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(ODDZIALYW ANIE OSRODKA HALLSKIEGO 

NA OSWIAT� NA SLA,SKUJ 

Po okresie burzliwego rozwoju w XVI w. kosci6l protestancki \V po
lowie nash;pnego stulecia poczql przezywac wyrazny kryzys wewn�trz

ny. Niejeden z badaczy por6wnujc sytuacj�, kt6ra w nim si� wytwo

rzyl:a, do tej, jaka istniala w kosciele katolickim przed wystcipieniem ks. 
dra M�ircina Lutra (spory wsr6d duchowienstwa, wzrost demoralizacji -

cz�sciowo tylko spowodowany przcz wojn� trzydziestoletniq). 

Prob� uzdrowicnia stosunk6w w koscielc protestanckim po<lj�li clwaj 

ludzie: Jakub Filip Spener (1635-1705) i August Hermann Francke 

(1663-1727). Stali si� oni wsp6ltw6rcami nurtu, kt6ry otrzymal nnzw<; 
pietyzmu, od zaktadanych przcz nich tzw. collcgi6w pietatis. Zadaniem 

icl1 bylo rozwijanie nowych form pobo:znosci, propagowanie p0wnej 
wstrz0rnic:zliwosci obycz.ujowcj (np. wprowadüdi z.akaz taüeöw) i prmv

dziwie e:hrz.escijail!>kicgo trybu zycia. Jednym slowem. mial ten ruch 
na celu powr6t do irodcl, do wzor6w, jakic pozostawily pierwsze grniny 

chrzcscijaüskie 1
. 

Xajsilniejszy osrodek pietyzmu we wschoclnich Niemczcch wytwo

rzyl siq w Halle. Dziulnl tu wspomniany A. H. Francke. Z jcgo inicjaty
wy i dzi�ki jego energii, a takzc umiej�tnosci pozyskiwania mccenas6w, 

utworzono w tym miescie Pedagogium, sierociniec, dom dla wdo,v. kon

wild dla clzieci szlacheckich, a obok tego powolano do zycia swego ro
dzaju instytut wydawniczy z wlasn& bazc1 poligraficznq. Wplywy Franc

kego byly tez bardz.o silne na uniwersytecie hallskim, nie tylko na 
wydziale teologicznym. Jego osobowosc, pogl<)dy i pozycja .czutowaly 

na pracq calego uniwcrsytetu. 
1 ln11c staralo si� oddzialywac na sytuacjG w calym kosciele prote

stanckim. Z inicjatywy Franckego podj�to tez dz.ialalnosc misyjnc1. Wla

snie ta clH�c rozwijania akcji poza terenem Niemiec sprawila, zc w Halle 

1 Definicje pietyzmu S<! naturalnie znacznie szerszc. Zwraca si() w nicll r6w
niei uwagG na dalszc losy tego nurtu, kt6ry niejcclnokrotnie prow«clzil do misty
cyzmu i wizjoner�tw:i. n zdarzaln sie;. ze i wywoclzily sh� z nicgo ocllnmy rady
k:;lnc. 
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szczeg6lm1 uwag� zwr6cono na Slqsk, ski.i_d moina bylo wplywac na 
Czechy i Wc;gry oraz Polsk� 2

• 

Osbtnio staralem siE; ukazac roh� osrodka hallskiego jako eksportera 
ksü:izek religijnych, zapotrzebowanic, jakic na nie istnialo na Slqsku, 
i drogi, kt6rymi docieraly na tq zicmie>, 3

• Moze zbyt slabo wyekspono
walem przy tej okazji fakt, ze wraz z drukami niemicckimi docieraly 
tu ksiqzki polskie, a picty�ci slqscy odczuwajqc brak polskiej literatury 
religijnej nie zadowalali siP, tymi dostawami i sami chwytali za pi6ro 
i tlumaczyli, lub tez pisali ksiqzcczki do nabozenstwa, spiewniki czy 
traktaty religijne. Uwazalem jcdnak, ze s�! to zagadnienia dosyc po
wszechnie znane dzüiki pracom A. Buzka i J. Zarcmby �. 

