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ZDANIE SPRAWY
o stanie i położeniu Kraju W. M. Kra
kowa i Jego Okręgu w Zgromadzeniu 
Reprezentantów w r. 1844 przez Se
natora do tegoż Zgromadzenia delego

wanego.

Prześwietna Izbo Reprezentantów!

Gdy z mocy obowiązujących Ustaw, 
celem zgromadzenia się Waszego dostojni 
Reprezentanci jest postanowienie odmian 
i dopełnień w prawodawstwie cywilnem i 
karnem, obmyślenie źródeł przychodów, 
przeznaczenie onych na potrzeby publiczne 
i roztrząśnienie rachunków z administracji 
kraju, przeto jest nieodzowną rzeczą, a
byście się obznajmili z obrazem działań 
publicznych i położenia kraju, w jakiem
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go obieg upłynionego czasu od ostatnie
go zebrania się Zgromadzenia Prawodaw
czego postawił. Wywiązując się zatem 
z obowiązku Art. 146 Statutu urządza
jącego Zgromadzenia Polityczne na mnie 
włożonego, mam zaszczyt w Imieniu Se
natu zdać sprawę w powyższym przedmio
cie, wczem nie omieszkam dotknąć wszel
kich gałęzi administracyi krajowej od r. 
1837 po koniec r. 1843 i razem przed
stawić to wszystko, co ku jej udoskona
leniu z mocy obowiązujących Ustaw bądź 
bezpośrednich Rozporządzeń Rządowych 
w tym przeciągu czasu nastąpiło i coby 
na tej drodze dalej przedsiębrać należało. 
Gdy zaś przeszło sześcioletni przeciąg 
czasu zbyt jest długi, aby zaszłe w każ
dym roku zmiany i odpowiednie cyfry przy
taczać, przeto ograniczę się po większej 
części na porównaniu jednego z lat ze
szłych z rokiem ostatnim 1843, i zacho
dzącą w tym względzie różnicę wykażę.
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Wysokie Kraj W. M. Krakowa Pro
tegujące Dwory, uznawszy potrzebę za
prowadzenia w przepisach organicznych 
odmian, jakich dobro publiczne zgodnie 
z Ich Ojcowskiemi widokami wymagało, 
raczyły wskazać zasady do Statutów głó
wniejsze gałęzie administracyi krajowej 
urządzających. Gdy następnie Statuta na 
tychże zasadach oparte, sankcyą Najja
śniejszych Dworów uzyskały, takowe w 
miarę Ich najłaskawszego udzielania w wy
konanie przez Senat Rządzący wprowa
dzane, obecnie przywiodły do skutku dzieło 
Ich Ojcowskiej opieki, rokujące trwały 
byt tej krainie, jeśli ściśle do nadanych 
przepisów stosować się będziemy. — Na 
tej drodze wydane Statuta, są dzisiaj pod
stawy działań szczególnych gałęzi admi
nistracyi krajowej, o których w niniejszem 
Zdaniu sprawy w właściwych miejscach 
jeszcze wzmiankę uczynić mi wypadnie.
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INSTYTUTA RELIGIJNE.
Dyecezya krakowska w tym samym 

stanie, jak poprzednio zostaje. — Rząd 
zwraca ciągle szczególny swojy troskli
wość na Świątynie ku czci Bożej poświę
cone i domy zajmowane przez osoby po
słudze religijnej oddane. Zmniejszenie do
chodów Duchowieństwa i pobożnych fun- 
dacyj, tudzież niezupełnie odpowiednie da
wniejsze przepisy o źródłach stawiania i 
utrzymania budowli parafialnych, wyma
gały ujęcia dzielniejszych środków ku te
mu celowi. — Podzielało to przekonanie 
Zgromadzenie Prawodawcze w postano
wieniach swoich z dnia 13 Września 1833 
roku i z dnia 30 Stycznia 1838 r., na 
których oparty Rząd krajowy, przedsię
wziął zasłaniać od upadku parafialne bu
dowle. Atoli obowiązek stawiania i po
noszenia ciężarów większych reparacyj 
przez Parafian, wymagał ustanowienia 
bliższego dozoru nad pobudynkami tego 
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rodzaju i właściwemi ich funduszami, jak 
niemniej określenia bliższego reparacyj 
mniejszych, do których sami Plebani są 
obowiązani. Tym końcem zawiązane zo
stały Dozory kościelne i wskazane na
prawy utrzymania w dobrym stanie budyn
ków dotyczące.

Od ostatniego Sprawozdania, wyrestau- 
rowano Kościoły, mianowicie co do da
chu w Mogile, Ruszczy, Modlnicy, Rybny, 
Paczułtowicach, Płokach i Płazie. W 
Kościele Jaworznickim postawiono mar
murowy ołtarz przeniesiony z Krakowa, 
założono nowe organy i położono po
sadzkę kamienną. Kościół we wsi Ko
ścielcu prawie z gruntu budowany, jest 
już na ukończeniu, równie piękna Świą
tynia w Krzeszowicach znacznym kosztem 
fundatorki stawiana, w krótce Najwyższe
mu poświęconą i dla użytku Parafian o
twartą zostanie.—Postawiono nowe Ple
banie w Zalesiu, Tenczynku, Nowej Gó
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rze i Trzebini, tudzież Wikaryą w Mora
wicy, a wyrestaurowano Plebanie w Rusz
czy, Kościelcu i Płazie.

W 32ch Parafiach przy tyluż kościo
łach w Okręgu, znajduje się dotąd 20 
Cmentarzy murem, a 12 wałem otoczo
nych. W upłynionych 6ciu latach murem 
obwiedziono Cmentarze w Pleszewie, w 
Bolechowicach, Zalesiu, Liszkach, Ry
bny, Porębie, Sance, Regulicach, Krze
szowicach i Nowej Górze. W Mieście 
Krakowie z funduszu Budżetem odkaża
nego , czyniono niektóre restauracye w 
Bazylice Ś. Piotra i dano nowe organy; 
w Kościele S. Michała przerobiono dach 
jako sklepieniu grożący, lecz gdy wśród 
budowy okazywać się zaczęły coraz nie
bezpieczniejsze rysy, zapewne w skutek 
otwarcia Ulicy Poselskiej, przeprowadze
nia kanału i odsłonienia murów, przeto 
Senat zarządził bliższe zbadanie stanu tej 
Świątyni. Wieża wyższa Kościoła P.
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Maryi zabytek średniowiekowój budowy, 
zwróciła na siebie uwagę Rządu, z po
wodu pochylenia się znacznego piramidy. 
Po odkryciu tej okazało się, że wewnę
trzne wiązania i ściany piramidy znacznie 
są nadpsute, i że takowe jako też pokry
cie blachy ołowiany szybkiej restauracji 
potrzebują. Restauracja ta kosztowna i 
niebezpieczna, już w znacznej części do 
skutku doprowadzona, wkrótce ukończona 
zostanie, jako dowód troskliwości naszego 
Miasta w przekazaniu potomnym w cało
ści tej starożytnej Świątyni. Znaczne wy
datki dotąd przez Skarb publiczny z po
wodu nagłości roboty zastępowane, winny 
być zwrócone z źródeł Ustawą z dnia 13 
Września 1833 roku wskazanych. Dla 
tego Senat, oparty na tej Ustawie, od
kazawszy część funduszów na fabrykę Ko
ścioła Panny Maryi i inne fundacje re
ligijne przeznaczonych, jednę czwartą część 



całego wydatku na Parafian rozłożyć był 
przymuszony.

Cmentarz Jeneralny krakowski po zna
cznem rozszerzeniu go i obwiedzcniu mu
rem, porządkuje się ciągle, o ile fundusze 
ku temu wystarczają. Aby zaś w porząd
kowaniu tem podług stałych postępowano 
zasad, wskazane sa od roku 1842 wła- 
ściwem urządzeniem przepisy pod wzglę
dem chowania ciał, zakładania grobów i 
stawiania pomników i dla pomnożenia fun
duszu dalszego upięknienia miejsca wie
cznego spoczynku, przepisane opłaty za 
zajęcie gruntu lub powierzchni muru pod 
murowane groby lub trwałe pomniki.

Po rozebraniu Kościoła WW. Świę
tych, pozostała sama wieża, na żaden in
ny użytek nie przydatna, równie rozebrana 
została, a fundusz ze sprzedaży mate
ryałów zebrany, jako do Kościoła para
fialnego należący, na cel właściwy jest 
dokowany. Okoliczności niedozwoliły do
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tąd urządzić Kollegiaty rzeczonego kościo
ła, którego Parafia już dawniej do Bazyliki 
8. Piotra przeniesiona została. Dla tego 
przy Kościele Ś. Piotra jest ustanowio
ny Administrator, który przy pomocy Wi
karyusza pieczą dusz w tej Parafii ma so
bie poruczoną. Administracyą zaś fundu
szów Rząd się trudni, które oszczędnościa
mi w miarę zbierania się tychże na hipotekę 
elokowanemi, ciągle się powiększają.

Fundusze Penitencyarskie przy Ko
ściele Ś. Anny, tymczasowo przez jednego 
Penitencyarza pobierane, rozdzielone zo
stały według pierwotnego ich przeznacze
nia między dwóch Penitencyarzy, przez 
co liczba Duchowieństwa do obsługi ko
ścielnej powiększyła się.

Co do Kościoła Ś. Barbary i fundu
szów Zgromadzenia Kanoników regular
nych grobu Chrystusowego, ostatniemi ad
ministruje Rząd tymczasowo aż do stałego 
tychże uregulowania; gmach dawniej Kol
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legium XX. Kanoników w sobie miesz
czący, obecnie oddany został do użytku 
młodzi Szkolnej, a Kościół S. Barbary 
służy do odprawiania nabożeństw obo
wiązkowych przez Kapłana do tego prze
znaczonego, tudzież Kongregacyi Kupiec
kiej i Bractw przy Kościele tym istnieją
cych.

Z powodu oznaczenia w r. 1833 przez 
Kommissyą Reorganizacyjna kongruj dla 
Plebanów w ilości 1,800 złp. rocznie i 
wprowadzenia w wykonanie Ustawy Sej
mowej z dnia 30go Stycznia 1838 roku 
o opłacie przez beneficyatów procentu od 
dochodów na fundusz i utrzymanie Ko
ściołów, nastąpiło wyrachowanie docho
dów do kongruj należących i z obrachun
ku okazało się: że z 31 Plebanów w 0- 
kręgu, 12tu posiada, dochód wyższy, a 
19tu niższy nad kongruę, i że z tego ty
tułu Skarb będzie w obowiązku opłacać 
rocznie summę 11,903 złp. 14gr. w celu 



przyzwoitego uposażenia Duchowieństwa 
pieczy dusz zajętego, Tym końcem przy 
Budżecie, będzie Prześwietnej Izbie przed
stawiony Projekt zaspokojenia zaległej na
leżytości i obmyślenia na przyszłość fun
duszu dopłaty do wyrównania kongruj. 
Gdy zaś opłacany przez Duchownych po- 
dotek 24go grosza, opiera się na wyra
chowaniu dochodów jakie Duchowieństwo 
miało przed zamiany dziesięcin, przeto 
Senat powodowany sprawiedliwym użala
niem się posiadaczy dziesięcin, przedłoży 
Prześwietnej Izbie Projekt do przyniesie
nia w tej mierze ulgi na słusznych zasa
dach.

Liczba katolickiego Duchowieństwa 
świeckiego pomnożyła się nieco odr. 1837. 
W roku 1843 księży świeckich w Kra
kowie i Okręgu było 126, alumnów w 
Seminariu m tudzież przy Kościele katedral
nym i Panny Maryi 35, w 15tu klasztorach 
męzkich zakonników i nowicyuszów 184,
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w 10ciu klasztorach żeńskich zakonnic 
i nowicyuszek 210. W udzielaniu ze
zwolenia na przyjmowanie do klasztorów 
nie spuszcza nigdy Rząd z uwagi stanu ich 
funduszów i możności zapewnienia stoso
wnego utrzymania świeżo wstępującym, 
obok obowiązków utrzymywania Kościoła 
i zabudowań klasztornych.

Rząd krajowy dokłada wszelkiej tro
skliwości w czuwaniu nad całością fundu
szów i windykacyą kapitałów do Instytu
tów religijnych należących. Usilnym Jego 
staraniom też Instytuta winny znaczną 
cześć odzyskanych kapitałów, od których 
albo wcale, albo zbyt nieregularnie do
chody pobierały. Równie nie Zaniedbuje 
Rząd udzielać swej pomocy w usuwaniu 
wszelkich przeszkód tamujących regularny 
pobór prowizyj od kapitałów tak w kraju 
jak i za granicą położonych.

Co do funduszu ogólnego Religijno
Instytutowego, który Najjaśniejszy Ce



— 13 —

sarz Austryi, Krainy tej Wspaniały Pro
tektor, najłaskawiej swemu pierwotnemu 
przeznaczeniu za epokę swych Rządów w 
Galicyi Zachodniej zwrócić, i w skutek 
Konwencyi z r. 1821 i 1828 z Rządem 
Królestwa Polskiego zawartej, temuż osta
tniemu tak dla Zakładów i Instytucyj Kró
lestwa Polskiego, jak i W. M. Krakowa 
jako część niegdy Galicyi Zachodniej sta
nowiącego, wypłacić raczył, Rząd kra
jowy nie przestoje ciągle czynić kroków o 
obrachowanie się i realizacya pretensyj 
Instytutów tutejszych. Ukończenie tak wo
źnego przedmiotu, zachacza się na od
miennej zasadzie w rachowaniu przyjętej. 
Gdy bowiem według łaskawie udzielonej 
z strony Buchalteryi Nadwornej Wiedeń
skiej wiadomości, z całkowitych summ 
przez Rząd Cesarsko-Austryacki wypła
conych pewnych, przypada dla W. M. 
Krakowa w kapitale 888,724 zł. reńsk. 
36 kr. w obligach, a w procencie 121,223 



złr. 56 kr. w srebrze, z summ zaś nie
pewnych 654,807 złr. 38 kr. w Obli
gacji, a w procencie 195,916 złr. 6 kr. 
w srebrze, Kommissya zaś Rząd. Przy
chodów i Skarbu Królestwa Polskiego, 
nie przyjmując podziału tego, podała Se
natowi inny projekt rozdziału nawet ⅐ 
części summ z pierwszego przypadających, 
niewynoszącego, przeto Senat Rządzą
cy nie mogąc bez wyraźnego uszczerbku 
Zakładów i Instytucyj Krajowych przyjąć 
zaofiarowanej summy, usiłuje podział 
funduszu już zrealizowanego na ściślej
szym rachunku wyjednać.

Co do rozszerzenia Chrześciańskiej 
wiary pomiędzy Starozakonnemi, tych nie
równie więcej niż w latach dawniejszych 
przechodzi na łono Katolickiego Kościoła.

OŚWIECENIE.
Instytuta Naukowe tak ważną gałęź 

Administracyi Krajowej stanowiące, były 
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i są zawsze przedmiotem usilnych starań 
Rządu, aby odpowiedziały swemu powo
łaniu. Doświadczenia lat kilku przeko
nały o potrzebie wprowadzenia niektórych 
zmian w Statut Organiczny Uniwersyte
tu, jak równie i w wewnętrzne onegoż 
urządzenie w roku 1833 przez Kommis
syą Reorganizacyjna wydane. Z woli więc 
Najjaśniejszych Protegujących Dworów, 
modyfikacye stosowne odnoszące się głó
wnie do karności Uczniów, rozciąglejszej 
Władzy Kommisarza Rządowego przy 
Instytutach Naukowych i utrzymania w 
tychże odpowiedniego porządku, wprowa
dzone i pod dniem 19 Lipca 1839 roku 
ogłoszone zostały.

Uniwersytet obok licznych Katedr w 
czterech zupełnych Fakultetach, pomno
żonym został w tym okresie oddzielnym 
w Wydziale Lekarskim Nauczycielem We
terynaryi, pełniącym zarazem obowiązki 
Weterynarza krajowego, tudzież wykła
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dem przez jednego z Professorów Wy
działu Teologicznego Instytucyj pedago
gicznych dla Nauczycieli głucho-niemych, 
mających kiedyś wywrzeć obszerniejszy a 
zarazem zbawienny wpływ Pasterzy du
chownych na powierzone ich pieczy o
wieczki.

Muzea i Gabinety Uniwersytetu przez 
troskliwe starania ich Dyrektorów, wzbo
gacały się corocznie tak zakupowanemi 
artykułami z funduszów do katedr przy
wiązanych, jak równie z dobrowolnych of
fiar miłośników nauk.

W Obserwatorium oprócz wielu ule
pszeń, urządzono nowy balkon z galeryą 
żelazna, pokryto dach nową blachą i prze
robiono przystawę do Sali Obserwacyjnej 
na skład narzędzi astronomiczaych.

Biblioteka z powodu przelania fundu
szu swojego w znacznej części do fundu
szów na kosztowne odbudowanie jej gma
chów potrzebnych, nie mogła w upłynio



nym okresie znakomitych robie nabytków 
w zakapowaniu książek, wszakże dalsze 
cięgi dzieł już dawniej rozpoczętych, tu
dzież niektóre dzieła nowe i wiele pism 
peryodycznych bez przerwy ją powiększa
ją. Sama budowla, gdy ukończona zo
stanie, będzie niewątpliwie najpiękniej- 
szem i najtrwalszem dziełem, jakie ta kra
ina w teraźniejszym czasie wyda i późnym 
wiekom w spuściznie przekaże. Obecne 
zapasy książkowe, w tedy dopiero rozwi
nąć swoje skarby zdołają i swobodnie z 
siebie korzystać dozwolą, kiedy z lichych 
kletek, gdzie dotąd powiększej części roz
proszone taiły się, do jasnych i obszernych 
sal przeniesione i w porządek ułożone 
zostaną. Tak wielkie dzieło, będzie pa
miątka funduszu przez ostatnie Zgroma
dzenie Reprezentantów odkażanego. Aby 
jednak dzieło to było zupełnem, wypada 
już prawie waląca się druga połowę Kol- 
legium Jagiellońskiego, owego przeszło

2
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pięciowiekowego przybytku Szkoły Głó
wnej Krakowskiej, w tym samym smaku 
co pierwsza odrestaurować, i dla tego 
spodziewać się należy, że i Wy Dostojni 
Reprezentanci wchodząc w ważność po
wodów, nie odmówicie funduszu do ukoń
czenia dzieła, któremu przeszłe Zgro
madzenie tak chlubny początek nadało.

Gabinet Fizyczny dotąd w zbyt szczu
płem miejscu złożony, potrzebował roz
szerzenia, które w sposób jaki położenie 
dozwalało wykonano, i obecnie przystęp 
do licznych machin i narzędzi z większym 
pożytkiem młodzieży ułatwionym został.

Dotychczasowa Klinika, aby mogła 
być rozwinięty w stopniu, w jakim ją Sta
tut urządzający Uniwersytet mieć chce, 
potrzebowała znacznego rozszerzenia. Dla 
tego dwa skrzydła do dawniejszego gma
chu przybudowano. Blisko przez dwa lata 
trwająca budowa, pociągnęła za sobą 
zamknięcie przez ten czas Kliniki miej
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scowej, co jednak nie przeszkadzało u- 
dzielaniu nauk i ćwiczeniom uczniów w 
Klinice ruchomej. Budowa samego gma
chu już ukończona, dozwoliła otworzyć 
zakład kliniczny z początkiem bieżącego 
roku szkolnego na obszerniejszą skalę, i 
obecnie pozostaje jedynie do ukończenia 
uporządkowanie przyległego ogrodu.

Pomiędzy budowlami Akademickiemi, 
odrestaurowano Collegium Jurydyczne, 
które wyłącznie na użytek Biór Instytu
tów Naukowych, Archiwum, Kassę i lo
kal dla niektórych Urzędników, jest od
dane. — Dokończono skrzydło od Ulicy 
Gołębiej Collegium Fizycznego, i nastę
pnie przywiedziono do tego stanu, że po
większony gmach posłużył na wygodniej
sze pomieszczenie niektórych gabinetów i 
przeniesienie do niego wykładu Wydziału 
Teologii i Prawa z Collegium Jurydycz
nego.

2*
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W roku 1837/38 liczono w Uniwersy
tecie Uczniów 170, w roku 1842/43 uczęsz
czało na wszystkie Wydziały Uczniów 
149; średnia liczba Uczniów w ubiegłych 
latach 6ciu wynosi 151. W tym prze
ciągu czasu otrzymało stopień rzeczywi
sty Doktora obojga prawa sześciu, Do
ktora Medycyny i Chirurgii szesnastu, Do
ktora Chirurgii czterech, Magistra Farmacyi 
siedmiu, Magistra Chirurgii dwóch kandy
datów. Uzyskało patenta na Akuszer
ki kobiet 22.

Co do Liceum S. Anny, gdy doświad
czenie wskazało potrzebę poczynienia nie
których zmian w przedmiotach Naukowych, 
mianowicie przez przydanie Nauki Fizyki 
i obszerniejszy wykład Nauk Matematycz
nych,— przeto zmiany te w porządku prze
pisami wskazanym, dla większego pożytku 
uczącej się młodzieży i lepszego przygo
towania do słuchania kursów w Uniwer
sytecie wprowadzone zostały. — Liczba 
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Uczniów Licealnych w r. 1837/38 była 238; 
w r. 1842/43 198, — z tych złożyło exa- 
men Maturitatis i wyszło na Uniwersy
tet 28.

Co do Instytutu Technicznego, mają
cego głównie na celu zastosowanie teoryi 
fizyczno-matematycznej do rolnictwa, rze
miosł i handlu, staraniem było Rządu na
dać mu popęd coraz dalszego rozwinięcia, 
aby odpowiedział ważnemu przeznaczeniu 
swemu. Wśród usiłowania tego, nieszczę
śliwy pożar z dnia Czerwca 1841 
r. w Bursie Jeruzalem wybuchły, znaczne 
zrządził szkody w gmachu Instytut Tech
niczny w sobie mieszczącym. Zniszczona 
Bursa Jeruzalem przeszło stu młodzieży 
przytułek dająca, wymagała obmyślenia 
innego gmachu, brak bowiem zupełny 
funduszow na dźwignienie spalonego bu
dynku i szczupłość składek na restaura- 
cyą jego złożonych, nie pozwalały zając 
się jego odbudowaniem, tem więcej, że 
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dawniejszy szczupły, wilgotny i niezdrowy, 
wymagałby bardzo znacznych kosztów, 
gdyby do porządnego miał być doprowa
dzony stanu. Dla tego Bursa przeniesio
ną została do gmachu przy Kościele S. 
Barbary, dawniej drugie Liceum w sobie 
mieszczącego, a podówczas przez kon
systującą w nim Milicyą opuszczonego. A 
gdy zarazem wypadało obmyślić inny lo
kat dla Szkoły Wydziałowej, która do
tąd w jednym gmachu z Instytutem Tech
nicznym połączoną była, przeto też równie 
do Collegium S. Barbary przeniesiono. 
Instytut Techniczny połączony z szkołą 
Wydziałową, w roku 1837/38 miał uczniów 
352, w roku w pierwszym było u
czniów 120, w drugiej 204. Szczupłe 
fundusze istniejącego jedynie z nazwy To
warzystwa Muzyki od lat wielu bezczyn
nego, jak niemniej zwrócone do właści
wego przeznaczenia swego dochody da
wniejszej Bursy Muzycznej przy Kościele
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S. Anny, nastręczyły Senatowi Rządzące- 
mu sposobność nowego uorganizowania 
przy Instytucie Technicznym, Szkoły mu
zyki instrumentalnej i Szkoły śpiewu ko
ścielnego i dramatycznego pod kierunkiem 
znanych zaszczytnie mistrzów. Lecz szczu
płe te początki dla braku odpowiednich 
dochodów i lokalu, nie mogły dotyd zna
leść takiego rozwinięcia, jakie sobie Rzyd 
zamierzył, i dla tego od Prześwietnego 
Zgromadzenia zawisło wesprzeć zamiary 
Rzydu, przez odkazanie stałego funduszu, 
na wsparcie Szkół rzeczonych.

Wyzwolona z długoletniej dzierżawy 
Drukarnia Akademicka, w roku 1840 z 
niecałym kosztem z gruntu na nowo za
łożona, zajmuje znowu miejsce swoje mię
dzy zakładami tego rodzaju w Mieście na
szem i pod tym względem niegdyś sły
nycem.

Zwrócił szczególną swą uwagę Rząd 
krajowy na Szkoły początkowe, a wcho
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dząc w ducha Uchwały ostatniego Zgro
madzenia Reprezentantów, uposażył lepiej 
ich Nauczycieli. Pragnąc zaś zachować 
sprawiedliwy wzgląd w przywiedzeniu do 
skutku zamiaru, aby we wszystkich przy
jętych zakresach, Szkoły zaprowadzone 
były, przedewszystkiem usiłuje uporząd
kować Szkoły w miejscach, w których sy 
Kościoły, a następnie w Dobrach Narodo
wych. Ta droga postępując, rzecz do 
tego stopnia doprowadzona została, iż 
znajduje się Szkół początkowych miejskich 
7, a w Okręgu z zamierzonych 71, dotąd 
jest 49, a mianowicie: Szkół w domach 
zbudowanych na piętro 8, w domach mu
rowanych bezpiętrowych 9, w domach dre
wnianych 15, w domach po większej części 
najętych 17. Są jednak przedsięwzięte 
przygotowawcze kroki pod względem bu
dowy kilku nowych szkół w dobrach pry
watną własnością będących. W Mieście 
Krakowie, Parafia Kościoła P. Maryi, 
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częścią z funduszów właściwych, częścią 
ze składek Parafian, nabyła dom odpo
wiedni na Szkołę początkową, która sto
sownie wyrestaurowana, dziś dogodny lo
kal stanowi.

Doświadczenie wskazało potrzebę u
jęcia w ściślejsze granice dozoru Szkół 
początkowych i pensyj prywatnych, dla 
czego Senat Rządzący widział się być 
spowodowanym na drodze przepisami wska
zanej, zmienić dawniejszy Statut takowe 
urządzający i najwyższy nadzór nad nie
mi Kommissarzowi przy Instytutach Nau
kowych poruczyc. W skutek nowych roz
porządzeń a między temi przepisów zna
glających rodziców po wsiach do posy
łania swych dzieci do Szkół, liczba u
czących się coraz więcej się pomnaża i 
tak w Krakowie w roku 1837/38 w siedmiu 
początkowych Szkołach było chłopców 
322, w r. 1843 w tyluż Szkołach chłop
ców 440; w Okręgu w roku 1837/38 w 48



— 26 —

Szkołach wiejskich chłopców i dziewcząt 
2,084; w roku 1843 w 42 Szkołach 
męzkich chłopców 1717, a w 15 żeń
skich dziewcząt 1345, nadto staroza
konnych chłopców 5, dziewcząt 4, razem 
uczących się po wsiach 3,071. W mieście 
Krakowie w 6ciu Szkołach klasztornych 
żeńskich w r. 1837/38 uczennic 206, w roku 
18 uczennic 427. W roku 1837/38 w 22 
pensyach płci żeńskiej uczennic 250, a 
w r. 1842/43 w 11tu takichże pensyach u- 
czennic 228.

W szkole Starozakonnych przemysło
wo-handlowej w Kazimierzu w r. 1837/38 
było uczniów i uczennic 167, w r. 1842/43 
184. W Szkole Wydziałowej Chrześci- 
ańskiej w Chrzanowie w r. 1837/38 uczniów 
39, w r. 1842/43 35, nakoniec w Szkole 
początkowej Starozakonnych tamże w r. 
1837/38 153, w r. 1842/43 190.

Co do stanu oświecenia pod względem 
wydawanych dzieł, Drukarń i Księgarń, 
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wydano w upłynionej od r. 1837 epoce, 
w Krakowie dzieł ściśle naukowych, a 
niektóre kilkotomowe 32, dzieł i pism po
mniejszych 56, rozpraw naukowych 40. 
Znajduje się w Krakowie obecnie Księ
garń 5, Drukarń 4, prass litograficznych 
2, Czytelń 5.

LUDNOŚĆ.
Według spisów ludność W. M. Kra

kowa z Okręgiem wynosiła: 
w roku 1818/19, Chrześcian 92,884.

      Starozakonnych     8,522.
Razem 101,306.

w roku 1836/37 w Mieście Krakowie: 
Chrześcian  25,574.
Starozakonnych  11,453.

w Okręgu Chrześcian          91,515.
Starozakonnych   2,920.

Razem  131,462
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Zaś w roku 1843 w Mieście Krakowie: 
Chrześcian  29,910.

Starozakonnych 13,080.
        w Okręgu  Chrześcian  99,131.

Starozakonnych 3,666.
Razem . . 145,787.

A zatem pomnożyła się w  ogóle ludność
od r. 1818 o 44,481, a od r. 1837 o 
14,325 osób, w szczególe zaś ludność 
Starozakonnych od r. 1818 o 8,224, a 
od r. 1837 o 2,373 osób.

W przywiedzionej wyżej ludności w r. 
1843 znajdowało się

Mężczyzn . . 71,821,
Kobiet . . . 73,966,
Małżeństw . . 23,450, 

w tymże roku urodziło się: 
w Mieście Krakowie

Chłopców . . 1,011,
Dziewcząt . . 902,

Razem . . 1,913,
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a między temi Starozakonnych 638, 
zaś z nieprawego łoża. . . 410 dzieci 
w Okręgu Chłopców . 2,315, 

Dziewcząt . 2,329,
Razem 4,644, między 

temi 263 dzieci z nieprawego łoża.— W 
Mieście Krakowie po największej części 
szczepienie ospy, zostawione jest troskli
wości rodziców, dla tego przez Urzędni
ków zdrowia jedynie 375 dzieci zaszcze
piono, gdy tymczasem w Okręgu zaszcze
piono ospę 4,168 dzieciom.

W sześciu ubiegłych latach, nieobja- 
wiła się żadna szczególna choroba, śmier
telność z małemi wyjątkami była prawie 
taż sama. W r. 1843, umarło w M. Kra
kowie Mężczyzn . . . 836

Kobiet .... 722 
w Okręgu Mężczyzn . . 1663

Kobiet. . . 1528
Razem . .

1,558.

3,191.

4,749.
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W liczbie tej zmarło w wieku od 80 
do 90 lat osób 72, w wieku wyższym 
nad lat 90 osób 22.

Nieżywo urodzonych dzieci w Mieście 
Krakowie było 85, w Okręgu 100, Głu
choniemych w całym Kraju było 142, 
niemych 112.

W roku zeszłym domów mieszkalnych 
w całym Kraju było 15,790, a między 
temi 1728 w Krakowie, a 14,062 w 
Okręgu.

Zastanawiającą w powyższym obrazie 
ludności, jest pomnażająca się liczba Sta
rozakonnych, pomimo najściślejszego prze
strzegania, aby Starozakonni zagraniczni 
w Kraju tutejszym nie osiadali, aby w O
kręgu ci tylko zamieszkiwali, którzy po
trzebnych do tego według Statutu warun
ków dopełnij, i aby małżeństwa jedynie 
przez Starozakonnych fundusz utrzymania 
familij mających zawierane były. Szerzą
ca się ludność Starozakonnych w szczu
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płych obrębach sobie do zamieszkania 
wskazanych zamknięta, zwraca uwagę Rzą
du na potrzebę uporządkowania i otwarcia 
kommunikacyi z miastem żydowskiem w kil
ku punktach, aby tym sposobem ożywić 
handel i po innych ulicach i placach tego 
miasta, i tym sposobem zachęcie do budo
wania się w miejscach, gdzie dziś w upa
dających lepiankach najliczniejsza klassa 
ubogich Starozakonnych zamieszkuje. Mi
mo korzyści jakie Statut Starozakonnych 
dla ucywilizowanych tego wyznania nadaje, 
liczba ich jest zbyt szczupła, bo na 16,746 
zaledwie 196 znajduje się. Liczba ta je
dnak chociaż szczupła, usiłuje przecież 
wpłynąć na swych współwyznawców, przez 
założenie za zezwoleniem Rządu u oddziel- 
nego Domu Modlitwy, w którym nabożeń
stwo swe w języku niemieckim odbywa.

SKARB PUBLICZNY.
Co do stanu Skarbu Publicznego od 

r. 1838 po koniec r. 1843 ten najlepiej 
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wyjaśnionym zostanie Budżetem przycho
du i rozchodu, który w ciągu obecnych 
Obrad Prześwietnemu Zgromadzeniu Re
prezentantów przedstawionym bodzie. W 
ogólności nadmienić wypada, że oprócz 
przychodów w podatkach stałych, które 
żadnej zmianie nie uległy, inne podatki nie
stałe, tudzież rubryki przychodu pod wy
łączną administracyą Rządu zostające, 
przez zaprowadzenie w nich ściślejszej kon- 
trolli i wewnętrznego porządku, znacznie 
podniosły wpływy i sprawiły ten skutek, 
że w przedstawić się mającym projekcie 
do Budżetu wykazany fundusz Ogólno- 
Krajowy jest znacznie wyższym od fun
duszu objętego Budżetem z r. 1838/41.

Pod względem manipulacyi kassowej 
i rachunkowej, zaszła zmiana przez prze
niesienie początku roku etatowego z dnia 
1 Czerwca na 1 Stycznia. Gdy zaś zmia
na ta roku etatowego zaszła z dniem 1



— 33 —

Czerwca 1839 r., przeto wszelkie rachun
ki z r. 1838/39 zdane epokę 19 miesięcy 
obejmują.

H A N D E L.
Z powodu kończącego się z dniem o- 

statnim Maja 1842 r. układu handlowego 
z dostojnym Rządem Królestwa Polskiego, 
tudzież kontraktu o odstąpienie prawa wy
łącznej sprzedaży soli w kraju W. M. 
Krakowa w r. 1834 zawartych, Senat już 
wcześnie zawiązał negocyacye względem 
zawarcia nowego układu; takowe jednak 
do skutku nie doszły, i jedynie pod dniem 
24 Lipca 1842 r. na rok jeden układ z 
ostatnim Maja 1843 r. skończony, prze
dłużonym został. Przed expiracyą tak 
prolongowanego układu, odebrał Senat 
Rządzący pod dniem 30 Marca r. z. za
wiadomienie, iż dostojny Rząd Królestwa 
Polskiego z względu, że utrzymanie dalsze 
umów wyjątkowych od taryffy ogólnej na 

3 
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korzyść kraju W.M. Krakowa, pociągnę
łoby za sobą trudności dla administracyi 
przychodów Królestwa Polskiego i w celu 
uproszczenia postępowania, za pomocą sy
stematu celnego, więcej jednostajnego na 
całej granicy, postanowił ostatecznie nie 
odnawiać więcej układu handlowego z 
Rządem W. M. Krakowa, ani kontraktu 
o wyłączną sprzedaż soli, znieść komorę 
i administracyą magazynu solnego Kró
lestwa Polskiego w mieście Krakowie ist
niejące, otworzyć w Michałowicach komo
rę pierwszej klassy dla handlu krakow
skiego, nakoniec zaprowadzić co do W. 
M. Krakowa ogólną taryffę dla komor 
Królestwa Polskiego postanowieną. O
bok czego jednak Najjaśniejszy Cesarz 
Wszech Rossyj Wspaniały Protektor, 
skłoniony interessem kraju pod berłem Je
go zostającego do zwinięcia stosunków 
handlowych, nie odmówił względów swo
ich dla naszej krainy, zezwalając najła
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skawiej wprowadzania win węgierskich do 
Królestwa Polskiego za opłaty cła dla 
poddanych Cesarsko-Austryackich zniżo
nego, a czego Rząd tutejszy poprzednio 
przez lat kilka bezskutecznie dopraszał się.

Usiłowania Rządu, w poparciu prośby 
tutejszej Kongregacyi kupieckiej do pod
nóżka Tronu Najjaśniejszego Pana w 
przedmiocie odnowienia handlowego trak
tatu zaniesionej, pożądanego skutku nie 
odniosły, wszelako odebrana na właści
wej drodze odpowiedź przekonała Senat 
o Ojcowskich zamiarach Wspaniałego tej 
krainy Współprotektora.

Po zwinięciu komory celnej w Krako
wie, Senat z uwagi, iż według nowego 
rozporządzenia celnego, cxpedycya towa
rów wodą z Krakowa, winna się odby
wać albo na komorze celnej II klassy Sie- 
rosławice, o ile ta do ich expedycyj jest 
upoważnioną, albo też na komorze celnej 
I klassy w Zawichoście, i że tak wielka od

3*
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ległość obydwóch komór expedycyjnych, 
zrządziłaby dla mieszkańców tutejszych 
dotkliwe skutki w interessach handlowych, 
upraszał dostojny Rząd Królestwa Pol
skiego o oznaczenie bliższego punktu do 
expedycyi towarów woda z Krakowa pro
wadzonych, i ma Senat nadzieje, że proś
ba ta pożądany skutek otrzyma.

Po ustaniu układu handlowego z Kró
lestwem Polskiem, otworzenie punktu po
zbywania ziemiopłodów i wyrobów tu
tejszego kraju za granice, bez opłaty lub 
za zniżoną opłata cła wywozowego nie 
przestaje być przedmiotem usilnych starań 
Rządu krajowego, który ma nadzieję, że 
w tym względzie ułatwienie uzyska.

Z powodu expiracyi kontraktu solnego 
Senat Rządzący zawarłszy kontrakt o ku
pno soli z dostojnym Rządem Cesarsko-Au- 
stryackim, objął w własną administracyą 
sprzedaż wyłączną soli, z której dochód 
dość znacznie Skarb publiczny pomnożył.
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W roku bieżącym otworzyła się na
dzieja ożywienia handlu przez zamierzoną 
drogę żelazną, dla połączenia Krakowa 
z koleją żelazną Górnego Szląska. Dy
rektorowie Towarzystwa Akcyonaryuszów 
drogi Górno-Szląskiej uzyskali od Sena
tu Rządzącego przywilej na zawiązanie 
tutejszego Towarzystwa Akcyonaryuszów, 
celem założenia drogi żelaznej od Krako
wa na Krzeszowice, Chrzanów i Jaworzno, 
aż do Pszemszy dla połączenia jej z dro
gą Szląską. Roboty przygotowawcze, a 
w szczególności niwellacyjne już rozpo
częte zostały, i spodziewać się należy, że 
stosownie do brzmienia przywileju ukoń
czoną zostanie najdalej w roku 1847 ca
ła droga, która M. Kraków nowym ro
dzajem kommunikacyi z pierwszemi mia
stami handlowemi połączy.

GOSPODARSTWO KRAJOWE.
W właściwych tytułach niniejszego 

Zdania sprawy, będę miał zaszczyt przed
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stawie Prześwietnej Izbie przedsiębrane 
przez Rząd środki ku oświeceniu wło
ścian, powściągnieniu zbytniego używania 
trunków i ułatwiania kommunikacyj przez 
ulepszenie dróg o ile fundusze tego dozwa
lają. W ubiegłych sześciu latach urodzaje 
wpowszechności wynagrodziły pracę rol
ników. Jeden tylko rok 1842 uboższy 
był w tym względzie od lat drugich. Ce
na zboża w stosunku do lat poprzednich 
utrzymywała się taka, iż wynagradzała 
dostatecznie trudy gospodarstwa. Od roku 
1838, najtańsze zboże było w roku ze
szłym 1843, w którym średnia cena we
dług foraliów okazuje się korca Pszenicy 
złp. 15 gr. 14, Żyta złp. 10 gr. 19, Ję
czmienia złp. 8 gr. 13, Owsa złp. 6 gr. 17. 
Najdroższe zaś w roku 1842, bo średnia 
cena wypada korca Pszenicy złp. 25 
gr. 28, Żyta złp. 17 gr. 13, Jęczmienia 
złp. 14 gr. 6, Owsa złp. 8 gr. 22.



Zaraza na bydło objawiała się cza
sami, ale nie była tyle niebezpieczna, ile 
w latach dawniejszych. Prawo sejmowe 
z dnia 26 Stycznia 1838 r. o stowarzy
szeniu się właścicieli bydła, co do fun
duszu na wynagrodzenie w czasie grassu- 
jącej zarazy, pomimo poczynionych do te
go przygotowań, nie zostało dotąd w wy
konanie wprowadzonym, dla niemożności 
zawiązania komitetu z powodu wymawia
nia się posiadaczy ziemskich przez Senat 
Rządzący zapraszanych do podzielania prac 
w tymże stosownie do brzmienia powoła
nej ustawy. Zaradził jednak Rząd choć 
w części brakowi tak zbawiennej dla rol
ników instytucyi, przez urządzenie służby 
weterynarskiej i nadanie stosownej instruk- 
cyi. Według spisów w roku 1843 czynio
nych w całym kraju było: koni 10,030 
a w liczbie tej w Krakowie 1,078.

Krów 24,436.
Wołów 2,504.

— 39 —
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Owiec 25,816.
Trzody 11,264;

odnosząc liczby te do lat dawniejszych, 
okazuje się coraz większy przybytek by
dła rogatego, świadczący o coraz więcej 
kwitnącym stanie rolnictwa, ubytek zaś 
w owcach zastąpiony został znacznym 
przybytkiem trzody.

Gospodarstwo leśne aczkolwiek pod
dane przepisom z czasów Rządu Cesar- 
sko-Austryackiego objętym patentem z r. 
1807, który Senat Rządzący w r. 1820 
republikował, w większej części nie było 
prowadzone według obowiązujących prze
pisów i dla tego zagrażało kiedyś dro
żyzną i brakiem własnego drzewa; oko
liczność ta zwróciła na siebie uwagę Rządu 
i dla tego przedsięwzięte zostały więcej 
odpowiednie środki ku ściślejszemu wyko
naniu przepisów leśnych. Od roku 1840 
pomierzono i podzielono wszystkie te lasy 
w dobrach prywatnych, które dotąd po
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dzielone nie były. Z pomiaru okazało się, 
że w rzeczonych dobrach jest 30,003 mor
gów i 410 prętów lasów. Dla ustano
wienia zaś kontrolli w należytem prowa
dzeniu wrębów, potwierdzone zostały przez 
Władzę rządową podziały lasów i pod
dane pod nadzór właściwemu ku temu 
celowi ustanowionemu Urzędnikowi. Środ
ki te lubo same przez się nie mogą być 
dostateczne do zakwitnienia gospodarstwa 
leśnego, jednakże przy wsparciu dobrych 
chęci Rządu przez właścicieli lasów co
raz bardziej przekonywających się o po
trzebie większej baczności na tę gałęź 
gospodarstwa, pomyślne rokują skutki.

Rozporządzenie z czasów Rządu Ces. 
Austryackiego o sadzeniu drzewek przez 
włościan nowożeńców, kilkakrotnie przez 
Senat republikowane, ściślej w wykonanie 
wchodzie zaczyna. Według otrzymanych 
rapportów w ciągu lat trzech po rok 1843, 
wysadzono w Okręgu przez włościan wstę
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pujących w związki małżeńskie 18,808 
drzewek różnego rodzaju.

DOBRA NARODOWE I INSTYTUTOWE.
Kommissya Włościańska przez Trzy 

Najjaśniejsze Dwory ustanowiona, na 
zasadach sobie przez Kommissyi Reor
ganizacyjna w r. 1833 wskazanych, do- 
pełniwszy nowego obrachowania zniżonych 
czynszów i klassyfikacyi gruntów na od
miennych zasadach, które dochód Skarbu 
i posiadaczy Dóbr Duchownych przed ro
kiem 1833 wyrachowany znacznie zmniej
szyły, poruczone sobie dzieło ukończyła i 
rapport swój Najjaśniejszym Protegują
cym Dworom złożyła. Z ustaniem działań 
Kommissyi Włościańskiej, stosunki Jej 
do włościan usamuwolnionych przeszły na 
na Rząd krajowy i są załatwiane przez 
Wydział Doch. Publ. i Skarbu na zasa
dach dla Kommissyi Włościańskiej wska
zanych. Atoli zasady te nie co do wszyst
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kich punktów rozwinięte, potrzebują bliż
szego rozbioru i w pewnym względzie 
wyjątkowego postanowienia od ogólnego 
prawodawstwa, tem więcej, iż prawo ogól
ne obowiązujące nie obejmując przepisów 
na dzierżawy wieczyste, wymaga w tym 
celu pewnych dopełnień. Brak odpowie
dnich przepisów najwięcej się czuć daje w 
pertraktacyach spadkowych po włościa
nach usamowolnionych i w zastosowaniu 
prawa hipotecznego. Dla tego Senat Rzą
dzący z uwagi na ważność przedmiotu te
go, tyle na pomyślność dzieła Kommissyi 
Włościańskiej wpływającego, przedstawi 
Prześwietnej Izbie projekt do Ustawy prze
pisy w tym względzie stanowiącej.

Zmniejszenie przez Kommissyą Reor
ganizacyjną czynszu wieczystego z za
strzeżeniem zwrotu nadpłaty przed epoką 
jego zniżenia, pociąga za sobą obowią
zek Skarbu Publicznego wynagrodzenia 
owej powziętej nadwyżki. Lecz obracho
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wanie tej nadwyżki ulega wielkim trudno
ściom, i dla tego Senat nie jest jeszcze 
w możności przedstawić Prześwietnej Iz
bie stosownego projektu, pod względem 
użycia na dobro włościan usamowolnio
nych wynikającej z rzeczonego tytułu sum
my, ani też wskazać źródła jej zaspo
kojenia.

