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RAPORT MINISTRA OĝWIECENIA NARODOWEGO
AWRAAMA NOROWA Z WIZYTACJI SZKÓà OKRĉGU
NAUKOWEGO WARSZAWSKIEGO W 1856 ROKU
– CZĉĝû II1
Przedmiotem niniejszego tekstu jest raport ministra Awraama Norowa opisujący przebieg wizytacji szkóá OkrĊgu Naukowego Warszawskiego, zawierający
ocenĊ wyników pracy uczących w nich nauczycieli jĊzyka rosyjskiego, zwáaszcza
tych, którzy uczyli w gimnazjach przygotowujących máodzieĪ do studiów w rosyjskich uniwersytetach oraz w instytutach specjalnych dających jej praktyczne
przygotowanie do pracy zawodowej.
W przekazanym carowi dokumencie 2 minister Norow we wstĊpnej czĊĞci referatu pisaá: obejrzaáem wszystkie rodzaje rządowych zakáadów naukowych i wiele prywatnych. Bez wątpienia pierwszym zakáadem, dla swego znaczenia i przeznaczenia, jest obecnie Instytut Szlachecki w Warszawie 3, który jest w caákiem
zadowalającym stanie. Jego pomieszczenia są urządzone znakomicie. W czasie
budowy zwrócono uwagĊ na wszystkie szczegóáy. Nie pominiĊto Īadnego detalu,
który uszedáby uwadze wykonawców, nie sáuĪyá wygodzie uĪytkowników i widocznej trosce o piĊkno caáego obiektu.

1
CzĊĞü pierwsza artykuáu opublikowana zostaáa w „Przeglądzie Historyczno-OĞwiatowym” 2016, nr 3–4,
s. 144–179. Z tego wzglĊdu w przypisach, zamiast powtarzania danych o szkoáach i o nauczycielach tam zamieszczonych, tu podajĊ tylko te uzupeánienia, które są nowe.
2
Dokument ten, napisany w jĊzyku rosyjskim, przytaczam w obszernych fragmentach we wáasnym táumaczeniu.
3
WyróĪnienia autora.
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Wizytowaáem budynek wieczorem, kiedy nie mogli mnie oczekiwaü, i wszystko
znalazáem w doskonaáym porządku. Z Īalem jednak stwierdzam, Īe osiągniĊcia
uczących siĊ wychowanków, których jest 238, nie zawsze odpowiadają gáównym
celom szkoáy. Szczególnie w ostatniej, VII klasie, bo okazaáy siĊ sáabe. UwaĪam,
Īe zbyt duĪo fantazji i innowacyjnoĞci w nauczaniu i wychowaniu spotĊgowaáo
tĊ sytuacjĊ, bo odwraca uwagĊ Dyrekcji od gáównych celów i zadaĔ zakáadu,
a uczniów – od solidnej pracy nad wáasnym umysáowym rozwojem.
Drugi, moĪna powiedzieü, báąd w urządzeniu budynku dla Szlacheckiego Instytutu polega na tym, Īe wydając na jeden zakáad 300.000 rubli, pozbawiono siĊ
moĪliwoĞci przyjĞcia z pomocą w potrzebie innym, jak np. Gimnazjom w Lublinie
i w Radomiu, których pomieszczenia są w bardzo záym stanie. W takiej sytuacji
okazaáa siĊ niemoĪliwa budowa nowych obiektów dla poprawienia warunków
nauki obu tamtejszych zakáadów 4.
Szkoáy powiatowe w Warszawie – poza jedną – Þlologiczną 5, są zupeánie Ĩle
rozmieszczone, wprost do nieprzyzwoitoĞci.
OdnoĞnie do pomocy naukowych, to widoczny jest brak map geograÞcznych.
MoĪna zauwaĪyü, Īe Szlachecki Instytut, przeznaczony do wychowania dzieci wyĪszych stanów, powinien mieü i materialną czĊĞü lepiej rządzoną niĪ inne zakáady.
Za poáowĊ wydanej na jego urządzenie sumy, moĪna byáo dla niego zorganizowaü
przyzwoite i wáaĞciwe pomieszczenia, usuwając tylko niepotrzebny zbytek i niestosowny komfort, tym bardziej Īe i szkoáy powiatowe przeznacza siĊ równieĪ dla
dzieci szlachty 6.
W Gimnazjum Gubernialnym w Warszawie byáo 338 uczniów. Wg Norowa ich wyniki w nauce byáy niezadowalające, a pomieszczenia niewáaĞciwe
i nieprzyjemne.
Natomiast Gimnazjum Realne uznane zostaáo za najlepszy zakáad naukowy
w Warszawie i wyróĪniaáo siĊ tak pod wzglĊdem skáadu nauczycielskiego, jak
teĪ wyników nauczania. Byáo w nim 540 uczniów. Szkoáa miaáa: bardzo dobre
laboratoria, gabinety i inne pomoce odpowiadające aktualnym potrzebom, a ich
iloĞü byáa dostateczna.
Minister podkreĞliá, Īe w tym gimnazjum poziom nauczania ma taki sam
poziom we wszystkich klasach, co skutkowaáo dobrymi wynikami ze wszystkich
przedmiotów, a wáaĞciwie uáoĪony rozkáad lekcji wywará korzystny wpáyw na
organizacjĊ pracy szkoáy.
Klasy wyĪsze przeksztaácaáy siĊ w specjalistyczne oddziaáy o kierunku chemicznym i mechanicznym. Moje szczególne pochwaáy otrzymali nauczyciele:

4
Centralne PaĔstwowe Historyczne Archiwum w Petersburgu (dalej: CGIAP), fond 733, opis 77, djeáo
Raport A. Norowa z wizytacji szkóá przeprowadzonej w Królestwie Polskim w 1856 r. (oryginaá w jĊz. rosyjskim); 422, k. 157.
5
Chodzi o 5-klasową SzkoáĊ Powiatową przy ul. Dáugiej nr 592, która miaáa wáasny budynek i prowadzona
byáa pod nadzorem doĞwiadczonego etatowego inspektora Ludwika Kopytowskiego. W czasie wizyty uczniowie i nauczyciele zaprezentowali siĊ doskonale, budząc podziw i uznanie ministra. Zob. cz. I, s. 159–171.
6
TamĪe.
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Aleksandrowicz, Bertrandt, Rybicki, àoĞ, Kurhanowicz i nauczyciel prawa wyznania prawosáawnego Nowicki. W jĊzyku rosyjskim wyniki nauczania są w peáni
zadowalające dziĊki wspaniaáej metodzie nauczyciela Kurhanowicza. TakĪe nadzorcy, opiekujący siĊ porządkiem w Gimnazjum, jak i p.o. dyrektora àyszkowski,
zasáuĪyli na moją pochwaáĊ i wyrazy peánego uznania 7.
Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i LeĞnictwa w Marymoncie nawet
w maáym stopniu nie odpowiadaá swej nazwie i waĪnemu zadaniu, które miaá peániü. Norow nadmieniá, iĪ Ğrodki przeznaczone na oĞwiatĊ przez skarb Królestwa
byáy dzielone nierównomiernie. Instytut w Marymoncie, nie mówiąc o innych
niedostatkach, nie miaá nawet najpotrzebniejszych pomocy naukowych, a gabinety istniaáy tylko z nazwy. Tymczasem uczyáo siĊ w nim aĪ 168 uczniów, co stanowiáo powaĪną liczbĊ dla takiego specjalnego zakáadu. Minister skonkludowaá
w związku z tym, Īe w ogóle lepiej byáoby nie mieü tego zakáadu, jeĞli miaáby
pozostaü w takim stanie i nie mógá oczekiwaü wiĊkszej uwagi i dobrej opieki
rządu, stosownie do swego przeznaczenia i waĪnoĞci.
