją. To jest stan dość po
wszechny. o ile chodzi o średnie wy
kształcenie żeńskie. — i to jest sten
c/toro&Hwy. Dzięki temu, nasza pan
na przeciętna jest tak powierzchow
na i próżna: dzięki temu, ma o sobie
tak Wysokie, a niczem nie usprawie
dliwione przekonanie; dzięki temu,
żywi w sereu żat do wszystkiego i
wszystkich, gdy wegetuje na 30 ru
blach pensyi w. jakiem biurze, nie
mogąc wyjść za mąż. a wyszedłszy
za mąż. dzięki temu także poczyna
nastrajać dom swój na stopę wydat
ków niepomiernych i wpędza męża
w długi od samego początku. Gdy
by utworzył sie u nas typ szkoły
trzy - czteroklasowej, gdzie by uczo
no mało ale gruntownie i poważnie,
kładąc naciska na praktyczne zasto
sowanie wiedzy. niwecząc zarodki
przekonania, że młodej pannie nale
ży sie zawsze wielka życiowa karyerą. -c taki typ szkoły mógłby od
dać duże usługi społeczeństwu. Taka
szkoła musiaiaby być tanią; opłata
nie powinnaby przenosić tam 30 rb.
rocznie. To jednak znaczy, iż taka
szkoła nie może być — prywatna...
P. Porazińska powiedziała gło
śno i odważnie to. co wszyscy u nas
wiedzą, czuja i nad czem wszyscy
boleją: iż średnie wykształcenie pol
skiej panny jest fatalne. Jest ono
powierzchowne, rozwijające próż
ność, napełniające młodzież żeńską
pretensyami nieskończonemi. Sa tu.
naturalnie, wyjątki. Może nawet nie
zbyt rzadkie. Ale naogół— ta spra
wa napełnia smutkiem każde prawe
serce polskie...
Dwoje naszych najwytrawniej
szych pedagogów wskazało na czyn
nik. który nie współdziała, jak na
leży. szkole polskiej, męskiej i żeń
skiej. tej ostatniej zwłaszcza wprost
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przeszkadza nadmiarem złych so
ków. Tym oskarżonym jest Dom
Polsat. Stad płynie osłabienie. Tu
dokonuje sie dezorganiźacya mło
dzieży. Tu bija źródła anemii społe
czeństwa polskiego. Każda szkoła
otrzymuje młodzież już podchowaną,
Ną$za szkoła w znacznej mierze otrzymuje młodzież podchowaną—źle.
Czy nie należy nad tą sprawą
zastanowić sie głębiej i rozpatrzeć ją
i aknaj dokładniej.
Dattitl.

ERAZM PILTZ, dyre-

F NOWODWORSKI,
łeczno-prawn.wTow.
Popter Pracy S p oł.,
pod którego kierun-

szkotnictw ^ prywat
nego w Kró!e8twie.

Probtem szkotny
w Gaticyi.
Znany memoryał, senatu akade
mickiego Wszechnicy' Jagiellońskiej
do Rady szkolnej krajowej odbił się
echem szerokiem zarówno w sferach
nauczycielskich, iak w prasie, nietylkó galicyjskiej, ale na całym ob
szarze ziem polskich. Sprawa jest
ważna i wybiega daleko poza obręb
zagadnień czysto pedagogicznych.
Wiąże się ona tysiącem nici ze wszystkiemi objawami życia Galicyi, sta
nowi problem życia politycznego i
narodowego tej dzielnicy Polski.
O ile też spór nad strona teoretyczno-fachową tej kwestyi zostawić
trzeba specyalistom. o tyle część jej
znaczenia ogólnego powinna być omówiona na szerszem forum.
Trafnie, aczkolwiek jednostron
nie. ujął sprawę tę artykuł d-ra Or
łowskiego w ..Swiecie". Niewątpli
wie. nader szybko postępująca demokratyzacya szkół średnich w Ga
licyi wydała obok rezultatów dodat
nich także ujemne. Chłopscy syno
wie w gimnazyach i szkołach real
nych zyskują wprawdzie spory za
kres wiedzy.; wiedza ta jednak nie
przenika równomiernie całej ich fizyognomii duchowej. Przeważnie
trzyma się ona jakgdyby w
oddzielnej
przegrodzie
mózgu;
zrzadka i w małym stopniu oddzia
ływa na całość psychiczną świeżego
inteligenta. Inaczej zresztą bvć nie
może. Skąd nabyć ma subtelności umysłu człowiek, który w okresie