Chcialbym z kolei zwr6cic uwagc: na roh; Halle jako centrum ksztal
cenia Sl4zak6w i pewnego wzoru dla dalszcgo rozwoju szkolnictwa pro
testanckiego na Slc1sku. 

Przypomniec w tym miejscu nalezy, ze druga polowa XVII w. przy
niosla pogorszenie polozenia protestant6w na S14sku. Przyczynily siP, 
do tego skutki wojny trzydziestolctniej i przejscic kosciola katolickicgo 
do kontrofensywy. Zmiany te szczeg6lnio silnie wystqpily na tercnach, 
kt6re znalazly sü; w bczposrednim wladaniu cesarza. \V rejonach tych 
w trakcie tzw. redukcji kosciolöw odebrano protcstantom 636 swiqtyn. 
Przy tej okazji zamykano tez szkoly. Niemniej trudna byb sytuacja kos
ciola luterai1skicgo w pozostalych ksic;stwnch. W rözny spos61J stanmo 
sit=: ograniczyc jcgo uprawnienin. Szczeg6lnie silnie odczuli protcstanci 
wymarcie w 1G75 r. ostatniej linii piastowskiej w ksi�stwie brzesko-leg
nickim. Zmiana sytuacji prawncj tych zicm pociqgnc;la za sobq po pew
nym czasie reclukcje, kosciol6w, likwidacj� protestanckiego konsystorza, 
a r6wnoczesnio wzroslo oddzia!ywanie kosciola katolickiego. 

W tej sytuacji protestanci udawali si� na nabozeristwa do pogranicz
nych kosciol6w, lub tez odprawiali je w zaciszach swych dom6w. Cza
sami musieli je odbyv.:ac w nicdost�pnych rcjonach lesnych. Wytworzy
b si� nawet grupa tzw. lesnych kaznodziej6w (Buschprediger). Podobnie 
potajemnie kontynuowali swojq prac� protestanccy nauczyciele. Powsta
waly tajne, prywatne, tzw. pokqtne szkoly. Zar6wno duchowni, jak 
i nauczyciele narazali siq na przesladowania i stqd efekty ich pracy nie 

2 E. W in t c r, Die Pflege der west- und südslawischen Sprache in !lalle im 
18. Jhrd., Berlin 1054, s. 10 nn.

8 K. M a t w i j o w s k i, Z dziej6w pietyzmu na S!qsku (oddzialywanie osrodka
haUskfago na slqskich p1'0testa11t6w) (0 nowozytnej Polsee i Europie. Prace ofia
rowane J. A. Gierowskiemu w 60 rocznic� uroclzin, pod red. K. Matwijow�kiego, 
Sob6tka, 1983, z. 3-1, s. 541-551). 

4 M. in. A. B u z e k, D:::ieje polskofri w kosciele ewangelickim na Slqsku
w XVII i XVIII w. (Zaranie $1<1-skie, 1933, .s. 8-10; 1934, s. 25-29) i prace J. Za

remby o Adamie Gdacjuszu. 
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mogly byc najlepsze. Dlatego dzieci na nauk� wysylano do Wroclawia 
lu b do tych ksiE:stw, gdzie protestanci zachowali jeszcze prawo do swo
bodnych praktyk religijnych i mieli swoje szkoly. Doszly do tego skutki 
wojny trzydziestolctniej, kt6ra przyniosla nie tylko zniszczenie wielu 
obiekt6w szkolnych, ale takze silne zdemoralizowanie spoleczenstwa, 
trudniejsze do „naprawienia" niz budynki 5. 