Przy Instytucie funkcjonowaáa NiĪsza Szkoáa Rolnicza, której gáównym
celem byáo ksztaácenie zdolnych pracowników rolniczych niĪszego rzĊdu, jak
np. rządców, pasterzy, sadowników itp. RównieĪ ta szkoáa, na skutek braku Ğrodków, znajdowaáa siĊ w niezadowalającym stanie. Na bibliotekĊ, gabinety, ogród
botaniczno-gospodarczy i na utrzymanie czystoĞci na placach i wokóá domu przeznaczano w etacie ledwie 375 rbs rocznie.
W szkole cyrkuáowej (w Warszawie) uczyáo siĊ 75 cháopców, w niedzielno-handlowej 239, a w rzemieĞlniczo-niedzielnej 502 terminatorów. Ich stan zostaá oceniony przez ministra Norowa jako zadowalający.
Zwiedziá on takĪe SzkoáĊ Rabinów, jednak nie wszyscy jej uczniowie, ze
wzglĊdu na przedáuĪające siĊ Īydowskie ĞwiĊto, byli obecni. Przepytywano wiĊc
tylko nielicznych, ale zauwaĪono ich znaczne osiągniĊcia, tak w przedmiotach
ogólnych, jak i w nauce jĊzyków.
Na koniec spotkania uczniowie uroczyĞcie odĞpiewali rosyjski hymn narodowy. ĩydzi w Królestwie Polskim wykazywali zdolnoĞci w nauce ogólnej, byli
dobrze rozwiniĊci Þzycznie i umysáowo, osiągali zupeánie zadowalające wyniki.
W Warszawie byáo 46 prywatnych szkóá dla cháopców i dziewcząt. Zwizytowane zostaáy tylko niektóre – m.in. pensja Wizytek. Wszystkie szkoáy w ocenie
wizytującego prowadzone byáy bardzo dobrze, a wyniki w nauce uczniów uznane
zostaáy za zadowalające.
Wizytowaáem takĪe SzkoáĊ Sztuk PiĊknych8.
Poza Warszawą zwizytowaáem Gimnazja Gubernialne w Lublinie i w Radomiu oraz istniejące przy nich szkoáy powiatowe realne. We wszystkich wyniki
w nauce są caákiem zadowalające. Sáabą znajomoĞü jĊzyka rosyjskiego wykazali

7
CGIAP, tamĪe, k. 158. BliĪsze dane o wszystkich tych, jak i innych wymienionych nauczycielach zamieĞciáem w I czĊĞci tego raportu.
8
TamĪe, k. 159–161. Uwagi o niej pominąáem, bo powtarzają siĊ z tymi, które są w czĊĞci I.
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natomiast uczniowie klas wyĪszych Gimnazjum w Lublinie i Szkoáy Powiatowej
w Radomiu.
Wszystkie tamtejsze zakáady mieĞciáy siĊ w budynkach po zlikwidowanych
koĞcioáach rzymskokatolickich i oceniono je jako niewygodne, stare i zimne. Do
klas Gimnazjum Lubelskiego nie dostawaáo siĊ nawet Ğwiatáo sáoneczne. Opracowano i rozpatrzono projekt planu wystawienia dla niego nowego budynku, którego budowa miaáa siĊ rozpocząü po wyasygnowaniu z kasy Królestwa Ğrodków
w 1857 roku.
Zapoznawszy siĊ w dostatecznym stopniu z poáoĪeniem, w jakim jest wiĊksza
czĊĞü Ğrednich zakáadów naukowych, wszedáem w porozumienie z Namiestnikiem
Królestwa w niektórych waĪniejszych sprawach tyczących siĊ tych zakáadów 9.
Po wysáuchaniu kuratora OkrĊgu Naukowego Warszawskiego minister poczyniá poniĪsze obserwacje:
1. W 1850 r. najwyĪej pozwolono otworzyü 3 klasy wyĪsze (V, VI, VII) Warszawskiego Gimnazjum Gubernialnego, które zostaáy zamkniĊte w 1846 r. na
skutek doniesienia zmaráego Namiestnika o odkryciu spisku miĊdzy uczniami 10.
PrzestĊpstwo byáo ukarane przez skazanie winnych, ale wymiar srogiej kary (zbyt
surowej w stosunku do gimnazjum), dopiero po upáywie kilku lat, w 1850 r. zostaá cofniĊty, z tym Īe w kaĪdej klasie tego Gimnazjum mogáo byü nie wiĊcej niĪ
50 uczniów. ZamkniĊto wówczas takĪe klasy dodatkowe, paralelne.
Zasada ta do chwili obecnej wyraĪa dąĪenie Rządu do utrzymania nadal wobec uczniów tego Gimnazjum nadzoru, ale w związku z przestĊpstwami, po których w Zakáadzie nie pozostaá Īaden Ğlad, obecnie przynosi caákiem nieprzyjazne
nastawienie wĞród ludnoĞci, chociaĪ juĪ dawno nie ma Īadnych podstaw, które by
mogáy obiecywaü, iĪ taki stan przyniesie jakąkolwiek korzyĞü. Przeciwnie, pozbawienie nadal máodych ludzi moĪliwoĞci wstąpienia do zakáadu rządowego zmusza
ich do szukania innych form ksztaácenia i kierowania siĊ ku edukacji domowej,
nad którą nadzór nie moĪe byü tak dokáadny.
W związku z tym Namiestnik Królestwa – godząc siĊ z moim zdaniem – sądzi, Īe co byáo w swoim czasie sáuszne, przy wciąĪ licznych áaskach cesarskich,
nadawanych poddanym Królestwa, uprasza obecnie NajjaĞniejszego Pana o áaskĊ, by przyjmowania uczniów do Gimnazjum Gubernialnego w Warszawie nie
ograniczaü okreĞleniem liczby uczniów w klasie, dopuszczając – w razie potrzeby
i moĪliwoĞci – otwieranie klas równolegáych, zachowując przy tym wszystkie inne
postanowienia dotyczące warunków ich przyjmowania 11.
W Ğlad za zniesionym ograniczeniem liczby uczniów w poszczególnych klasach tego Gimnazjum minister OĞwiecenia Publicznego wydaá ze swej strony
rozporządzenie o rozszerzeniu tej zasady takĪe w odniesieniu do Gimnazjum Re-

9

TamĪe. k. 163.
Chodzi o Namiestnika I. Paskiewicza. Zob. teĪ J. Berghauzen, Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim
1833–1850, Warszawa 1974, s. 66–73.
11
CGIAP, tamĪe, k. 165.
10
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alnego w Warszawie, które, jak Ğmiem zauwaĪyü, powinno byü zdjĊte i z tego gimnazjum, a jeĪeli Wasza WysokoĞü pozwoli, to przedstawiĊ taki wniosek o przyjĊcie
wiĊkszej liczby uczniów do Gimnazjum Gubernialnego („zgadzam siĊ” – napisaá
odrĊcznie car oáówkiem).
