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KOLEGIUM PIJARSKIE W MIĘDZYRZECZU KORECKIM  
W OKRESIE POBYTU W NIM JÓZEFA HERMANA OSIŃSKIEGO 

 
PRIARIST COLLEGIUM IN MIĘDZYRZECZ KORECKI AT A TIME WHEN 

JÓZEF HERMAN OSIŃSKI STAYED THERE 
 
Streszczenie: Józef Herman Osiński związany był z Kolegium Pijarskim w Międzyrzeczu Koreckim w latach 
1758/59 – 1759/60 jako jego uczeń i w latach 1760/61 – 1761/62 jako początkujący nauczyciel. W artykule 
podane są podstawowe informacje o tej szkole w XVIII wieku. Autorzy przedstawili ponadto krótkie informa-
cje o pijarach, którzy byli: kolegami szkolnymi Osińskiego (Mikołaju Skaradkiewiczu, Zygmuncie Linow-
skim, Franciszku Piaseckim, Jacku Popławskim i Kazimierzu Radeckim); najpierw kolegami szkolnymi,  
a później uczniami (Wojciechu Naftalskim); nauczycielami (Wojciechu Michałowskim i Jerzym Karolim); 
najpierw nauczycielami, a później kolegami z pracy (Bartłomieju Kamieńskim); przełożonymi i kolegami 
nauczycielami (Gabrielu Szybińskim); uczniami (Łukaszu Sokołowskim i Franciszku Mejerze); najpierw 
uczniami, a później kolegami z pracy (Stanisławie Ładowskim). Wymienieni zakonnicy cechowali się wszech-
stronnością. Wnieśli znaczący wkład do rozwoju nauki i dydaktyki, byli tłumaczami, wydawcami, pisarzami 
politycznymi, pełnili ważne funkcje w zakonie pijarów i nie ulega wątpliwości, że wywarli duży wpływ na 
rozwój zainteresowań J. H. Osińskiego.  
 
Abstract:  
Józef Herman Osiński was affiliated with the Priarist Collegium in Międzyrzecz Korecki in 1758/59 – 1759/60 
as its pupil and from 1960 to 1762 as a novice teacher. In the article the basic information about this school in 
the XVIII th century was mentioned. Authors also set out some information about the priarist who were: Osi-
ński’s schoolmates (Mikołaj Skaradkiewicz, Zygmunt Linowski, Franciszek Piasecki, Jacek Popławski, 
Kazimierz Radecki); first Osinski’s schoolmates then his students (Wojciech Naftalski); his teachers 
(Wojciech Michałowski and Jerzy Karolim); first his teachers then his collegues (Bartłomiej Kamieński); his 
superior and a collegue (Gabriel Szybiński); his students (Łukasz Sokołowski and Franciszek Mejer); his stu-
dents and later on collegues (Stanisław Ładowski). The monks mentioned above were versatile and they made 
a significant contribution to the development of science and didactics. They were translators, political writers, 
they played a crucial role in the Priarists. There is no doubt that they strongly influenced the development of 
Osiński’s interests. 
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Kazimierz Osiński, imię zakonne Józef Her-
man, (1738 – 1802), związany był z Między-
rzeczem Koreckim1 w latach 1758-60 jako 
uczeń tamtejszego kolegium pijarskiego,  
a w latach 1760-62 jako jego nauczyciel.  
Międzyrzecz założony został w miejscu obron-
nym, na wzgórzu między stawem a strugą,  
w połowie drogi między rzeką Horyń, a jej 
największym prawym dopływem Słuczem. Był 
prywatnym miastem leżącym w województwie 
wołyńskim, które do 1569 r. znajdowało się na 
terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego,  
a później zostało przyłączone do Korony (do 
Polski). Właścicielami miejscowości byli naj-

                                                            
1 Obecnie miejscowość ta znajduje się w obwodzie 
równieńskim, ok 50 km od Równego i 15 km od 
Korca. 

pierw wywodzący się od litewskiego księcia 
Olgierda, zasłużeni w walkach z Tatarami, Ko-
reccy, a po nich kolejno: Leszczyńscy, Lubo-
mirscy, Jabłonowscy i Steccy. W 1577 r. Mię-
dzyrzecz należał do kniazia Joachima Korec-
kiego, którego nazwisko stało się z czasem 
drugim członem jego nazwy2.  
Znajdujące się tam Kolegium Pijarskie i kościół 
zawdzięczają swoje powstanie w 1702 r. Jerze-
mu Dominikowi Lubomirskiemu (ok. 1665 – 
1727). Sprowadził on do miasteczka pijarów  
i zabezpieczył im byt materialny. Uposażenie 
ich stanowiła wieś Charuczka, jurydyka na 