największej wrażliwości' i najinten
sywniejszego kształtowania,się po
jęć i upodobań intelektualnych po
zbawiony był możności obcowania z
osobami o wyższej kułturze ducho
wej? Przypatrzmy się, iak upływa
ją łata nauki chłopca ze sfery chłop
skiej łub prołętaryackiej. Najpierw
otoczenie rodziców, nierzadko anal
fabetów, potem szkoła ludowa z cias
notą miejsca i przemęczonym nau
czycielem, później wreszcie przez
lat 7 — 8. poza feryami, 5 godzin
dziennie na ławie szkolnej, koledzy
ż podobna przeszłością — stancya
u praczki łub posługaczki. W
tych warunkach rozwinąć na
leżycie umysł ucznia jest zada
niem ponad siły nawet dla zdolnych
i stojących na wysokości swego po
wołania nauczycieli.: tern gorsze,
rzecz prosta, sa rezultaty. ieżeli nauczycićle ci sa ciasnymi formalistami.
pozbawionymi szerszego widnokrę
gu. I trudno sie dziwić, że człowiek,
którego młodość w takich warun
kach się kształtowała, też często późŹniej będzie tylko bezdusznym wy
konawca obowiązków. jakie mu w udżiale przypadną. Ale. choć. Wy
szczególnione tutaj objawy dodatniemi nie sa. jednak jest to zło koniecz
ne i nieuniknione, związane z dokonywującym się. bądź co bądź, szyb
ko ogólnym postępem, bo, mimo
wszystko, wykształcenie sie rozsze
rza, a szkoła, jeśli nie w pierwszem.
to w drugiem łub trzeciem pokoleniu
wytwarza przecież z synów chłop
skich rzeczywistych inteligentów.
Są zato inne ważne przyczyny,
obniżające poziom wykształcenia
szkolnego, o których nie wspomnia
ło sie dotąd. W szkołach średnich
galicyjskich znaczny bardzo odsetek
stanowią uczniowie pochodzenia ży
dowskiego—w niektórych nawet po
nad 50%. Przy ocenie postępów tych
uczniów nauczyciel zawsze walczyć
musi z przeciwnościami często bar
dzo przykrej natury. O ile za synem
włościańskim nikt się w szkole nie
ujmie i wystawienie mu złej noty żad
nych dla nauczyciela niepożądanych
konsekwencyi nie pociąga, o tyle w
stosunku do uczniów żydowskich
sprawa ma się wręcz odmiennie.
Żadna pani „mecenaSowa", czy też
zwykłą kupcowa lub faktorowa nie
zrozumie, żeby jej ..taki bardzo
zdolny". ..taki nadzwyczajnie zdol
ny" syn mógł być gorszym uczniem
od innych, zwłaszcza od jakichś tam
chłopskich' dzieci. Nauczyciel, które
mu los złośliwy dał takiego ucznia,
ieżeli chce postępować sprawiedli
wie, naraża się na przyjemność wy
słuchiwania próśb, żalów, wyrzutów,
lub znosić musi mniej lub więcej dłu
gotrwałe oblężenie. A już wręcz gro
źnie przedstawia się sprawa, gdy ta
kich uczniów ma więcej.-Dać złą no
tę kilku lub kilkunastu uczniom po
chodzenie żydowskiego, to... antyse
mityzm. I nic tu nie pomoże, choćby
klasyfikacya była najsprawiedliwsza
i dopuszczalnie najpobłażliwsza. Na

uczycie) pomawiany będzie o ..nie-,
nawiść, do żydów", o celowe ..znę
canie się". Posypią się skargi, żażałenia, donosy, do Rady szkolnej kra
jowej i wyżej. Rada szkolna, dość
nieugięta wobec swoich, w tych wy
padkach jest, jak mury Jerycha -y- ustępuje, a gdyby ustępować nie
chciała. to postaranoby się uczynić
na nią odpowiedni nacisk przez Wie
deń; słowem, wpływy, z któremi trud
no walczyć nauczycielowi, zmuszo
nemu liczyć się także ż Warunkami
egzystencyi. *W tych warunkach trud
no s ię , dziwić, że nauczyciel, znie
wolony często tolerować złe zacho
wanie się i. nieuctwo uczniów wyzna
nia mojżesżowego. musi też.—chcąc
być sprawiedliwym
odpowiednio
wyrozumiale traktować braki swyoh
chrześciąńskich pupilów, gdyż sto
sowanie podwójnej m iary' przynio
słoby gorsze jeszcze rezuitaty. Mi
mo to. tu i owdzie trafi sie wyjątko
wo ..postępowiec", który surowość
swą demonstruje właśnie wyłącznie
ną uczniach narodowości połskiej.
Ale. prócz tych momentów, któ
rych znaczenia oczywiście ignoro
wać nie można, kwestya ta wiąże
się ze sprawami znacznie poważniejszemi i dalej sięgającemi. Żydzi używają wszelkich swych rozgałęzio
nych wpływów i sposobów, by mło
dzież ich. bez względu na istotne
przygotowanie i uzdolnienie, koń
czyła gimnazya, a procent tej mło
dzieży w wielu szkołach Wschodniej
Galicyi przewyższa procent młodzie
ży polskiej, w niektórych jest więk
szy, niż polaków i ruSinów razem.
Dodajmy do tego, że 'gimnazya ukraińskie wyouszćżaja młodzież sła
bo przygotowana o nizkim poziomie
rozwoju i wiedzy; czynią to w pier
wszym rzędzie ze względów konku
rencyjnych. aby przez ułatwienia zy
skać na frekwencyi uczniów; być
może, nie obcą jest tu także tendencya polityczna. Cóż stanie się z temi rzeszami przeforsowanych ma
turzystów?
Część na tern skończy swoją edukacyę — ci przynajmniej nie bę
dą nadal balastem dla nauki. Pójdą
do urzędów, zajmując podrzędniejsze
stanowiska; pewien procent ich od
płynie także do biur prywatnych,
handlowych łub
przemysłówych.
Wszędzie tam nie potrzeba wiedzy,
nawet w zakresie szkoły średniej,
tern mniej konieczny jest nauko
wy Sposób myślenia. Wszystko do
konuje się tam albo według szablo
nów, albp, jeżeli potrzeba jakiejś
znajomości specyalnej. to najczę
ściej z dziedzin, które z nauką w
szkołach średnich nic nie mają
wspólnego. Ci więc uczyli się tylko
dla świadectwa — dla papieru, bo
bez tćgo papieru trudno by im było
o przyjęcie, choćby daleko więcej
umieli, niż potrzeba. Inni póida na uniwersytet
przeważnie na prawo.
Fakultet prawny jest bardzo uorzywileiowany w Austryi. a prawnik, uważany jest za człowieka wszech
8

stronnego. najbardziej ukwalifikowanego do zajmowania wszelkich po
sad rządowych oraz stanowisk w instyfucyach prywatnych, znajdują
cych się w stałym kontakcie z wła
dzami. Wyłączone z tej reguły są
tylko bardzo soecyąlne kategoryezajęć. Dlatego też W Galicyi. iak w
całej Austryi. nrżeważna część wyż
szych urzędników pocztowych, ko
lejowych, skarbowych, to prawnicy;
również oni są przeważnie dyrek
torami większych banków a nawet
zakładów przemysłowych. Zaś do
ukończenia wydziału' prawnego też
zbyt wielkich zdolności i przygoto
wania nie potrzeba. Najważniejszą
rolę gra tu pamięć — no i przez czte
ry lata w końcu każdego roku trze
ba kuć pilnie przez 2 do 3 miesięcy.
W każdym razie, prawo ukończyć
też może człowiek z bardzo mierną
inteligencyą, z istotną nauką bardzo
mało obeznany.
W rezultacie stwarza się taka
sytuacya: Im któraś z narodowości
w Galicyi ma większy procent mą-,
turzystów i między innymi takich
nic współnego z rodzina orłów nie
mających, tem większe ma widoki
zyskania przewagi w urzędach poli
tycznych i wszelkich innych, a tak
że w zawodach wolnych i instytucyach handlowych, zaś to wszystko
łączy się ściśle z rozwojem sił poli
tycznych narodu i przyszłego zakre
su jego wpływów. Dia narodu na
szego też nie może być oboiętnem.
czy będzie on liczniej czy słabiej ża.stąpiony w urzędach państwowych,
autonomicznych, powiatowych, miej
skich. w adwokaturze i instytucyąćh
finansowych. Z tych wszystkich po
wodów zaradzić obniżaniu się po
ziomu nauki szkolnej jest rzeczą
bardzo trudna i załatwić tego bez'
gruntownego rozpatrzenia stośunków nie można. Wogółe nawet
wątpić należy, czy w obecnych wa
runkach dałoby się tę sprawę bez
szkody dla polskiego stanu posiada
nia pomyślnie załatwić. Niezawod
nie, źle jest, jeżeli szkoły wypusz
czają, młodzieńców niedouczonych,
ale, z drugiej strony, surowsze wy
magania siłą rzeczy dałybysię za
stosować tylko względem abiturien
tów narodowości połskiej, _co w re
zultacie dałoby soadek procentowy
maturzystów-polaków w porówna^
niu z rusmami i żydami.
Tak więc wskutek fatalnego po
łożenia naszego, przy roztrząsaniu
tych ważnych zagadnień, oraz przy
ewentualnem wypośrodkowywaniu
właściwego systemu nauczania w
szkołach średnich trzeba się; liczyć,
niestety, nietylko z wymaganiami
czystei
pedagogii, ale takżd z
względami ubócznemi. które w' da
nym wypadku przedstawią się dla
nas jako końieezność życia narodo
wego.
z*<h-.
S. W. J&w,

w Przedwojewski

Madonra (piakieta)

Makowski. Piakieta A,. Świętochowskieg o.

Edward Wittig. Piakieta kompozycyjna.

Numizmatyka i medalografia.
Pierwszy zjazd numizmatyków potskich w Krakowie.
Pieniądz dzisiejszy, zbanalizowuny. wytarty, zbrudzony. jest mniejwięcei podobny temu, czerń stało się
nasze życie. Ale były inne okresy,
tętniące pełnią bytu, warem mocy, i
wtedy to piękniał i pieniądz, w miarę,
o ile dumniejszym czuł się duch, o ile
bardziej lekkie, sprawne, twórcze
były ręce człowieka. Tak było w
Grecyi za rozkwitu artystycznej kul
tury. gdy na monetach jaśniały bos
kie owale Apollina. Kory. Meduzy,
a w Romie popiersia Cezarów. Szla
ki historyi. falowania kultury żłobią
śie na monetach swego czasu — i to
tłómaczy zajęcie. z jakiem zajmuje
się niemi sztuka i nauka, stwarzając
dla ich badania dział osobny: numi
zmatykę.
Należy zapisać na naszą chlubę,
że mimo nad wyraz ciężkich warun
ków. jakie dotąd panowały dla pol
skiej nauki, znaleźli się ludzie, któ
rzy nie dali zaginąć tradycyi tej

przez większość za zbytek uważanej
gałęzi wiedzy, i w chwili, kiedy po
świetnym okresie prać Lelewela i
innych zdawał sie następować
zmierzch numizmatyki polskiej, zdo
łali skupić siły i stworzyć zawiązek
Towarzystwa, które dziś obchodzi
dwudziestopięciolecie swego istnie
nia. Towarzystwo numizmatyczne
zawiązane zostało w Krakowie w r.
1888: pierwszym, długoletnim odtąd
jego prezesem obrany został Piotr
Umiński, sekretarzem Leonard Lep
szy. Pierwsze dażenia wydziału skie
rowały sie ku stworzeniu organu,
który by objął całą archeologię pol
ską. Stało się nim czasopismo ..Wia
domości numizmatyczno - archeolo
giczne". założone w tymże roku, pod
redakcya Wład. Bartynowskiego. Za
wiązek zbiorów Tow. stanowiły dary
członków. Miedzy tymi znaleźli się
Wkrótce zaszczytnie znani: Henryk
Bukowski ze Sztokholmu i uczony
9

Dunikowsk!. Piakieta posła Daszyńskiego.

finlandczyk. dr. Herman Fritjof Antell. Przez szereg lat oracy około
wewnętrznego rozwoju, zewnętrzna
działalność Tow. przejawiała się głó
wnie na łamach swego organu, gro
madząc Cegiełki do gmachu wiedzy.
Około 1901 roku następują chwile
krytyczne, zdaje się. że cały byt To
warzystwa zagrożony, wskutek bra
ków materyalnych i strat moralnych,
przez śmierć wielu zasłużonych
członków, miedzy nimi prof. Fr. Piekośińskiego i prezesa Andrzeiahr. Po
tockiego. Po tych ciężkich chwilach,
w roku 1908. Towarzystwo, zrefor
mowane Od podstaw, wsparte na
zmienionym statucie, wstępuje w no
wą fazę rozwoju. Na czele, jako oręzes. staje Henryk Mańkowski z Winnogóry. wiceprezesem obrany prof.*
dr. Piotr Bieńkowski, redaktorem
..Wiadomości" dr. Maryan Gumow
ski. Ten skład zarządu trwa po dziś
dzień, ku dobru i pomyślnemu roz
wojowi Towarzystwa. Rozpoczął się
okres intensywnej' oracy. zreduko
wano zadania do ściślejszego zakre
su. dla tern owocniejszego ich speł
niania. Pismo z kwartalnika zamie
niono na miesięcznik. Tow. występu
je na szerszej arenie, mianowicie, na
międzynarodowym kongresie numi
zmatyków w Brukseli w r. 1910 z re
feratem d-ra Z. Zakrzewskiego i zor
ganizowaniem wystawy medalier
stwa polskiego, z której medal srebr
ny przypadł w udziale art. Wincente
mu Trojanowskiemu. Ta ożywiona
działalność zjednała Towarzystwu
znaczny napływ członków i fundu
szów. powodując jego odtąd Szybki:
i silny rozrost.
Wzięto sobie do serca szczegól
niej sprawę popierania rodzimego
medalierstwa. Ma to za sobą głęboką
racyę. Z dwóch pokrewnych umiejęt
ności, numizmatyki i medalografii,
pierwsza stanęła na stanowisku wy
łącznie naukowem. druga jest nadto
sztuką żywa, odradzającą się. mają
ca dążyć na wyżyny. Zapoczątko
waniem akcyi był konkurs ha me
dal ku czci hr. Andrzeja Potockie-

Madeyaki. Plakieta Fryderyka Chopina.

go; z którego laureatem wyszedł
młody . artysta. W. Bieliński. Na
stępne konkursy na medale Skar
gi. Krasińskiego i dalsze. tudzież na
tablicę H. Kołłataia. umieszczoną na
murach uniwersytetu, brałi artyści: *
Jan Raszka. L Gumowski. W. Ja
strzębowski i inni. Zdołano utworzyć
osobny fundusz medalowy. który
pozwołi nie ustawać w podjętych uSiłowaniach. Wobec zbłiżającego się
25-letnięgo jubiieuszu w r. 1913. za
biegi Towarzystwa skierowały się
głównie ku uświetnieniu tej daty
dziełami trwałej wartości naukowej
i artystycznej. Uskuteczniono ten za
miar wydaniem ..Podręcznika numi
zmatyki polskiej", napisanego Drzez
d-ra M. Gumowskiego, oraz wybi
ciem medału Czackiego na przypada
jącą rocznicę śmierci, którego wyko
nanie, powierzono głośnemu za gra
nicą artyście naszemu. Janowi Wy
sockiemu. Dojście do skutku wszyst
kich tych przedsięwzięć zawdzię
czać trzeba, obok energij zarządu,
także ofiarności członków oraz zdólnościom i wytrwaniu pracowników
naukowych. Między najwybitniejszy
mi na tej niwie stają u nas dzisiaj,
oprócz czcigodnego nestora numi
zmatyki potskiei. Władysława Bartynowskiego. dr. Zygmunt Zakrzew
ski. specyałista w numizmatyce
Piastowskiej. Seweryn Tymieniecki,
dr. M. Gumowski, kustosz muzeum
Czapskich i pierwszy docent numi
zmatyki w Uniw. Jagiellońskim; z
młodszych sił dr. Michał Grażyński
i Antoni Hniłko. Pierwszy zjazd nu
mizmatyków połskich. odbyty świe
żo w Krakowie, zgromadził łiczny za
stęp gości ze,wszystkich stron Poiski. Wygłoszone odczyty i refera
ty naukowe, wymiana myśłi i orzegłąd sił pokazały dowodnie, że Tow.
znajduje się obecnie w pełni rozkwi
tu; 11 tomów ..Wiadomości numiz.arch."
stanowi zrąb dotychczas
wzniesiony, a wystawa medajierska
pOtska. urządzona w Muzeum Czap
skich. zakreśla idealne linie przy
szłej budowy. .
Numizmatyka królewski mą iś
cie rodowód. Parantela jej świetna,
jak heraldyka, sfragistyka, archeo
logia. a drzewo jej genealogiczne

Bieiiński. Medai^księdza^Piotra Skargi.

J. Raszka. Medai ku czci Fr. Piekosińskiego.

wikła swe gałęzie z wielu innemi
drzewami ludzkiej wiedzy. Tuż obok
wyrasta medal oigrafia. a na jej kona
rach zwisa owoc bogaty i różnorod
ny. jak w ogrodzie Aladyna. z dro
gich kamieni i metali, w kształt prze
dziwny rzezanych. W długiej ewolucyi przęlewnych form sztuki me
dalierstwo wyprowadza się z zara
nia kultury. Od assyryjskich glinia
nych pieczęci, od gemm, wycina
nych ria* kamykach nadbrzeżnych,
których ogromnemi sznurami zdo
biła bursztynowe włosy Elektra
królewna; od złotych blaszek .wyci
skanych w ornamenty i motyle, któremi zasypane były groby miceńskie. od archaicznych metod doryckich aż do wypukło rzeźbionej kamei
aleksandryjskiej, do wykwintnych
reliefów Pompei, poprzez gotyckie

Laszczka.

pieczęcie z tronami i katedram i^
..legendą" w otoku, po przez ostre,
czysto plastyczne medale cżternastowiecza. o energicznych profilach, o
tłach perspektywicznych, dochodzą
ce stopniowo do miękkości kontu
rów Cinąuacenta. do barokowego
przepychu linii i wprost malarskie
go traktowania, aż po ostatnie pla
kiety słynnych francuskich artystów,
jest to powrotny ruch tej samej fąli.
po wszystkie Czasy wyrzucającej na
brzeg chwasty — i perły.
Pierwsza wystawa medalierstwa
polskiego, otwarta w Krakowie, ma
szczególne znaczenie dla obudzenia
się świadomości artystycznej, jako
przypomnienie, że jest do zdobycia,
a raczej odzyskania nowa dziedzina
sztuki, w którą wstąpiło już wielu.
Szereg otwiera słynny dziś za grani
cą polak. Jan Wysocki, przedstawi
ciel grupy .wyśzłej ze soęcyalnej
szkoły monachijskiej, będącej współ
cześnie. obok Paryża i Wiednia, trze
cim centrem odrębnego kierunku
sztuki medalierskiej. Prąd ów. to
wyzwolenie z dotychczasowych,
świetnych zresztą wpływów francus
kich. główniena rzecz uproszczonej
i bezpośredniej techniki odlewania z
formy, jak u mistrzów renesansu. Na
przeciwnym niejako krańcu staje paryżanin w sztuce. Edward Wittig.
znakomity rzeźbiarz, z jedyną pla
kietą. bitą w jasnej miedzi. ..kruszcu
Wenery". i jej też dech gorący przepaja treść sceny, wziętej z jakiejś
przedheleńskiej legendy, z apokryfów
lub tylko z wiecznej głębi ludzkiego

Henryk Mańkowski, prezes
Tow. numizmat, połskich.
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Medąl Stan. Tarnowskiego.

Dr Maryan Gumowski, red.

ducha zaczerpniętej. Kompozycya
malarska została tu wydobyta środ
kami. które w medalierstwie francuskiem wskrzesiii nowożytni mistrze, tęcz wysoka wartość artystycz
na stworzył samodzietny taient ar
tysty. Z ..uznanych" - - Madeyski
hije swe własne, zwykie nieco chłod
ne dzieła. ..Chopinem" o wieikiei Kłę
bi odczucia. H. Kunzek. obok deko
racyjne) piakiety. ma medaie, któ
rych siłą jest skupienie i wyrazista
prostota, a napisy u tego artysty
wrażają się w pamięć skończoną
pięknością iinii i stosunków. J. Rasz
ka w medaiierstwie znajduję dia sie
bie najwłaścjwsza może drogę.
Świadczą o tern iiczne medaie rocz
nic.* jak styiówy Reyowski. Huf ry
cerzy. zakutych w przyłbice, torują
cych drogi historyi. łub uroczysko ze
słupcem Światowitowym. dobrze sie
tłómacza w medaiach na cześć pra
cowników nauki ooiskiej.
Ówdzie
siinie ścinańemi płaszczyznami wy
dobyta na piakiecie głowa zdradza
Dunikowskiego, z jego odrębną, brutainą mocą, w tej dziedzinie mniej
znajdującą zastosowania. Piakieta ż
Madonną J. Nowaka zajmuje swą
szczerze artystyczną styiizacyą. Cz.
Makowski rozwija daiej gaierye cha
rakterystycznych portretów. Lewan

dowski utrzymuje sie na raz zdoby
tym poziomie. Marcinkowski z Poz
nania dąje doskonałą piakiete ks.
Wawrzyniaka. Laureat ostatniego
konkursu. W. Jastrzębowski, wnosi
młodzieńęze uczucie w subteiną swą
prace. Uwagę zwraca W. Przedwojewski iicznemi piakietami portretowemi j Madonną o szczerym wyra
zie i ruchu. Wyróżniają sie: Bełtowski i Popławski, ze starszej gwardyi
przypomniano Węiońskięgo. Godeb
śkiego. Szymanowskiego. Twór
czość współczesną uzupełnia dział
retrospektywny, zawierający dawne
medaie poiskie. przeważnie artystów
bezimiennych, i obce, iecz związane
z nami treścią. Twórczość zagranicz
ną przedstawia po parę utworów
Tautenhayna Marshaia. Ąube, wresz
cie iiczne reprodukcye z dzieł wy
bitnych artystów francuskich i beigijskich. jak: Roty. Borrei. Devreese
i inni.
Z. całości wystawy powziąć mo
żna przekonanie, że w oczach na
szych odradza sie z onia znowu jed
na więcej z odrośii sztuki, która we
wszystkich swych przejawach i roz
gałęzieniach pozostaje wieczną i je
dyną Sztuką.

Ks. biskup tubetski niebezpiecznie
chory.

cezy) iubeiski^' błogosławieństwa i życząc
rychłego powrotu do zdrowia

Burziiwe zajścia w izbie włoskiej

Wyjazd prezydenta, p. Poincarś
* do Petersburga

Poincarś do Petersburga, pariament wyzna
czył 400tysfr. pomimo opozycyi socyaiistów.

Wieikie wyścigi samochodów
we Francyi.

częściej wywołują w izbie burziiwe zajścia. Na jednem z ostatntch posiedzeń członkowie
iewicy zrzuci!) i zniszczył) urny, w które zbierano głosy przy wyborach do komiayi.

H

t,autenachiagerna „M ercedesie", zdobywca
Grand
poraź już drugi zdobywają niemcy główną nagrodą we Francyi, tym ^azem

NA SZEROKtM ŚWtECtE.

Po morderstwie w Sarajewie.

U!ice Sarajewa ze zdemołowanemi skiepami serDskiemi.

Demonstrujący przeciw Serbom niosą na czeie pochodu portret cesarza.

Kró) saski na witegiaturze.

Szwajcarska rocznica historyczna.

W Genewie obchodzono uroczyście stuiecie przyłączenia się Rzeczypospoiitej genewskiej
do skonfederowanych stanów szwajcarskich.

Konkordat miądzy Watykanem
a Serbią.

dei Vai i upełnomocniony minister Serbii,
Miienko R Usnicz, podpisaii w tych dniach
konkordat, zawarty miądzy króiestwem serbskiem i stoiicą apostoiską.

Powitanie w Oibernham w Harzu.

Nowa pożyczka francuska.