2. Dla pogáĊbienia znajomoĞci i peániejszego ujednolicenia wykáadu prawa
w Þlologicznych gimnazjach Królestwa Kurator proponuje: rozdzielenie w nich
kursu nauki, poczynając od klasy V, na dwa kierunki ksztaácenia: 1. historyczno-Þlologiczny i 2. Þzyczno-matematyczny oraz utworzenie klasy ósmej, przeznaczonej do specjalnego, teoretycznego i szczególnie praktycznego poznania miejscowego prawa, jak i wyáoĪenia Swoda zakonow (zbioru praw) Cesarstwa dla
tych uczniów, którzy chcą poĞwiĊciü siĊ pracy w sáuĪbie sądowniczej.
Mając na wzglĊdzie fakt, Īe istniejące od 1846 r. przy gimnazjach Królestwa
Polskiego Kursy Prawne byáy nieodpowiednie w stosunku do ich przeznaczenia,
zaproponowaáem, by przed pozwoleniem na ich organizacjĊ zostaáy szczegóáowo
opracowane dla nich „programy nauczania prawoznawstwa” i dopiero wtedy
sprawa powinna byü rozpatrzona wg ustalonego porządku w Zarządzie Gáównym
Szkóá, i wtedy zmianĊ tĊ wprowadziü tytuáem próby na 3 lata. Ze zdaniem moim
zgodziá siĊ Namiestnik („i Ja”– dopisaá car)12.
3. W tym punkcie Norow13 mówi o potrzebie zaáoĪenia w Warszawie rządowej pensji ĪeĔskiej, z programem nauczania zbliĪonym do gimnazjum (zgadzam
siĊ – napisaá car).
4. Kurator Warszawskiego OkrĊgu Naukowego záoĪyá wniosek w sprawie
zaáoĪenia w tym OkrĊgu kilku szkóá rolniczych z fermami. Przytoczone w tym
przedmiocie uwagi Namiestnika minister podzieliá w caáej rozciągáoĞci i dodawaá,
Īe ze swej strony caákowicie podziela jego zdanie i sądzi, Īe bez zwáoki trzeba koniecznie zająü siĊ równieĪ polepszeniem bytu Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego
i LeĞnictwa w Marymoncie (car na marginesie napisaá: chcĊ wiedzieü, jakie w tym
zakresie podjĊte bĊdą Ğrodki) wraz z zostającą przy nim NiĪszą Szkoáą Wiejską, bo
zakáad ten powinien byü gáównym rozsadnikiem w kraju doĞwiadczonych agronomów i leĞniczych oraz centrum wiedzy rolniczej i leĞnej; tymczasem znajduje siĊ
w stanie najwyĪszego zaniedbania14.
5. W tym punkcie minister mówiá o potrzebie poprawienia systemu stypendiów15, szczególnie przez wspieranie máodzieĪy niezamoĪnej.

12
Zgodnie z tymi postulatami minister Norow wspólnie z kuratorem Muchanowem w 1857 r., dziĊki poparciu kilku profesorów wchodzących w skáad Gáównego Zarządu Szkóá w Petersburgu, wprowadzili wiele istotnych zmian w organizacji gimnazjów Þlologicznych, m.in. dodali ósmą, specjalną klasĊ prawa dla tych uczniów,
którzy zamierzają sobie obraü zawód w sáuĪbie sądowej. Zob. Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa
Polskiego. Wydziaá OĞwiecenia (dalej: ZPAKPWO), t. IV, s. 206–207.
13
CGIAP, tamĪe, k. 166.
14
Rozkaz NajwyĪszy z 29 grudnia 1857 r. zatwierdzający UstawĊ dla Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego
i LeĞnictwa w Marymoncie, tudzieĪ dla Szkoáy Wiejskiej przy tymĪe Instytucie bĊdącej; zob. ZPAKPWO, t. V,
s.163–241.
15
W wyniku zabiegów Ministra i Namiestnika 7/19 wrzeĞnia 1857 r. car zatwierdziá ustawĊ o stypendiach
rządowych w OkrĊgu Naukowym Warszawskim. Wprowadzaáa ona dwa rodzaje stypendiów: 1) dla biednych
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6. Prosiá wreszcie o odáoĪenie na póĨniejszy czas ustalenia w OkrĊgu Naukowym Warszawskim staáych etatów w związku z mającymi nadejĞü zmianami
w nowej organizacji gimnazjów. Na tĊ propozycjĊ car równieĪ siĊ zgodziá16.
Kilka dni póĨniej, kiedy efekty przedstawionego carowi raportu byáy juĪ znane, minister przesáaá kuratorowi swoje uogólnione juĪ spostrzeĪenia i uwagi oraz
zalecenia i wnioski w przedmiocie opracowania stosownych projektów ustaw17.
Jest to szczególny dokument, bo wprawdzie niemal we wszystkich fazach
wizytacji Muchanow towarzyszyá ministrowi (za wyjątkiem wieczornych odwiedzin w ĞwieĪo oddanym do uĪytku gmachu Instytutu Szlacheckiego), ale dopiero
w tym raporcie, jako zwierzchnik, Norow oÞcjalnie przedstawiá swoją opiniĊ na
temat osiągniĊü i niedostatków wizytowanych szkóá.
W obszernym piĞmie do Muchanowa z 24 listopada 1856 r. (st. st.) minister
Norow pisaá:
1) Wszystkie zwiedzone przeze mnie zakáady naukowe, za wyjątkiem Instytutu
Szlacheckiego, Gimnazjum Realnego i II Szkoáy Powiatowej Filologicznej w Warszawie, pracują w bardzo niezadowalających warunkach lokalowych.
Gimnazja w Lublinie i Radomiu są w jak najgorszych pomieszczeniach, starych i zimnych. To samo naleĪy powiedzieü o Gimnazjum Warszawskim, a szkoáy
powiatowe w Warszawie, poza jedną Þlologiczną, rozmieszczone są Ĩle i niewáaĞciwie. We wszystkich spotyka siĊ brak pomocy naukowych. Szczególnie widaü
to w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i LeĞnictwa w Marymoncie, gdzie
gabinety istnieją – moĪna by powiedzieü, tylko z nazwy, a w niektórych szkoáach
powiatowych brak jest nawet map.
2) Wyniki nauczania w peáni zadowalające są tylko w Gimnazjum Realnym
i dostateczne w szkoáach powiatowych, w Szkole Rabinów (o ile moĪna byáo sądziü przy niepeánej jeszcze liczbie zbierających siĊ uczniów) i w tych prywatnych
pensjach, które mogáem zwiedziü. W Instytucie Szlacheckim postĊpy uczniów
w nauce niestety nie odpowiadają zewnĊtrznemu, dobremu urządzeniu zakáadu,
a w innych – są takĪe niezadowalające.
3) Obserwatorium astronomiczne 18 nie ma najpotrzebniejszych aparatów,
tj. teleskopu i chronometrów; Ogród Botaniczny znajduje siĊ – moĪna powiedzieü – w zupeánym upadku. W katalogu wydanym w 1824 r. byáo w tym ogrodzie
ok. 10.000 gatunków roĞlin, a obecnie niespeána 5.500. Nie wątpiĊ, Īe przedsiĊweĨmie Pan niezwáocznie Ğrodki zmierzające do polepszenia powierzonych Mu
zakáadów naukowych.