Z tych wszystkich wzgl�d6w zainteresowanie wsr6d slc1skich prote
stan t6w szkolnictwem i mozliwosciq ksztalcenia swoich dziec.i bylo wiel
kie. Swiadczq o tym listy, kt6re naplywaly z r6znych rejon6w Slqska do 
Halle. Jednym z pierwszych, kt6ry z tego gl6wnie powodu nawiqzal 
korespondcncj� z Franckem, byl Chr. Fr. Niesenmeuschel z Legnicy. 
Juz w 1696 r. prosil on o przyj�cie swego syna do Pedagogium. Sqdzqc 
po jednym z nastE;pnych zachowanych list6w, datowanym z Wiednia 
w 1698 r., w kt6rym dziqkowal za zaj�cie sk; synem, przypuszczac na
lezy, iz prosba jego zostala spelniona ". W pierwszym dziesi�cioleciu 
XVIII w. z podobnymi sprawami do Franckego zwracal si� I·fans Chri
stoph von Schweinitz. I tak 23 VI 1713 r. prosil o umieszczenie w Pe
dagcgium dw6ch 16-17-letnich chlopc6w i umozliwienie im nast�pnie 
studiowania w uniwcrsytecie hallskim. W liscie swoim zabiegal o za
kwatcrowanie ich w dobrym towarzystwie, gdyz pochodzili oni z ro
dzin szlacheckich •. W 10 dni p6zniej polecil on Fr,mckemu do Pedago
gium kolejnego mlodego szlachcica. Takich przyklad6w mozna podac 
caly szereg 8• 

W Halle ksztalcono tez dziewcz�ta. Nie brak wsr6d nich byfo takzc 
Slc!zaczek. Przykladowo wskaimy, ze zabiogal o umieszczenie swej f)-

10-lctniej c6rki na rok w Halle nie znany z nazwiska doktor medycyny

5 W. 0 s t r o w s k i, Wiejskie szkolnictwo 1mrafialne na Slqsku w drugiej po-

1ou·ic XVII w. (w swietle wizytacji koscielnych), do druku przygotowal K. Matwi
jow�ki - gd:.de w rozdziale wst�pnym dokladnie om6wiono zar6wno literaturQ, 
jak i stan szkolnictwa. Barclziej og6Ine opracowanic to rozdzialy pi6ra J. A. Gic
rowskiego w syntezie: Ilistoria 5"lqska, pod red. K. Maleczynskiego, Wroclaw 1963, 
t. I, cz. 3, s. 561-583.

6 R. Kamme!, August Hermann Franckes Auslandsarbeit in Südosteuropa

{Afülanddeutschtum und cvangcfüche Kirche, Jahrbuch 1939, s. 4). 
• Podaje nawet ich nazwiska: pochodzili oni z rodzin von .Pograel i von

Uci1ritz - Berlin Staatsbibliothek, Preussischer Kulturbesitz, Nachlass A. H. Franc
kc (dalej: BSN), Kasten 25, s. 311. 

s Tam:i:e, s. 343. Swojq korespondencje: z Halle zapoczc1tkowal znacmie wczes
niej. Ju:i: 15 II 1699 r. pisal do Halle o swoim synu, kt6ry uczE:szczal clo miejskiej 
szkoly. RadzH sie: w sprawie jego dalszego ukierunkowania, zaznaczajqc, :i;e jest 
bardzo pobo:i:ny - tam:i:e, s. 313. Z dalszej korespondencji wynika, :i:e w naste:p
nym roku wyslal swego syna za granic� na studia. W czasie tych woja:i:y mial 
on tcz zatrzymac sie: w Halle. Nie wie:c dziwnego, :i:e w kolejnym liscie prosil 
o roztoczenic nad nim opicki - tam:i:e, s. 315. Nie byl to naturalnie jedyny ko
respondent Halle.
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z Wroclawia. Za posrednictwem A. F. Bayera prosil on o informacje 
o programie i kosztach nauki 9

