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wychodzi eo niedziel

Polska Bursa w o cia ska
w Stanis awowie.
spo eczna hurs lu
Znaczenie i donios o
dowych polskich w Galicji wschodniej za ma
o ocenion zosta a przez ogó polski i po
wo ywanie takich instytucji do ycia, nie
sta o si jeszcze nasz narodow trosk ,
naszym narodowym obowi zkiem.
Ogromny brak inteligencji po naszych
miasteczkach, wsiach
co dopiero podczas
pracy spo ecznej odczuwa si daje
brak
ksi y, brak si nauczycielskich ludowych,
potrzeba zawi zania i utrzymywania czucia
z ludem polskim, wydobycie z ona tego ludu
jednostek zdrowych, j drnych i niezu ytych,
ka nam podj si tego narodowego za
dania, tej spo ecznej pracy.
Odmienny typ szkó miejskich i wiejskich
nie pozwala naszemu w o cianinowi posy a
swego syna do szko y wydzia owej, hand o
wej, gimnazjum lub seminarjum nauczyciel
skiego. Dla przyj cia do tych szkó wyma
gan jest nauka j zyka niemieckiego, której
syn w o cia ski na wsi do szko y ucz szcza
j cy, jest pozbawiony, a posy anie do szko
y ludowej miejskiej nastr cza ze wzgl du
na odleg o ci na znaczne koszta umieszczenia
go na stancji, cz sto w towarzystwie nieodpowiednym, na nieprzezwyci one trudno ci.
St d powstaje nagl ca potrzeba zak ada
nia polskicli bur.s w o cia skich w miastach
<sriK>',viatcwyebv Jak jest ta potrzeba zawi
zywania podobnych instytucji, wskazuje nawp yw m odzie y do tego rodzaju zak adów
i budz ca si
w tej klasie ludno ci naszej
ch i d enie dostarczania swoim dzieciom
wy szego wykszta cenia.
Do wiadczenie z bursami podobnemi, istniej cemi ju w niektórych naszych miastach
jak n. p. w Samborze, poucza, e utrzyma
nie jednego wychowanka kosztuje niespe na
12 16 K. miesi cznie, a doznawana w bur
sie opieka, odpowiednie towarzystwo, zdro
we po ywienie daje wy szo
tego rodzaju
zak adom nad wszelkie domowe stancje.
Koszta utrzymania wychowanka pokrywa

j b d w ca o ci, b d w cz ci

rodzice,

utrzj^mania za uzdolnionych a rzeczywi cie
biednych uczniów ub sierót, pokrywaj wk ad
ki cz onków miejscowych, zamiejscowych,
datki przygodne, zasi ki wydzia ów powia
towych, Rad gminnych, Sejmu itd.
Do programu organizacji naszej i pracy
wspó czesnej nad ludem polskim w Galicji
wschodniej, musimy bezwarunkowo wci gn
zak adanie i utrzymywanie piolskich burs )ako
konieczno .

Pomnik

czy bursa?

Od jednego z powa nych obywateli
na
szego miasta otrzymujemy w sprawie poru
szonej ostatnim artyku em naszego pisma
'
uwagi nast puj ce:
Wiadomo o uchwale komitetu pomnika
im. Ko ciuszki, polecaj cej zwróci si do
Rady miejskiej, do Rady powiatowej i do

Dyrekcji Kasy oszcz dno ci, z daniem
zmiany tytu u uczynionej ju
darowizny
i by zamiast pomnika dla
^bohaterakierunku,
z pod Rac awic, postawi w mie cie
naszem burs dla synów w o cia skich im.
Tadeusza Ko ciuszki, wywo a a w szerokich
ko ach

naszego miasta s uszne zdumienie.
Jest to niestety jedn z naszych starych
yad narodowych, e niczego, adnego za
miaru doprowadzi nie umiemy do skutku.
Ju pieni dze na pomnik s zgromadzone,
,iu nadesz a chwila, a, eby(Upragnion my l