                                                            
2 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich, t. VI, Warszawa 1880 – 1914, 
s. 378; M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po 
Wołyniu, Łuck 1929, s. 141. 
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przedmieściu, zwana Zastawie oraz kapitały 
wynoszące ok. 150 tys. złp. Zabudowania pijar-
skie były początkowo drewniane. Dopiero po 
kilkudziesięciu latach, nie wiemy dokładnie po 
ilu, zastąpiono je murowanymi. Po przebudo-
wie budynek kolegium był piętrowy. Na dole 
znajdowały się szkoła oraz duża sala egzamina-
cyjna ozdobiona malowidłami wykonanymi 
przez Wędrychowskiego, a na górze konwikt 
oraz upiększona obrazami biblioteka, posiada-
jąca ozdobne szafy i bogate zbiory. Na koryta-
rzach powieszonych było ponad 60 obrazów, 
głównie portretów sławnych pijarów3.  
Międzyrzecka szkoła rozpoczęła pracę z mło-
dzieżą w 1703 r. Początkowo miała jedną klasę 
– Infimę, a jej nauczyciel nazywał się Kokosz-
ka. W kolejnych latach zorganizowano klasę 
drugą – Gramatykę i trzecią – Syntaksę.  
W latach czterdziestych XVIII w. przybyły 
klasy czwarta – Poetyka i piąta – Retoryka,  
a później szósta – Philosophia4. Od połowy lat 
50., podobnie jak w innych kolegiach prowa-
dzonych przez pijarów, zaczęto wzorować się 
na Collegium Nobilium w Warszawie i nauczać 
zgodnie z ustawą szkolną, której projekt opra-
cował Stanisław Konarski5. Przyjmowano 
chłopców, którzy ukończyli co najmniej 8 lat,  
a nie mieli więcej niż 13. Musieli oni umieć 
czytać, pisać, znać cztery działania arytmetycz-
ne oraz mówić trochę po niemiecku i francusku. 
Jeżeli kandydat był lepiej przygotowany do 
podjęcia nauki, przyjmowano go do klasy dru-
giej lub wyższej. Natomiast jeżeli zachodziła 
konieczność, do jednej klasy uczęszczał dłużej 
niż jeden rok. W szkole zwracano uwagę na 
kształcenie młodzieży nie tylko pod względem 
intelektualnym, ale także fizycznym i moral-
nym. Bywały lata, że jednej lub kilku klas nie 
organizowano z powodu mniejszej liczby 
uczniów, a chętnych do podjęcia nauki kiero-
wano do innych zakładów prowadzonych przez 
pijarów6. 

                                                            
3 A. Moszyński, Monografia Kolegium i Szkoły 
pijarskiej w Międzyrzeczu Koreckim, Kraków 1876, 
s. 65-66. 
4 Ibidem., s. 72; Pamiętniki domowe. Pamiętnik pana 
Karola Micowskiego, Warszawa 1845, s. 176-177. 
5 G. Masłowski, T. Ochenduszko, B. Pałac, Ks. Józef 
Herman Osiński (1738-1802) – pierwszy polski 
elektryk i autor pierwszego podręcznika z elektro-
techniki /w:/ Wiadomości Elektrotechniczne, R. 
LXXXVI, nr 1(1994), styczeń 2018, s. 44. 
6 T. Ochenduszko, Kolegium Pijarskie w Rzeszowie 
w okresie pobytu w nim Józefa Hermana Osińskiego 
/w:/ Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Auto-

W XVIII w. liczba uczniów w kolegium syste-
matycznie rosła. W latach osiemdziesiątych 
uczęszczało ich ok. 250, a zajęcia prowadziło  
9 nauczycieli. Od 30 do 50 wychowanków 
mieszkało w konwikcie, nieliczni u rodziców,  
a pozostali na stancjach. Roczna opłata za in-
ternat wahała się od 800 do 1200 złp. Uczniom 
biedniejszym obniżano stawkę, a niektórych 
przyjmowano za darmo7.  
Porządek dnia dla chłopców wszystkich klas 
był jednakowy, niezależnie od miejsca za-
mieszkania. Wstawali o godzinie 600, odmawiali 
krótki pacierz, a następnie powtarzali materiał 
na lekcje poranne. O 700 szli na mszę studencką, 
podczas której klasy niższe (od I do IV) klęcza-
ły, a wyższe (V i VI) siedziały w ławkach. Pół 
godziny później wszyscy udawali się na śniada-
nie, a o 800 do sal lekcyjnych. Zajęcia trwały do 
1000, a zaczynały się i kończyły krótką modli-
twą. Później uczniowie dwie godziny przygo-
towywali się na lekcje popołudniowe. O 12oo 
udawali się na obiad, a po nim mieli czas prze-
znaczony na odpoczynek. Zajęcia popołudnio-
we, poprzedzane i kończone krótkimi modli-
twami, trwały od 1400 do 1600. Później młodzież 
spożywała podwieczorek. Po nim część udawa-
ła się na zajęcia dodatkowe, np. języki lub mu-
zykę, a pozostali odrabiali pracę domową.  
O 1800 była kolacja, a po niej chłopcy pod opie-
ką nauczycieli mieli czas na spacery, gry i za-
bawy, latem na świeżym powietrzu, a zimą  
w salach. O 2100 uczniowie wspólnie odmawiali 
wieczorną modlitwę, po której następowała 
cisza nocna. Księża, których było od 9 do 12,  
w godzinach pozalekcyjnych, osobiście lub za 
pośrednictwem wyznaczonych uczniów – opie-
kunów sal w konwikcie i pokoi w bursach, 
sprawowali nadzór nad młodzieżą. W ciągu 
dnia czasu wolnego nie mieli zbyt wiele. Jeżeli 
zajmowali się pracą naukową, to odbywało się 
to bardzo często kosztem odpoczynku i snu, 
ewentualnie podczas wakacji, które trwały 
zwykle od 12 lipca po początku września8. 
Od połowy XVIII w. kolegium ze względu na 
wysoki poziom nauczania nazywane było „Ate-
nami Wołyńskimi”. Dawało ono miastu nie 
tylko prestiż, ale także przynosiło mieszkańcom 
dochody z czynszów za wynajem pokoi i za 
usługi wykonywane na rzecz placówki.  