uczniów w ogólnoĞci i 2) dla uczniów odznaczających siĊ szczególnymi zdolnoĞciami do nauk matematycznych i technicznych, celem uksztaácenia zdolnych budowniczych, inĪynierów cywilnych, mechaników,
chemików, agronomów, malarzy, rzeĨbiarzy i nauczycieli w tych gaáĊziach nauk i sztuk; zob. ZPAKPWO,
t. IV, s. 265–277.
16
CDGIAP, k. 167.
17
TamĪe, k. 175–178, pismo Ministra OP z 24 listopada 1856 r. do Kuratora ONW.
18
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4) Uprzejmie proszĊ zatroszczyü siĊ o szybkie wybudowanie gmachu dla
Gimnazjum Lubelskiego i doprowadzenie do lepszego stanu innych pomieszczeĔ
szkolnych, a dla szkóá znajdujących siĊ w budynkach wynajĊtych – wyszukaü inne,
celowi temu odpowiadające.
5) WyposaĪyü szkoáy w niezbĊdne do nauki pomoce naukowe. ChociaĪ dla
lepszego urządzenia Instytutu w Marymoncie przesáane zostaáy do Ministerstwa
projekty nowej ustawy, ale nie czekając na jej zatwierdzenie, proszĊ o bezzwáoczne
zajĊcie siĊ wyposaĪeniem gabinetów w niezbĊdne pomoce naukowe.
6) Przyjąü zasady do lepszego wykáadu nauk tak w Instytucie Szlacheckim, jak
i w innych zakáadach naukowych. W tym celu koniecznie naleĪy dodaü dyrektorowi
Instytutu dobrego inspektora, zamieniü sáabych nauczycieli dobrymi i powierzyü
bliĪszy nadzór nad sprawami nauki w zakáadach naukowych Warszawy czáonkom
Rady Wychowania Publicznego, podzieliü miĊdzy nich zakáady i zobowiązaü do
– ile moĪna – najczĊstszego wizytowania, przysáuchiwaü siĊ lekcjom i sprawdzaü
nauczycieli w wykonywanych obowiązkach. Natomiast dla wizytowania szkóá 19
znajdujących siĊ w guberniach – wysyáaü corocznie wizytatorów i inspektorów
rządowych i prywatnych szkóá, bacząc, aby wszystkie zakáady byáy wizytowane
kaĪdego roku i Īeby wedáug zaleceĔ wizytatorów byáy podejmowane kaĪdorazowo
Ğrodki zmierzające do usuniĊcia zauwaĪonych niedociągniĊü.
Poza tym, w miarĊ moĪliwoĞci oczywiĞcie, Pan nie zaniedba osobistego
zwiedzania powierzonych sobie szkóá, a takĪe wykorzystania w tym celu swego
zastĊpcy, do czego jestem przekonany, Īe nie pozostanie bez powaĪnego wpáywu
na szkolnictwo.
7) W czasie wizytowania zakáadów naukowych zawsze wskazywaáem nauczycielom religii na obowiązek objaĞniania dzieciom, od pierwszych dni ich pobytu
w szkole, zachowania przykazaĔ Nowego Testamentu i ukazywania nauczycielom
historii, Īe chociaĪ peáne nauczanie ojczystej historii powinno siĊ zamykaü tam,
gdzie ona powinna mieü miejsce w związku z innymi historycznymi wydarzeniami,
ale niezaleĪnie od tego oni powinni staraü siĊ zapoznawaü dzieci, juĪ na samym
początku nauki historii powszechnej, z waĪniejszymi faktami historii ojczystej. Od
nauczycieli geograÞi wymagaáem, aĪeby w Ğlad za ogólnymi wiadomoĞciami o kuli ziemskiej nastĊpowaáa nauka geograÞi Rosji przed geograÞą innych krajów,
i jak na to pozwala ich wiek, uczyü jej szczegóáowo. Przy tym wskazywaáem nauczycielom na potrzebĊ powtarzania tego, czego uczyli siĊ uczniowie w niĪszych
klasach. Wymagania te pozwalam sobie przekazaü Waszej WielmoĪnoĞci i proszĊ,
aby wszĊdzie byáy obowiązujące.
8) Chcąc daü Obserwatorium Astronomicznemu warunki do prowadzenia
badaĔ astronomicznych, zgodnie z obecnym stanem i potrzebami nauki, naleĪy
zaopatrzyü ten zakáad, poza teleskopem, który juĪ Pan przyobiecaá, i w inne narzĊdzia, w miarĊ moĪliwoĞci instrumenty.
19
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9) NaleĪy wreszcie wykonaü 20, wydane przez Ministerstwo jeszcze w 1852 r.,
zalecenia odnoĞnie Ogrodu Botanicznego i uáoĪyü etat dla tego Ogrodu, postaraü
siĊ o naprawdĊ dobrego ogrodnika, dobrego uczonego, poniewaĪ obecny ogród,
w jakim siĊ znajduje, nie odpowiada swej nazwie.
W sprawach Þnansowych, które są niezbĊdne dla podniesienia zakáadów
naukowych Warszawskiego OkrĊgu Naukowego, nie zaniedba Pan wejĞü w porozumienie z Namiestnikiem Królestwa Polskiego, który wyraziá gotowoĞü, w miarĊ
moĪliwoĞci, przyjĞcia Mu z pomocą. Poza tym nie mogĊ nie zwróciü Waszej WielmoĪnoĞci uwagi, by wciąĪ miaá na wzglĊdzie Ğcisáe przestrzeganie zasady bardziej równomiernego podziaáu funduszów OkrĊgu Naukowego, aĪeby przyznając
fundusze na jeden zakáad, nie pozostawiü drugich tylko przy najpotrzebniejszych
wydatkach, które z najwiĊkszym ubolewaniem znalazáem podczas mej wizyty.
Jestem przekonany, Īe gorliwa Pana sáuĪba doprowadzi do urządzenia wszystkiego, jak przedstawiáem. Norow 21.
Muchanow w niespeána miesiąc póĨniej, 22 grudnia 1856 r., przesáaá do ministerstwa obszerne, udokumentowane licznymi kopiami pism wyjaĞnienie, nie
pomijając Īadnej kwestii. UniĪenie donosiá22:
Ad. 1. Wiadomo Waszej WielmoĪnoĞci, Īe wychowanie máodzieĪy w Polsce od
dawnych lat znajdowaáo siĊ w rĊkach duchowieĔstwa, stąd i szkoáy umieszczono
w koĞcielnych zabudowaniach. Tylko Uniwersytet i Liceum w Warszawie byáy
pomieszczone w budynkach rządowych, tj. w Paáacu Kazimierzowskim. Kiedy
w nastĊpnych latach z NajjaĞniejszej Woli odsuniĊte zostaáo duchowieĔstwo od
ksztaácenia máodzieĪy, to na pomieszczenie szkóá Zarząd OkrĊgu Naukowego
Warszawskiego miaá budowaü budynki lub najmowaü stosowne pomieszczenia.