w czyn zamieni

i na jednym z placów
publicznych naszego grodu wznie statu
wodza w sukmanie, jako widomy znak
polsko ci tego grodu, oraz jako dowód
cz ci dla idei przez niego podj tej i nam
testamentem wskazanej, gdy oto naraz
powstaje my l nowa, porzucenia tamtej
a obrócenia z o onych pieni dzy na ce
zgo a inny.
W dzia aniu tern upatrywa si musi,
pomimo wszystko, pewn nielojalno , e
tak si wyra , a jest ona tern jaskrawsza,
e pokryta zamiarem s u enia celowo tak e
wznios emu, i-zeczy w samej sobie pi knej
i
po ytecznej, przeciwko której nietylko
nikt nic za)'zuei nie mo e, ale przeciwnie
ka dy w miar mo:no ci popiera musi
a niew tpliwie i popiera b dzie. Posta
wienie jednak tej kwestji w taki w a nie
sposób, uwa am, daruj mi szanowni jej
wnio.«kodawey,
za rzecz nieprzyzwoit .
Gdyby rzeczy np. tak sta y, i przez szereg
lat zgromadzono dajmy na to, fundusze na
pomnik jakiej osobisto ci niemi ej ogó owi,
jak to si w po o eniu politycznem naszem
niestety wydarza, rozumia bym bardzo my l
i has o
u ycia takicii funduszów na cel
humanitarny, przeciwko któremu nikt za
rzutu nie móg by podnie . By oby to bardzo
dowcipne. Przypu my up. e istnia by jaki
fundusz na postawienie pomnika Stadiona;
sk adki si zbieraj , ale leniwo, nikt pom
nika tego, oprócz pewnych kó biurokra
tycznych, nie potrzebuje ani pragnie. W tern
wpada kto na koncept u ycia
fundu
szów ju na ten cel zebrau 3 ch, na wznie
sienie szpitala. Brawo! wszyscy z zapa em
przyjmuj ten pomys i wdzi cznymi s komite
towi, który ogó z przymusowego k opotliwego
po o enia wydostaje. Inna rzecz z pomnikiem
dla Tadeusza Ko ciuszki w Sianis awowie.

Pomnik ten jest tut aj potrzebny!
tego za o enia wychodzili patrjoci, którzy
przed laty zainicjowali my l zbierania
sk adek na pomnik i szcz liwie j do
skutku przyprowadzili, nie na to, a eby
po nich przy.szli obywatele, którzy zupe nie
w pracy tej udzia u nie brali, ani podobno
i
w komitecie dla wzniesienia pomnika nie
zasiadali, i rzuceniem has a cho by nawet
sympatycznego, mieli rzecz ju u celu
b d c , naraz odwróci albo przynajmniej
odwlec.

Dopuszczenie do takiego obrócenia rzeczy
by oby niebezpiecznym zreszt precedensem
dla nast pnych i podobnych komitetów,
któ bowiem zar czy, czy za rok nie przyjd
znowu ca kiem inni obywatele, z tego lub
owego tytu u tak e powo ani do komitetu
budowy pomnika Tadeusza Ko ciuszki i nie
powiedz : Ale Panowie, le si bawicie!
Wy stawiacie pomniki, bursy, a nie widzicie
setek niemowl t gin cych bez matczynej
opieki. Za pieni dze usk adane na pomnik
wybudujmy dom podrzutków, a
na cze
bohatera z pod Rac awic, nazwijmy go jego
imieniem! Albo znowu przyjd ca kiem
nowi i powiedz :
Druhowie!- Bracia!
W silnem ciele silny duch! Nie dom pod
rzutków , ale boisko gimnastyczne jest
potrzebne. U yjmy funduszów pomnikowych
na park jordanowski i boisko imienia
Ko ciuszki, to b dzie uczczeniem pami ci

bohatera i wodza w sukmanie najlepszem!"
Otó , tak si to dzieje u nas. adnej
ci g o ci, adnej wytrwa o ci, niczego nie
doprowadzi do skutku; jedna my l goni
drug . Dzisiejszy pomys zast puje i wypr a
wczorajszy i chocia by ten wczorajszy by
najrozumniejszy, to wobec nowszego, mod
niejszego. zbledn
przy pomocy agitacji
zw aszcza musi.
Nie Panowie! T drog nigdy nie dopro
wadzimy do celu. Postawimy pomnik Ta
deuszowi Ko ciuszce, bo ten jest w Sta
nis awowie potrzebny i mamy ju ^ na ten
cel pieni dze zebrane, a burs w o cia sk
wzniesiemy tak e, ale po kolei, nie wszystko
naraz. Sta
nas na jedno i na drugie,
a obowi zkiem wszystkich patrjotów jest
nie i
zamiarom swoim na poprzek, ale
wzajemnie si
nich wspiera . Postawmy
najpierw pomnik, który tutaj na zbiegu
dw^h By,strzyc b dzie wiadczy przed

odró e naoko o wiata.
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z wschodu czy zachodu, codziennie prócz niedziel i
wi t od godz.
Stanis awów jest polskiem miastem, - 4 5. popo udniu w domu przy ul. Trzeciego
cz cem si z siostrzycami swojemi pod Maja (kamienica p. Ma ewskiego obok
znakiem bia ego or a i szarej ludowej Wa ów, I. pi tro).
sukmany, a potem przyst pimy z tern
wi kszym zapa em, wszyscy razem, do wy
budowania domu im. Ko ciuszki, a w pracy
Konsekracja ks. biskupa
tej nie braknie pewnie tych, którzy pod o yli
podwaliny pod budow pomnika dla wiel
Dr. Chomyszyna.
:
kiego wodza. Has em naszem niech b dzie
Razem m odzi przyjaciele!"
donosili my
Dzi , jak ju poprzednio
odb dzie si uroczysto konsekracji i intro
nizacji nowomianowanego gr. kat. biskupa
w Stanis awowie, ks. Dr. Grzegorza Cho
Gimnazjum
e skie w Stanis awowie. myszyna.
Uroczysto ta rozpocznie si o godz. pó
do dziewi tej
pochodem z pa acu
Wydzia Ko a nauczycieli szkó wy szych biskupiego do rano
cerkwi katedralnej, gdzie
w Stanis awowie" prosi nas o nast puj ce odb dzie si
w a ciwy akt konsekracji
og oszenie:
i intronizacji.
Staraniem Kola naucz. szk. wy sz. otwiera
Po uko czonych ceremoniach ko eielfiych
si z pocz tkiem r. szk. 1904/5 w Stani odprowadzi pochód ks. biskupa Dr. Cho
s awowie pryw. gimnazjum
e skie z pro
do pa acu biskupiego, gdzie o godz.
myszyna
gramem nauk odpowiadaj cym w zupe no ci pó do drugiej popo . nast pi przedstawienie
c. k. gimnazjom pa stwowym. Celem pryw.
nowowy wi conemu biskupowi wszystkich
si
gimnazjum - skiego w Stanis awowie jest
woj
(la uczenicom takie wykszta cenie naukowe, w adz rz dowych, autonomicznych,
któreby przysposobi o je do egzaminu doj skowych etc.
Popo udniu o godz. 47-2 odb dzie si
rza o ci, a tern samem otworzy o im wst p
ks.
w sali teatralnej koncert na cze
na uniwersytet w charakterze zwyczajnych biskupa
Dr. Chomyszyna.
s uchaczek. Jak d ugo pryw. gimnazjum
Wieczorem o godz. 7. w pa acu biskupim
e skie w Stanis awowie nie otrzyma prawa odb dzie
si wielki obiad dla przyby ych
publiczno ci, uczenice winny celem uzyskania go
ci, tut.
dygnitarzy i reprenzetantów
wiadectw wa nych wobec pa stwa poddawa
narodu.
si prywatnym egzaminom w gimnazjach ruskiego
*
pa stwowych. Atoli dotychczasowa praktyka
Na dzisiejsz uroczysto
przybywaj
poucza, e decyduj ce w adze szkolne ch 'nie
nadaj prawo publiczno ci takim rrywatuym poci giem o godz. IO 72 i'»uo J. E p. Na
i
hr.
J.
miestnik
Potocki
E.
Marsza ek
zak acioin naukowym e skim, których urz
dzenie IV najistotniejszych punktach odpo krajowy hr. Badeni, którzy zamieszkaj
Centralnym
wiada L-iz dzeniu rówBor^ daych zak adów ,w hotelu
p. Kesslera. Opr<5cz
J. E. Arcybiskup Bilczewski,
pa stwowych (n. p. pryw. gimnazjum e skie nich przybyli
i
s.
J.
E.
metroplita hr. Szeptycki, ks.
we Lwowie otrzyma o prawo publiczno ci
ju w drugim roku swego istnienia). T arcybiskup Teodorowicz, ks. arcybiskup
Weber,
biskup
przemyski Czechowicz, J. E.
tedy okoliczno
maj c g ównie na oku
Kiolo naucz. szk. wy sz. w Stanis awowie p. prezydent
krajowej Dyrekcji skarbu
Korytowski,
p. dyrektor poczt i telegrafów
postanowi o zak ad swój prywatny co do
planu i zakresu nauk zorgauizowa zgodnie Seferowicz, radca Nam. p. Zaleski.
Z p. Namiestnikiem, który zabawi w Sta