• 

Ze wzgl�du na duze zainteresowanie ksztalceniem w Halle, a moze
takze chcqc przycü:}gnqc nowych ucz.ni6w i student6w, nie zanil'dbywano 
tarn akcji informacyjnej. Wydawano specjalne druki, w kt6rych zawarte 
byly podstawowe dane o dzialajqcych w tym osrodku instytucjach. Za 
nadeslanie takich druk6w dzi<:;kuje np. Christian Grolock w swym liscie 
z 21 IX 1709 r. 10 Nie do wszystkich docieraly te druki. I tak niejaki 
Fölner ze Slqska w liscie z 2 X 1709 r. prosi o dokladne wiadomosci 
o sierocincu 1 1. a A. F. Bayer informuje Franckego, ze zywo z:üntereso
wana jest nim wdowa po duchownym, ale przed podj<:;ciem decyzji
chdalaby si<:; dowiedziec o rocznych kosztach pobytu w tym zakladzie 1�. 

Z informacji tej wynika, ze w wypadku p6lsierot pobyt nie byl bez
platny.

Swojq drogq Slc'}zacy spieszyli z pomocq finansowc1 hallskiemu osrod
kowi. Nie wspominam w tym miejscu o znacznych sumach, kbre prze
kazywali na Pedagogium czy sierociniec czlonkowi tzw. Tajnej Rady, 
np. ksiqz�ta von Reuss czy Promnitzowie. One w znacznej mierze umo
zliwily powolanie ich do zycia, a nast�p.nie funkcjonowanie 13. ;;a 
instytucje te swiadczyli takze prosci ludzie. I tak Chr. L. Bernhardi ze 
Zgorzelca informuje, ze przeznaczyl pewn4 sumc; pieni�dzy na sierociniec 
w Halle 1\ Inny lrnrespondent Franckt:go w :;wym liiicic ;::;u:.::n.lczy!, zc
przekazywana kwota 2 tal. pochodzi od ofiarodawcy, kt6ry prosil o :üe
ujawnienie jego nazwiska 15

. Znacznq natomiast sum� 100 tal. przel�,1zai 
.. na pomoc dla biednych student6w lu b akcj� misyjnc( micszkanic::- Je
leniej G6ry G. Glasstein 10• Szczeg61nic wzruszajqcy jest list bylego \\·y
chowanka sierocili.ca, kt6ry z pierwszej swej pensji przesl.:ll talara i nie 
podal przy tym swojego nazwiska, a tylko zaznaczyl, iz sw6j pobyt 
w tym zakladzie bardzo mile wspomina 17

• 

Spr6bujmy w tym miejscu zastanowic sie; nad liczb<1 Slqzcik6w, kt6-

0 Archiv clcr Franckcschen Stiftungen (c'..ik!: A.Fr.St.), C 827.'·ll - A F. fü,:.·c:· 
18 IX 1708. 

10 Tami.e. C 82()/29. 
11 Tami.e, C 829/32; inny kore�ponclent zaznacza, i.c informacje o sierc,ci,icu 

zawdzi�cza .,wojemu ojcu, kl6ry pn:ekazal 1irn o nim traktat - C 83'. '10. 
12 Tami.e, C 827/41. 
!! Szeroko piszc na tcn tcmat v,.r in t l' r. oJJ. cit. 

H A.Fr.St., C 823/3, z 16 I 1709 r. 
ts Tamze, C 828/23. lbt przypuszcznlnic pochodzil z pogranicza Sl,isk:a i Lu±:rc. 
10 Tami.e, C 831/10. W kolejnym JEcic informuje o sposobic przeknania pic-

nic:dzy, a takze pozostawia swobodG kiernwnikom hallskiego osroclka w ich wyko
rzystaniu, np. na pomo<.: dla bicdnych studcnt6w b4clz na akcjG misyj:1;:i. 