Z niedostatku kapitaáów – budowa pomieszczeĔ dla szkóá áączyáa siĊ z wielkimi
trudnoĞciami. ZwiĊkszyáy siĊ one tuĪ przed moim objĊciem OkrĊgu, bo NajwyĪszym rozporządzeniem przekazanym mi w odezwie Sekretarza Stanu przy Radzie
Administracyjnej Królestwa Polskiego z 27 wrzeĞnia/8 paĨdziernika 1849 r. postanowiono (zaáącznik nr 1), aĪeby wszystkie Ğrodki ekonomiczne OkrĊgu z koĔcem roku przeznaczone na budownictwo nie pozostawaáy do dyspozycji Kuratora,
jak to byáo dotąd, ale przekazywane byáy do Skarbu Królestwa, które, szczególnie
z nastaniem okresu wojny 23, bardzo zmniejszano.
Nie patrząc na to, uznaáem za moĪliwe przeprowadzenie budowy Instytutu
Szlacheckiego, Szkoáy Realnej (Niemiecko-Rosyjskiej) w àodzi, przebudowaü
gmach Szkoáy Powiatowej w Biaáej, doprowadziü do naleĪytego 24 porządku po20

TamĪe, k. 178.
TamĪe, k. 175–178; pismo Ministra OĞwiecenia Publicznego do Kuratora ONW z 24 listopada 1856 r.
22
TamĪe, k. 181–192; odpowiedĨ kuratora Muchanowa z 22 grudnia 1856 r. udokumentowana 45 zaáącznikami.
23
L. Bazylow, Historia Rosji, Wrocáaw, Zakáad Narodowy im. OssoliĔskich, 1975, s. 313–318. W paĨdzierniku 1853 r. Turcja wypowiedziaáa wojnĊ Rosji. Z czasem TurcjĊ wsparáa Francja, Anglia i Austria. Konßikt zakoĔczyá siĊ dopiero w marcu 1856 r. traktatem pokojowym podpisanym w ParyĪu. Historycy okreĞlili ją
mianem „wojny krymskiej”.
24
CGIAP, tamĪe, k. 182.
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mieszczenie Szkoáy Sztuk PiĊknych po jej oddzieleniu od Gimnazjum Realnego,
przebudowaü budynek Szkoáy WyĪszej Realnej w Kaliszu, przeprowadziü znaczne
przebudowy (na ok. 3.000 rs.) w budynku Gimnazjum Realnego, obok corocznych
licznych przeróbek i odnowieĔ szeregu rządowych i najĊtych budynków, jak to
widaü z zaáączonego pod nr 2 wykazu tych budynków.
W swoich raportach niejednokrotnie wspominaáem o záym i niewáaĞciwym
pomieszczeniu wiĊkszoĞci szkóá WON (zaáącznik nr 3), prowadziáem korespondencjĊ z Bankiem Polskim odnoĞnie pozyskania w ostatecznym razie miejsca pod
budowĊ w przyszáoĞci budynku dla Szkoáy Powiatowej Realnej w Warszawie przy
ul. Królewskiej, ale propozycja ta, na skutek miejscowych warunków, nie przyniosáa wyników, a takĪe aĪeby mieü moĪliwoĞü przy mniejszych funduszach wyposaĪaü szkoáy rządowe budynkami rządowymi, a zatem lĪej i szybciej otrzymywaü
potrzebne do przeprowadzenia ich fundusze, przedstawiáem 24 stycznia 1852 r.
do Ministerstwa OĞwiecenia wniosek o wybudowanie dla szkóá powiatowych takich budynków, które mieĞciáyby w sobie tylko sale klasowe bez pomieszczeĔ dla
etatowych nadzorców, ale wniosek ten nie zostaá zatwierdzony przez Ministerstwo
(zaáączniki 5 i 6).
Do jakiego stopnia ciĊĪko byáo zadowoliü siĊ funduszami rządowymi, widziaá
Minister na nastĊpującym przykáadzie: najwiĊkszą i niecierpiącą zwáoki 25 budową w OkrĊgu – byáa sprawa budynku dla Gimnazjum w Lublinie. Na tĊ budowĊ
zmuszony byáem zaĪądaü naleĪące siĊ OkrĊgowi za przekazany rządowi budynek
b. szkoáy w Szczebrzeszynie w wysokoĞci 41 tys. rubli, ale w miejsce tego, aĪeby
niezwáocznie przekazaü ją do rozporządzenia OkrĊgu, Rada Administracyjna
Królestwa postanowiáa rozáoĪyü jej wypáatĊ na okres 17 lat (zaáącznik 7) i tylko
w 1856 r. obecny namiestnik Królestwa przedstawiá Gáównemu Dyrektorowi Komisji Finansów wypáaciü caáy dáug w nadchodzącym 1857 r. Poza tym przykáad
ten wyjaĞnia, jakimi ograniczonymi moĪliwoĞciami dysponuje OkrĊg i w jakim
stanie są Þnanse w Królestwie Polskim.
Przy niedostatku Ğrodków Þnansowych na urządzenie szkóá najem domów
staá siĊ jedynym sposobem uzyskania dla nich pomieszczenia, co takĪe pociąga ze
sobą niemaáo zajĊü, tak w guberniach, jak i w Warszawie, a szczególnie w niektórych jej rejonach (dzielnicach). Maáo jest domów, w których by na jednym piĊtrze
znajdowaáo siĊ 4 lub 5 duĪych izb, jakie są niezbĊdne dla pomieszczenia 4 lub
5-klasowej szkoáy, a poza tym trzeba jeszcze mieü w nim kilka pokoi na mieszkanie dla nadzorcy etatowego. Dla pozyskania, w miarĊ moĪliwoĞci, dogodnych dla
szkóá pomieszczeĔ, jak równieĪ do polepszenia im warunków, wykorzystywaáem
wszystkie swoje moĪliwoĞci, o czym moĪna siĊ przekonaü z moich raportów, jak
i ze spraw OkrĊgu 26.
Jak napisaá Muchanow, w swoich raportach mówiá juĪ o Ğrodkach, jakie podejmowaá odnoĞnie pomieszczeĔ szkolnych. W zaáączniku nr 2 opisaá te pomiesz25
26
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czenia, a doáączone dokumenty od numeru 8 do 25 wyliczają wspomniane Ğrodki
i fundusze, jakie na ten przedmiot byáy wykorzystane.
Kurator zwróciá takĪe uwagĊ na bardzo záą jakoĞü pomieszczenia Gimnazjum w Lublinie. O jego nieprzydatnoĞci wspominaá nie tylko w raportach (zaáącznik 3), ale takĪe donosiá w záoĪonym raporcie z dnia 22 czerwca/4 sierpnia
1852 r. w nastĊpujących sáowach: budynek Gimnazjum w Lublinie znajduje siĊ
w caákowicie záym stanie i chociaĪ obecnie w okresie wakacji prowadzi siĊ w nim
kamienne naprawy, jednakĪe istnieje niezbĊdna potrzeba wybudowania dla tego
gimnazjum nowego budynku, tym bardziej Īe Lublin wg liczby ludnoĞci to najwiĊksze po Warszawie w OkrĊgu miasto 27.
Muchanow podkreĞliá, Īe jego raport przed wysáaniem czytany byá nieĪyjącemu Namiestnikowi – ksiĊciu warszawskiemu, któremu dobrze znane byáo
pomieszczenie gimnazjum w Lublinie. Kopia tego raportu byáa przedstawiona
22 czerwca/ lipca 1852 r. Ministrowi OĞwiecenia. Dla pozyskania miejsca pod
nowy gimnazjalny budynek kurator sam jeĨdziá do Lublina28 jeszcze w 1853 roku.