Zaprzeczyć nie można, że po zniżenia 
czynszów większa pomyślność w dobrach 
usamowolnionych włościan spostrzegać się 
daje. Jak dawniej tak i teraz Rząd nie 
zaniedbuje udzielać włościanom wsparcia 
z właściwego funduszu, które ich od upad
ku w gospodarstwie ratuje. Z tem wszyst- 
kiem wiele jeszcze przedsiębrać wypada, 
aby dzieło to wspaniałej Opieki Najja
śniejszych Dworów zupełnie Ich troskli
wości odpowiedziało.

KOPALNIE I LASY SKARBOWE.
Administracya kopalń i lasów zajmuje 

całą troskliwość Rządu, tak pod wzglę
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dem odnoszenia z nich należnej korzyści, 
jak i zaprowadzenia w tychże odpowie
dniego gospodarstwa. Z tem wszystkiem 
wyznać potrzeba, że gałęź gospodarstwa 
tego, nie jest jeszcze na tym stopniu, aby 
mogła odpowiedzieć życzeniom Rządu i 
wcześnie zabespieczyć na długie lata nie
zbyt kosztowne wydobywanie węgla, któ
ry dzisiaj przy coraz większem podroże
niu drzewa, stał się przedmiotem pierw
szej potrzeby dla mieszkańców tutejszych. 
Dla tego zarządzono sporządzenie stoso
wnych planów i rozmiarów, aby te do dal
szych pewnych rezultatów doprowadzić 
mogły. Dla pomnożenia reprodukcyi, przy
dano koszary dla górników. W budyn
kach zaś górniczych, oprócz zwyczajnego 
utrzymania i pokrycia prawie wszystkich 
nowemi dachami, urządzono Szpital gór
niczy na ośm łóżek i wystawiono nową 
prochownia.
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Zakłady górnicze zostawały w cią
głym ruchu, wyjąwszy hałunownią, któ
ra Rząd świeżo przymuszonym był zam
knie, z powodu widocznych strat dla ni
skości ceny wyrobu tego.

W kopalni Jaworznickiej od 1 Czerw. 
1837 r. do ostatniego Grud. 1843, wydo
byto korcy węgla grubego 684,330; kost
kowego 57,732, miału 414,520; sprze
dano zaś korcy grubego 682,525, kost
kowego 57,732, miału 316,867.

W hucie Jaworznickiej, w tymże czasie 
wytworzono cynku cent. berlińs. 30,174, 
sprzedano cent. 29,066.

Hałunu w Jaworznie wytworzono cen
tnarów 5776; sprzedano cent. 5278.

W kopalni Niedzieliskiej wydobyto w 
wyżej rzeczonym przeciągu czasu korcy 
węgla grubego 355,858; kostkowego 
770; miału 140,811; sprzedano zaś kor
cy grubego 355,637, kostkowego 637; 
miału 770.
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W hucie Niedzieliskach wytworzono 
cynku cent. 30,080; sprzedano 28,663 
centnarów.

Gdy przedstawiony w drodze inicyatywy 
w r. 1838 projekt do Ustawy górniczej, 
przez Zgromadzenie Reprezentantów przy
jętym nie został, Senat Rządzący z uwa
gi na potrzebę zastąpienia dziś obowiązu
jącego prawa Maxymiliańskiego innem, 
więcej stosunkom miejscowym i cywilne
mu prawodawstwu odpowiedniem, przedło
ży Prześwietnej Izbie projekt do Ustawy 
górniczej, na odmiennych od poprzedniego 
oparty zasadach.

Co do lasów w dobrach narodowych, 
sprzedaż drzewa następuje według pra
ktykowanego dotąd porządku z dotychcza
sowych podziałów wynikającego. Za sprze
daż tę od 1 Czerwca 1837 r. do ostatnie
go Grudnia 1843 r. wpłynęło 293,211 
złp. 27 gr., a po strąceniu wydatków, 
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czysty dochód z lasów Skarbowych wy
nosił 188,640 złp. 4 gr.

BUDOWLE.
Celem nadania większej sprężystości 

i kontrolli w służbie budownictwa, uznał 
Senat Rządzący potrzebę zmiany przepi
sów w r. 1819 wydanych, i tym końcem 
wydawszy nowe urządzenie, takowe od 
1 Stycznia 1841 r. w wykonanie wpro
wadził. Odtąd Inspektorat dróg i mostów 
połączony z dawniejszym Urzędem budo
wnictwa, zaczął stanowić z tym ostatnim 
jedne gałęź służby publicznej pod wspól
nym Dyrektorem. Nowe to urządzenie, 
jak dwuletnie doświadczenie naucza, wy
warło zbawienny wpływ na tę tak ważną. 
odnogę Administracyi krajowej, i spodzie
wać się każe, że w krotce jeszcze zba
wienniejsze przyniesie owoce.

Oprócz wymienionych wyżej budowli 
przy Instytutach Naukowych od r. 1838,
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pod względom wszelkiego rodzaju, budowy 
publicznej, więcej aniżeli kiedykolwiek w 
podobnym przeciągu czasu zrobiono. Po
mijając pomniejsze restauracye, winien je
stem przedstawić następujące wykonane 
dzieła:

A) W Mieście Krakowie.
Szpital Ś. Ducha, mieszczący w sobie 

oddział syfilitycznych, prawie z gruntu 
w ciągu lat trzech odrestaurowany, obej
muje dziś dogodniejsze sale, odpowiednią 
łaźnia i lokal dla przedsiębiorcy żywno
ści. Pozostaje jeszcze druga część gma
chu tego, mieszczącą w sobie Instytut o
błąkanych, a która równie głównej i spie
sznej restauracyi wymaga.

W Zamku krakowskim w ostatnich 
latach przedsięwzięto znaczne i kosztowne 
naprawy. W roku 1841 jedno skrzydło 
pałacu zamkowego oddano na koszary 
oddziału Milicyi. Drugie jak niemniej dół

4 
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zajmują ubodzy i dzieci pod opieką To
warzystwa Dobroczynności. Pozostało 
więc trzecie skrzydło, któremu wypadało 
nadać przeznaczenie, aby nie zamieszkane 
więcej nie niszczało, i obecnie małej krainy 
Skarb publiczny na koszta znacznych re
stauracyj, a w przyszłości na kosztowne a 
bezużyteczne utrzymanie tak ogromnego 
gmachu narażonym nie był. — Korzystając 
Rząd z udzielonego przez Zgromadzenie 
Reprezentantów w r. 1838 funduszu, na 
polepszenie Domu Pracy, po nadaremnych 
usiłowaniach, pomieszczenia go w odpo- 
wiedniem miejscu, postanowił dopiąć po
dwójnego celu, raz uratować od zniszcze
nia wschodnie skrzydło pałacu zamkowe
go, drugi raz, w obszernych salach jego dom 
pracy zamieścić. Na tej drodze znacznym 
kosztem, nad rzeczonem skrzydłem i czę
ścią „Kurza stopa” zwaną, odrestaurowa
no dach, w wielkiej części z nowych wiązań 
złożony, zaciągnięto w wielu salach całego 
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gmachu nowe belki, podawano nowe sufity, 
i tym sposobem ową ogromną budowę od 
dalszego zniszczenia zachowano, i do użyt
ku z korzyścią Skarbu przywiedziono. Do
wodem tego są zdrowe, porządne i obszerne 
sale, mieszczące w sobie cały oddział 
kompanij milicyjnych, muzyki i weteranów. 
Jednakże do ukończenia całego dzieła po
zostaje jeszcze danie belek w niektórych 
salach i wyrestaurowanie drugiego piętra 
pawilonu „Kurza stopą” zwanego. To
warzystwo Dobroczynności równie w skrzy
dle przez dom schronienia ubogich zajmo- 
wanem, znaczne porobiło restauracye, któ
re do ich wygodniejszego rozlokowania 
przyczyniły się. Wyczyszczono studnię 
pałacowa, tudzież drugą przed domem XX. 
Wikaryuszów wyrestaurowano i żelazną 
windą opatrzono. Na obszernym dzie
dzińcu od strony południowej założono 
szkółkę plantacyjna, mur obwodowy po
między basztą Senatorską a Sandomierską, 

4* 
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wyreparowano, nowy kanał z pokładem i 
policzkami ciosowemi w długości sążni 
174, z potrzebnemi śluzami dla wszyst
kich zabudowań zamkowych zrobiono. Na
koniec cały dach nad niegdy Seminarium 
pokryto, i tamże mieszkanie dla ogrodnika 
plantacyjnego i skład jego narzędzi urzą
dzono. Pozostaje jeszcze do uskutecznie
nia reparacya i wzmocnienie murów obwo
dowych od strony zachodniej, baszt po
między niemi i restauracya dawnego Se
minarium.

Znacznie już przez czas uszkodzoną, 
mianowicie co do wieżyczek, Rotundę Bra
my Floryańskiej, zabytek XVgo wieku, 
zachowano od upadku i przywiedziono w r. 
1840 i 1841 do stanu w jakim ja dzisiaj 
widzimy, a który spodziewać się każe, że 
w tej okazałości na długi czas bez po
trzeby nowych reparacyj pozostanie.

W Ratuszu Kazimierskim urządzono 
Szkołę przemysłowo-handlową dla Staro
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zakonnych, sam zaś Ratusz i wieża wy- 
magają główniejszej restauracji, miano
wicie przy zamierzonem upięknieniu tej czę
ści miasta.

Dom Rządowy na Stradomiu pod L. 
26 i 27, mieszczący dawniej Urząd Cel
ny, a obecnie Pocztę Królestwa Polskiego 
i magazyn solny, potrzebował główniej
szych restauracyj; mianowicie co do belek, 
sufitów i wewnętrznych urządzeń, które 
w r. 1840, 1841 i 1842 do skutku do
prowadzone zostały.

Dom pod L. 168 w ulicy Kanonnej 
dawniej dom roboczy w sobie mieszczący, 
przerobiono znacznym kosztem na Bióra 
Dyrekcyi Policyi.

Z funduszu jaki Izba Reprezentacyjna 
w r. 1838 na polepszenie więzień prze
znaczyła, dom skarbowy przy ulicy Ka
nonnej do więzień kryminalnych dotykają
cy, a dawniej Bióra Sądów Pokoju Okrę
gu I i II w sobie mieszczący, przerobiono 
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na Inkwizytoryat Sądowy i areszta inkwi- 
zycyjne, przez przybudowanie jednego no
wego skrzydła od strony gmachu krymi
nalnego. Tak urządzony budynek, obej
muje wewnątrz na dole i pierwszem pię
trze areszta prawie dostateczne na pomie
szczenie liczby inkwizytów, jaka w prze
cięciu z jednego roku wynika, w części zaś 
frontowej mieści porządne sale dla pro
wadzących inkwizycye. Przez wybudo
wanie domu tego, potrójny cel dopięty zo
stał, raz, iż odłączono od więzień kry
minalnych areszta inkwizycyjne i inkwi
zytoryat, a jednak z powodu przyległości 
tych dwóch gmachów, też pod jedną ad- 
ministracyą zostają, drugi raz, że przez 
przeniesienie inkwizytów, osądzeni więźnie 
mogli być lepiej rozlokowani, i w zdrow
szych dla nich aresztach, trzeci raz, że 
ta restauracyą przyozdobioną została ta 
część miasta przez zniesienie dawnych 
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szkarp w ulicy Poselskiej tyle ją szpecą
cych.

Między dziełami w ostatnich dwóch la
tach wykonanemi, znakomite miejsce trzy
ma Teatr Skarbowy. Senat Rządzący 
doświadczeniem tyloletniem przekonany, że 
scena krakowska nie zakwitnie, dopóki się 
nic wyzwoli z rak wyłącznego posiadacza 
gmachu na ten cel urządzonego a nie ma
jąc dostatecznych funduszów na wystawie
nie z gruntu odpowiedniego Teatru, z po
trzebnemi do tego lokalami i Salą Redu
tową, postanowił korzystać z sposobności 
nabycia dawniejszego gmachu teatralnego 
przy placu Szczepańskim, i zakupiwszy ta
kowy wraz z przyległą kamieniczką, przed
sięwziął go odbudować, powiększyć ile 
sposobność pozwoli, wprowadzić wszelkie 
możebne i miejscowości odpowiednie po
prawy, zgoła jak można najspieszniej przy
gotować do zabawy publicznej lokal, któ
rego mieszkańcy Krakowa tak dawno z u
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tęsknieniem oczekiwali. Jakoż gmach ten 
w roku bieżącym ze wszystkiem ukończo
nym będzie, i już drugi rok Teatr służy 
do dawania widowisk, a postępy wido
czne w scenie spodziewać się każą, że 
usiłowania Rządu daremne nie były. — 
W prawdzie przemilczeć nie można, że 
wydatki na restauracya prawie z gruntu i 
potrzebne ulepszenia przeszły oczekiwa
nie Senatu Rządzącego, lecz gdyby nie 
ujęcie owej chwili kupienia dawniejszego 
gmachu i zamiar odrestaurowania go, za
pewne długiby jeszcze przeciąg czasu u- 
płynął, zanimby miasto Teatr publiczny 
posiadało. Do wydatków tak znacznych 
posłużył zasiłek Budżetem na wsparcie 
Teatru odkazany, któremu odpowiedni ka
pitał na budowę przeznaczono, a dochód 
Skarbu od summ wyrównywających kapi
tałowi temu, pokrywano rzeczonym zasił
kiem od r. 1840 do rak Entreprenerów 
Teatru więcej nie wypłacanym.
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Co do odbudowania niegdy Bursy Dłu
gosza i połączenia z gmachem przy Ko
ściele Ś. Piotra Władze rządowe w sobie 
mieszczącym, na które dzieło Izba Repre
zentacyjna w r. 1838 roczny fundusz złp. 
15,000 odkażała, takowe dotąd rozpo
częte być nic mogło, z powodu nie uzbie
rania się takiej summy, aby robota ta bez 
przerwy prowadzony być mogła. W roku 
zeszłym dawne ruiny Bursy Długosza u
padkiem grożące rozebrano, a w roku bie
żącym według przyjętego planu budowa 
z gruntu rozpoczęty zostanie, w nadziei, że 
Prześwietna Izba dalszy fundusz na zabu
dowanie pustego placu w najcelniejszej uli
cy i koniecznego powiększenia gmachu Wła
dze rządowe mieszczącego odkażać raczy.

Co do kanałów, takowe dotąd z dwóch 
funduszów budowane były. Kanały pu
bliczne miały zbyt szczupły fundusz Bud
żetem odkazany, który nie dozwalał z ro
botami tyle postępować, ile potrzeba tego 
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wskazywała. Kanały prywatne budują się 
z funduszu odkażanego Ustawą Sejmowy 
z dnia 5 Lutego 1838 roku, stanowiącą 
pobór opłaty od rzezi bydła w Mieście 
Krakowie, a który to fundusz w stosunku 
pierwszego jest więcej jak dostateczny. 
Gdy zaś brak kanałów publicznych nie 
dopuszczał postępować z budową prywa
tnych, tyle ile właściwe fundusze tego 
dozwalały, przeto Senat Rządzący Prze
świetnemu Zgromadzeniu Reprezentantów 
przedstawi projekt zmiany rzeczonej U
stawy w tem, aby z odkazanego nią fun
duszu nie tylko prywatne ale i kanały 
publiczne budowane były. W ubiegłej 
epoce lat 6ciu wybudowano kanały pu
bliczne w ulicy Franciszkańskiej, od Szko
ły Technicznej w ulicy Gołębiej do ulicy 
Szewskiej, od ulicy Siennej do Rynku 
głównego, w ulicy Teatralnej, szluzę od 
wieży ratusznej krakowskiej, kanał od 
klasztoru Karmelitów na Piasku i kanał 
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główny na Nowym Świecie, łącznie 302 
sążni bieżących. Kanały prywatne wy
budowano w ulicy Wiślnej ku Brackiej, 
miedzy Rynkiem i ulicą Grodzka, w gma
chu Ś. Piotra, między ulicą Szpitalna i 
Floryańską, poza murem ogrodu krymi
nalnego, na Zamku, w Inkwizytoryacie, 
w Szpitalu Ś. Łazarza, między ulicą Flo
ryańską, Rynkiem, Ś. Jana i pierwszą 
przecznicą, między ulicą Szewską, Tea
tralną, Szczepańską i Rynkiem, na koniec 
w Collegium Jagiellońskiem w łącznej dłu
gości 1460 sążni bieżących. Z powodu 
użalania się przez niektórych Właścicieli 
domów gdzie kanały już wybudowane zo
stały, nie omieszkał Rząd krajowy zgłę
bić okoliczności co do pożytku w dalszej 
budowie takowych, przyczyn upatrywa
nych niedogodności i polepszeń jakie do
tychczasowe doświadczenie nastręczyło. 
Opinia przez znawców po należytem roz
ważeniu wszystkich powodów za i przeciw 
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budowie kanałów przemawiających udzie
lona, spowodowała Senat Rządzący do 
prowadzenia dalszej budowy, która prze
konywać się zdaje, że niedogodność w nie
których domach z budowy kanałów pocho
dząca, jest jedynie skutkiem miejscowych 
przyczyn, od samych kanałów niezawi
słych, a którym porządek miejscowy i 
ukończenie wszędzie już znacznie posu
niętego dzieła zaradzić zdoła.

W gmachach Skarbowych sześć a po 
placach publicznych siedm nowych studni 
po większej części o dwóch pompach dla 
wygody publicznej zrobiono.

W Mieście Krakowie oprócz mostów po
mniejszych, postawiono most na starej Wiśle 
niedaleko Szlachtuza, zreparowano most 
Stradomski w r. 1843, postawiono nowy 
most pływający na Wiśle. Na koniec Rząd 
krajowy rozpoczął dzieło, które już od lat 
wielu było przedmiotem szczególnych Je
go usiłowań. Mówić tu mam o moście sta
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łym na Wiśle łączącym Kraków z mia
stem Podgórzem. Nadzwyczajna powódź 
w r. 1813 zerwała most stały za Rządu 
Ces. Austryackiego na palach i dwóch mu
rowanych izbicach postawiony. Odtąd kom
munikacya przez Wisłę odbywała się po 
moście pływającym, który co lat trzy, a 
najwięcej cztery zupełnie nowy stawiać 
wypada, pomimo znacznych kosztów na 
roczne jego utrzymanie łożonych. Kom
munikacya tego rodzaju na rzece tak czę
sto wzbierającej i tyle lodów i śniegów 
co Wisła przepuszczającej, musiała być 
i jest rzeczywiście połączoną z niemałem 
jej utrudzeniem, kosztem i niebezpieczeń
stwem życia, a sposób przepuszczania lo
dów, rozbierania i składania mostu pły
wającego, prawie co rok nie jednego z ro
botników albo Judzi do pomocy użytych 
o śmierć przyprawiał. Smutne tego ro
dzaju wypadki w częstych wezbraniach 
Wisły w r. 1839 i 1840, nastawanie
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Władz w tem interessowanych, obowiązek 
Rządu W. M. Krakowa utrzymywania nie
przerwanej kommunikacyi, nareszcie za
strzeżenie Art. 4 Traktatu dodatkowego 
Wiedeńskiego, obowiązek ten popierające
go, spowodowały Senat Rządzący do roz
poczęcia dawno zamierzonego dzieła, za
łożenia na Wiśle stałego mostu. Z na
stręczających się konstrukcyj, po wysłu
chaniu opinii delegowanej do tego jeszcze 
w roku 1837 Kommissyi, przyjął Senat 
Rządzący projekt wybudowania mostu na 
czterech filarach i dwóch izbicach muro
wanych z ciosów z pokładem spoczywa
jącym na pięciu łukach drewnianych, i 
obrał dla niego punkt, jaki według dłu
goletnich doświadczeń za najpewniejszy 
pod względem ustalonego koryta Wisły 
uznanym został. Przy pomocy dostojne
go Rządu Ces. Austryackiego, przygoto
wawcze roboty już w latach zeszłych, a 
sama budowa wodna w roku bieżącym jest 
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rozpoczęta. Dobór materyałów z niezwy
kłą pracą poszukiwanych i porządne wy
konanie dotychczasowych robót, czyni nie
płonną Rządowi krajowemu nadzieję, że 
dzieło tak ważne pomyślnym skutkiem u
wieńczone będzie. W obraniu kierunku 
drogi od mostu nie spuszcza Rząd z uwa
gi, aby przez takowy domy w ulicy Chrze
ściańskiej Wielickiej jak najmniej na straty 
narażone zostały. Niemożna jednak po
minąć tej okoliczności, iż wydatki wyni- 
kające z przyjętego planu mostu, przecho
dzą początkowe przybliżone wyrachowa
nia. Atoli konieczność nadania trwałości 
budowie, nawet na wypadek takiego wez
brania rzeki, jak w r. 1813 tudzież po
trzebnej kształtności wymagała nieodzownie 
poświęcenia większych kosztów, a wzra
stająca coraz więcej potrzeba tak ważnego 
dzieła, pierwotnego zamiaru porzucać nie 
dozwalała. Podobny droga jak w budo
wie Teatru przedsięwziął Rząd osiągnąć 
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fundusze odpowiadające dochodowi z dzi
siejszego mostu, i ma nadzieje, że przy 
dalszej pomocy Prześwietnej Izby w odka
żaniu na ten cel części kapitałów Skar
bowych, budowa w lat parę do skutku 
doprowadzona zostanie.

Równie nie mało zrobiono pod względem 
uporządkowania placów ulic i przedmieść. 
Wybrukowano po największej części kamie
niem porfirowym znaczna część Rynku głó
wnego, ulice Mikołajska, Ś. Józefa, Teatral
ny i pod Pijarami, Rynek mały, plac Wolni- 
ca w Kazimierzu, ulicę Wielicką i Stra- 
domską. Uporządkowano i wybrukowano w 
miejscach gdzie tego potrzeba plac Szcze
pański, plac pod Wizytkami, targowisko 
trzody, targowisko końskie z przyległemi 
ulicami, wybrukowano na Klepaczu plac 
dla powroźników, wymakademizowano z 
chodnikami brukowanemi ulicę Skawińską 
plantacye przy Nowym Świecie urządzano, 
wyplantowano plac na Strzelnicy zwany, 
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dano chodniki częścią porfirowe, czę
ścią z kamienia wapiennego, a częścią 
z marmuru w ulicy Grodzkiej od domu 
pod L. 101 do kościoła S. Andrzeja, 
w ulicy Floryańskiej, Szewskiej i Szcze
pańskiej.

Zwolna upiększają się place i co do 
kramów. W miejsce szpecących bud, po
mału powstają na różnych miejscach przy 
pomocy Rządu szeregi ozdobniejszych kra- 
mików.

Komitet Ekonomiczny nie przestaje 
wspierać usiłowań Rządu w doprowadze
niu do porządku przedmieść i chętnie pra
ce z Oddziałem Budownictwa podziela.

Brak dobrych materyałów budowla
nych spowodował Senat Rządzący do wy
dania w r. 1842 Rozporządzenia obej
mującego środki mogące się przyczynić 
do zapewnienia materyałom murarskim po
trzebnej trwałości i jednostajności miary 
wyrobów cegielnianych. Dla utrzymania 

5
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zaś umiarkowanej ceny tychże wyrobów, 
większej konkurencyi mającej wpływ na 
ich ulepszenie, tudzież dla potrzeby Skar
bu, Senat Rządzący otworzył nowy Ce
gielnia na Grzegórzkach, która tem po
trzebniejszą się okazała, że pokład gliny 
do wyrabiania cegły i dachówki w cegiel
ni obok folwarku Dajwor już jest na u- 
kończeniu.

B. W Okręgu.
Oprócz licznych budynków parafial

nych przy Instytutach religijnych wymie
nionych, następujące publiczne budowle w 
upłynionej sześcioletniej epoce powstały. 
W Czernichowie, Wołowicach, Kwacza- 
le, Żarkach, Jaworznie, Byczynie i Dy- 
browy Szkoły nowe piętrowe wystawio
no. W Babicach i Płokach istniejące 
szkoły powiększono. W Czernichowie wy
budowano nowy dom dla Brygady Żan
darmów tamże konsystującej, tudzież do
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domu Kancellaryą Kommissaryatu miesz
czącego przybudowano areszta.

W Chrzanowie wymurowano Szpital, 
studnią w środku Rynku wybito i skład 
na sikawkę i rekwizyta ogniowe wysta
wiono.

W Jaworznie wymurowano dom, któ
ry obecnie Kontroler lasów zajmuje, staj
nie i składy propinacyjne przerobiono na 
mieszkania górników, wymurowano pro
chownią, dom dawniejszy na Szpital gór
niczy przerobiono; dom pracy wyrestauro- 
wano i nowy dom dla straży wymurowano 
przy obwiedzeniu całego zabudowania 
murem, nakoniec wszystkie domy na ko
lonii nowym dachem pokryto.

Zbyt szczupły fundusz Budżetem na 
ogólną obronę brzegów rzek odkazany, 
nie pozwalał przedsiębrać systematycznych 
kosztownych obron dla przeszkodzenia 
odrywaniu gruntów i ulepszenia defluida
cyi na Pszemszy i Wiśle. Robiono je

5* 



— 68 —

dnak, oprócz utrzymania tam dawniejszych, 
budowy wodne pilniejsze, o ile stan fun
duszów, i jednoczesne obrony brzegów 
przeciwległych dozwalały. Na Pszemszy 
przywiedziono do skutku dwa przekopy 
pomiędzy 5tym i 6tym słupem granicznym, 
uproszczające defluidacyą, a pod słupem 
drugim zrobiono poprzeczna tamę dla za
słonienia, by Pszemsza do Jeziora nie 
weszła.

Co do Wisły pod Jankowicami i Dą
biem ubito ośm tam faszynowych, a pod 
Pasieką Czernichowską, Grotową, Suł
kową, pod Zwierzyńcem i Pleszewem łą
cznie zrobiono tam kamiennych 28. Brzeg 
Wisły za klasztorem Zwierzynieckim, o
bok gościńca zabezpieczonym został w 
części murem bulwarkowym. Sprostowa
no koryto Rudawy w błoniu miejskiem, 
przez co zasłoniono brzeg prawy od cią
głego podrywania. Równie sprostowano 
znacznie koryto rzeki Białuchy, koryto 
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robocze Rudawy przy górnych młynach 
wykasztynowano, a w samych młynach 
ciosem wyłożono. Nakoniec po odbyciu 
jedenastu dwukrajowych kommissyj, przy
gotowano tyleż projektów do obrony Wi
sły w różnych punktach, które stopniowo 
wykonywanemi będą.

Co do dróg w Okręgu, fundusze dro
gowe składają się z poboru rogatkowo
mostowego, opłaty szarwarkowego, tak z 
zamiany szarwarków na pieniądze, jak i 
dodatku przy podatku osobistym, tudzież 
z myta drogowego, a które łącznie sum
mę 129,971 złp. rocznic wynoszą. Tak 
szczupły fundusz z którego zarazem wy
datki na bruki miejskie, wyrównanie pla
ców, utrzymanie dróg i mostów w obrębie 
rogatek i mostu na Wiśle, nabywanie 
realności dla wyprostowania ulic i t. p. 
czynione być muszą, nie mógł wystar
czyć, aby ustawa z r. 1833 zakreślają
ca termin do ukończenia dróg publicznych 
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na lat sześć, skutek swój otrzymać mo
gła, a to tem więcej, że niesystematy
czna dawniejsza budowa drogi w wielu 
miejscach zupełnego przerobienia potrze
bowała, a robione kawałki drogi w trak
cie Wrocławskim i Lubelskim, wyma
gały ciągłych wydatków na ich utrzyma
nie, bez wszelkiego zwrotu takowych, 
z powodu niemożności pobierania myta 
drogowego dla przerw w gościńcu zacho
dzących. Z jednej strony przekonanie Rzą
du o potrzebie jak można najśpieszniej
szej budowy traktu Wrocławskiego i Lu
belskiego, a z drugiej niemożność doko
nania z bieżących funduszów tak ważnego 
dla kraju dzieła, powoduje Senat Rzą
dzący do przedstawienia Prześwietnej Iz
bie projektu powiększenia na ten cel fun
duszu, przy którym rozchód teraźniejsze
go w cyfrach wykazany zostanie.

W takim stanie funduszów, obok u
trzymania z niego służby drogowej, na
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prawy mostów, kanałów i rocznej kon
serwacyi drogi kosztownej z powodu zbyt 
wielkiej kruchości kamienia, zbudowano 
w gościńcu Warszawskim nowy most na 
ścianach murowanych z pokładem dre
wnianym we wsi Prądniku Czerwonym, 
odbudowano uszkodzony kanał w Sekcyi 
drugiej i zaopatrzono poręczami część go
ścińca w długości 200 sążni. W go
ścińcu Austryacko-Prusko-Szląskim prze
robiono stare zrujnowane części gościń
ca, w Sekcyach 1, 3, 4, 5 i 9ej w 
długości razem 993 sążni, opatrzono 
części niebespieczne gościńca poręczami 
w długości razem 1655 sążni. W Prze- 
gorzałach wymurowano nowy dom na 
pomieszczenie dwóch drożnych i poborcy 
myta, pobudowano nowe szlagbaumy, za
opatrzono cały gościniec znakami milo
wemi i pół-milowemi z kamienia wyro
bionemi, i obsadzono go drzewkami; po
stawiono nowych mostów murowanych 4, 
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a 6 drewnianych, 12 nowych kanałów, 
tudzież dwa dawniejsze mosty w znacznej 
części odbudowano. W gościńcu Lubel
skim zbudowano przez wieś Mogiłę część 
gościńca w długości 400 sążni z uży
ciem piasku i żwiru rzecznego, i tymże 
sposobem buduje się część gościńca od 
Czyżyn do Mogiły.

W gościńcu Wrocławskim wybudowano 
część drogi między Rogatką piątą a kar
czmą krowoderską w długości 800 sążni, 
i postawiono znacznej wielkości most na 
rzece Krzeszówce z pokładem drewnianym 
na ścianach murowanych; nadto wybudo
wano 9 nowych kanałów.

Co do dróg pobocznych, zbudowano i 
kamieniem pokryto drogę od gościńca Au
stryacko-Prusko-Szląskiego w Porębie do 
brzegu Wisły pod Podłężem w długości 
sążni 2,423 z 6ma kanałami sklepione
mi i jednym mostem drewnianym; we Wsi 
Prusach część drogi do komory Baran 



— 73 —

prowadzącej na próbę w długości sążni 
30 wyszossowano przy użyciu kamienia 
marglowego na pokład dolny w braku 
twardego kamienia; wyrobiono drogę po
boczną z Czułowa do Sanki, i miejsca 
niebespieczne poręcza zaopatrzono; nadto 
oprócz mniejszych reparacyj wybudowano 
w różnych miejscach na drogach pobocz
nych w Okręgu, nowych mostów muro
wanych 13, drewnianych powiększej czę
ści na ścianach murowanych 19, kanałów 
sklepionych 23.

W obrębie Rogatek M. Krakowa, zbu
dowano w długości 400 sążni nowa dro
gę na przedmieściu Nowy Świat i opa
trzono brukowanemi rynsztokami, a w dłu
gości 543 sążni drogę od ulicy Lubicz 
aż do Cmentarza głównego; przerobiono 
i podwyższono część drogi szossowanej 
ku Grzegórzkom nad starą Wisłą pro
wadzącej i poręczami opatrzono, w ulicy 
Zwierzynieckiej aż do Rogatki drogę ni
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ską przebudowano i podwyższono, oraz 
chodnikami i rynsztokami brukowanemi zao
patrzono w długości 287 sążni; obszerne 
bagno przy tejże ulicy zasypano, murem ob
wiedziono i do składów Skarbowych Nad
wiślańskich plac przydzielono; dwa po
mniejsze mosty i jeden kanał wybudowa
no; nakoniec w miejsce nikczemnych hat 
wystawiono ozdobne budynki przy Rogatce 
Mogilskiej i Rakowickiej na bióro i po
mieszkanie urzędu rogatkowego.

SĄDOWNICTWO.
Organizacya Sadownictwa oparta na 

przepisach w roku 1833 wydanych, ule
gła zmianie z mocy Najwyższego Posta
nowienia Wysokich Opiekuńczych Dwo
rów. Pod względem sprawiedliwości ka- 
rzacej z dniem 20 Lipca 1839 r. uchylo
ne zostały wszelkie dodatki i zmiany za 
Rządu Xięztwa Warszawskiego i następ
nie w Ces. Austryackiem postępowaniu ka
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rzącem zaprowadzone, a przywrócone for
my instruowania i sądzenia spraw wedle 
przepisów Kodexu karnego Ces. Austry
ackiego w sposób, jaki do epoki Rządu 
Xięztwa Warszawskiego w kraju tym o- 
bowiązywał. Nadto w miejsce Najwyż
szej Sądowej Instancyi z Kodexu krymi
nalnego wypływającej ustanowiono Sąd 
Najwyższy Karny z trzech Delegowanych 
peryodycznie przez Wysokie Opiekuńcze 
Mocarstwa Osób sądowych i dwóch Sę
dziów losem wybranych złożony, tudzież 
wskazano zasady wyjątkowego postępo
wania w zbrodniach, głównie porządek 
i spokojność publiczna naruszających, jak 
niemniej tych, które dawniej do jurisdyk- 
cyi Sądu Sejmowego należały. Z powo
du zaś uchylenia Instytucyi Sądów Pod- 
sędkowskich, obowiązki ich odnoszące się 
do sądzenia w sprawach o ciężkie poli
cyjne przestępstwa, w Krakowie na Dy
rekcyą Policyi, a w Okręgu na Kommis
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sarzy Dystryktowych przeniesiono. Pod 
względem sprawiedliwości cywilnej według 
nowego Statutu Organicznego dla Władz 
Sądowych z dniem 1 Czerwca 1842 roku 
w wykonanie wprowadzonego, ustało u
rzędowanie Sądu III Instancyi a z niem od
woływanie się drogą kassacyi od dwóch 
zgodnych wyroków, i obok rozszerzenia 
władzy sądzenia przez Sady Pokoju do 
spraw w przedmiotach 300 złp. nieprze
chodzacych, Trybunał i Sąd Wyższy w 
miejsce dawniejszych trzech Instancyj Są
dowych ustanowione zostały. Obecnie Try
bunał w dwóch różnych Wydziałach roz- 
poznaje sprawy w pierwszej i drugiej In
stancyi, z wolnem odwołaniem się do Są- 
du Wyższego, jako trzeciej i ostatniej 
Instancyi, jeśli dwa pierwsze wyroki ró
żnej treści zapadły. Nowe to urządze
nie Sądownictwa znacznie pieniactwu dro
gę przecięło, i przyczyniło się do tego, 
że prowadzenie sporów cywilnych z wiel
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kim odbywa się pośpiechem i mniej niżeli 
dawniej jest kosztowne. Gdy zaś Try
bunał rozpoznaje w dwóch różnych Wy
działach w pierwszej i drugiej Instancyi, 
przeto dla nadania większej rękojmi słu
sznemu wymiarowi sprawiedliwości, z roz
porządzenia Senatu Rządzącego, wyroki 
w pierwszej Instancyi są wydawane w 
komplecie trzech, a w drugiej w komple- 
cia pięciu Sędziów.

Według rapportów przez Władze Sa
dowe składanych, następujący jest obraz 
czynności Sądowych, w którym ogranicza
my się na porównaniu dwóch lat to jest 
r. 1839 i 1843.

Co do sprawiedliwości Cywilnej
roku 1839.

W pięciu Okręgach Sądów Pokoju.

Było spraw wszystkich ...... 8093.
Z tych osądzono spraw ......4711.
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„ ugodzono............................ 1514.
„ pojednano......................... 34.
„ odesłano do Trybunału . 175.
„ spadło............................... 1579.
„ zostało............................... 80.

Odbyto rad familijnych . . . . 617.
Uorganizowano opiek małaletnich . 527.

Trybunał I. Instancyi.
Miał spraw.......................... 1117.
Ztych osadził................... 1057.

„ pozostało............. 60.

Sąd Appellacyjny.
Miał spraw.........................................621.
Ztych osadził............................... 574.

„ pozostało.......................... 47.

Sąd III. Instancyi. 
Miał spraw...................................   182.
Ztych osadził w drodze zwyczaj

nego rekursu 67.
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W drodze kassacyi..................................79.
Pozostało............................................36.

W pięciu Okręgach Sądów Pokoju.
Roku 1843.

Było spraw wszystkich 12,035.
Z tych osadzono spraw 6,270.

” ugodzono 2,706.
” pojednano 44.
” odesłano 165.
” spadło 2,748.
” zostało 102.

Odbyto rad familijnych . . . 798.
Uorganizowano opiek .... 607.

Trybunał.
Miał spraw . 2340.
Ztych załatwiono w I. Instancyi . 1242.

” „ w Appellacyi 849.
” spadło . 230.
” pozostało 19.



— 80 —

Sąd Wyższy.
Miał spraw z dawnego po

rządku ...................................321
Z nowego...................................108
Ztych załatwił....................... 138.

Depozyt Sądowy.
Stan depozytów Sadowych z dniem 31 

Grudnia 1843 r.
W gotowiznie Złp. 283,486 gr. 17 1/2. 
W skryptach „ 1,764,910 „ 21 1/6. 
W kosztownościach           3,758 „ 14.

Razem Złp. 2,052,115 gr. 22 2/3.
Gdy w depozycie Sądowym wiele znaj

dowało się mass, a między temi niektóre 
jeszcze z pertraktacyj, z czasów byłego 
Rządu Ces. Austr., do których się nikt 
z prawami nie zgłaszał, przeto Senat 
w porządku kodexem cywilnym wskaza
nym, zarządził postępowanie jako z mas
sami bezdziedzicznemi i z tych już wiele

140.
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Skarbowi Publicznemu przyznanych zo
stało.

Z powyższego Wykazu spraw raczy się 
Prześwietna Izba przekonać o znacznem 
powiększeniu się czynności Sadów Pokoju, 
co ztąd pochodzi, że Władza tychże Sa
dów sądzenia w I. Instancyi rozciągnioną 
została do Złp. 300, i że w sprawach 
Złp. 30 nieprzechodzących, wolnych od 
opłacania wpisu, bardzo wiele spada, z 
powodu niepopierania ich przez stronę 
powodową. Okoliczność ta ostatnia już 
oddawna zwraca na siebie uwagę Rządu 
i przekonywa o potrzebie użycia środka, 
aby przez ułatwienie pieniactwa nie po
mnażać daremnego zatrudnienia Sądów, i 
dla tego będzie Prześwietnej Izbie przed
stawiony projekt zapobiegający temu nad
użyciu, przez ustanowienie małej opłaty 
wpisowej od spraw w przedmiotach 30stu 
Złp. nieprzechodzących.

6
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Co do sprawiedliwości Karzącej
roku 1839.

Było wszystkich spraw kryminalnych 446, 
z tych osadzono............................... 308,
w powyższej liczbie spraw było instruo
wanych 325 o kradzież i inne zabory, 
48 o oszustwa, 140 o ciężkie ranienie i 
skaleczenie, 11 o gwałt publiczny, 11 o 
morderstwo i zabójstwo, 3 o podpalenie, 
reszta w mniej znacznej liczbie z innych 
rodzajów zbrodni.

W tymże roku.
Rekursów w drodze łaski było . . 96.
W tych odmówiono inicyatywy na ka

rę kryminalną skazanym .....................63.
Ułaskawiono...................................... 25.
Złagodzono karę......................................  2.
Odmówiono łaski............................... 6.

Roku 1843.
Ogólna liczba spraw karnych była.........299.
W tej uznano brak czynu zbrodni

czego w sprawach..................... ...20. 
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Brak poszlaka zbrodni w sprawach......30. 
Niewinność oskarżonych.......................... 66. 
Za ciężkie przestępstwa policyjne..........8. 
Odstąpiono innym Władzom.....................13.
Uznano czyn za rzeczywisty zbro

dnię w sprawach............................ 162.
W liczbie tej 162 było spraw o kradzież 
i inne zabory 110, o oszustwo 22, o po
wrót z wygnania 5, o morderstwo, zabój
stwo i dzieciobójstwo 3, porubstwo i inne 
sprosności cielesne 4, gwałt publiczny 2, 
o rozbój 2, o nadużycie Władzy Urzędo
wej 1, fałszowanie publicznych papierów 
1, podrzucanie dziecięcia 2, podpalanie 
2, dwużeństwo 1, potwarz 4, pomoc dany 
przestępcom 3. Porównywając rok 1843 
z latami dawniejszemi, rezultat okazuje 
zmniejszenie się liczby spraw karnych, w 
których jednak zawsze największy cyfrę 
kradzieże, a po nich oszustwa stanowią.

Z wyżej przywiedzionej liczby spraw, 
Sąd Wyższy miał sobie tak w drodze 

6*
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rekursu jak i rewizoryjnej przesianych do 
osadzenia spraw 124, które wszystkie o
sadził. Sąd zaś Najwyższy karny tak 
w jednej jak i drugiej drodze, miał w ro
ku etatowym 1843 spraw kryminalnych 
11 i te w kadencyi swojej osądził.

W roku 1813 rekursów w drodze ła
ski przez wskazanych na karę kryminalny 
było 58, a w tych odmówiono inicyatywy 
33, ułaskawiono 14, złagodzono karę 11 
indywiduom.

W ubiegłym okresie czasu od osta
tniego zebrania się Reprezentacyi, Sady 
tutejsze jedynie w jednej sprawie o fał
szowanie biletów bankowych Królestwa 
Polskiego karę śmierci na dwóch wska
zanych orzekły, który jednak Senat Rzą
dzący na karę ciężkiego więzienia czaso
wego zamienił.

Co do spraw o ciężkie policyjne prze
stępstwa instruowanych, tak w Dyrekcyi 
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Policyi jak i w 9ciu Kommissaryatach Dy
stryktowych, było spraw.......................2018. 
Z tych osadzono w I. Instancyi .............1911.

„ pozostało.......................... 97.
Z spraw rzeczonych Sad Wyższy osą

dził tak w drodze rekursu jak i rewizo- 
ryjnej 386.

W liczbie spraw wyżej wspomnianych, 
było spraw o przestępstwa przeciwko pu
blicznym Urządzeniom i Ustawom 146, 
przeciwko obowiązkom publicznego Urzę
du 3, przeciw bespieczeństwu życia 31, 
ciała 536, własności 780, honoru 377, 
przeciw obyczajności publicznej 10.

Co do spraw o ciężkie policyjne prze
stępstwa naruszające bespieczeństwo spo
łeczeństwa i spokojności publicznej, ró
wnie jak dotyczące obrazy warty cywil
nej lub wojskowej, których rozpoznanie 
wyłącznie do Dyrekcyi Policyi, a rekur
sa do Wydziału Spraw Wewn. i Policyi 
należą; tych w roku zeszłym było 56, z 
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których w drodze rekursów 13, Wydział 
Spraw Wewn. i Pol. osądził, resztę zaś 
Dyrekcya Policy i załatwiła. Rekursów 
w drodze łaski przez wskazanych za cięż
kie przestępstwa policyjne, licząc w to 
Starozakonnych osadzonych za zawarcie 
potajemnego małżeństwa było 313, z tych 
odmówiono inicyatywy 92, ułaskawiono 
16, złagodzono karę 204, odmówiono 
łaski 1.

P O L I C Y A.
Policya kraju całego pod względem or

ganizacyi swojej uległa zmianie na zasa
dzie Postanowienia Najjaśniejszych Pro
tegujących Dworów z dnia 9 Września 
1837 r., w szczególności zaś podział 
miasta na XI a Okręgu na XVII Gmin, 
w pierwszem na pięć Cyrkułów, a w dru
gim na IX Dystryktów pod względem po
licyjnym zamieniony i Instytucya Wójtów 
gminnych z dniem 1 Maja 1839 r. uchy
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loną została. Miejsce Wójtów w mieście 
Krakowie Dyrekcya Policyi, a w Okręgu 
Kommissarze zajęli, którym jednocześnie 
przydzielono władzę sądzenia w sprawach 
o ciężkie policyjne przestępstwa od roku 
1833 przez Podsędków sprawowaną. Na 
zasadach rzeczonego Najwyższego Posta
nowienia w r. 1840 wydał Senat Rzą
dzący nowy Statut Dyrekcya Policyi u
rządzający, który zarazem obejmuje prze
pisy odnoszące się do stosunków tej Ma
gistratury do innych Władz sądowych i 
administracyjnych.

Po urządzeniu Dyrekcyi Policyi, zajął 
się Rząd uporządkowaniem przepisów po
licyjnych, zatrzymując z dawnych urzą
dzeń to, co zmiany nie wymagało. Na 
tej drodze już wydanem zostało urządze
nie szynków, urządzenie ogniowe i urzą
nie Cechów na podstawie Ustawy Sejmo
wej z dnia 30 Grudnia 1820 r., nowe po
stanowienie co do porządku przyjmowania 
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i oddalania służących, i niektóre przepisy 
Policyi lekarskiej i budowniczej; przyczem 
dalszej rewizyi ustawodawstwa administra
cyjnego, Rząd z swej uwagi nie spuszcza.

Jednem z celniejszych usiłowań Władz 
policyjnych jest zaprowadzenie porządku 
w Zgromadzeniach cechowych, i jak z je
dnej strony staraniem jest Rządu utrzy
mać według istniejących przepisów powa
gę Urzędników cechowych, tak z drugiej 
chce ułatwiać sposobność kształcenia się 
na zręcznych rzemieślników i usuwać prze
szkody zarobkowaniu stawiane. Rachunki 
kass cechowych poddane są potrzebnej 
kontrolli, i odtąd uiszczane przez człon
ków znacznie zmniejszone opłaty, odbie
rają właściwsze przeznaczenie. Dla cze
ladzi rzemieślniczej otwartą jest szkoła 
niedzielna, w której taż potrzebnych wia
domości posiłkowych do zostania z cza
sem majstrami nabywać może. Wyznać 
jednak potrzeba, że dotąd należy używać 
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przymusu, aby rzeczona czeladź do tak 
zbawiennego celu zachęcie. Co do maj
strów murarskich, ciesielskich i kamie
niarskich ustanowioną została budownicza 
Kommissya, przed który każdy kandydat 
na majstra przed wpisaniem go przez 
Urząd cechowy do ksiąg właściwych, mu
si się wykazać z posiadanego uzdatnienia 
w drodze examinu piśmiennego i ustnego. 
Środki te czynią Rządowi nadzieję, że 
przemysł w klassie rzemieślniczej odrodzi 
się nowemi zasilany żywiołami, i nie po
mału do lepszego bytu przyczyni się.

Największa dotąd plaga tak w klassie 
ludzi rzemieślniczej, służących i z wyrob
ku żyjącej, jak równie w klassie wło
ścian, jest nadużywanie upajających trun
ków i gra w loteryą liczbowa; przedsię
wzięte środki zmierzające do powściągnie
nia od pierwszego nałogu, mianowicie 
pod względem zmniejszenia liczby szyn
ków, muzyk szynkowych, nie otwierania 
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szynków po oznaczonej godzinie, karania 
szynkarzy dających trunek osobom pija
nym, borgowania trunków i t. p. zwolna 
zaczynają w mieście naszem objawiać do
broczynne skutki czynności Policyi. Co 
się zaś tyczy klassy włościańskiej i usu
nięcia złego w loteryi liczbowej swój za
ród mającego, Rząd krajowy przedstawi 
środki ku temu zmierzające, których przy
jęcie od Prześwietnej Izby zawisłem bę
dzie. Tymczasem zaś w roku 1841 z 
względu policyjnego postanowionem zosta
ło, iż odtąd nie wolno nikomu pomnażać 
w dobrach Skarbowych, Instytutowych lub 
do prywatnych osób należących, ani kar
czem ani szynków, i że te tylko się u
trzymają, które w chwili ogłoszenia te
goż postanowienia istniały. Z zrobione
go tym końcem spisu okazało się, że w 
IXciu Dystryktach Okręgowych istnieje 
karczem i szynków 562.
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Zwrócił Rząd swoją uwagę na wyro
by złote i srebrne, i chcąc zabespieczyć 
takowym rzetelność próby, postanowił w 
roku zeszłym Urząd probierczy do do
chodzenia takowej we wszelkich wyrobach 
na sprzedaż wystawionych, i stosowną 
cechę przepisał.

Z wprowadzeniem nowego porządku 
ogniowego, zajęto się równie sprawieniem 
nowych i ulepszeniem dawnych rekwizytów 
ogniowych, mianowicie zaś co do sikawek; 
jedne wielka z Wiednia z stosownym przy
rządem, a cztery do przenoszenia z Bia
łogonia sprowadzono, nadto dwie nowe 
w Krakowie zrobiono i wszystkie dawne 
zreparowano. Na pomieszczenie tych si
kawek w różnych stronach miasta sa już 
stosowne porobione projekta. Nakoniec 
zamierzona już dawno poprawa oświetlenia 
miasta w roku zeszłym co do głównego 
Rynku przez założenie latarń z lampami 
Arganckiemi do skutku jest doprowadzony 
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W miejscu zdjętych 94 dawniejszych ka
gankowych latarń w Rynku głównym, 
założono latarń nowych 16, i te jak do
świadczenie przekonywa, lepsze wydają 
światło. W miarę ubywających latarń w 
innych częściach miasta, zakładane odtąd 
będą latarnie z lampami Arganckiemi, i 
w ten sposób zwolna całe miasto do le
pszego oświetlenia przyjdzie. Co do ko
sztów nowego sposobu oświetlenia, ten nie 
rachując pierwszego zakładu, nie przenosi 
stosunkowo dawniejszego. W ostatnich 
latach w różnych punktach po przedmie
ściach pozakładano latarnie, lecz brak 
funduszu Budżetem na oświetlenie miasta, 
nie dozwolił dotąd w odpowiednim stopniu 
w użycie wprowadzić i dla mieszkańców 
przedmieść owego głównego środka wy
gody i publicznego porządku, i dla tego 
Rząd widzi się być spowodowanym pro
ponować Prześwietnej Izbie powiększenie 
odpowiedniej pozycyi Budżetu.
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M I L I C Y A.
Wysokie Opiekuńcze Dwory uznaw

szy potrzebę urządzenia siły zbrojnej do 
utrzymania wewnętrznego bespieczeństwa 
w kraju tutejszym przeznaczonej, oprzeć 
na zasadach dających dostateczna rękoj
mię, tak pod względem możności utrzy
mywania onejże w przepisanym komplecie, 
jak równie postawienia w stanie odpowie
dzenia ważnemu powołaniu swemu, prze
pisały w r. 1842 dla Milicyi tutejszej 
nowy Statut, korpus ten we wszystkich 
jego częściach urządzający. Według Sta
tutu tego ogół całej Milicyi składać się 
winien oprócz Oddziału Weteranów z 501 
głów, a w szczególności z Kommendan- 
ta, 9ciu Officerów i Audytora, 110 głów 
Kompanii Policyjnej, 311 głów w dwóch 
Kompaniach Milicyjnych; 50 głów Od
działu Żandarmeryi i 19 głów Muzyki. — 
Gdy zaś na drodze werbunku Statutem 
przepisanego, nie mogła się zebrać potrze
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bna liczba indywiduów, Najjaśniejszy Ce
sarz Austryi, Wspaniały tej Krainy 
Protektor w przychyleniu się do prośby 
Rządu, raczył jak najłaskawiej zezwolić, 
aby tak brakująca ilość, jak i zaszły w 
przyszłości ubytek w Korpusie Milicyj
nym z Armii i Jego Cesarskiej Mości uzu
pełniane były. Korpus nowo uorganizo
wany stosownie do Ustaw fundamentalnych, 
mając być poddany osobnemu prawodaw
stwu kryminalnemu, potrzebował wcze
śnie Kodexu karnego wojskowego, któ
rego projekt z upoważnienia Wysokich 
Dworów w wykonanie wprowadzonym zo
stał, zanim stanowcze onego przyjęcie 
przez Zgromadzenie prawodawcze nastą
pić mogło; nie omieszka więc Senat o
becnie Prześwietnej Izbie projekt ten 
przedstawić.

Z otrzymanych rapportów okazuje się, 
że spraw karnych przez Sąd wojskowy 
osądzonych w r. 1841 było 24, a osób
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27, w r. 1842 spraw 31, osób 36, w r. 
1843 spraw 26, osób 31. W liczbie 
spraw z ostatniego roku było o nadużycie 
w służbie spraw 4, o kradzież i przeniewie
rzenie 5, insubordynacyą 3, zbiegostwo 3, 
samowolne oddalenie się 1, ciężkie prze
stępstwo przeciwko służbie 10.

Użalania się żołnierzy na ciężkość 
służby, mianowicie w Kompanii policyjnej 
z powodu zbyt małego kompletu, i czy
nione w tej mierze dochodzenia, przekona
ły Senat Rządzący, że dla utrzymania 
przepisanego porządku i zapewnienia na 
przyszłość chętnego przybywania z obcej 
armii żołnierzy w celu kompletowania Mi
licyi, wypadnie jej komplet, a ztąd i etat 
dotychczasowy pomnożyć.

INSTYTUTA DOBROCZYNNE.
Szpitale,

Pomiędzy dobroczynnemi zakładami na
szego miasta, najcelniejsze trzymają miej
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sce Szpitale, dość hojnie w fundusze upo
sażone. Wysokie Kraj tutejszy Prote
gujące Dwory, zwróciły Swą troskliwość 
na te zakłady przytułek ubogim chorym 
dające i poleciły przygotowanie proje
ktu do urządzenia Szpitali więcej od
powiedniego pod względem wewnętrz
nego porządku. Gdy przedstawiony pro
jekt potwierdzenie Najjaśniejszych Dwo
rów uzyskał, nowy Statut urządzający 
Szpitale w Wolnem Mieście Krakowie w 
r, 1840 w wykonanie wprowadzono. We
dług Statutu tego, Szpitale zostają pod 
Administracyą Rad szczegółowych przy 
każdym zakładzie ustanowionych, Rady 
zaś podlegają Dyrekcyi Ogólnej Szpitali, 
której przewodniczy Prezes Senatu.

Tak w Dyrekcyi jak i Radach podzie
lają prace z ich Członkami i Obywatele 
gorliwością o dobro tak zbawiennych In
stytutów przejęci. W skutek nowej orga- 
nizacyi, Siostry Miłosierdzia przy Szpi
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talu Ś. Łazarza i Bracia przy Szpitalu 
Bonifratrów, którzy dotąd trudnili się ad
ministracyą funduszów, są ograniczeni do 
właściwego sobie powołania, to jest pie
lęgnowania chorych, i nowa Administra- 
cya wszystkie dobra Szpitala S. Łazarza 
(bo inne jedynie kapitały posiadaja tak 
w Kraju tutejszym jak i w Królestwie 
Polskiem położone, z dniem 1 Sierpnia 
1840 r. w 12toletnią dzierżawę wypuści
ła i windykacyą zaniedbanych funduszów 
szpitalnych, a szczególniej Szpitala Braci 
Miłosierdzia zajęła się; a postępując w 
ślad przepisów rzeczonego Statutu, dosta
wę żywności, lekarstw, prania, bielizny 
i innych potrzeb drogą licytacyi publicznej 
w przedsiębiorstwo wypuściła, tudzież ro
czne etaty dochodów i wydatków pod po
twierdzenie Senatu przedstawiła.

Z otrzymanych od Dyrekcyi Ogólnej 
Szpitali rapportów, a które w wyciągu do 
publicznej wiadomości podane są, przeko

7 
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nywa się Rząd o usiłowaniach Admini
stracyi szpitalnej w utrzymaniu porządku, 
oszczędności i wygody chorych w Insty
tutach jej staraniu powierzonych i pożą
danym skutku, jakiemi też usiłowania u
wieńczone zostały.

Zamierzony w r. 1837 budowę nowe
go pawilonu w Szpitalu Ś. Łazarza, któ
rego konieczna potrzeba ostatniemu Zgro
madzeniu Reprezentantów przedstawiona 
była rozpoczęto przez wybudowanie fun
damentów w nadziei, że zbierające się 
zwolna fundusze, dozwolą przecież ziścić 
zamiary Rządu w powiększenia rzeczone
go Szpitala. Zamierzoną jest równie bu
dowa nowego Szpitala Starozakonnych z 
ich własnego funduszu, który od lat trzch 
znacznie się powiększył z dochodu koszer
nego, po osiągnieniu w drodze administra
cyi przekonania, ile dochód ten rocznie 
uczynić może. Co do lokalu Szpital sy
filitycznych i obłąkanych w sobie miesz
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czącego już wyżej w Tytule o Budowlach 
publicznych była uczyniona wzmianka.
Szpital Ś. Łazarza będący razem i Do

mem podrzutków.
W roku 1838/39

Było chorych................................... 1674.
Z tych opuściło Szpital ....................... 1293.
Umarło......................................... 285.
Pozostało z końcem roku......................... 96.
Dzieci......................................... 960.

a mianowicie:
W samym Szpitalu.................... 299.
Z tych umarło 97, w szkółce szpitalnej 

znajdowało się 80.
Dzieci oddanych do wypielęgnowania na 

wsie 661.
Z tych umarło 141, a wróciło w r. 1838/39 

do Szpitala 38.
W roku 1843.

Było chorych.........................................2562. 
a w szczególności:

A) W oddziale chorób wewnętrznych 1476.
7*
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Z których opuściło Szpital..............1188.
Umarło...............................................228.
Pozostało w roku 1844........................60.

B) W oddziale chirurgicznym..................541.
Z których opuściło Szpital.................443.
Umarło.................................. ........... 39.
Pozostało w roku 1844........................59.

C) W oddziale położniczym ko
biet leczonych było..........................355.
Z których wyleczono.......................139.
Umarło . ............................... 13.
Pozostało w 1844.................................3.
Kobiet brzemiennych........................200.
Z których opuściło Szpital................187.
Umarło.................................... 6.
Pozostało w r. 1844...........................7.

D) W oddziale dzieci chorych..........190.
Z których wyleczono.........................157.
Umarło.................................... 20.
Pozostało w r. 1844............................13.

Stosunek zatem śmiertelności w pier
wszym oddziale był jak 1:6 1/2; w drugim 
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jak 1:14, w trzecim jak 1:1812/19 w czwar
tym 1:9 1/2.
E) Instytut podrzutków  miał dzieci.......1412.

Z tych przy piersi...............................334.
Z których oddano do pielęgno
wania na wsie........ .....................................300.
Umarło....................... ......... 25.
Pozostało przy piersi ... 9.
W szkole........................137.
Z których oddano do terminu . 5.
Wzięto za swoje....... 76.
Umarło....................... 5.
Pozostało................. 51.
Na wsiach pielęgnowano (li
cząc oddanych 300 w r. 1843) 
dzieci............1219.
Z których wróciło do Szpitala...........57.
Rodzice odebrali..................... 11.
Przyjęto za swoje .............................48.
Umarło na wsiach.............................147.
Pozostało na rok 1844.......................956.
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Szpital Ś. Ducha w roku 1839.
Oddział Syfilitycznych.

Chorych obojga płci było....................542.
Z tych wyleczono............... ..472.
Umarło............................. 9.
Uciekło............................. 6.
Odesłano do innego Instytutu.................18.
Pozostało w r. 1840 ................................37.

to jest 13 mężczyzn, 24 kobiet.

Oddział Obłąkanych.
Leczono mężczyzn i kobiet .....................62.
Z tych wyleczono......................25.
Umarło.....................................................10.
Odesłano do innego instytutu ..................4.
Pozostało w r. 1840 .................................23.

to jest 14 mężczyzn i 9 kobiet.

W roku 1843.
Oddział Syfilitycznych.

Chorych obojga płci .............................456.
Z tych wyleczono.................... 398.
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Umarło............................ 6.
Uciekło.........................................4.
Odesłano do innego Instytutu.............15.
Pozostało....................... 33.

to jest 17 mężczyzn, 16 kobiet.

Oddział Obłąkanych.
Leczono chorych mężczyzn i kobiet........65.
Z tych opuściło Szpital.............................40.
Umarło......................................... 5.
Odesłano do innego Instytutu.................3.
Pozostało w r. 1844 ............................17.

to jest mężczyzn 9, kobiet 8.

Szpital Braci Miłosierdzia.
W roku 1839.

Chorych w ogóle było .........................154.
Z tych opuściło Szpital.........................125.
Umarło............................. 11.
Pozostało na rok 1840..........................18.

W roku 1843.
Chorych było................... 200.



Z tych wyleczono............ 167.
Umarło................................. 24.
Pozostało w kuracyi ......................9.

W Szpitalu tym leczeni  są sami męż
czyźni.

Szpital Starozakonnych w Kazimierzu. 
W roku 1839.

Chorych obojga płci było.......................477.
Z tych opuściło Szpital ..........................423.
Umarło......................................... 30.
Pozostało na rok 1840.............................24.

W roku 1843.
Chorych obojga płci było......................555.
Z tych opuściło Szpital .........................495.
Umarło......................................... 27.
Pozostało na rok 1844.............................33.

TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI.

Zawiązane w roku 1816 Towarzy
stwo Dobroczynności, gorliwem staraniem 
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Członków swoich i hojnością przyjaciół 
ludzkości, znacznie od pierwszego zawiąz
ku swego uposażone, rozprzestrzeniwszy 
zakres zarządu swego i dobroczynnych u
siłowań w przyjęciu opieki nad dziećmi, 
których rodzice dla kalectwa sami pozo
stają w domu ogólnego schronienia, potrze
bowało zmiany swych przepisów, w roku 
1817 i 1819 nadanych, i tym końcem 
Senat Rządzący na d. 31 Grudnia 1838 
r. nowy Statut toż Towarzystwo urządza
jący potwierdził. Przepisy te nadały To
warzystwu Dobroczynności nowa rękojmią 
zaufania Rządu w oddaniu ich bezpośre
dniemu szalunkowi funduszów na utrzyma
nie Domu Ogólnego Schronienia ubogich 
przeznaczonych. Aby zaś pierwiastkowy 
cel założenia Instytutu tego, a miano
wicie zapobieżenie żebractwu i zapewnie
nie schronienia jedynie przytułku i wspar
cia potrzebującym dopiętym został, Se
nat uznał potrzebę pod dniem 3cim Lipca 
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1840 r. wydać rozporządzenie, zasłonie- 
nie publiczności od natręctwa żebrzących i 
wspólne działanie ku temu celowi Towa
rzystwa Dobroczynności i Dyrekcyi Domu 
Pracy na celu mające. Gdy zaś dzieci 
pozbawione rodziców i opieki tułactwu 
oddane, poprzednio do domu pracy przy
muszonej, pomiędzy klassę ludzi zepsu
tych odsyłane, nawykając ich przykładem 
do złych nałogów, nie mogły rokować ża
dnej nadziei, aby z postępem wieku sta
ły się społeczeństwu użytecznemi, przeto 
Senat Rządzący zwrócił swą uwagę na te 
nieszczęśliwe istoty, i aczkolwiek niedo
stawało stosownych funduszów, poruczył 
je na koszt Skarbu Publicznego Opiece To
warzystwa Dobroczynności, przeznaczyw
szy szczupły bo jedynie z summy 6000 
złp. złożony fundusz przy wydzierżawie
niu loteryi liczbowej na ten cel zastrzeżo
ny, i wydał pod dniem 4 maja 1841 roku 
urządzenie domu Sierot, jako Instytutu je
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dnego z najpotrzebniejszych. Zbyt szczu
pły fundusz bo ledwo na 30 dzieci wystar
czający i wzgląd na pożytek tego rodzaju 
zakładu obok domu Ogólnego Schronie
nia, czyni niepłonną nadzieję, że Prze
świetne Zgromadzenie Reprezentantów te
muż szczególną swą uwagę poświęcić 
raczy.

Liczba ubogich w domu schronienia pod 
Opieka Towarzystwa Dobroczynności zo
stających, w r. 1838 wynosiła mężczyzn 
i kobiet wiekiem i kalectwem obarczonych 
301; dzieci z Opieki Towarzystwa 36, 
dzieci na koszcie Skarbu publicznego 43, 
razem 380 osób; których utrzymanie we
dług raportu Kassyera Towarzystwa, wy
nosiło 55,515 złp.

W r. 1843 mężczyzn i kobiet wiekiem 
i kalectwem dotkniętych 373; dzieci z O
pieki Towarzystwa 32; dzieci na koszcie 
Skarbu 40, razem 445 osób, których u
trzymanie kosztowało 68,758 złp. Fun
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dusze ubogich pod Opieką Towarzystwa 
Dobroczynności zostających ciągle się 
zwiększają, już to przez ofiary zaraz na 
utrzymanie ubogich używane, już to przez 
stałe zapisy mające zasilać prowizyą do
chód ubogich w Domu Ogólnego Schronie
nia zostających. Z podobnych zapisów w 
roku 1843 na stały fundusz złożono złp. 
16,354 gr. 17.

ARCYBRACTWO MIŁOSIERDZIA 
I BANKU POBOŻNEGO.

Postępuje ciągle w dobroczynnych za
miarach założyciela swego X. PiotraSkar
gi, rozdając jałmużnę lub miesięczne 
wsparcie, wyposażając ubogie a cnotliwe 
dziewczęta, i wypożyczając bez procentu 
na zastawy przeznaczone na ten cel sum
my. Wzorowa administracya Instytutu 
tego, przyczyniła się do wzrostu jego fun
duszów. I tak: kiedy w r. 1837 fundu
sze Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Po
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pobożnego wynosiły w kapitałach hipote
cznych złp. 667,180 gr. 16, w których 
na pomnożenie Banku Pobożnego znaj
dowała się summa 110,571 złp. 7 gr. 
i Bank tenże posiadał kapitał obiegowy 
złp. 83,774 gr. 14, już z początkiem 
r. 1843 kapitały rzeczone wynosiły sum
mę złp. 872,006 gr. 4, w których się 
znajdowała na pomnożenie Banku Pobo
żnego summa 244,116 złp. 8. gr., a ka
pitał jego obiegowy 100,952 złp. 11 
gr. dochodził.

Atoli Instytuta nasze dobroczynne ra
tujące biednych, nie zapobiegają szerzą
cemu się ubóstwu; zbywa bowiem dotąd 
w kraju tutejszym tyle różnych dobroczyn
nych zakładów mającym, na Instytucyi 
dziś już wszędzie upowszechnionej i tyle 
zbawiennych skutków wywierającej, zby
wa jej na kassach oszczędności, mogą
cych zachęcie do korzystnego składania 
przez klassę ludzi z dziennych zarobków 
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żyjac^ oszczędzonego grosza, dla rato
wania się w czasie braku zarobku, choro
by lub pomocy w jakiem przedsięwzięciu.

Tym końcem Senat Rządzący zamie
rzył do Instytutów dobroczynnych tej krai
ny przydać Kassę oszczędności, której 
urządzenie Prześwietnemu Zgromadzeniu 
przedstawionym zostanie.

DOM PRACY.
Gdy doświadczenie wskazało potrze

bę wprowadzenia niektórych zmian w urzą
dzeniu Domu Pracy w r. 1830 wydanem, 
jak niemniej oznaczenia na jego zasadach 
wewnętrznego zarządu rachunkowości i 
porządku kassowego, przeto jednocześnie 
z przeniesieniem Instytutu tego na Zamek, 
wprowadzonem zostało nowe wewnętrzne 
tegoż urządzenie. Administracya Domu 
pracy według urządzenia tego jest przy 
właściwej Dyrekcyi, a bezpośredni dozór 
przy Inspektorze. Osoby do niego przez
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Dyrekcyą Policyi odsyłane, są to pospo
licie włóczęgi, które dla złych nałogów 
i zapobieżenia żebractwu przez ludzi jesz
cze do pracy zdolnych, na użycie środka 
tego zasługują. Taka zbieranina na krót
ki czas w miarę swych nałogów w Do
mu pracy osadzona, nie może być w wię
kszej części użytą do robót pewnej wpra
wy wymagających, i dla tego mimo usi
łowania Administracyi miejscowej, war
sztaty większe zaprowadzone być nie 
mogły. Robione próby aby ludzi osadzo
nych w Domu pracy brukarstwem zatru
dnić, nie wzięły spodziewanego skutku, 
co przypisać należy ustawicznej zmianie 
robotników żadnej jeszcze wprawy w tej 
aczkolwiek prostej robocie nie mających. 
Głównem więc zatrudnieniem dotąd Domu 
Pracy, jest czyszczenie miasta, a użytek 
właściwy, kara za złe nałogi i odstraszenie 
od próżniactwa i żebraniny przez ludzi 
jeszcze pracować mogących. Obok Domu
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pracy w Krakowie, założonym został fi
lialny tego rodzaju Instytut w Jaworznie, 
dokąd Dyrekcya Policyi ludzi silniejszych 
a niepoprawnych w swoich nałogach od
syła. Ludzie ci pracują jako pomocnicy 
górników przy Skarbowych kopalniach wę
gla, i pospolicie na dłuższy czas osadza
ni bywają, niżeli w Domu Pracy Krakow
skim. Rząd krajowy widział się być 
zmuszonym do użycia środka tego dla po
wściągnienia włóczęgostwa, i środek ten
dość skutecznie działać zaczyna.

Co do liczby osób osadzonych w Do
mu Pracy Krakowskim, ta największa jest 
w zimie; w lecie bowiem łatwość zarob
ków, uwalniać ich w większej części do
zwala. Zwykle jednak średnia liczba w 
przecięciu roku całego jest 124, a w Do
mu Pracy Jaworznickim pospolicie bywa 
osadzonych od 30 do 40 mężczyzn.



WIĘZIENIA.
W tytule o budowlach publicznych, mia

łem zaszczyt przedstawić Prześwietnej 
Izbie polepszenie, jakie Rząd Krajowy 
zrobił pod względem lokali więziennych, 
takowe więc obrazem administracyi we
wnętrznej uzupełnić pozostaje.

Zarząd zakładu tego pod względem 
gospodarczym, na podstawie Instrukcyi 
w dniu 18 Czerwca 1834 r. wydanej, 
zostaje przy ustanowionym do tego Komi
tecie. Działania Komitetu od chwili 
wprowadzenia w wykonanie Ustawy Sej
mowej z dnia 7 Lutego 1837 r. znoszą
cej roboty publiczne więżni, zaczęły być 
obszerniejsze, bo o zatrudnienie tychże od
powiedniemi robotami starać się wypadało.

Celem większej staranności o stan zdro
wia więźni, obowiązki lekarza dotąd przez 
miejskiego Urzędnika zdrowia sprawowa
ne, poruczono od roku 1840 oddzielnemu 
lekarzowi. W roku zaś 1843 utworzo

8
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no posadę Katchety i Nauki Moralnej, 
odkątl więźnie oprócz Nauki zmierzającej 
do ugruntowania w nich przepisów świę
tej wiary, odbierają zachętę do zamiło
wania pracy, a w godzinach wolnych od 
warsztatowych zatrudnień, słuchając czy
tania książek religijnych zastosowanych 
do ich potrzeby, mają sposobność poświę
cenia czasu zbawiennemu rozmyślaniu w 
miejsce dawniejszej bezczynności.

Liczba coroczna więźni tak osądzo
nych jak i pod inkwizycyą zostających nie 
jest jednostajna, jednakże w ogóle nie 
wielka zachodzi różnica. W przecięciu 
dziennie znajduje się do 200 osób.

W roku 1843 liczba więźni była na
stępująca:
A) Osądzonych obojga płci..................424.

Z tych uwolniono po wy
pełnieniu kary.........................253 

Zmarło................... 10   263
Pozostało 31 Grudnia................... 161.
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B) Inkwizytów obojga płci...........316.
Z tych osadzono lub u— 

wolniono .... 280               282
Umarło 2  

Pozostało 31 Grudnia................34.
Największa liczba więźni była dnia 2 

Marca, bo 227 osób, a między temi 179 
mężczyzn, 48 kobiet, 155 osądzonych a 
72 inkwizytów; 204 chrześcian a 23 
żydów. Najmniejsza zaś 30 Lipca to jest 
189 osób, a między temi 151 mężczyzn, 
38 kobiet, 164 osądzonych, 25 inkwi
zytów, 172 chrześcian, 17 żydów.

Z rapportów Senatowi Rządzącemu 
składanych okazuje się coraz większy po
stęp w zakresie zatrudnienia więźni, lubo 
obok całej usilności administracyi, aby za
jąc robotami jak największą liczbę osądzo
nych, przecież w warstatach w więzieniu 
zaprowadzonych, zaledwie ich połowa u
żytą być może. Przyczyną tego jest brak 
takiego rodzaju roboty, aby dla Instytutu 
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choćby już nie korzyść przynosiła, to przy
najmniej straty nie sprowadzała. Warszta
ty zaprowadzone w więzieniu są: kamie
niarski, który wszelkie roboty dla Skarbu 
i prywatnych podejmuje, szewski zajmuje 
się robotami dla ubogich pod opieka To
warzystwa Dobroczynności zostających, 
dla Domu Pracy i więźni; stolarski wy
rabia przedmioty potrzebne dla więzienia, 
a obecnie zatrudniony jest robotą posadz
ki; bednarski zajęty robotą naczyń wię
ziennych; warsztat prządek i tkaczy zaj
muje się robotą płótna i drelichu na po
trzebę więzienia; warsztat sukienniczy ro
botą sukna równie na potrzebę więzienną, 
powroźniczy robotą lin do mostu Podgór
skiego, trylów do galarów Skarbowych i 
górnictwa krajowego; warsztat tracki rznię
ciem kloców na forszty do magazynu Skar
bowego, nakoniec warsztat krawiecki szy
ciem odzieży dla więźni, dozorców, Domu 
Pracy i służby drogowej. Zarobki na tej 



— 117 —

drodze przez więźni otrzymane corocznie 
się powiększają i przekonywają Rząd kra
jowy, że zaprowadzone roboty wewnątrz 
gmachu więziennego, obok przyczynienia 
się do zatrudnienia więźni tak ważny wpływ 
na stan zdrowia fizyczny i moralny mają
cego, nastręczają jeszcze więźniom sposo
bność wyuczenia się rzemiosła, mianowi
cie w warsztacie kamieniarskim, z którego 
po wypełnieniu kary, dostateczne utrzy
manie mieć mogą. Wyznać jednakże wy
pada, że użyte dotąd środki, na więźniach 
którzy już kilkokrotnie w więzieniu osa
dzeni byli, nie wiele ich poprawić zdołały 
i pomimo nabycia sposobu uczciwego za
robku, często po uwolnieniu do więzienia 
wracają.

Ten jest wierny obraz działań publi
cznych i położenia W. M. Krakowa, któ
ry zapewne zdoła przekonać Prześwietną 
Izbę o usiłowaniach Rządu w pomnoże
niu pomyślności tej Krainy. A lubo wiele 
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jeszcze przedsiębrać wypada, aby troskli
wość Najjaśniejszych Opiekuńczych Dwo
rów o polepszenie bytu naszego zaspo
kojoną była, wątpić jednak nie można, 
iż przy wsparciu dobrych chęci Rządzą
cego Senatu, przez Was Dostojni Re
prezentanci, dążenie nasze do powszech
nej pomyślności o wiele przyśpieszonem 
zostanie.
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