Nigdzie może na świecie niema tylu oszczędnych ludzi, lak we Francyi. W ostatnie! 850milionowe) pożyczce rządowe) — którą subskrybowano 40-krotnie —starali się o zakupno
papieru nawet ludzie z najniższych warstw społecznych.
;
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Zjazd nauczycieii poiskich z Gaticyi.

Fo/. Af. 7ołV/ W

W Przemyśiu odbył się zjazd 450 deiegatów nauczycie,siw a iudowego poiskiego z Gaiicyi.

Z Przemyśta do Warszawy wodą.

Ucieczka karykaturzysty.

Głośny karykaturzysta aizaćki, Hansi,
Jakub Waitz, skazany przez sądy pruskie na
rok więzienia za podburzanie iudności do
gwałtów i obrazę żandarmów i nauczycie,!
w Aizacyi, a pozostający na woiności za
kaucyą, umknął do Francyi. Z Bo,fortu prze
słały zbieg władzom w Kotmarze iakoniczną

Echa połemiki o masoneryę.

Grono młodzieży szkoinej w Przemyśiu wyruszyło do Warszawy Sanem 1 Wisłą na umyśinie
w tym ceiu zbudowanej łodzi pod przewodnictwem orof. Boi. Błażka, znanego badacza w
dziedzinie psychoiogii dośw iadczainej Pubiiczność przemyska żegnała tłumnie młodych
źegiarzy, którzy tak pięknie wyzyskują ferye wakacyjne.

Odpowiedzi redakcyi.
żęt",

Mary. 1) Znaczy: „'zawiązując wc2) Najlepiej' zażądać z którejkoi-

wiek księgarni katatogu Tauchnitza wy
dawnictw najnowszych angieiskich.
S/ata pranaTnarator^a z Łodzi. W ar
szawa. Widok i6.
!3

soneryi w P oisce, w orzeszłości i teraźniej
szości, warto zwrócić uwagą, iż w Krakowie
zachow ał się dotąd (przy Ul Kopernika) pa
łacyk, w którym przed stu łaty m ieściła się
ioża woinomuiarska.

Posłowie potscy do Dumyj Rady Państwa, którzy braii udział w komisyach partamentarnych,
rozpatrujących projekt ustawy szkół prywatnych.

Jan Harusewicz.

Z teatrów warszawskich.
TEATR POLSK!. „Gawernanf^f' L,Anges Gordmns"), 4-ąktowa przeróbka sce
niczna z głośnej powieści francuskiej
Marcetego Prevost'a, nosi na sobie
wszystkie cechy typowej adaptacyj dzie
ła powieściowego do potrzeb teatru. Eks
perymenty podobne, należące stanowczo
juz do sztukistosowanej, bywają, prawie
bez wyjątku, sięgając aż do dumasówskiej „Damy kamehowej", pod wzgtędem jiterackim i artystycznym gorsze i
płytsze od pierwowzorów. „Guwernantki"
od reguły nie odstępują. W przeróbce za
tracony został przedewszystkiem ów
wdzięk naracyjny znakomitego styjisty
i wytwornisia pisarskiego, jakim jest
Marceii Prevost. Nawet tendencya po
wieści: nie pozwói, franćuzie, aby cu
dzoziemka, czasem nienawistna i wror
ga, kształciła serca i umysły twych có
rek, r— została pokawałkowana ad asam
mimae i rozmieniona na drobne; więc nie
wyszła na jaw, jako myśi zbiorowa au
tora, który powieść trochę pod tchnie
niem nacyonalizmu francuskiego napisał.
Z czterech postaci- wychowawczyA naj
więcej reiiefu charakterystycznego posia
da miss angieiska, chłodna intrygantka,
pragnąca ze swego zawodu podwójną
wyciągnąć korzyść, najpierw materyainą a zarazem ku zadowoieniu swego
zboczenia seksuainego. Ten reiief zyska
ła figura, przeważnie dzięki wybornemu
ujęciu i grze p. Duiębianki. Także p. Eisnerówna w roti niemki ma dużo charak
teru. Aie w całą tę rzecz wplątana ka
bała niemiecka, z kochankiem, będącym
szpiegiem austryackim,' z wykradzeniem
pianów mobiiizacyi: z biurka romanso
wego i jekkomyśinego ministra i t. d.
zeszła w sztuce do rzędu epizodu, któ
rego motywów prawie niewidać. Tra
giczna śfnierć zbałamuconej przez Szpie
ga panienki, została zmodyfikowana do
rzędu fa% dńw s, zakończonego wyrato
waniem desperatki z wody. Bardzo ład
nie gra panna Duninówna młodą beigijkę.
Tyiko pojęcie roti nie odpowiada wołi
autora; jest to panienką, sprowadzona,
że tak powiem: wprost od krowy, z' beigijskiej farmy wiejskiej, gruho-płaska,
rumianą, pucołowata — a jednak już z
zadatkiem perwersyi i zła. W grze wy
szła w pełni modern-styiu. Z rój mężkich ha pierwszy pian wybiti się: motyłkowaty minister (p. Grabowski) i jęgo
syn (p. Lenczewski). Zresztą gra i wy
stawa, jak zawsze w Teatrze Poiskim,
są dobre i staranne. Wykonawcy nie
winni, że sztuce brak nici przewodniej,
a więc brak interesu i jednolitości.
Są tó wycięte z całości kawałki, z
których chciano koniecznie zlepić i zeszyć
nową całość. Aie to się nie udało.
B.

Stanisław Rotwand.

Hipoiit Wąsowicz.

Zygm hr. Wielopoiski.

Występy artystów potskich w Pradze Czeskiej.

Świetni artyści warszawskiego Teatru Rozmaitości pp. St. Lubicz-Sarnowska i J. Osterwa,
rozpoczęii gościnne występy w teatrze na Vinohradą,ch w Pradze. Na pierwszy występ obraii sobie „Dyabła i karczmarkę" St. Krzywoszewskiegoj która to komedya staie utrzy
muje się na repertuarze tego teatru.

Wycieczka członków W.T.C. na rowerach do Paryża.

Uczestnicy wycieczki pp. 1. kapitan Zdzisław Budziszewski, 2. Feiiks Woitkiewicz, 3. Hent-Herby t Jptogfaf ..Swtata" Maryan Fuks, w otoczentu odorowadzających koiagów
kiubowych W.T C. z kapttanami Wadowskim (5) i Wyczałkowskim (6) na czeie. Wszyscy
uczestnłcy wyjecnai) na rowerach warszawskiej fabryki p. Wacława Wyczałkowskiego p',.Herkuies".

N a w id ow n i — z ty g o d n ,a .

!ni. warszawski OSKAR
SOSNOWSKL zamianowa
ny został profesorem poiitechniki we Lwowie.
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Ks. JÓZEF LONDZ)N,orzyw ódca śiąskiego stronnictw akatoi. naród., obcho
dził 25-iecie kapłaństwa.

N a jw a ż n ie js z e w yp a d k i
m in io n e g o ty g o d n ia .
SPRAWY POL,TYCZNE.

Sytaacya ks. W ieda jest nie do utrzymania. Kandydatura na tron Aibanii
Esśada baszy poczyna być traktowana
poważnie.
Żadnego wynika nie osiągnięto jesz
cze w sprawie utworzenia naczelnej or
ganizacji wyborczej w Oąiicyi. Odro
czono tę sprawę do końca sierpnia.
Położenie w Disterze jest krytyczne.
Zarówno iriandczycy, jak uisterczycy,
otrzymują masami broń, mimo czujności
poiicyi. Do starcia może przyjść lada
chwila.
;;Rzgd Tymczasowy" ogłosi! się w
Ulsterze. Wyraził nieufność rządowi.
Wezwał ludność prowincyi do posłuszeń
stwa sobie.
Pożyczka &H?gars%a, 50Ó mil. fran
ków, odrzucona we Francyi, zawartą bę
dzie w Niemczech. Dano już Bułgaryi za
liczki 120 mil. Gniew we Francyi.
Natomiast pożyczka turecka została
udzielona przez Francyę. Wzamian za
nowe koncesye kolejowe. Gniew w Niem
czech.
IV Bośnt nie zajdą żadne polityczne
ani administracyjne zmiany. Będzie tyl
ko pilniej strzeżona granica serbska.
Btitńskf wyjechał na urlop. Zaprze
czono, jakoby, spotkała go niełaska ce
sarska.
Osiemnasta spiskowców brało udział
? ^r.odni sarajewskiej. Dziewięciu posreanio. inni bezpośrednio.
Polfcya
wtedeń^ka chwali się, że wszyscy są
schwytani.
iMiny postanowił założyć rząd serb
ski na Dunaju. Rząd austryacki będzie
się domagał prawa śledztwa na terytoryum śerbskiem.
Łlmari nagie i/ariwig, rosyjski poseł
W Serbii. Wpływ jego na serbów był
nieograniczony. Przeciwnik Austryi, pań^
slawista w wielkim styiu.
Afahrycy Barres został prezesem Li
gi Patryotycznej, założonej przez Deroulćda.
Z NAD NEWY.

Akimow jest poważnie chory. Wy
jeżdża do Finlandyi, ponieważ stan zdro
wia nie pozwala mu udać się za granicę.
Skorzystać ze sposobności chcą nie
którzy posłowie Dumy i wprowadzić sze
reg liberalnych zmian do prawa samorzą
dowego, wiedząc, że teraz Rada Państwa
„musi ten projekt przyjąć".
Formalność przyjęcia projektu o
szkole prywatnej przez Radę Państwa
ŚWIAT.

Rok IX.

F, JASiEŃSKi nie doszedł
z W arszawą do porozumie
nia co do oddania zbiorów.
Jak przedtem w Krakowie.

ANT. URBAŃSKł, obywatei
ziemski, autor wieiu prac
zawodowych, z o stał obra
ny prezesem Podoisk. T.R.

odbyła się bez rozpraw. Prawo idzie t e 
raz do sankcyi Monarszej.
23 miliony' kosztować będzie wysta
wa w Moskwie. 1917 roku. 8 milionów ma
się zwrócić skarbowi z biietów, miejsc
i ogłoszeń.
Za pochwale z trybuny Dumy repu
blikańskiej formy rządu posła Czeheidze
pociągnięto ostatecznie do odpowiedzial
ności. Ważny ten prejudykat ustanawia
karną odpowiedzialność za mowy po
słów.
Dyrektorem trasta „Frodameta" na
miejsce chorego inż. Jasiukowicza został
p. Wł. Żukowski.
KONKURSY.

Księgarnia powszechna we Włocław
ku ogłasza dwa konkursy: 1) na powieść
z życia księdza w kraju naszym, z na
grodą 750 rb. i 2) na rozprawę o wy
chowaniu z nagrodą 250 rb.
Lwowski chór techników ogłasza
konkurs na pieśń a capella dowolnej dłu
gości, z tekstem polskim. Nagrody: 200
i 100 koron.

PRENK-B,B-DÓDA obraził
sią n ak s.W ie d a zaniewypłacenie odszkodowania
za poniesioną kiąskę.

Opracowano projekt odpowiedzialno
ści karnej lekarzy za fałszywe świadec
twa o chorobie i szczepieniu ospy.
RÓŻNE.