Zaprojektowany pod jego kierunkiem plan tego budynku i koniecznoĞü bezzwáocznej budowy gmachu przedstawiá 12/24 kwietnia 1854 r. ministerstwu (zaáącznik nr 26). JednakĪe na skutek braku Ğrodków Þnansowych oraz wojennych
okolicznoĞci sprawa ta zostaáa zatrzymana, ale kiedy tylko nadarzyáa siĊ moĪliwoĞü, wystąpiá do Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego (6/18 lipca 1856 r.)
o pozwolenie kupna wybranego pod gimnazjalny budynek placu i o przekazanie
na jego budowĊ potrzebnej sumy, a nastĊpnie prosiá o przekazanie do dyspozycji
OkrĊgu 41 tys. rbs, na co Namiestnik wyraziá zgodĊ (zaáączniki nr 27–32).
Z powyĪszego wynika, iĪ Muchanow zrobiá wszystko, co byáo moĪliwe
w tym przedmiocie, i budowĊ gmachu wáadze szkolne zaplanowaáy z początkiem
wiosny.
Na koniec wypowiedziaá siĊ on równieĪ odnoĞnie pomieszczenia gimnazjum
w Radomiu. Stwierdziá, iĪ znajduje siĊ ono w caákiem dobrym stanie, ale niekorzystne jest to, Īe klasy znajdują siĊ na dwóch piĊtrach. JednakĪe innego lepszego
lokalu w Radomiu w tym czasie nie moĪna byáo znaleĨü.
Ad. 2. W gimnazjum brakowaáo pomocy naukowych29, zwáaszcza w Instytucie w Marymoncie, a w szkoáach powiatowych brak byáo nawet map.
W swoich raportach szczegóáowo przedstawiá wszystkie kaĪdorazowo nabywane pomoce szkolne celem poszerzania zasobów powierzonych mu zakáadów.
Nabytki te uzaleĪnione byáy od Ğrodków, którymi dysponowaá. W raporcie do ministerstwa pisze: Co siĊ tyczy Instytutu w Marymoncie, którego gabinety wydaáy
siĊ Waszej WysokoĞci szczególnie szczupáe, to z zaáącznika 33 widaü, Īe wszystko,
co siĊ w nim znalazáo, to pochodzi z okresu, gdy byáem kuratorem. Moje uzupeánienia skáadają siĊ z 30 nowych modeli maszyn i rolniczych urządzeĔ, blisko
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50 Þzycznych instrumentów, blisko 600 aparatów do chemicznego i technologicznego laboratorium, zbiory z historii naturalnej zwiĊkszono 600 przedmiotami, dla
biblioteki Instytutu przekazano 700 tomów nowych ksiąĪek i periodyków.
Co dotyczy zaopatrzenia szkóá paĔstwowych w mapy geograÞczne, to wedáug
informacji, jakie mam z OkrĊgu, okazuje siĊ, Īe takowe są wszĊdzie, a w niektórych szkoáach nawet w powaĪnej iloĞci. W 1853 r. zaopatrzyáem wszystkie szkoáy
w atlas Imperium Rosji w opracowaniu Waszczinina (zaáączniki nr 34–35),
a w 1855 r. w atlas geograÞczny Zujewa (zaáączniki nr 36–37).
Ad. 3. Muchanow podsumowaá, Īe wyniki nauczania30 w Gimnazjum Realnym i w Szkole Rabinów są tylko zadowalające, a w pozostaáych (patrz punkt 2)
są niezadowalające. Napisaá: Z tego, widaü, Īe Wasza WielmoĪnoĞü znalazá wiadomoĞci uczniów niezadowalające w trzech Þlologicznych gimnazjach i Instytucie
Szlacheckim. Powodem tego moĪe byü obecny plan tych gimnazjów, wedáug którego uczniowie muszą siĊ uczyü zbyt wielu przedmiotów, a wĞród nich aĪ 6 jĊzyków.
Na tĊ okolicznoĞü zwróciáem caáą swoją uwagĊ i moje zaáoĪenia w planie
nauczania dla tych gimnazjów, który miaáem honor przedstawiü Waszej WielmoĪnoĞci w piĞmie z 18/30 lipca 1856 r., są bardziej odpowiednie, a zauwaĪone przez
Was niedostateczne wiadomoĞci uczniów w Instytucie Szlacheckim z historii i jĊzyka rosyjskiego – przypisaü naleĪy brakowi doĞwiadczenia, a moĪe i maáej gorliwoĞci uczących w nim dwóch máodych nauczycieli, którzy otrzymali wyksztaácenie
w Gáównym Pedagogicznym Instytucie.
O niedostatecznych wynikach nauczania z jĊzyka francuskiego miaáem honor
donosiü Waszej WielmoĪnoĞci jeszcze przed wizytowaniem Instytutu i wyjaĞniaáem, iĪ pochodzi to z powodu braku pedagogicznego wyksztaácenia i maáej gorliwoĞci nauczyciela, i Īe znalezienie tu w peáni przygotowanego nauczyciela jĊzyka
francuskiego – mimo moich staraĔ – nie byáo moĪliwe. Dopiero po wznowieniu
stosunków pokojowych z Francją mogáem zarządziü sprowadzenie takiego z ParyĪa.
Byü moĪe 31 Waszej WielmoĪnoĞci wyniki nauczania w jĊzyku rosyjskim przedstawiają siĊ w tych zakáadach naukowych maáo zadowalające. W tym przedmiocie
pragnĊ dodaü jeszcze i tĊ okolicznoĞü jako wyjaĞnienie, Īe praktycznej nauce jĊzyka rosyjskiego przeszkadza: po pierwsze to, Īe uczniowie w swoich domach rozmawiają wyáącznie po polsku; po drugie, Īe wykáad wiĊkszej czĊĞci przedmiotów
dotąd prowadzony jest po polsku i wreszcie po trzecie, Īe uczniowie nie doceniają
znaczenia umiejĊtnoĞci posáugiwania siĊ jĊzykiem rosyjskim w oczekującej ich
przyszáej pracy, poniewaĪ we wszystkich prawie urzĊdach korespondencja prowadzona jest w jĊzyku polskim.
Nie mniej dodaü pragnĊ, Īe w ostatnich latach ĪyliĞmy tutaj w takich warunkach i wĞród takiego stanu umysáów ludnoĞci, przy których Īądanie z mojej strony
podejmowania bardziej srogich Ğrodków i wymagaĔ w stosunku do nauczycieli
30
31

TamĪe, k. 187.
TamĪe, k. 188.

RAPORT MINISTRA OĝWIECENIA NARODOWEGO AWRAAMA NOROWA Z WIZYTACJI SZKÓà OKRĉGU…

223

jĊzyka rosyjskiego nie otrzymaáoby pozwolenia równieĪ ze strony Waszej WielmoĪnoĞci.
Na koniec warto wziąü pod uwagĊ i to, Īe wiĊksza czĊĞü tutejszych rosyjskich
nauczycieli nie odpowiada swemu powoáaniu – o czym donosiáem Ministerstwu
i prosiáem je o podjĊcie Ğrodków zmierzających do pozyskania dla tutejszego
OkrĊgu bardziej odpowiednich nauczycieli do jĊzyka rosyjskiego, do nauki historii i geograÞi (kopie moich doniesieĔ w w/w sprawie z dn. 31 grudnia 1854/12
stycznia 1855, z dn. 6/18 kwietnia 1855 i z dn. 22 kwietnia/4 maja 1855 r., por. zaáączniki: 38, 39 i 40 32.
Wasza WielmoĪnoĞü 33 sam raczyá przekonaü siĊ o niedostatecznym przygotowaniu nauczycieli WON ksztaáconych w Gáównym Instytucie Pedagogicznym
i w 1855 r. poleciá wstrzymaü przyjmowanie pensjonariuszy przygotowywanych
dla tego OkrĊgu, o czym zostaáem powiadomiony w piĞmie z 27 kwietnia 1855 r.
Przyznając ze swej strony jednakĪe, Īe ogólne wyniki tutejszych uczniów
w naukach przy bardziej korzystnych warunkach, tak odnoĞnie planu nauk w tutejszych zakáadach naukowych, jak i wyboru wykáadowców i skrupulatniejszym
doborze podrĊczników mogáyby byü lepsze; nie mogĊ jednak z drugiej strony nie
wspomnieü o tym, Īe te wyniki nie powinny byü tak záe, jeĪeli wziąü pod uwagĊ, Īe
máodzieĪ wyszedászy z tutejszych zakáadów naukowych z dobrymi Ğwiadectwami,
przy wstĊpie na uniwersytety i inne wyĪsze uczelnie Cesarstwa wytrzymuje z peánym powodzeniem na egzaminach i naleĪy do grupy lepszych studentów i wraca
najczĊĞciej ze stopniem kandydata nauk 34 (zaáącznik nr 41).
Ad. 4. Muchanow napisaá, Īe obserwatorium astronomiczne nie ma nawet
teleskopu i chronometrów. Zaznaczyá, iĪ w 1845 r. w czasie zarządzania WON
sprowadziá dla tutejszego obserwatorium astronomicznego za 300 rbs angielski
chronometr Dienta, wyróĪniający siĊ niezwykáą dokáadnoĞcią swego dziaáania,
wypróbowany w ekspedycji miĊdzy Puákowem (obiekty wojskowe pod Petersburgiem) a Warszawą35. Poza tym w tym obserwatorium byá zegar astronomiczny
Higiensa (Gugenmusa)36 kosztujący 450 rbs, sprowadzono za 900 rubli, dwa astronomiczne zegary przy poáudniowej kopule, kupiono za 1500 rubli, taki sam zegar
przy Szlacheckim Instrumencie za 225 rubli oraz zegar elektryczny za 25 rubli.
Co do teleskopu, to w tutejszym obserwatorium jest teleskop 4-calowy. O zamówienie 6-calowego wystĊpowaá w 1855 r. do Miercela, artysty z München, ale
poniewaĪ przedstawiona przez niego cena w wysokoĞci 3000 rubli (zaáącznik 42)
znacznie przekraczaáa Ğrodki obserwatorium, zamówienie zostaáo odáoĪone na
czas póĨniejszy.
Jak z tego wynika (o czym przekonuje zaáącznik nr 43), to w okresie mojego
zarządzania OkrĊgiem nie spuszczaáem z oka ubogacenia obserwatorium pomo32

TamĪe.
TamĪe, k. 189.
34
TamĪe, k. 190–191.
35
TamĪe, k. 190.
36
Sáynny szwajcarski budowniczy zegarów astronomicznych i wieĪowych.
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cami naukowymi. Z mojego polecenia wybudowano w nim, z wielkim powodzeniem, poáudniową kopuáĊ w celu powiĊkszenia pola obserwacji.
Tego, Īe obserwatorium astronomiczne nie jest pozbawione pomocy naukowych, dowodziü moĪe m.in. to, Īe w 1851 r. zastĊpca dyrektora PraĪmowski 37,
z okazji wystąpienia w tym roku peánego zaümienia sáoĔca, opracowaá mapĊ
przedstawiającą czĊĞü ziemskiego pasa wystĊpującego podczas tego zaümienia
i potem Cesarska Akademia Nauk po obejrzeniu tej mapy uznaáa, Īe obliczenia
przeprowadzone przez PraĪmowskiego są dokáadniejsze od obliczeĔ innych astronomów, i Īe w związku z tym mapa jego powinna byü uznana za najlepszą i najwierniejszą. (zaá. 45)
Przeprowadzone w miastach Królestwa Polskiego, na moje polecenie i pod
moim kierunkiem, obserwacje wspomnianego zaümienia sáoĔca, jak sądzĊ,
w pewnym stopniu dowodzą sympatii mojej do tej sfery wiedzy.
Ad. 5. Co do ogrodu botanicznego. W ostatnim raporcie poprzednika Muchanowa za rok 1849 podane byáo, Īe w sadzie jest 7700 gatunków roĞlin. W 1850 r.
po objĊciu zarządu nad OkrĊgiem przez Muchanowa uznaá on za potrzebne poleciü nauczycielowi botaniki Gimnazjum Realnego, by ten sprawdziá i przedstawiá
spis znajdujących siĊ tam gatunków roĞlin. Okazaáo siĊ, Īe w dziale oranĪerii
jest o 1824 gatunki, a w gruntowym o 1863 gatunki mniejsza liczba roĞlin w porównaniu z wykazem z 1849 r. Zmiana ta nastąpiáa nie na skutek ubytku roĞlin,
lecz na skutek dokáadniejszego ich okreĞlenia – dotąd liczne odmiany roĞlin byáy
uwaĪane za inne gatunki. Tak wiĊc w 1850 r. znajdowaáo siĊ w ogrodzie 4418 gatunków roĞlin. O pracy Muchanowa nad rozwojem Ogrodu Botanicznego moĪe
Ğwiadczyü fakt, Īe liczba roĞlin nie zmniejszyáa siĊ, lecz powiĊkszyáa. W 1855 r.
byáo ich 5364, a w 1856 r. – 6646 38.
Warto nadmieniü, Īe caáy ten obszar wiedzy, nauki i praktycznej dziaáalnoĞci, jaki wiązaá siĊ z historią naturalną i gospodarstwem wiejskim, áącznie z jego
architekturą, byá Muchanowowi bardzo bliski i doskonale znany, bo sam, przez
peáne osiem lat, kiedy w randze puákownika odszedá z czynnej sáuĪby i osiedliá siĊ
pod Moskwą, zajmowaá siĊ nie tylko gromadzeniem staroĪytnoĞci i upowszechnianiem wiedzy o najstarszych dziejach Moskwy, Rosji i Polski, ale interesowaáa
go takĪe ekonomia i architektura rosyjskiej wsi. Z obszaru tych samodzielnie prowadzonych badaĔ napisaá i opublikowaá kilka ksiąĪek, co spowodowaáo, Īe zostaá
czynnym czáonkiem paru towarzystw naukowych39.
37

Dyrektorem Obserwatorium byá Jan Baranowski, a jego sekretarzem i zastĊpcą w 1839 r. zostaá Adam
PraĪmowski – ze szlachty, lat 21, wolny sáuchacz Kursów Dodatkowych, który za gáówny przedmiot obraá sobie
astronomiĊ. Po skoĔczeniu 2-letniego kursu i zdaniu egzaminu zostaá pracownikiem etatowym w Warszawskim
Obserwatorium Astronomicznym z páacą 1200 záp., w 1856 r. jego páaca wynosiáa 720 rbs, zob. Walka caratu…,
s. 73, 320 i 470.
38
TamĪe, s. 192.
39
PiszĊ o tym szerzej w art. pt. Krótko o dziaáalnoĞci oĞwiatowej Pawáa Muchanowa, w Królestwie
Polskim w latach 1842–1861 zamieszczonym w: Szkolnictwo, opieka i wychowanie w Królestwie Polskim,
pod red. H. Markiewiczowej i I. Czarneckiej, Warszawa, Wydawnictwo APS, 2016, s. 11–34.
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Podobny kombatancki Īyciorys miaá minister Norow, który w kampanii 1812 r.
zostaá ranny i miaá amputowaną nogĊ. Po odejĞciu z czynnej sáuĪby zająá siĊ badaniem odkryü geograÞcznych, byá równieĪ czáonkiem towarzystw naukowych.
Przez kilka lat, przed otrzymaniem ostatniej nominacji, byá towarzyszem (zastĊpcą) ministra oĞwiecenie ks. Páatona SzyryĔskiego-Szychmatowa. Zapewne te
swoiste kombatanckie i naukowe wiĊzi spowodowaáy, Īe obydwaj dobrze ze sobą
wspóápracowali. W odniesieniu do potrzeb edukacyjnych wspieraá ich zresztą znakomicie, najbardziej z nich zasáuĪony dla Rosji uczestnik wielu kampanii, generaá
i namiestnik, ks. Gorczakow, który szczególnie otwarty byá dla tego kierunku
zmian w szkolnictwie, które dawaáo máodzieĪy praktyczne przygotowanie do Īycia.
Nie wdając siĊ w szczegóáy, moĪna zauwaĪyü, Īe realnym pokáosiem wzajemnego wspóádziaáania, jak i wizytacji szkóá przeprowadzonej przez Norowa (zmará
w 1858 r.) byáy nastĊpujące, wspólnie wypracowane projekty ukazów, ustaw
i zarządzeĔ dla Warszawskiego OkrĊgu Naukowego (licząc od momentu objĊcia
przez Norowa urzĊdu ministra, czyli od 1/13 kwietnia 1854 r. do 4/23 kwietnia
1858 r.):
1. Ustawa i etat dla Instytutu Szlacheckiego w Warszawie z 2/15 maja 1854 r.
2. ZaáoĪenie i ustawa dla Szkoáy Niedzielno-Handlowej w Warszawie z 24 wrzeĞnia 1854 r.
3. Instrukcje programowe dla wykáadu nauk w 5-klasowych szkoáach powiatowych w ONW z 16 paĨdziernika 1855 r. i 18 marca 1856 r.
4. Ukaz NajwyĪszy zatwierdzający UstawĊ dla Instytutu Gáuchoniemych i Ociemniaáych w Warszawie z 28 czerwca/10 lipca 1856 r.
5. WyraĪenie NajwyĪszej Woli co do urządzenia ĪeĔskich rządowych zakáadów
naukowych w Królestwie Polskim z 14/26 paĨdziernika 1856 r.
6. Wydanie przez ministra Przepisów dla oceniania sprawowania siĊ, postĊpu
w naukach, pilnoĞci i zdolnoĞci uczniów z 18 stycznia 1857 r.
7. Rozkaz NajwyĪszy i NajwyĪej zatwierdzona Ustawa Cesarsko-Królewskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii w Warszawie 4 czerwca 1857 r.
8. Ustawa o stypendiach rządowych w ONW z 7/19 wrzeĞnia 1857 r. w celu zapewnienia ze strony rządu dobrodziejstwa biednym uczniom […] odznaczającym siĊ sprawowaniem i pilnoĞcią w naukach, tudzieĪ uáatwienia im moĪnoĞci
ksztaácenia siĊ w naukach, jak równieĪ w celu uksztaácenia zdolnych ludzi
w róĪnych gaáĊziach nauk technicznych i sztuk.
9. Zarządzenie Ministra OĞwiecenia Narodowego o reorganizacji gimnazjów Þlologicznych z 19 wrzeĞnia 1857 r.
10. Rozkaz NajwyĪszy z 13 paĨdziernik 1857 r. zatwierdzający UstawĊ dla Szkoáy
Rabinów w Warszawie.
11. Rozkaz NajwyĪszy z 4 grudnia 1857 r. zatwierdzający UstawĊ dla Pensji ĩeĔskiej Rządowej w Warszawie.
12. Rozkaz NajwyĪszy z 29 grudnia 1857 r. zatwierdzający UstawĊ dla Instytutu
Gospodarstwa Wiejskiego i LeĞnictwa w Marymoncie, tudzieĪ dla Szkoáy
Wiejskiej przy tymĪe Instytucie bĊdącej.
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W konkluzji moĪna stwierdziü, Īe przeprowadzona z polecenia cara w 1856 r.
przez ministra A. Norowa wizytacja szkóá w OkrĊgu Naukowym Warszawskim
spowodowaáa, Īe zaprowadzone liczne zmiany w polityce oĞwiatowej dobrze
przyjĊte byáy przez mieszkaĔców Królestwa. Doskonale wpisywaáy siĊ w nurt
odwilĪy posewastopolskiej, jaka ogarnĊáa caáe Rosyjskie Imperium. Na ich kanwie szybko, zwáaszcza wĞród máodzieĪy, rozwijaü siĊ zaczĊáy nadzieje na zmiany
nie tylko w Īyciu spoáecznym i ekonomicznym, ale takĪe politycznym.
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Report of the Minister of National Enlightenment Awraam Norow following the
inspection of the Warsaw School District in 1856 – part II
Summary
This inspection was a distinctive event for many reasons. Firstly, since the
establishment of the School District of Warsaw 16 years earlier, no Enlightenment
Minister had never visited those schools. Secondly, the inspection was conducted
on the orders of the new Tsar of Russia, Alexander the Second, who had ascended
the throne one year earlier (18th February 1855), at the time when Russia suffered
a severe military defeat during the war with Turkey.
Aiming to rebuild the might of his Empire, the Tsar began introducing socioeconomic reforms, which, after some delay, included the Kingdom of Poland. One
of these reforms was to transform the education policy. In agreement with the new
governor of the Kingdom, Prince Michail Gorczak, the course and scope of this
policy with appropriate justiÞcation were to be put forward to the Tsar by Minister
Awraam Norow.
For almost a fortnight in October 1856, Norow personally examined the state
of every stage of the national education, the condition of school buildings, educational resources, and, most of all, the performance of school headmasters and
principals, their cooperation with local civic authorities as well as the status and
capabilities of the teachers. The above was achieved due to Norow’s personal
involvement in lesson observations, checking pupils’ knowledge, observing their
behavior in the classroom and having short conversations with them. He visited
secondary and district schools in Lublin and Radom, the Institute of Elementary
School Teachers in Radzymin as well as all the institutes, secondary and district
schools, Cyrkuli and Sunday vocational schools and Jewish schools in Warsaw.
The documentation related to the above inspection (which can be found in the
Central National Historical Archive in St. Petersburg) made it possible to retrace
not only its course, but also conversations with school heads, many teachers and
pupils. It also facilitated the debate on the main arguments included in the report, which were presented to the Tsar by Norow in agreement with the governor
Gorczak and the school superintendent of the School District of Warsaw Pawel
Muchanow. The outcome of these discussions and any decisions regarding the
changes made by the Tsar are the subject of another publication.
Keywords: Minister Norow, inspection of the schools in the Kingdom of Poland
in 1856.