                                                                                        
matyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015, s. 39-
40. 
7 A. Moszyński, op. cit., s. 69, 73. 
8 Pamiętniki domowe…, s. 171, 174-179. 
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Po podziale polskiej prowincji pijarów (w 1736 
r.) na koronną i litewską Kolegium w Między-
rzeczu znalazło się w prowincji koronnej,  
w której w latach osiemdziesiątych XVIII w. 
było 19 podobnych szkół (w prowincji litew-
skiej – 13)9. Zaliczało się do jednego z lepiej 
uposażonych.  
Szkołą zarządzał rektor wybierany na trzy lata, 
z możliwością przedłużenia obowiązków na rok 
lub dwa albo na kolejne kadencje. Miał on ob-
owiązek kontrolować różne aspekty życia za-
kładu przynajmniej raz w miesiącu. Rektorem, 
który wywarł szczególny wpływ na oblicze 
kolegium, był kierujący nim przez dziewiętna-
ście lat (1780 – 1799) Gabriel Dominik Szybiń-
ski. Jeżeli zachodziła potrzeba, rektorowi po-
magał wicerektor, jeżeli nie, stanowiska tego 
nie tworzono10. W okresie pobytu Osińskiego  
w Międzyrzeczu rektorem był (w latach 1750 – 
1766) Aleksander Szybiński11. 
Opiekę nad sprawami dydaktycznymi i bezpo-
średni nadzór nad zakładem sprawował prefekt. 
Do jego kompetencji należało codzienne wizy-
towanie poszczególnych klas. W odniesieniu do 
uczniów miał prawo ich przyjmowania  
i wydalania ze szkoły oraz karania za przewi-
nienia. Nauczycielom wskazywał czego i jak 
mają nauczać oraz z jakiej literatury korzystać. 
Zdarzało się, że przejmował on uprawnienia 
rektora, gdy stanowisko to było czasowo nieob-
sadzone. Funkcję tę powierzano zwykle nau-
czycielom o dłuższym stażu, opiekującym się 
klasami starszymi12. Podczas studiów w „Ate-
nach Wołyńskich” zasady dyscypliny i opty-
malnej organizacji czasu wpajał Osińskiemu 
prefekt Gabriel Szybiński (bratanek Aleksan-
dra).  
Kolegium międzyrzeckie podlegało prowincja-
łowi, który posiadał prawo jego wizytowania. 
Do niego przesyłano sprawozdania z corocznej 
działalności szkoły oraz informacje dotyczące 
osiągnięć dydaktycznych i naukowych zakon-
ników. Prowincjał określał miejsce ich pobytu, 
czas przebywania w poszczególnych placów-
kach, rodzaj pełnionej funkcji, a także zakres 
obowiązków13. W okresie, który jest przedmio-
                                                            
9 H. Bogdziewicz, Działalność literacka polskiego 
środowiska pijarskiego w dobie oświecenia, Kraków 
2005, s. 16-18. 
10 S. Biegański, Szkoły pijarskie w Polsce, Lwów 
1898, s. 8-9. 
11 A. Moszyński, op. cit., s. 70. 
12 S. Postek, Dzieje szkoły pijarskiej w Łukowie 1701 
– 1833 /w:/ Analecta 5/2(10), 1996, s. 146. 
13 Ibidem, s. 146. 

tem rozważań prowincjałami byli: Ignacy Józef 
Jakubowski (1758 – 1760), Jan Florenty Po-
tkański (1760 – 1762) i Andrzej Aleksy Ożga 
(1762 – 1765)14. 
Warto prześledzić kto, oprócz rektora Aleksan-
dra Szybińskiego i prefekta Gabriela Szybiń-
skiego, wywierał lub mógł wywierać istotny 
wpływ na charakter i kształtujące się poglądy 
naukowe pierwszego polskiego elektryka, gdy 
ten uczył się i pracował w „Atenach Wołyń-
skich”. Kolegami szkolnymi Osińskiego z tej 
samej bądź sąsiedniej klasy byli między inny-
mi: Mikołaj Skaradkiewicz (1738 – 1777), 
Zygmunt Linowski (1739 – 1808), Franciszek 
Piasecki (1739 – 1785), Jacek Popławski (1739 
– 1799) i Kazimierz Radecki (1740 – 1812).  
Najstarszy z nich Mikołaj Patrycy Skaradkie-
wicz studiował filozofię w Międzyrzeczu Ko-
reckim w latach 1758/1759 – 1759/60. W 1766 
r., będąc profesorem historii, geografii i filozo-
fii w Collegium Nobilium, opracował podręcz-
nik Arytmetyka czyli nauka o rachunkach, spo-
sobem łatwym do wyższej matematyki reguł przy-
stosowana, z autorów wybornych wybrana. Pod-
ręcznik wzorowany był na książkach sławnych 
ówcześnie arytmetyków pijarskich P. Cheluc-
ciego i F. Dalhama. Cieszył się dużą popularno-
ścią. Dlatego autor uzupełniał go o nowe roz-
działy i wydawał trzykrotnie (1769, 1771  
i 1776). W pierwszym wznowieniu wprowadził 
do polskiej terminologii matematycznej termin 
„kombinacja”. W 1774 r., gdy Skaradkiewicz 
pracował w Międzyrzeczu Koreckim, wydał 
podręcznik Geometria czyli nauka o ziemio-
miernictwie ku snadniejszemu wyższej matema-
tyki poznaniu służąca. Zawarł w nim m.in. no-
wy w polskiej literaturze matematycznej dział 
geometrii o krzywych stożkowych, a także  
o innych krzywych, nazwanych polskimi termi-
nami. Niektóre z nich przetrwały do dzisiaj.  
W obu podręcznikach autor rozgraniczył takie 
pojęcia jak aksjomat, temat, twierdzenie  
i wniosek. Wymienione publikacje odegrały 
ważną rolę w tworzeniu polskiej terminologii 
matematycznej. Skaradkiewicz pisał też wiersze 
dla uczczenia dobroczyńców szkół pijarskich 
oraz tłumaczył poezję na język polski15. 
O rok młodszy od Osińskiego Zygmunt Linow-
ski h. Pomian rozpoczynał swoją edukację  

                                                            
14 J. Buba, Potkański Franciszek /w:/ PSB, t. XVII, s 
721-722; E. Rabowicz, Ożga Andrzej /w:/ PSB, t. 
XXIV/4, z. 103, s. 685. 
15 E. Aleksandrowska, Skaradkiewicz Mikołaj /w:/ 
PSB, t. XXXVII/4, z. 155, s. 657-658. 
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w Kolegium Nobilium w Warszawie, konty-
nuował w Rzeszowie, a w Międzyrzeczu stu-
diował logikę (1758/59). Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1762 r. W zakonie pijarskim otrzy-
mywał różne zadania. Najwyższym jego stano-
wiskiem była funkcja prowincjała nowoutwo-
rzonej po trzecim rozbiorze prowincji Obojga 
Galicji (1797 – 1800). Pozostawił po sobie do-
robek pisarski liczący kilkanaście tytułów: ka-
zań, przekładów, pism pedagogicznych i wier-
szy. Objętością wyróżniają się dwa zbiory ka-
zań: Kazania adwentowe i postne w kościele 
warszawskim Xży Sch Piarum miane (1776)  
i Kazania i homilie na niedzielę (1779). Linow-
ski napisał też podręcznik do nauk moralnych 
przeznaczony dla młodych kawalerów, który 
używany był w niektórych szkołach Komisji 
Edukacji Narodowej: Sposób postępowania 
sobie cnotliwie i chwalebnie (1770). Zajmował 
się także tłumaczeniem na język polski autorów 
francuskich. Przełożył m.in. pierwszą historię 
powszechną w katolickim ujęciu autorstwa 
Jacquesa-Benigné Bossueta Discours sur l'hi-
stoire universelle – Uwagi nad historią po-
wszechną (1772), a do kolejnych wydań dodał 
uzupełnienia historyków francuskich i własne16. 
Urodzony w tym samym roku co Linowski 
Franciszek Wacław Piasecki wstąpił do zakonu 
pijarów w 1754 r. W latach 1758/59 i 1759/60 
studiował logikę i filozofię w Międzyrzeczu 
Koreckim. Wyróżniał się talentem oratorskim  
i zdolnościami w dziedzinie nauk humanistycz-
nych, które wykorzystane zostały m.in. w latach 
1768 i 1774, kiedy to nauczał nowicjuszy pijar-
skich w Międzyrzeczu. Wyróżnił się też jako 
tłumacz. Przełożył z języka francuskiego na 
polski przeznaczone dla ludu wiejskiego Nauki 
czyli kazania na parafie ks. Girarda (1783). 
Natomiast na język łaciński przetłumaczył pięć 
prac pijara Antoniego Wiśniewskiego zatytuło-
wanych De vera felicitae (1775). Jest zapewne 
autorem części zmian w publikacji, której 
fragmenty odbiegają od oryginału polskiego17.  
Rówieśnik Linowskiego i Piaseckiego – Jacek 
Antoni Ignacy Popławski w wieku 15 lat zde-
cydował się wstąpić do zakonu. W latach 
1756/57 – 1758/59 studiował logikę i filozofię 
w Międzyrzeczu Koreckim. Odbył też studia 
teologiczne w Rzymie i Paryżu (1765-67). Za-
poznał się tam z nowymi prądami w nauce oraz 

                                                            
16 E. Aleksandrowska, Linowski Zygmunt /w:/ PSB, 
t. XVII, s. 381-382. 
17 R. Leszczyński, Piasecki Franciszek /w:/ PSB, t. 
XXV, s. 794. 

w szkolnictwie włoskim i francuskim. W 1770 
r. udzielił odpowiedzi na konkursowe pytanie 
zadane przez biskupa wileńskiego Ignacego 
Massalskiego: „Jakie nauki należałoby dawać 
kmiotkom?”. Odpowiedź została nagrodzona,  
a ponadto spowodowała, że w 1773 r. został 
współpracownikiem, rok później członkiem 
Komisji Edukacji Narodowej, a w 1775 r. 
członkiem Towarzystwa do Ksiąg Elementar-
nych. Był bliskim współpracownikiem Ignace-
go Potockiego i sekretarza KEN Grzegorza 
Piramowicza, którego zastępował podczas jego 
służbowych wyjazdów zagranicę18. Z upoważ-
nienia wspomnianych instytucji zajmował się 
oceną przygotowywanych do druku podręczni-
ków i zabierał głos w sprawie programów dy-
daktycznych oraz wizytował szkoły pod kątem 
badania sposobów wdrażania reform KEN. 
Odwiedzał też pensje męskie i żeńskie. Zajmo-
wał się także opracowywaniem podręczników. 
W 1778 r. wyszła jego Moralna nauka … na I  
i II klasę, w 1780 r. Wypisy łacińskie do moral-
nej nauki na klasę III, w 1787 r. Nauka moralna 
na klasę III. Podręczniki te były kilkakrotnie 
wznawiane, ostatni raz w 1863 r. W 1776 r.  
w Pismach pedagogicznych zawarł koncepcję 
tzw. hierarchii szkolnej oraz stworzenia odręb-
nego stanu nauczycielskiego obdarzonego spe-
cjalnymi przywilejami. W 1774 r. w Zbiorze 
materii politycznych wyłożył doktrynę fizjokra-
tyzmu oraz opowiedział się za koncepcją trój-
podziału władzy19.  
Najmłodszy z dotychczas wymienionych – 
Kazimierz Józef Radecki studiował logikę  
w Międzyrzeczu (1759/60), ale po roku z po-
wodu choroby przerwał naukę. Pełnił szereg 
funkcji kierowniczych: prefekta kolegiów  
w Chełmie (1774-75), Złoczowie (1775-77)  
i Radomiu (1777-80) oraz wicerektora (1781-
92) i rektora (1793 – 1801) w Radomiu, rektora 
w Chełmie (1809-10). Przyczynił się do utwo-
rzenia Galicyjskiej Prowincji Pijarów, był kon-
sultorem pierwszego jej prowincjała Zygmunta 
Linowskiego, bardzo mocno zaangażował się  
w tworzenie Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Opolu Lubelskim20.  

                                                            
18 T. Ochenduszko, Podręczniki „rzeszowskich” 
nauczycieli dla Komisji Edukacji Narodowej /w:/ 
ERGO. Miesięcznik Oświatowy PCEN w Rzeszowie, 
R. I, nr 5, s. 21-22. 
19 M. Chamcówna, Popławski Jacek /w:/ PSB, t. 
XXVII, s. 602-604. 
20 J. Buba, Radecki Kazimierz /w:/ PSB, t. XXIX, s. 
676. 
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Wojciech Martynian Naftalski (1736 – 1809) 
najpierw był kolegą szkolnym Osińskiego  
w Międzyrzeczu (1759/60), a później jego 
uczniem (1760/61). Śluby zakonne złożył  
w Międzyrzeczu Koreckim w 1761 r., a świę-
cenia kapłańskie otrzymał w 1767 r. Podobnie 
jak innym pijarom, powierzano mu w zakonie 
różne zadania. Najwyższą funkcję – wicerekto-
ra kolegium w Międzyrzeczu – sprawował od 
1778 r. do drugiej połowy lat 80. W 1765 r.  
w atmosferze dyskusji nad reformą edukacji, 
przełożył dzieło pedagoga francuskiego Charle-
sa Gobineta Nauki o nabywaniu cnoty w młodo-
ści i obraniu stanu życia, na pięć części podzie-
lone. Książka ta, zalecana nauczycielom przez 
Stanisława Konarskiego w ustawach („Ordina-
tiones”), doczekała się sześciu wydań. Przekła-
dał też, polecane przez Konarskiego  
w „Ordinationes”, kazania kaznodziei francu-
skiego Ludwika Bourdaloue oraz kazania Nico-
lasa de Dijon. Był autorem opublikowanych  
w 1780 r. Kazań niedzielnych i adwentowych21.  
Udało się ustalić, że w międzyrzeckim kole-
gium nauczycielami Osińskiego byli: Wojciech 
Michałowski (1721 – 1787) i Jerzy Karoli 
(1739 – 1825). 
Starszy z nich Wojciech Sebastian Michałowski 
h. Jasieńczyk był wykładowcą filozofii  
w Międzyrzeczu w roku 1759 r. Wcześniej 
studiował w Pizie i Rzymie. W zakonie pełnił 
szereg ważnych funkcji, m.in. był wiceprefek-
tem Collegium Nobilium (1747/48 – 1749/50  
i 1752/53), konsultorem prowincji polskiej 
(1763-68), rektorem w Podolińcu (1769-73), 
rektorem w Kolegium Władysławowskim  
w Warszawie (1774-77), prowincjałem pijarów 
polskich (1778-80). Dzięki jego staraniom uka-
zało się pierwsze w Polsce wydanie Kwintylia-
na Institutionum Rhetoricarum libri XII (1751)  
i Constitutiones pijarskie (1768). Przetłumaczył 
z języka francuskiego na polski Przestrogi  
i uwagi nad obowiązkami każdego stanu 
(1768). Po śmierci ukazały się jego Kazania 
(1788)22. 
Natomiast zaledwie o kilka miesięcy starszy od 
Osińskiego Jerzy Teofil Karoli był w Między-
rzeczu jego nauczycielem w roku 1758/59,  
a być może i w następnym. Karoli piastował 
kilka ważnych funkcji, m.in. urząd sekretarza 
prowincji (1781-83), wicesuperiora (1783-86)  

                                                            
21 J. Buba, Naftalski Wojciech /w:/ PSB, t. XXII, s. 
438. 
22 R. Leszczyński, Michałowski Wojciech /w:/ PSB, 
t. XX, s. 661. 

i superiora (1786-92) w Opolu Lubelskim, rek-
tora w Drohiczynie (1792 – 1797 i ok. 1800 – 
ok. 1815). W Drohiczynie prowadził małą dru-
karnię. Wydawał w niej pisma religijne i pole-
miczne, m.in. Rozmyślanie o czterech końcach 
ostatecznych (1795), Testimonium de congrega-
tione missions (1797), Consideratio christiana 
de non minuedo festorum numero (1798). Pu-
blikował też własne homilie, wiersze ulotne, 
panegiryki na cześć króla Fryderyka Wilhelma 
II i cara Aleksandra I. W rękopisie pozostawił 
kazania na wszystkie niedziele roku. W 1805 r. 
wykorzystał konkurs rozpisany przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk w Warszawie dotyczący 
reform Marcina Lutra i zaprezentował swój 
pogląd, że reformacja doprowadziła do osłabie-
nia Rzeczypospolitej, strat terytorialnych  
i upadku oświaty23. 
Bartłomiej Adolf Kamieński (1737 – 1781) był 
w roku 1758/59 nauczycielem Osińskiego  
w Międzyrzeczu, a w roku 1760/61 jego kolegą 
z pracy. W latach siedemdziesiątych XVIII w. 
rozwinął krótkotrwałą działalność jako pisarz  
i tłumacz. Wydał m.in. Sulpicjusza Sewera 
Excerpta sacrae historiae oraz przekład dzieła 
G. Mably’ego Uwagi nad historią grecką czyli 
przyczynach pomyślności i nieszczęścia Gre-
ków. Późniejsze przekłady poprzedzał przed-
mowami i obszernymi przypisami własnymi.  
W odpowiedzi na uniwersał Komisji Edukacji 
Narodowej wzywający do nadsyłania projektów 
zmian w nauczaniu opublikował w 1774 r. dzie-
ło Edukacja obywatelska. Proponował w niej 
m.in. utworzenie sieci trzyletnich szkół para-
fialnych, dziewięcioletnich szkół powiatowych 
i szkół wyższych. Przewidywał utworzenie 
szkół wojskowych, rzemieślniczych i handlo-
wych. Uważał, że edukacja organizowana przez 
państwo powinna objąć młodzież wszystkich 
stanów. KEN w niewielkim stopniu wykorzy-
stała jego propozycje24. Spośród pedagogów 
związanych z Kolegium Pijarskim w Między-
rzeczu Bartłomiej Kamieński był, obok Jacka 
Popławskiego, jednym z pierwszych, którzy 
zaproponowali na piśmie kompleksowy projekt 
reformy oświaty25. 
Przełożonym i kolegą-nauczycielem J. H. Osiń-
skiego był Gabriel Dominik Szybiński (1730 – 

                                                            
23 E. Rabowicz, Karoli Jerzy /w:/ PSB, t. XII, s. 89-
90. 
24 H. Hinz, R. Leszczyński, Kamieński Bartłomiej 
/w:/ PSB, t. XI, s. 527-529. 
25 J. Świeboda, Collegium Ressoviense w życiu Po-
laków 1658 – 1983, Rzeszów 1983, s. 30. 
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1799). Był on bratankiem Aleksandra Szybiń-
skiego – rektora międzyrzeckiego Kolegium. 
Gabriel Dominik w Międzyrzeczu studiował 
filozofię w latach 1748/49 – 1749/50, później  
w latach 1760-62 był tam prefektem i profeso-
rem retoryki, a po osiemnastoletniej przerwie 
rektorem (1780-99). W 1769 r. przełożył z ję-
zyka francuskiego i zaadoptował dla potrzeb 
polskiego czytelnika dzieło pedagoga Pierre’a 
Chompré, nadając mu tytuł Historia bogów 
bajeczna przez alfabet zebrana, czyli dykcjona-
rzyk mitologiczny dla zrozumienia wierszopi-
sów, rytmów, konceptów, sztuk malarskich  
i snycerskich… W 1772 r. wydał zaadoptowany 
z amsterdamskiego wydawnictwa Atlas dzie-
cinny, czyli nowy sposób do nauczania dzieci 
geografii, krótki, łatwy, i najdoskonalszy przez 
przyłączenie nowej inwencji XXIV kart geogra-
ficznych z wykładem onychże, zawierający do-
kładniejsze opisanie Polski i Litwy tudzież nau-
kę o sferach … z francuskiego przełożony, po-
większony i poprawiony. W tym samym roku 
opublikował zaadoptowaną z dzieł francuskich 
książkę Krótka wiadomość o znakomitszych  
w świecie monarchiach, starodawnych króle-
stwach, rzeczpospolitych, tudzież o cesarzach 
państwa rzymskiego, jego podziale, upadku, 
wznowieniu na zachodzie… aż do naszych cza-
sów dla pożytku młodzi... Kolejnym przekładem 
Szybińskiego dokonanym w 1779 r. było pię-
ciotomowe dzieło W. Mignota Historia turecka, 
czyli państwo osmańskie od początku aż do 
pokoju belgradzkiego, zawartego w roku 1740. 
Opracowania te stanowiły połączenie przekładu 
i przeróbki, a także zawierały liczne uzupełnie-
nia. Wprawdzie Komisja Edukacji Narodowej 
nie uznała ich za oficjalne podręczniki, ale za-
lecała, aby nabyła je każda biblioteka. Popular-
nością cieszyły się także inne tłumaczenia Szy-
bińskiego, który przeniósł na grunt polski fran-
cuski sposób narracji historycznej i przyczynił 
się do wyodrębnienia się geografii jako od-
dzielnej dyscypliny26. 
Osiński w Międzyrzeczu corocznie stykał się  
z ponad 200 uczniami. Wśród nich byli Łukasz 
Sokołowski i Mejer z Wolda. Łukasz Tomasz 
Sokołowski (1739 – 1770) był od pierwszego 
polskiego elektryka tylko o rok młodszy i gdy 
kończył swoje studia w Międzyrzeczu (1760-
62) zetknął się z nim jako praktykantem-
nauczycielem (pierwsze dwa lata pracy peda-
gogicznej traktowane były jako praktyka). So-

                                                            
26 K. Puchowski, Szybiński Gabriel /w:/ PSB, t. 
XLIX/4, z. 203, s. 516-518. 

kołowski wniósł największe zasługi dla polskiej 
kultury jako tłumacz. Przełożył francuską trans-
lację opowieści arabskich Tysiąca i jednej nocy 
A. Gallanda. Pierwsze tłumaczenie wyszło  
w 1767 r. pod tytułem Awantury arabskie lub 
tysiąc i jedna noc. Kolejne z lat 1772-74 liczyło 
już 12 tomów i doczekało się sześciu wzno-
wień. Przełożył także Życie prywatne Rzymian 
(1768) J. R. Arnaya. Pracował również nad 
tłumaczeniem antologii bajek Ch. Mountona, 
lecz jedynie część przekładu ukazała się dru-
kiem za jego życia27. 
Franciszek Józef Mejer z Wolda (1743 – po 
1812) zetknął się z Osińskim w Międzyrzeczu 
jako student logiki w roku 1761/62. W połowie 
lat 60. XVIII w. wystąpił z zakonu pijarów. 
Znany jest jako tłumacz, publicysta, redaktor 
czasopism i wydawca. Doskonale znał język 
francuski i niemiecki. Działalność pisarską 
rozpoczął w 1771 r. w „Monitorze”. W kilku 
artykułach i przekładach przybliżył czytelnikom 
poglądy fizjokratów. Opublikował szereg bro-
szur popularyzujących nowe pomysły gospo-
darcze, m.in. własnym sumptem Myśl  
o utworzeniu Banku Narodowego. Dla Teatru 
Narodowego przetłumaczył dwie dramy Augu-
sta Fryderyka Kotzebu Indianie w Anglii  
i Dziecko miłości. W okresie Sejmu Czterolet-
niego, konfederacji targowickiej i insurekcji 
kościuszkowskiej wydawał gazety, odezwy, 
broszury i programy, deklaracje, uniwersały 
związane z aktualną sytuacją polityczną. Przy-
pisuje się mu autorstwo pisma Prawo natury 
czyli O związkach naturalnych, w którym pre-
zentował myśli zbliżone do poglądów Staszica 
w Przestrogach dla Polski. Po trzecim rozbio-
rze przebywał zagranicą, w czasach Księstwa 
Warszawskiego wstąpił do wojska, w 1812 r. 
prawdopodobnie brał udział w wyprawie na 
Moskwę. Miał opinie obieżyświata. Zaangażo-
wany był w bieżące wydarzenia. Zdarzało się, 
że zmieniał poglądy. Przez kilkadziesiąt lat 
bardzo aktywnie kształtował opinię publiczną28. 
Kolejnym uczniem Osińskiego w Międzyrzeczu 
był w roku 1760/61 Stanisław Remigiusz Ła-
dowski h. Łada (1738 – 1798), który po ukoń-
czeniu studiów pozostał na praktyce  
w tym mieście i stał się jego kolegą z pracy. 
Ładowski, sprawując urząd wiceregenta Kon-
wiktu Szaniawskich w Łukowie (1772-76),  