11 Tami.e, C 831/39. Nie wiemy wprawdzic, czy pochodzil on zc Slqska. Jcg<J 
list zamieszczony jest wsr6d korespondcncji z Pomorza Gdaüskicgo, a)c przecic..: 
J1ie mozemy wykluczyc, iz z tcj ziemi m1plywaly podobne darowizny. 
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rzy przewin�li si� przez Halle. W oparciu o wydarn:i metryk� hallskiego 
uniwersytetu mozemy stwierdzic, ze do r. 1730 studiowalo w nim ok. 
760 rnieszkanc6w Slqska. Najliczniej reprezentowani wsr6d nich byli 
wroclawianie oraz przedstawiciele wi�kszych osrodk6w miejskich, ale 
nie brak tez bylo mieszkanc6w malych miasteczek i wsi. Nie mogqc 
sporzc!dzic dokladnego przekroju spolecznego ograniczyc si� musimy do 
shvicrdzenia, ze byli wsr6d nich zar6wno przedstawiciele zamoznej 
szbchty, dzieci mieszczan, a takze potomkowie ksiqzqcych czy hrabiow
skich rod6w. Naturalnie nie Sq to wszyscy Slqzacy, kt6rzy zetkn�li si� 
z hallskq uczelniq. Przypomniec nalezy, ze w trakcie modnych jeszcze 
woj::izy zagranicznych zatrzymywano si� w jakims osrodku, by wlasciwe 
studia podjqc na innym uniwersytecie. Czasami ograniczano si� do wy
sluchania kilku wyklad6w i wtedy nie wpisywano si� na list� studen
t6w. W ten spos6b krqg Slqzak6w nieco by si� poszerzyl. Do tego trzeba 
jeszcze dodac wychowank6w hallskiego Pedagogium. Zgodnie z ustale
niem R. Kammela 18 na 1147 scholar6w uczqcych si� w latach 1698-1732 
S1c1z1k6w bylo 95. Dla por6wnania wskazmy, ze w tym samym czasie 
przebywalo tarn 136 obcokrajowc6w. Wreszcie doliczyc nalezy jeszcze 
wychowank6w sierocinca. Do listy ich nie udalo mi si� dotrzec, ale 
sqdzqc z zachowanej korespondencji nie bylo ich tak malo. Dlatego sc1-
dz�. iz mozemy przyjqc, iz przez ponad 30 lat przez r6zne plac6wki 
hallskie przeszlo ponad 1000 Slqzak6w i nie b�dzie to liczbit zbytnio 
zawyi:ona. Daje to nam juz przyblizone wyobrazenie o wplywie hallskie
go centrum pietystycznego na Slqsku, a byla to tylko jedna z drog, choc 
moze najwazniejsza, tego oddzialywania. Mozna zalozyc, ze atmosfera 
panujqca w Halle, wplyn�la silnie na znaczny procent wychowank6w 
i po powrocie na Slqsk starali si� oni dzialac w mysl idei, kt6re zaszcze
piono im na uniwersytecie, w sierocincu czy Pedagogium. Potwierdzenie 
tego przypuszczenia znajdujemy w cytowanej juz korespondencji. I tak 
Chr. L. Bernhardi w liscie z 16 I 1709 r. wspomina, ze przeznaczyl pew
ne kwoty na sierocince w Zytawie i Budziszynie. Przypuszczam, ze po
wstaly one wzgl�dnie rozwin�ty si� pod wplywem impuls6w plymicych 
z Halle 19

. 

Jeszcze przed rozszerzeniem si� kontakt6w hallsko-slqskich podobnie 
staral si� ukierunkowac prac� slqskich duchownych J. F. Spener. T. Gehr 
dzi�kujqc mu za przesylk� ksic1zek rownoczesnie informowal, iz poczql 
uczyc dzieci w swoim domu. W programie obok krzewienia zasad chrze
scijanskich znajdowala si� nauka czytania, kaligrafii, rachunk6w, laci
ny, geografii, historii i rob6t kobiecych. Przewidywat on tez utworzenie 
szkoly dla biednych 20.

is Kamme 1, op. cit., s. 4 nn. 
iP A.Fr.St., C 828/3.
20 Tamze, A 165/19, !ist datowany 17/27 VI 1698.
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Cze;sc absolwent6w hallskiej uczelni znajdowala zatrudnien:e nc1 Slci
sku w charakterze prywatnych nauczycieli. