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Przedmiotem niniejszego tekstu jest raport ministra Awraama Norowa opisu-
j cy przebieg wizytacji szkó  Okr gu Naukowego Warszawskiego, zawieraj cy 
ocen  wyników pracy ucz cych w nich nauczycieli j zyka rosyjskiego, zw aszcza 
tych, którzy uczyli w gimnazjach przygotowuj cych m odzie  do studiów w ro-
syjskich uniwersytetach oraz w instytutach specjalnych daj cych jej praktyczne 
przygotowanie do pracy zawodowej. 

W przekazanym carowi dokumencie 2 minister Norow we wst pnej cz ci re-
feratu pisa : obejrza em wszystkie rodzaje rz dowych zak adów naukowych i wie-

le prywatnych. Bez w tpienia pierwszym zak adem, dla swego znaczenia i prze-

znaczenia, jest obecnie Instytut Szlachecki w Warszawie 3, który jest w ca kiem 

zadowalaj cym stanie. Jego pomieszczenia s  urz dzone znakomicie. W czasie 

budowy zwrócono uwag  na wszystkie szczegó y. Nie pomini to adnego detalu, 

który uszed by uwadze wykonawców, nie s u y  wygodzie u ytkowników i wi-

docznej trosce o pi kno ca ego obiektu.

1 Cz  pierwsza artyku u opublikowana zosta a w „Przegl dzie Historyczno-O wiatowym” 2016, nr 3–4, 
s. 144–179. Z tego wzgl du w przypisach, zamiast powtarzania danych o szko ach i o nauczycielach tam za-
mieszczonych, tu podaj  tylko te uzupe nienia, które s  nowe.

2 Dokument ten, napisany w j zyku rosyjskim, przytaczam w obszernych fragmentach we w asnym t u-
maczeniu.

3 Wyró nienia autora.
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Wizytowa em budynek wieczorem, kiedy nie mogli mnie oczekiwa , i wszystko 

znalaz em w doskona ym porz dku. Z alem jednak stwierdzam, e osi gni cia 

ucz cych si  wychowanków, których jest 238, nie zawsze odpowiadaj  g ównym 

celom szko y. Szczególnie w ostatniej, VII klasie, bo okaza y si  s abe. Uwa am, 

e zbyt du o fantazji i innowacyjno ci w nauczaniu i wychowaniu spot gowa o 

t  sytuacj , bo odwraca uwag  Dyrekcji od g ównych celów i zada  zak adu, 

a uczniów – od solidnej pracy nad w asnym umys owym rozwojem.

Drugi, mo na powiedzie , b d w urz dzeniu budynku dla Szlacheckiego In-

stytutu polega na tym, e wydaj c na jeden zak ad 300.000 rubli, pozbawiono si  

mo liwo ci przyj cia z pomoc  w potrzebie innym, jak np. Gimnazjom w Lublinie 

i w Radomiu, których pomieszczenia s  w bardzo z ym stanie. W takiej sytuacji 

okaza a si  niemo liwa budowa nowych obiektów dla poprawienia warunków 

nauki obu tamtejszych zak adów  4.

Szko y powiatowe w Warszawie – poza jedn  – Þ lologiczn   5, s  zupe nie le 

rozmieszczone, wprost do nieprzyzwoito ci. 

Odno nie do pomocy naukowych, to widoczny jest brak map geograÞ cznych. 

Mo na zauwa y , e Szlachecki Instytut, przeznaczony do wychowania dzieci wy -

szych stanów, powinien mie  i materialn  cz  lepiej rz dzon  ni  inne zak ady. 

Za po ow  wydanej na jego urz dzenie sumy, mo na by o dla niego zorganizowa  

przyzwoite i w a ciwe pomieszczenia, usuwaj c tylko niepotrzebny zbytek i nie-

stosowny komfort, tym bardziej e i szko y powiatowe przeznacza si  równie  dla 

dzieci szlachty  6.

W Gimnazjum Gubernialnym w Warszawie by o 338 uczniów. Wg No-

rowa ich wyniki w nauce by y niezadowalaj ce, a pomieszczenia niew a ciwe 

i nieprzyjemne.

Natomiast Gimnazjum Realne uznane zosta o za najlepszy zak ad naukowy 

w Warszawie i wyró nia o si  tak pod wzgl dem sk adu nauczycielskiego, jak 

te  wyników nauczania. By o w nim 540 uczniów. Szko a mia a: bardzo dobre 

laboratoria, gabinety i inne pomoce odpowiadaj ce aktualnym potrzebom, a ich 

ilo  by a dostateczna.

Minister podkre li , e w tym gimnazjum poziom nauczania ma taki sam 

poziom we wszystkich klasach, co skutkowa o dobrymi wynikami ze wszystkich 

przedmiotów, a w a ciwie u o ony rozk ad lekcji wywar  korzystny wp yw na 

organizacj  pracy szko y.

Klasy wy sze przekszta ca y si  w specjalistyczne oddzia y o kierunku che-

micznym i mechanicznym. Moje szczególne pochwa y otrzymali nauczyciele: 

4 Centralne Pa stwowe Historyczne Archiwum w Petersburgu (dalej: CGIAP), fond 733, opis 77, dje o 

Raport A. Norowa z wizytacji szkó  przeprowadzonej w Królestwie Polskim w 1856 r. (orygina  w j z. rosyj-

skim); 422, k. 157.
5 Chodzi o 5-klasow  Szko  Powiatow  przy ul. D ugiej nr 592, która mia a w asny budynek i prowadzona 

by a pod nadzorem do wiadczonego etatowego inspektora Ludwika Kopytowskiego. W czasie wizyty ucznio-

wie i nauczyciele zaprezentowali si  doskonale, budz c podziw i uznanie ministra. Zob. cz. I, s. 159–171.
6 Tam e.
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Aleksandrowicz, Bertrandt, Rybicki, o , Kurhanowicz i nauczyciel prawa wy-

znania prawos awnego Nowicki. W j zyku rosyjskim wyniki nauczania s  w pe ni 

zadowalaj ce dzi ki wspania ej metodzie nauczyciela Kurhanowicza. Tak e nad-

zorcy, opiekuj cy si  porz dkiem w Gimnazjum, jak i p.o. dyrektora yszkowski, 

zas u yli na moj  pochwa  i wyrazy pe nego uznania 7.
Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Le nictwa w Marymoncie nawet 

w ma ym stopniu nie odpowiada  swej nazwie i wa nemu zadaniu, które mia  pe -
ni . Norow nadmieni , i  rodki przeznaczone na o wiat  przez skarb Królestwa 
by y dzielone nierównomiernie. Instytut w Marymoncie, nie mówi c o innych 
niedostatkach, nie mia  nawet najpotrzebniejszych pomocy naukowych, a gabine-
ty istnia y tylko z nazwy. Tymczasem uczy o si  w nim a  168 uczniów, co sta-
nowi o powa n  liczb  dla takiego specjalnego zak adu. Minister skonkludowa  
w zwi zku z tym, e w ogóle lepiej by oby nie mie  tego zak adu, je li mia by 
pozosta  w takim stanie i nie móg  oczekiwa  wi kszej uwagi i dobrej opieki 
rz du, stosownie do swego przeznaczenia i wa no ci.

Przy Instytucie funkcjonowa a Ni sza Szko a Rolnicza, której g ównym 
celem by o kszta cenie zdolnych pracowników rolniczych ni szego rz du, jak 
np. rz dców, pasterzy, sadowników itp. Równie  ta szko a, na skutek braku rod-
ków, znajdowa a si  w niezadowalaj cym stanie. Na bibliotek , gabinety, ogród 
botaniczno-gospodarczy i na utrzymanie czysto ci na placach i wokó  domu prze-
znaczano w etacie ledwie 375 rbs rocznie. 

W szkole cyrku owej (w Warszawie) uczy o si  75 ch opców, w niedzielno-
-handlowej 239, a w rzemie lniczo-niedzielnej 502 terminatorów. Ich stan zo-
sta  oceniony przez ministra Norowa jako zadowalaj cy.

Zwiedzi  on tak e Szko  Rabinów, jednak nie wszyscy jej uczniowie, ze 
wzgl du na przed u aj ce si  ydowskie wi to, byli obecni. Przepytywano wi c 
tylko nielicznych, ale zauwa ono ich znaczne osi gni cia, tak w przedmiotach 
ogólnych, jak i w nauce j zyków.

Na koniec spotkania uczniowie uroczy cie od piewali rosyjski hymn naro-
dowy. ydzi w Królestwie Polskim wykazywali zdolno ci w nauce ogólnej, byli 
dobrze rozwini ci Þ zycznie i umys owo, osi gali zupe nie zadowalaj ce wyniki.

W Warszawie by o 46 prywatnych szkó  dla ch opców i dziewcz t. Zwizy-
towane zosta y tylko niektóre – m.in. pensja Wizytek. Wszystkie szko y w ocenie 
wizytuj cego prowadzone by y bardzo dobrze, a wyniki w nauce uczniów uznane 
zosta y za zadowalaj ce.

Wizytowa em tak e Szko  Sztuk Pi knych8.
Poza Warszaw  zwizytowa em Gimnazja Gubernialne w Lublinie i w Ra-

domiu oraz istniej ce przy nich szko y powiatowe realne. We wszystkich wyniki 

w nauce s  ca kiem zadowalaj ce. S ab  znajomo  j zyka rosyjskiego wykazali 

7 CGIAP, tam e, k. 158. Bli sze dane o wszystkich tych, jak i innych wymienionych nauczycielach zamie-
ci em w I cz ci tego raportu.

8 Tam e, k. 159–161. Uwagi o niej pomin em, bo powtarzaj  si  z tymi, które s  w cz ci I.
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natomiast uczniowie klas wy szych Gimnazjum w Lublinie i Szko y Powiatowej 

w Radomiu.

Wszystkie tamtejsze zak ady mie ci y si  w budynkach po zlikwidowanych 

ko cio ach rzymskokatolickich i oceniono je jako niewygodne, stare i zimne. Do 

klas Gimnazjum Lubelskiego nie dostawa o si  nawet wiat o s oneczne. Opraco-

wano i rozpatrzono projekt planu wystawienia dla niego nowego budynku, któ-

rego budowa mia a si  rozpocz  po wyasygnowaniu z kasy Królestwa rodków 

w 1857 roku.

Zapoznawszy si  w dostatecznym stopniu z po o eniem, w jakim jest wi ksza 

cz  rednich zak adów naukowych, wszed em w porozumienie z Namiestnikiem 

Królestwa w niektórych wa niejszych sprawach tycz cych si  tych zak adów  9.

Po wys uchaniu kuratora Okr gu Naukowego Warszawskiego minister po-

czyni  poni sze obserwacje:

1. W 1850 r. najwy ej pozwolono otworzy  3 klasy wy sze (V, VI, VII) War-

szawskiego Gimnazjum Gubernialnego, które zosta y zamkni te w 1846 r. na 

skutek doniesienia zmar ego Namiestnika o odkryciu spisku mi dzy uczniami 10. 

Przest pstwo by o ukarane przez skazanie winnych, ale wymiar srogiej kary (zbyt 

surowej w stosunku do gimnazjum), dopiero po up ywie kilku lat, w 1850 r. zo-

sta  cofni ty, z tym e w ka dej klasie tego Gimnazjum mog o by  nie wi cej ni  

50 uczniów. Zamkni to wówczas tak e klasy dodatkowe, paralelne.

Zasada ta do chwili obecnej wyra a d enie Rz du do utrzymania nadal wo-

bec uczniów tego Gimnazjum nadzoru, ale w zwi zku z przest pstwami, po któ-

rych w Zak adzie nie pozosta  aden lad, obecnie przynosi ca kiem nieprzyjazne 

nastawienie w ród ludno ci, chocia  ju  dawno nie ma adnych podstaw, które by 

mog y obiecywa , i  taki stan przyniesie jak kolwiek korzy . Przeciwnie, pozba-

wienie nadal m odych ludzi mo liwo ci wst pienia do zak adu rz dowego zmusza 

ich do szukania innych form kszta cenia i kierowania si  ku edukacji domowej, 

nad któr  nadzór nie mo e by  tak dok adny.

W zwi zku z tym Namiestnik Królestwa – godz c si  z moim zdaniem – s -

dzi, e co by o w swoim czasie s uszne, przy wci  licznych askach cesarskich, 

nadawanych poddanym Królestwa, uprasza obecnie Najja niejszego Pana o a-

sk , by przyjmowania uczniów do Gimnazjum Gubernialnego w Warszawie nie 

ogranicza  okre leniem liczby uczniów w klasie, dopuszczaj c – w razie potrzeby 

i mo liwo ci – otwieranie klas równoleg ych, zachowuj c przy tym wszystkie inne 

postanowienia dotycz ce warunków ich przyjmowania 11.

W lad za zniesionym ograniczeniem liczby uczniów w poszczególnych kla-

sach tego Gimnazjum minister O wiecenia Publicznego wyda  ze swej strony 

rozporz dzenie o rozszerzeniu tej zasady tak e w odniesieniu do Gimnazjum Re-

9 Tam e. k. 163.
10 Chodzi o Namiestnika I. Paskiewicza. Zob. te  J. Berghauzen, Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim 

1833–1850, Warszawa 1974, s. 66–73.
11 CGIAP, tam e, k. 165.
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alnego w Warszawie, które, jak miem zauwa y , powinno by  zdj te i z tego gim-

nazjum, a je eli Wasza Wysoko  pozwoli, to przedstawi  taki wniosek o przyj cie 

wi kszej liczby uczniów do Gimnazjum Gubernialnego („zgadzam si ” – napisa  

odr cznie car o ówkiem).
2. Dla pog bienia znajomo ci i pe niejszego ujednolicenia wyk adu prawa 

w Þ lologicznych gimnazjach Królestwa Kurator proponuje: rozdzielenie w nich 

kursu nauki, poczynaj c od klasy V, na dwa kierunki kszta cenia: 1. historyczno-

-Þ lologiczny i 2. Þ zyczno-matematyczny oraz utworzenie klasy ósmej, przezna-

czonej do specjalnego, teoretycznego i szczególnie praktycznego poznania miej-

scowego prawa, jak i wy o enia Swoda zakonow (zbioru praw) Cesarstwa dla 

tych uczniów, którzy chc  po wi ci  si  pracy w s u bie s downiczej.

Maj c na wzgl dzie fakt, e istniej ce od 1846 r. przy gimnazjach Królestwa 

Polskiego Kursy Prawne by y nieodpowiednie w stosunku do ich przeznaczenia, 

zaproponowa em, by przed pozwoleniem na ich organizacj  zosta y szczegó owo 

opracowane dla nich „programy nauczania prawoznawstwa” i dopiero wtedy 

sprawa powinna by  rozpatrzona wg ustalonego porz dku w Zarz dzie G ównym 

Szkó , i wtedy zmian  t  wprowadzi  tytu em próby na 3 lata. Ze zdaniem moim 

zgodzi  si  Namiestnik („i Ja”– dopisa  car)12.

3. W tym punkcie Norow13 mówi o potrzebie za o enia w Warszawie rz do-
wej pensji e skiej, z programem nauczania zbli onym do gimnazjum (zgadzam 

si  – napisa  car).
4. Kurator Warszawskiego Okr gu Naukowego z o y  wniosek w sprawie 

za o enia w tym Okr gu kilku szkó  rolniczych z fermami. Przytoczone w tym 
przedmiocie uwagi Namiestnika minister podzieli  w ca ej rozci g o ci i dodawa , 
e ze swej strony ca kowicie podziela jego zdanie i s dzi, e bez zw oki trzeba ko-

niecznie zaj  si  równie  polepszeniem bytu Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego 

i Le nictwa w Marymoncie (car na marginesie napisa : chc  wiedzie , jakie w tym 

zakresie podj te b d  rodki) wraz z zostaj c  przy nim Ni sz  Szko  Wiejsk , bo 

zak ad ten powinien by  g ównym rozsadnikiem w kraju do wiadczonych agrono-

mów i le niczych oraz centrum wiedzy rolniczej i le nej; tymczasem znajduje si  

w stanie najwy szego zaniedbania14.
5. W tym punkcie minister mówi  o potrzebie poprawienia systemu stypen-

diów15, szczególnie przez wspieranie m odzie y niezamo nej.

12 Zgodnie z tymi postulatami minister Norow wspólnie z kuratorem Muchanowem w 1857 r., dzi ki popar-
ciu kilku profesorów wchodz cych w sk ad G ównego Zarz du Szkó  w Petersburgu, wprowadzili wiele istot-
nych zmian w organizacji gimnazjów Þ lologicznych, m.in. dodali ósm , specjaln  klas  prawa dla tych uczniów, 

którzy zamierzaj  sobie obra  zawód w s u bie s dowej. Zob. Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa 

Polskiego. Wydzia  O wiecenia (dalej: ZPAKPWO), t. IV, s. 206–207.
13 CGIAP, tam e, k. 166.
14 Rozkaz Najwy szy z 29 grudnia 1857 r. zatwierdzaj cy Ustaw  dla Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego 

i Le nictwa w Marymoncie, tudzie  dla Szko y Wiejskiej przy tym e Instytucie b d cej; zob. ZPAKPWO, t. V, 
s.163–241.

15 W wyniku zabiegów Ministra i Namiestnika 7/19 wrze nia 1857 r. car zatwierdzi  ustaw  o stypendiach 

rz dowych w Okr gu Naukowym Warszawskim. Wprowadza a ona dwa rodzaje stypendiów: 1) dla biednych
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6. Prosi  wreszcie o od o enie na pó niejszy czas ustalenia w Okr gu Na-

ukowym Warszawskim sta ych etatów w zwi zku z maj cymi nadej  zmianami 

w nowej organizacji gimnazjów. Na t  propozycj  car równie  si  zgodzi 16.

Kilka dni pó niej, kiedy efekty przedstawionego carowi raportu by y ju  zna-

ne, minister przes a  kuratorowi swoje uogólnione ju  spostrze enia i uwagi oraz 

zalecenia i wnioski w przedmiocie opracowania stosownych projektów ustaw17.

Jest to szczególny dokument, bo wprawdzie niemal we wszystkich fazach 

wizytacji Muchanow towarzyszy  ministrowi (za wyj tkiem wieczornych odwie-

dzin w wie o oddanym do u ytku gmachu Instytutu Szlacheckiego), ale dopiero 

w tym raporcie, jako zwierzchnik, Norow oÞ cjalnie przedstawi  swoj  opini  na 

temat osi gni  i niedostatków wizytowanych szkó .

W obszernym pi mie do Muchanowa z 24 listopada 1856 r. (st. st.) minister 

Norow pisa :

1) Wszystkie zwiedzone przeze mnie zak ady naukowe, za wyj tkiem Instytutu 

Szlacheckiego, Gimnazjum Realnego i II Szko y Powiatowej Filologicznej w War-

szawie, pracuj  w bardzo niezadowalaj cych warunkach lokalowych.

Gimnazja w Lublinie i Radomiu s  w jak najgorszych pomieszczeniach, sta-

rych i zimnych. To samo nale y powiedzie  o Gimnazjum Warszawskim, a szko y 

powiatowe w Warszawie, poza jedn  Þ lologiczn , rozmieszczone s  le i niew a-

ciwie. We wszystkich spotyka si  brak pomocy naukowych. Szczególnie wida  

to w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Le nictwa w Marymoncie, gdzie 

gabinety istniej  – mo na by powiedzie , tylko z nazwy, a w niektórych szko ach 

powiatowych brak jest nawet map.

2) Wyniki nauczania w pe ni zadowalaj ce s  tylko w Gimnazjum Realnym 

i dostateczne w szko ach powiatowych, w Szkole Rabinów (o ile mo na by o s -

dzi  przy niepe nej jeszcze liczbie zbieraj cych si  uczniów) i w tych prywatnych 

pensjach, które mog em zwiedzi . W Instytucie Szlacheckim post py uczniów 

w nauce niestety nie odpowiadaj  zewn trznemu, dobremu urz dzeniu zak adu, 

a w innych – s  tak e niezadowalaj ce.

3) Obserwatorium astronomiczne 18 nie ma najpotrzebniejszych aparatów, 

tj. teleskopu i chronometrów; Ogród Botaniczny znajduje si  – mo na powie-

dzie  – w zupe nym upadku. W katalogu wydanym w 1824 r. by o w tym ogrodzie 

ok. 10.000 gatunków ro lin, a obecnie niespe na 5.500. Nie w tpi , e przedsi -

we mie Pan niezw ocznie rodki zmierzaj ce do polepszenia powierzonych Mu 

zak adów naukowych. 

uczniów w ogólno ci i 2) dla uczniów odznaczaj cych si  szczególnymi zdolno ciami do nauk matema-

tycznych i technicznych, celem ukszta cenia zdolnych budowniczych, in ynierów cywilnych, mechaników, 

chemików, agronomów, malarzy, rze biarzy i nauczycieli w tych ga ziach nauk i sztuk; zob. ZPAKPWO,

t. IV, s. 265–277.
16 CDGIAP, k. 167.
17 Tam e, k. 175–178, pismo Ministra OP z 24 listopada 1856 r. do Kuratora ONW.
18 Tam e, k. 167.



KAROL POZNA SKI 218

4) Uprzejmie prosz  zatroszczy  si  o szybkie wybudowanie gmachu dla 

Gimnazjum Lubelskiego i doprowadzenie do lepszego stanu innych pomieszcze  

szkolnych, a dla szkó  znajduj cych si  w budynkach wynaj tych – wyszuka  inne, 

celowi temu odpowiadaj ce.

5) Wyposa y  szko y w niezb dne do nauki pomoce naukowe. Chocia  dla 

lepszego urz dzenia Instytutu w Marymoncie przes ane zosta y do Ministerstwa 

projekty nowej ustawy, ale nie czekaj c na jej zatwierdzenie, prosz  o bezzw oczne 

zaj cie si  wyposa eniem gabinetów w niezb dne pomoce naukowe. 

6) Przyj  zasady do lepszego wyk adu nauk tak w Instytucie Szlacheckim, jak 

i w innych zak adach naukowych. W tym celu koniecznie nale y doda  dyrektorowi 

Instytutu dobrego inspektora, zamieni  s abych nauczycieli dobrymi i powierzy  

bli szy nadzór nad sprawami nauki w zak adach naukowych Warszawy cz onkom 

Rady Wychowania Publicznego, podzieli  mi dzy nich zak ady i zobowi za  do 

– ile mo na – najcz stszego wizytowania, przys uchiwa  si  lekcjom i sprawdza  

nauczycieli w wykonywanych obowi zkach. Natomiast dla wizytowania szkó  19 
znajduj cych si  w guberniach – wysy a  corocznie wizytatorów i inspektorów 

rz dowych i prywatnych szkó , bacz c, aby wszystkie zak ady by y wizytowane 

ka dego roku i eby wed ug zalece  wizytatorów by y podejmowane ka dorazowo 

rodki zmierzaj ce do usuni cia zauwa onych niedoci gni .

Poza tym, w miar  mo liwo ci oczywi cie, Pan nie zaniedba osobistego 

zwiedzania powierzonych sobie szkó , a tak e wykorzystania w tym celu swego 

zast pcy, do czego jestem przekonany, e nie pozostanie bez powa nego wp ywu 

na szkolnictwo.

7) W czasie wizytowania zak adów naukowych zawsze wskazywa em nauczy-

cielom religii na obowi zek obja niania dzieciom, od pierwszych dni ich pobytu 

w szkole, zachowania przykaza  Nowego Testamentu i ukazywania nauczycielom 

historii, e chocia  pe ne nauczanie ojczystej historii powinno si  zamyka  tam, 

gdzie ona powinna mie  miejsce w zwi zku z innymi historycznymi wydarzeniami, 

ale niezale nie od tego oni powinni stara  si  zapoznawa  dzieci, ju  na samym 

pocz tku nauki historii powszechnej, z wa niejszymi faktami historii ojczystej. Od 

nauczycieli geograÞ i wymaga em, a eby w lad za ogólnymi wiadomo ciami o ku-

li ziemskiej nast powa a nauka geograÞ i Rosji przed geograÞ  innych krajów, 

i jak na to pozwala ich wiek, uczy  jej szczegó owo. Przy tym wskazywa em na-

uczycielom na potrzeb  powtarzania tego, czego uczyli si  uczniowie w ni szych 

klasach. Wymagania te pozwalam sobie przekaza  Waszej Wielmo no ci i prosz , 

aby wsz dzie by y obowi zuj ce.

8) Chc c da  Obserwatorium Astronomicznemu warunki do prowadzenia 

bada  astronomicznych, zgodnie z obecnym stanem i potrzebami nauki, nale y 

zaopatrzy  ten zak ad, poza teleskopem, który ju  Pan przyobieca , i w inne na-

rz dzia, w miar  mo liwo ci instrumenty.

19 Tam e, k. 177.
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9) Nale y wreszcie wykona  20, wydane przez Ministerstwo jeszcze w 1852 r., 

zalecenia odno nie Ogrodu Botanicznego i u o y  etat dla tego Ogrodu, postara  

si  o naprawd  dobrego ogrodnika, dobrego uczonego, poniewa  obecny ogród, 

w jakim si  znajduje, nie odpowiada swej nazwie.

W sprawach Þ nansowych, które s  niezb dne dla podniesienia zak adów 

naukowych Warszawskiego Okr gu Naukowego, nie zaniedba Pan wej  w poro-

zumienie z Namiestnikiem Królestwa Polskiego, który wyrazi  gotowo , w miar  

mo liwo ci, przyj cia Mu z pomoc . Poza tym nie mog  nie zwróci  Waszej Wiel-

mo no ci uwagi, by wci  mia  na wzgl dzie cis e przestrzeganie zasady bar-

dziej równomiernego podzia u funduszów Okr gu Naukowego, a eby przyznaj c 

fundusze na jeden zak ad, nie pozostawi  drugich tylko przy najpotrzebniejszych 

wydatkach, które z najwi kszym ubolewaniem znalaz em podczas mej wizyty.

Jestem przekonany, e gorliwa Pana s u ba doprowadzi do urz dzenia wszyst-

kiego, jak przedstawi em. Norow 21.

Muchanow w niespe na miesi c pó niej, 22 grudnia 1856 r., przes a  do mi-

nisterstwa obszerne, udokumentowane licznymi kopiami pism wyja nienie, nie 

pomijaj c adnej kwestii. Uni enie donosi 22:

Ad. 1. Wiadomo Waszej Wielmo no ci, e wychowanie m odzie y w Polsce od 

dawnych lat znajdowa o si  w r kach duchowie stwa, st d i szko y umieszczono 

w ko cielnych zabudowaniach. Tylko Uniwersytet i Liceum w Warszawie by y 

pomieszczone w budynkach rz dowych, tj. w Pa acu Kazimierzowskim. Kiedy 

w nast pnych latach z Najja niejszej Woli odsuni te zosta o duchowie stwo od 

kszta cenia m odzie y, to na pomieszczenie szkó  Zarz d Okr gu Naukowego 

Warszawskiego mia  budowa  budynki lub najmowa  stosowne pomieszczenia. 

Z niedostatku kapita ów – budowa pomieszcze  dla szkó  czy a si  z wielkimi 

trudno ciami. Zwi kszy y si  one tu  przed moim obj ciem Okr gu, bo Najwy -

szym rozporz dzeniem przekazanym mi w odezwie Sekretarza Stanu przy Radzie 

Administracyjnej Królestwa Polskiego z 27 wrze nia/8 pa dziernika 1849 r. po-

stanowiono (za cznik nr 1), a eby wszystkie rodki ekonomiczne Okr gu z ko -

cem roku przeznaczone na budownictwo nie pozostawa y do dyspozycji Kuratora, 

jak to by o dot d, ale przekazywane by y do Skarbu Królestwa, które, szczególnie 

z nastaniem okresu wojny  23, bardzo zmniejszano.

Nie patrz c na to, uzna em za mo liwe przeprowadzenie budowy Instytutu 

Szlacheckiego, Szko y Realnej (Niemiecko-Rosyjskiej) w odzi, przebudowa  

gmach Szko y Powiatowej w Bia ej, doprowadzi  do nale ytego 24 porz dku po-

20 Tam e, k. 178.
21 Tam e, k. 175–178; pismo Ministra O wiecenia Publicznego do Kuratora ONW z 24 listopada 1856 r.
22 Tam e, k. 181–192; odpowied  kuratora Muchanowa z 22 grudnia 1856 r. udokumentowana 45 za cz-

nikami.
23 L. Bazylow, Historia Rosji, Wroc aw, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, 1975, s. 313–318. W pa -

dzierniku 1853 r. Turcja wypowiedzia a wojn  Rosji. Z czasem Turcj  wspar a Francja, Anglia i Austria. Kon-

ß ikt zako czy  si  dopiero w marcu 1856 r. traktatem pokojowym podpisanym w Pary u. Historycy okre lili j  

mianem „wojny krymskiej”.
24 CGIAP, tam e, k. 182.
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mieszczenie Szko y Sztuk Pi knych po jej oddzieleniu od Gimnazjum Realnego, 

przebudowa  budynek Szko y Wy szej Realnej w Kaliszu, przeprowadzi  znaczne 

przebudowy (na ok. 3.000 rs.) w budynku Gimnazjum Realnego, obok corocznych 

licznych przeróbek i odnowie  szeregu rz dowych i naj tych budynków, jak to 

wida  z za czonego pod nr 2 wykazu tych budynków.

W swoich raportach niejednokrotnie wspomina em o z ym i niew a ciwym 

pomieszczeniu wi kszo ci szkó  WON (za cznik nr 3), prowadzi em korespon-

dencj  z Bankiem Polskim odno nie pozyskania w ostatecznym razie miejsca pod 

budow  w przysz o ci budynku dla Szko y Powiatowej Realnej w Warszawie przy 

ul. Królewskiej, ale propozycja ta, na skutek miejscowych warunków, nie przy-

nios a wyników, a tak e a eby mie  mo liwo  przy mniejszych funduszach wypo-

sa a  szko y rz dowe budynkami rz dowymi, a zatem l ej i szybciej otrzymywa  

potrzebne do przeprowadzenia ich fundusze, przedstawi em 24 stycznia 1852 r. 

do Ministerstwa O wiecenia wniosek o wybudowanie dla szkó  powiatowych ta-

kich budynków, które mie ci yby w sobie tylko sale klasowe bez pomieszcze  dla 

etatowych nadzorców, ale wniosek ten nie zosta  zatwierdzony przez Ministerstwo 

(za czniki 5 i 6).

Do jakiego stopnia ci ko by o zadowoli  si  funduszami rz dowymi, widzia  
Minister na nast puj cym przyk adzie: najwi ksz  i niecierpi c  zw oki 25 budo-

w  w Okr gu – by a sprawa budynku dla Gimnazjum w Lublinie. Na t  budow  

zmuszony by em za da  nale ce si  Okr gowi za przekazany rz dowi budynek 

b. szko y w Szczebrzeszynie w wysoko ci 41 tys. rubli, ale w miejsce tego, a eby 

niezw ocznie przekaza  j  do rozporz dzenia Okr gu, Rada Administracyjna 

Królestwa postanowi a roz o y  jej wyp at  na okres 17 lat (za cznik 7) i tylko 

w 1856 r. obecny namiestnik Królestwa przedstawi  G ównemu Dyrektorowi Ko-

misji Finansów wyp aci  ca y d ug w nadchodz cym 1857 r. Poza tym przyk ad 

ten wyja nia, jakimi ograniczonymi mo liwo ciami dysponuje Okr g i w jakim 

stanie s  Þ nanse w Królestwie Polskim.

Przy niedostatku rodków Þ nansowych na urz dzenie szkó  najem domów 

sta  si  jedynym sposobem uzyskania dla nich pomieszczenia, co tak e poci ga ze 

sob  niema o zaj , tak w guberniach, jak i w Warszawie, a szczególnie w niektó-

rych jej rejonach (dzielnicach). Ma o jest domów, w których by na jednym pi trze 

znajdowa o si  4 lub 5 du ych izb, jakie s  niezb dne dla pomieszczenia 4 lub

5-klasowej szko y, a poza tym trzeba jeszcze mie  w nim kilka pokoi na mieszka-

nie dla nadzorcy etatowego. Dla pozyskania, w miar  mo liwo ci, dogodnych dla 

szkó  pomieszcze , jak równie  do polepszenia im warunków, wykorzystywa em 

wszystkie swoje mo liwo ci, o czym mo na si  przekona  z moich raportów, jak 

i ze spraw Okr gu  26.
Jak napisa  Muchanow, w swoich raportach mówi  ju  o rodkach, jakie po-

dejmowa  odno nie pomieszcze  szkolnych. W za czniku nr 2 opisa  te pomiesz-

25 Tam e, k. 183.
26 CGIAP, k. 182.
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czenia, a do czone dokumenty od numeru 8 do 25 wyliczaj  wspomniane rodki 

i fundusze, jakie na ten przedmiot by y wykorzystane.

Kurator zwróci  tak e uwag  na bardzo z  jako  pomieszczenia Gimna-

zjum w Lublinie. O jego nieprzydatno ci wspomina  nie tylko w raportach (za-

cznik 3), ale tak e donosi  w z o onym raporcie z dnia 22 czerwca/4 sierpnia 

1852 r. w nast puj cych s owach: budynek Gimnazjum w Lublinie znajduje si  

w ca kowicie z ym stanie i chocia  obecnie w okresie wakacji prowadzi si  w nim 

kamienne naprawy, jednak e istnieje niezb dna potrzeba wybudowania dla tego 

gimnazjum nowego budynku, tym bardziej e Lublin wg liczby ludno ci to naj-

wi ksze po Warszawie w Okr gu miasto 27.

Muchanow podkre li , e jego raport przed wys aniem czytany by  nie y-

j cemu Namiestnikowi – ksi ciu warszawskiemu, któremu dobrze znane by o 

pomieszczenie gimnazjum w Lublinie. Kopia tego raportu by a przedstawiona 

22 czerwca/ lipca 1852 r. Ministrowi O wiecenia. Dla pozyskania miejsca pod 

nowy gimnazjalny budynek kurator sam je dzi  do Lublina28 jeszcze w 1853 roku. 

Zaprojektowany pod jego kierunkiem plan tego budynku i konieczno  bez-

zw ocznej budowy gmachu przedstawi  12/24 kwietnia 1854 r. ministerstwu (za-

cznik nr 26). Jednak e na skutek braku rodków Þ nansowych oraz wojennych 

okoliczno ci sprawa ta zosta a zatrzymana, ale kiedy tylko nadarzy a si  mo li-

wo , wyst pi  do Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego (6/18 lipca 1856 r.) 

o pozwolenie kupna wybranego pod gimnazjalny budynek placu i o przekazanie 

na jego budow  potrzebnej sumy, a nast pnie prosi  o przekazanie do dyspozycji 

Okr gu 41 tys. rbs, na co Namiestnik wyrazi  zgod  (za czniki nr 27–32).

Z powy szego wynika, i  Muchanow zrobi  wszystko, co by o mo liwe 

w tym przedmiocie, i budow  gmachu w adze szkolne zaplanowa y z pocz tkiem 

wiosny.

Na koniec wypowiedzia  si  on równie  odno nie pomieszczenia gimnazjum 

w Radomiu. Stwierdzi , i  znajduje si  ono w ca kiem dobrym stanie, ale nieko-

rzystne jest to, e klasy znajduj  si  na dwóch pi trach. Jednak e innego lepszego 

lokalu w Radomiu w tym czasie nie mo na by o znale . 

Ad. 2. W gimnazjum brakowa o pomocy naukowych29, zw aszcza w Instytu-

cie w Marymoncie, a w szko ach powiatowych brak by o nawet map.

W swoich raportach szczegó owo przedstawi  wszystkie ka dorazowo naby-

wane pomoce szkolne celem poszerzania zasobów powierzonych mu zak adów. 

Nabytki te uzale nione by y od rodków, którymi dysponowa . W raporcie do mi-

nisterstwa pisze: Co si  tyczy Instytutu w Marymoncie, którego gabinety wyda y 

si  Waszej Wysoko ci szczególnie szczup e, to z za cznika 33 wida , e wszystko, 

co si  w nim znalaz o, to pochodzi z okresu, gdy by em kuratorem. Moje uzu-

pe nienia sk adaj  si  z 30 nowych modeli maszyn i rolniczych urz dze , blisko 

27 Tam e, k. 185.
28 Tam e.
29 Tam e, k. 186.
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50 Þ zycznych instrumentów, blisko 600 aparatów do chemicznego i technologicz-

nego laboratorium, zbiory z historii naturalnej zwi kszono 600 przedmiotami, dla 

biblioteki Instytutu przekazano 700 tomów nowych ksi ek i periodyków.

Co dotyczy zaopatrzenia szkó  pa stwowych w mapy geograÞ czne, to wed ug 

informacji, jakie mam z Okr gu, okazuje si , e takowe s  wsz dzie, a w niektó-

rych szko ach nawet w powa nej ilo ci. W 1853 r. zaopatrzy em wszystkie szko y 

w atlas Imperium Rosji w opracowaniu Waszczinina (za czniki nr 34–35), 

a w 1855 r. w atlas geograÞ czny Zujewa (za czniki nr 36–37).

Ad. 3. Muchanow podsumowa , e wyniki nauczania30 w Gimnazjum Real-
nym i w Szkole Rabinów s  tylko zadowalaj ce, a w pozosta ych (patrz punkt 2) 
s  niezadowalaj ce. Napisa : Z tego, wida , e Wasza Wielmo no  znalaz  wia-

domo ci uczniów niezadowalaj ce w trzech Þ lologicznych gimnazjach i Instytucie 

Szlacheckim. Powodem tego mo e by  obecny plan tych gimnazjów, wed ug które-

go uczniowie musz  si  uczy  zbyt wielu przedmiotów, a w ród nich a  6 j zyków.
Na t  okoliczno  zwróci em ca  swoj  uwag  i moje za o enia w planie 

nauczania dla tych gimnazjów, który mia em honor przedstawi  Waszej Wielmo -

no ci w pi mie z 18/30 lipca 1856 r., s  bardziej odpowiednie, a zauwa one przez 

Was niedostateczne wiadomo ci uczniów w Instytucie Szlacheckim z historii i j -

zyka rosyjskiego – przypisa  nale y brakowi do wiadczenia, a mo e i ma ej gorli-

wo ci ucz cych w nim dwóch m odych nauczycieli, którzy otrzymali wykszta cenie 

w G ównym Pedagogicznym Instytucie.

O niedostatecznych wynikach nauczania z j zyka francuskiego mia em honor 

donosi  Waszej Wielmo no ci jeszcze przed wizytowaniem Instytutu i wyja nia-

em, i  pochodzi to z powodu braku pedagogicznego wykszta cenia i ma ej gorli-

wo ci nauczyciela, i e znalezienie tu w pe ni przygotowanego nauczyciela j zyka 

francuskiego – mimo moich stara  – nie by o mo liwe. Dopiero po wznowieniu 

stosunków pokojowych z Francj  mog em zarz dzi  sprowadzenie takiego z Pa-

ry a.

By  mo e 31 Waszej Wielmo no ci wyniki nauczania w j zyku rosyjskim przed-

stawiaj  si  w tych zak adach naukowych ma o zadowalaj ce. W tym przedmiocie 

pragn  doda  jeszcze i t  okoliczno  jako wyja nienie, e praktycznej nauce j -

zyka rosyjskiego przeszkadza: po pierwsze to, e uczniowie w swoich domach roz-

mawiaj  wy cznie po polsku; po drugie, e wyk ad wi kszej cz ci przedmiotów 

dot d prowadzony jest po polsku i wreszcie po trzecie, e uczniowie nie doceniaj  

znaczenia umiej tno ci pos ugiwania si  j zykiem rosyjskim w oczekuj cej ich 

przysz ej pracy, poniewa  we wszystkich prawie urz dach korespondencja prowa-

dzona jest w j zyku polskim.

Nie mniej doda  pragn , e w ostatnich latach yli my tutaj w takich warun-

kach i w ród takiego stanu umys ów ludno ci, przy których danie z mojej strony 

podejmowania bardziej srogich rodków i wymaga  w stosunku do nauczycieli 

30 Tam e, k. 187.
31 Tam e, k. 188.
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j zyka rosyjskiego nie otrzyma oby pozwolenia równie  ze strony Waszej Wiel-

mo no ci.

Na koniec warto wzi  pod uwag  i to, e wi ksza cz  tutejszych rosyjskich 

nauczycieli nie odpowiada swemu powo aniu – o czym donosi em Ministerstwu 

i prosi em je o podj cie rodków zmierzaj cych do pozyskania dla tutejszego 

Okr gu bardziej odpowiednich nauczycieli do j zyka rosyjskiego, do nauki histo-

rii i geograÞ i (kopie moich doniesie  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. za-

czniki: 38, 39 i 40 32.

Wasza Wielmo no  33 sam raczy  przekona  si  o niedostatecznym przygo-

towaniu nauczycieli WON kszta conych w G ównym Instytucie Pedagogicznym 

i w 1855 r. poleci  wstrzyma  przyjmowanie pensjonariuszy przygotowywanych 

dla tego Okr gu, o czym zosta em powiadomiony w pi mie z 27 kwietnia 1855 r.

Przyznaj c ze swej strony jednak e, e ogólne wyniki tutejszych uczniów 

w naukach przy bardziej korzystnych warunkach, tak odno nie planu nauk w tu-

tejszych zak adach naukowych, jak i wyboru wyk adowców i skrupulatniejszym 

doborze podr czników mog yby by  lepsze; nie mog  jednak z drugiej strony nie 

wspomnie  o tym, e te wyniki nie powinny by  tak z e, je eli wzi  pod uwag , e 

m odzie  wyszed szy z tutejszych zak adów naukowych z dobrymi wiadectwami, 

przy wst pie na uniwersytety i inne wy sze uczelnie Cesarstwa wytrzymuje z pe -

nym powodzeniem na egzaminach i nale y do grupy lepszych studentów i wraca 

najcz ciej ze stopniem kandydata nauk 34 (za cznik nr 41).

Ad. 4. Muchanow napisa , e obserwatorium astronomiczne nie ma nawet 
teleskopu i chronometrów. Zaznaczy , i  w 1845 r. w czasie zarz dzania WON 
sprowadzi  dla tutejszego obserwatorium astronomicznego za 300 rbs angielski 
chronometr Dienta, wyró niaj cy si  niezwyk  dok adno ci  swego dzia ania, 
wypróbowany w ekspedycji mi dzy Pu kowem (obiekty wojskowe pod Petersbur-
giem) a Warszaw 35. Poza tym w tym obserwatorium by  zegar astronomiczny 
Higiensa (Gugenmusa)36 kosztuj cy 450 rbs, sprowadzono za 900 rubli, dwa astro-
nomiczne zegary przy po udniowej 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 za-
mówienie 6-calowego wyst powa  w 1855 r. do Miercela, artysty z München, ale 
poniewa  przedstawiona przez niego cena w wysoko ci 3000 rubli (za cznik 42) 
znacznie przekracza a rodki obserwatorium, zamówienie zosta o od o one na 
czas pó niejszy.

Jak z tego wynika (o czym przekonuje za cznik nr 43), to w okresie mojego 

zarz dzania Okr giem nie spuszcza em z oka ubogacenia obserwatorium pomo-

32 Tam e.
33 Tam e, k. 189.
34 Tam e, k. 190–191.
35 Tam e, k. 190.
36 S ynny szwajcarski budowniczy zegarów astronomicznych i wie owych.
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cami naukowymi. Z mojego polecenia wybudowano w nim, z wielkim powodze-

niem, po udniow  kopu  w celu powi kszenia pola obserwacji.

Tego, e obserwatorium astronomiczne nie jest pozbawione pomocy nauko-

wych, dowodzi  mo e m.in. to, e w 1851 r. zast pca dyrektora Pra mowski 37, 

z okazji wyst pienia w tym roku pe nego za mienia s o ca, opracowa  map  

przedstawiaj c  cz  ziemskiego pasa wyst puj cego podczas tego za mienia 

i potem Cesarska Akademia Nauk po obejrzeniu tej mapy uzna a, e obliczenia 

przeprowadzone przez Pra mowskiego s  dok adniejsze od oblicze  innych astro-

nomów, i e w zwi zku z tym mapa jego powinna by  uznana za najlepsz  i naj-

wierniejsz . (za . 45)

Przeprowadzone w miastach Królestwa Polskiego, na moje polecenie i pod 

moim kierunkiem, obserwacje wspomnianego za mienia s o ca, jak s dz , 

w pewnym stopniu dowodz  sympatii mojej do tej sfery wiedzy.

Ad. 5. Co do ogrodu botanicznego. W ostatnim raporcie poprzednika Mucha-
nowa za rok 1849 podane by o, e w sadzie jest 7700 gatunków ro lin. W 1850 r. 
po obj ciu zarz du nad Okr giem przez Muchanowa uzna  on za potrzebne pole-
ci  nauczycielowi botaniki Gimnazjum Realnego, by ten sprawdzi  i przedstawi  
spis znajduj cych si  tam gatunków ro lin. Okaza o si , e w dziale oran erii 
jest o 1824 gatunki, a w gruntowym o 1863 gatunki mniejsza liczba ro lin w po-
równaniu z wykazem z 1849 r. Zmiana ta nast pi a nie na skutek ubytku ro lin, 
lecz na skutek dok adniejszego ich okre lenia – dot d liczne odmiany ro lin by y 
uwa ane za inne gatunki. Tak wi c w 1850 r. znajdowa o si  w ogrodzie 4418 ga-
tunków ro lin. O pracy Muchanowa nad rozwojem Ogrodu Botanicznego mo e 
wiadczy  fakt, e liczba ro lin nie zmniejszy a si , lecz powi kszy a. W 1855 r. 

by o ich 5364, a w 1856 r. – 6646 38.
Warto nadmieni , e ca y ten obszar wiedzy, nauki i praktycznej dzia alno-

ci, jaki wi za  si  z histori  naturaln  i gospodarstwem wiejskim, cznie z jego 
architektur , by  Muchanowowi bardzo bliski i doskonale znany, bo sam, przez 
pe ne osiem lat, kiedy w randze pu kownika odszed  z czynnej s u by i osiedli  si  
pod Moskw , zajmowa  si  nie tylko gromadzeniem staro ytno ci i upowszech-
nianiem wiedzy o najstarszych dziejach Moskwy, Rosji i Polski, ale interesowa a 
go tak e ekonomia i architektura rosyjskiej wsi. Z obszaru tych samodzielnie pro-
wadzonych bada  napisa  i opublikowa  kilka ksi ek, co spowodowa o, e zosta  
czynnym cz onkiem paru towarzystw naukowych39.

37 Dyrektorem Obserwatorium by  Jan Baranowski, a jego sekretarzem i zast pc  w 1839 r. zosta  Adam 
Pra mowski – ze szlachty, lat 21, wolny s uchacz Kursów Dodatkowych, który za g ówny przedmiot obra  sobie 
astronomi . Po sko czeniu 2-letniego kursu i zdaniu egzaminu zosta  pracownikiem etatowym w Warszawskim 
Obserwatorium Astronomicznym z p ac  1200 z p., w 1856 r. jego p aca wynosi a 720 rbs, zob. Walka caratu…, 

s. 73, 320 i 470.
38 Tam e, s. 192.
39 Pisz  o tym szerzej w art. pt. Krótko o dzia alno ci o wiatowej Paw a 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 yciorys mia  minister Norow, który w kampanii 1812 r. 

zosta  ranny i mia  amputowan  nog . Po odej ciu z czynnej s u by zaj  si  ba-

daniem odkry  geograÞ cznych, by  równie  cz onkiem towarzystw naukowych. 
Przez kilka lat, przed otrzymaniem ostatniej nominacji, by  towarzyszem (zast p-
c ) ministra o wiecenie ks. P atona Szyry skiego-Szychmatowa. Zapewne te 
swoiste kombatanckie i naukowe wi zi spowodowa y, e obydwaj dobrze ze sob  
wspó pracowali. W odniesieniu do potrzeb edukacyjnych wspiera  ich zreszt  zna-
komicie, najbardziej z nich zas u ony dla Rosji uczestnik wielu kampanii, genera  
i namiestnik, ks. Gorczakow, który szczególnie otwarty by  dla tego kierunku 
zmian w szkolnictwie, które dawa o m odzie y praktyczne przygotowanie do ycia.

Nie wdaj c si  w szczegó y, mo na zauwa y , e realnym pok osiem wzajem-
nego wspó dzia ania, jak i wizytacji szkó  przeprowadzonej przez Norowa (zmar  
w 1858 r.) by y nast puj ce, wspólnie wypracowane projekty ukazów, ustaw 
i zarz dze  dla Warszawskiego Okr gu Naukowego (licz c od momentu obj cia 
przez Norowa urz du 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.  Za o enie i ustawa dla Szko y Niedzielno-Handlowej w Warszawie z 24 wrze -

nia 1854 r.
3.  Instrukcje programowe dla wyk adu nauk w 5-klasowych szko ach powiato-

wych w ONW z 16 pa dziernika 1855 r. i 18 marca 1856 r.
4.  Ukaz Najwy szy zatwierdzaj cy Ustaw  dla Instytutu G uchoniemych i Ociem-

nia ych w Warszawie z 28 czerwca/10 lipca 1856 r.
5.  Wyra enie Najwy szej Woli co do urz dzenia e skich rz dowych zak adów 

naukowych w Królestwie Polskim z 14/26 pa dziernika 1856 r.
6.  Wydanie przez ministra Przepisów dla oceniania sprawowania si , post pu 

w naukach, pilno ci i zdolno ci uczniów z 18 stycznia 1857 r.
7.  Rozkaz Najwy szy i Najwy ej zatwierdzona Ustawa Cesarsko-Królewskiej Me-

dyko-Chirurgicznej Akademii w Warszawie 4 czerwca 1857 r.
8.  Ustawa o stypendiach rz dowych w ONW z 7/19 wrze nia 1857 r. w celu za-

pewnienia ze strony rz du dobrodziejstwa biednym uczniom […] odznaczaj -

cym si  sprawowaniem i pilno ci  w naukach, tudzie  u atwienia im mo no ci 

kszta cenia si  w naukach, jak równie  w celu ukszta cenia zdolnych ludzi 

w ró nych ga ziach nauk technicznych i sztuk.

9.  Zarz dzenie Ministra O wiecenia Narodowego o reorganizacji gimnazjów Þ lo-

logicznych z 19 wrze nia 1857 r.

10.  Rozkaz Najwy szy z 13 pa dziernik 1857 r. zatwierdzaj cy Ustaw  dla Szko y 

Rabinów w Warszawie.

11.  Rozkaz Najwy szy z 4 grudnia 1857 r. zatwierdzaj cy Ustaw  dla Pensji e -

skiej Rz dowej w Warszawie.

12.  Rozkaz Najwy szy z 29 grudnia 1857 r. zatwierdzaj cy Ustaw  dla Instytutu 

Gospodarstwa Wiejskiego i Le nictwa w Marymoncie, tudzie  dla Szko y 

Wiejskiej przy tym e Instytucie b d cej.
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W konkluzji mo na stwierdzi , e przeprowadzona z polecenia cara w 1856 r. 
przez ministra A. Norowa wizytacja szkó  w Okr gu Naukowym Warszawskim 
spowodowa a, e zaprowadzone liczne zmiany w polityce o wiatowej dobrze 
przyj te by y przez mieszka ców Królestwa. Doskonale wpisywa y si  w nurt 
odwil y posewastopolskiej, jaka ogarn a ca e Rosyjskie Imperium. Na ich kan-
wie szybko, zw aszcza w ród m odzie y, rozwija  si  zacz y nadzieje na zmiany 
nie tylko w yciu spo ecznym i ekonomicznym, ale tak e 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 socio-

economic 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 justiÞ cation 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, edu-

cational 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 re-

port, 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.