Wojowniczy Mskap żmadzki, ks. Ka
rewicz, jedzie do Rzymu, aby przedsta
wić się Ojcu św.. Oby tam w jego serce
wstąpiło nieco miłości chrześciańskiej,
której dostojnik ten zdaje się być zu
pełnie pozbawiony.
Z uciska niemieckiego szydzi „Schiesiche Zeiiung", wskazując na 1375 pol
skich stowarzyszeń na zachodzie Niemiec.
Nawołuje zarażem rząd do baczenia na
nie.
Polscy właściciele letnisk W Bialskiem wymówili niemcom mieszkania.
Zarząd pałacu ks. Sułkowskich w Białej
wymówił niemcom sklepy.
Poseł hialski, Dobija, i poseł żywiec
ki, Zamorski, wzywają polaków, aby spę
dzali lato w Bialskiem.
Laboratoryum D ra SERKOWSKtEGO

NASZE SPRAWY.

Ostatnie pozwolenie zapewne wyda
ne zostało przez kuratora warszawskiego
p. Płodowskiemu na otwarcie szkoły pol
skiej w Częstochowie. Nadai wystarczy
proste zameldowanie.
NAUKA , SZTUKA.

ROCZNE i PÓŁROCZNE

Kursy Hand!ou,e
G. CHWATCZYŃSMEGO
OFICERA AKADEMJt FRANCUSKIEJ.

Ma żjazd neurologów w Bernie polacy nie pojadą, ponieważ skreślono oso
bną rubrykę „goście polscy".
Czterdziesty rok istnienia zaczął
warszawski „Przegląd Techniczny", za
łożony przez inż. Kossutha, obecnie pro
wadzony przez inż. Manduka.
Wielka łódź dębową z XH w. znale
ziono w Narwi. Nabył ją p. Erazm Ma
jewski dla Muzeum Miejskiego.
Na 75 sierpnia proponują nasi mło
dzi muzyęy szereg koncertów chopinow
skich w letniskach. Dochód pójdzie na
pomnik Chopina.
243 polskich nczonych wręczyło uro
czyście adresdziękczynny p. Bolesławo
wi Orzechowiczowi, który niedawno dał
pół miliona koron na poparcie nauki pol
skiej. Przemawiał prof. Balzer.

Warszawa, Marszałkowska J^o 109.

Bankructwo
adwokata
twowskiego.
Dr. Kasparek
wyjechał do Ameryki, zosta
wiając około pół
m iiio n a koron
długów.

^KALODOMT

M 29 z dnia 18 iipcd 1911 roku

"Mw)ny KREMi ELIKSIR. . ZĘBÓW
Utrzymuje ząby biało,czysto i zdrowa
iądać wsiądzie,
15

DODATEK ILUSTROWANY.

!

Front magazynu firmy A. Żeiisławski.

R. Żeiisławski i Syn.
Nowo-Miodowa 1, te). 108-40.
Nie ma chyba w całej Poisęe ani
jednego dworu ]ub dworku, ani jed
nego miasta, w którem by nie była
znana zasłużona dobrze i stara, gdyż
39 iat egzystującą firma jubilerska
p. A. Żeiisławskiego. obecnie A. Że
iisławski i Syn.
Każdy, kto tylko miał zamiar
zaopatrzyć się w kiejnot jaki, a

Wnętrze magazynu firmy A. Żeiisławski.

chciał otrzymać rzecz ładna, artys
tyczną, a zarazem stosunkowo nie
drogą. tam dążył i dąży, pewien, że
otrzyma to. co pragnie.
Magazyn pp. Żeiisławskich aż
sie mieni od oibrzymiego wyboru
różnobarwnych kamieni, aż sie skrzy
od tysięcy ogni, rzucanych przez
brylanty różnej wieikości. a wybór
ich jest niemały. Artyzm rysunku
wyrobów op. Żeiisławskich zachwy
ca oko i zadawainia nawet najwy
bredniejszy gust. To nie szabion.

to nie naśiadownictwo jednostajnych wzorów zagranicznych, to
twórczość własna, pełna artyzmu i
smaku.
Znana dobrze firma uiegła obec
nie pewnei zmianie, została jakby
odmłodzona, a to przez przystąpie
nie do współki syna, który, wierny
tradycyom oica. śmiało bedzie dążyć
naprzód ku rozwojowi, utrzymując
firmę na dotychczasowem. pierwszorzędnem stanowisku.
%r.

Oibrzymi Jesiotr wagi 397 funtów, złowiony w Wiśie.

Otbrzym z pod ))[-go mostu.
W tych dniach złowiono niedateko
iii mostu .oibrzymiego jesiotra. Już od
pewnego czasu zauważono, że w okolicach trzeciego mostu nurtuje w faiach
Wisły jakaś niezwykłych rozmiarów ry
ba. Niebawem przekonano sie, że jest to
oibrzymi jesiotr. Świadomi rzeczy przy

puszczają, że w Toruniu, podczas wyso
kiego stanu wody, przepłynął jesiotr po
nad sieciami ochronnemi, mającemi nie
przepuszczać ryb przez granicę pruską,
i dopłynął aż do Warszawy. Nareszcie
udało się go złowić i żywym jeszcze do
starczyć do hotelu Europejskiego. Ol
brzym waży 397 funtów, miał około P/2
sążnia długości, ą znawcy oceniają wiek
jego na 15 iat.

JRparaty Fotograficzna
WARSZAW SKi

SKŁAD

HcuMan

FOTOGRAFtCZNY
s. id. 54-96.
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Aparat rachunkowy.
Ceiem ułatwienia dzieciom początko
wej nauki rachunków skonstruowany zo
stał pomysłowy aparat, Objaśniający po
jęcie jednostki, dziesiątek, setek i tysiąca
przy pomocy kołeczków, kwadratów, 0waii i tabliczek numerowanych. W ten
sposób dziecko uczy się poglądowo czte
rech działań, .beż. trudu pojmuje podział
liczby nieparzystej i początki liczb wielo
rakich, może odrazu na aparacie opero
wać liczbą 1342. Aparat, skonstruowany
przez p. Welffle, został opatentowany w
kraju i zagranicą.
Do Na bieżącego, dia prenumeratorów od
bierających „Świat" pocztą, załączamy bro
szurą Cynkowni Warszawskiej.