                                                            
27 E. Aleksandrowska, Sokołowski Łukasz /w:/ PSB, 
t. XL, s. 157-158. 
28 J. Szczepaniec, Mejer z Wolda /w:/ PSB, t. XX, s. 
398-401. 
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w 1772 r. przełożył z języka francuskiego na 
polski podręcznik do geografii Gramatyka geo-
graficzna, a w 1776 r opublikował Historię 
naturalną Królestwa Polskiego, którą dedyko-
wał fundatorce wydania – Annie Jabłonowskiej. 
Zainteresowania Ładowskiego były wielokie-
runkowe. Jednak znany jest przede wszystkim 
jako autor i tłumacz dzieł przyrodniczych.  
W 1783 r. w oparciu o trzy książki: G. Raczyń-
skiego Historia naturalis…, Auctuarium histo-
riae naturalis oraz J. K. Kluka Roślin potrzeb-
nych, pożytecznych, wygodnych… opracował 
Historię naturalną Królestwa Polskiego czyli 
zbiór krótki przez alfabet ułożony zwierząt, 
roślin i minerałów… Była to jedna z pierw-
szych encyklopedii przyrodniczych i zawierała 
wyjaśnienia prawie tysiąca haseł z zakresu bo-
taniki, zoologii i mineralogii. Dzieło to cieszyło 
się dużą popularnością, mimo że autor nie 
ustrzegł się mylnych informacji i nieaktualnych 
poglądów. Większą wartość dla współczesnych 
miało dokonane w 1783 r. przez Ładowskiego 
tłumaczenie Ch. A. J. Leclerca de Montlinota 
Dykcjonarz służący do poznania historii natu-
ralnej. Ładowski jest też autorem publikacji  
O hodowaniu pszczół, ich rozmnażaniu i choro-
bach (1781) i tłumaczonego z języka francu-
skiego dzieła M. G. Clerca, Wiadomość  
o chorobach zaraźliwych bydła oraz podane 
sposoby do uleczenia i zaradzania onym sku-
tecznie. Swoje fizjokratyczne ujmowanie prawa 
natury zaprezentował w wydanej w 1793 r. 
książce Prawo natury, prawo polityczne i pra-
wo narodów krótkim i jasnym sposobem dla 
użytku szlachetnej młodzi spisane. Wypowiadał 
się także w kwestiach pedagogicznych29. 
Nasuwa się pytanie – czy krótkie opisanie sytu-
acji w Międzyrzeczu Koreckim (Międzyrzeczu 
Wołyńskim) i tamtejszym kolegium („Atenach 
Wołyńskich”) oraz przedstawienie trzynastu 
sylwetek wybitnych lub wyróżniających się 
pijarów i ekspijarów, z którymi zetknął się tam 
Józef Herman Osiński rozszerza wiedzę  
o pierwszym polskim elektryku. W przekonaniu 
autorów tak. Publikacja ukazuje klimat i śro-
dowisko, w którym rozbudzały się zaintereso-
wania naukowe zarówno Osińskiego jak i jego 
kolegów i współpracowników. Ponadto dostar-
cza informacji o zapomnianej w obecnych cza-
sach, małej, liczącej niewiele ponad 2 tys. 
mieszkańców wiosce (Międzyrzecz Korecki,  
w języku ukraińskim Великі Межирічі), która 

                                                            
29 Z. Kosiek, Ładowski Stanisław /w:/ PSB, t. XVIII, 
s. 187-188. 

była miastem, rezydencją szlachecką i co naj-
ważniejsze od XVI wieku aż do powstania li-
stopadowego – jednym z najważniejszych 
ośrodków kultury polskiej na Wołyniu. 

Literatura 
[1]. Biegański S., Szkoły pijarskie w Polsce, 
Lwów 1898. 
[2]. Bogdziewicz H., Działalność literacka 
polskiego środowiska pijarskiego w dobie 
oświecenia, Kraków 2005. 
[3]. Masłowski G, Ochenduszko T., Pałac B, 
Ks. Józef Herman Osiński (1738-1802) – pierw-
szy polski elektryk i autor pierwszego podręcz-
nika z elektrotechniki /w:/ Wiadomości Elektro-
techniczne, R. LXXXVI, nr 1(1994). 
[4]. Moszyński A., Monografia Kolegium  
i Szkoły pijarskiej w Międzyrzeczu Koreckim, 
Kraków 1876. 
[5]. Ochenduszko T., Kolegium Pijarskie  
w Rzeszowie w okresie pobytu w nim Józefa 
Hermana Osińskiego /w:/ Zeszyty Naukowe 
Wydziału Elektroniki i Automatyki Politechniki 
Gdańskiej, Gdańsk 2015. 
[6]. Ochenduszko T., Podręczniki „rzeszow-
skich” nauczycieli dla Komisji Edukacji Naro-
dowej /w:/ ERGO. Miesięcznik Oświatowy 
PCEN w Rzeszowie, R. I, nr 5. 
[7]. Orłowicz M., Ilustrowany przewodnik po 
Wołyniu, Łuck 1929. 
[8]. Pamiętniki domowe. Pamiętnik pana Karo-
la Micowskiego, Warszawa 1845. 
[9]. Polski Słownik Biograficzny: t. XI, s. 157-
158, t. XI, s. 527-529, 721-722, t. XII, s. 89-90, 
t. XV, s. 794, t. XVII, s. 381-382, t. XVIII, s. 
187-188, t. XX, s. 398-401, t. XX, s. 438, t. 
XX, s. 661, t. XXIV/4, z. 103, s. 685, t. XXVII, 
s. 602-604, t. XXIX, s. 676, t. XXXVII/4, z. 
155, s. 657-658, t. XLIX/4, z. 203, s. 516-518. 
[10]. Postek S., Dzieje szkoły pijarskiej w Łu-
kowie 1701 – 1833 /w:/ Analecta 5/2(10), 1996. 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i in-
nych krajów słowiańskich, t. VI, Warszawa 
1880 - 1914. 
[11]. Świeboda S., Collegium Ressoviense  
w życiu Polaków 1658 – 1983, Rzeszów 1983. 
 



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 4/2018 (120) 196 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