z urz dzeniami c. k. gimnazjów pa stwowych.
W roku szk. 1904/5 otwart b dzie tylko nis awowie w poniedzia ek i wtorek przez
klasa I. Dalsze klasy b d stopniowo przy ca y dzie przybywa tak e radca Namiest
bywa y w ci gu lat nast pnych. Warunki nictwa p. Zaleski, a oprócz nich bawi tn
wiceprezydent Rady szkolnej krajowej Dr.
przyj cia do gimna/jr.m s nast puj ce:
i radca cesarski Namiestnictwa Des
1. uczenica zg aszaj ca si
do pierwszej P a ek
klasy musi uko czy przynajmniej dziesi Loges.
powodu
Z
mo liwych zas abni lub innych
lat w ci gu roku kalendarzowego, w którym
wypadków w cerkwi podczas dzisiejszego
zostaje przyj t do kl. I.
kilkugodzinnego
tam e nabo e stwa, przy2. musi podda si egzaminowi wst pnemu,
gotowanem zosta o w biurze technicznem
3. rodzice, wzgl cinie opiekunowie
musz Magistratu (bazar miejski
obok cerkwi)
zobowi za si , e b d op acali miesi cznie
pogotowie lekarskie.
przepisane op aty.
Op ata miesi czna za nauk jednej uczenicy nie mo e przekracza nigdy wysoko ci
20 k. Op ata owa mo e by zni on w miar
Zjazd Tom. Pomocy Przemys owej".
wi kszej ilo ci uczenie. Uczenice biedne,
dobrymi post pami
a wyszczególniaj ce si
W dniu 3. i 4. lipca b. r. odb dzie si
w naukach, dobrymi obyczajami i pilno ci
mog by pocz wszy o(i drugiego pó rocza we Lw()wie pierwszy Zjazd i walne zgro
uwolnione od op aty ca kowicie albo cz madzenie Towarzystw Pomocy przemys owej
ciowo.
kraju naszego.
Dnie te b d kulminacyjnym punktem
Nauki poszczególnych przedmiotów udziela
rednich
szkól
fachowi
jarmarku
nauczyciele
wyrobów krajowych, zjazd ten
bd
wietnie, gdy opi'ócz prze
w Stanis awowie; w czasie przerw mi dzy zapowiada si
lekcjami szkolnemi nadzorowa b dzie och wodnicz cych i cz onków wydzia u Tow.
Pomocy przemys owej z ca ego kraju udaj
mistrzyni zak adu.
Statut, pryw. gimnazjum e skiego w Sta si na zjazd ten rozmaite wycieczki.
nis awowie, zatwierdzony przez c. k. Rad
Udzia
zje dzie wzi
mog wszyscy
szkoln krajow , poda si pó niej do pu cz onkowiew Pomocy przemys owej. Udzia
blicznej wiadomo ci. Na razie uprasza si kobiet
bardzo
po
dany.
zje
dzie
w
interesowanych,
a eby ze wzgl du na
Pr-Ogram zjazdu jest nast puj cy :
u atwienie Wydzia owi Kola naucz. szk.
Dnia 3. lipca 1904. 1. O godzinie 9.
wy sz. przedwst pnych czynno ci administra rano nabo e stwo uroczyste w ko cio ach
cyjnych, raczyli zg asza
katedralnych z udzia em kongregacji cechów
si z
wizorycznymi wpisami uczeniepro i t. d. 2. O godzinie il. rano obrady
do ko ca czerwca.- w wielkiej sali ratuszowej. Obrady zagai
najpó
niej
Na podstawie liczby prowizorycznie wpi Prezydjum miasta. 3. O godzinie 5.
popo
sanych uczenie Wydzia b dzie móg dopiero udniu wsptilny pochóti na jarmark
wyrobów
rozstrzygn spraw wynajmu odpowieduej krajowych" i przyj cie uczestników zjazdu
sali szkolnej, ustanowi terminy egzaminów przez komitet Jarmarku"
na placu powywst pnych, a równie definitywnie oznaczy stawowym i zwiedzanie jarmarku.
4. O go
Wysoko miesi cznej op aty za pobieran dzinie 7. wieczorem wspólna wieczornica
uauk .
na strzelnicy miejskiej.
Dnia 4. lipca 1004. 1. Dalszy ci g obrad
Zg oszenia przyjmuje prezes Ko a naucz,
szk. wy szych
prof. Dr. Miko aj Sabat
sprawozdanie komisji,
.3
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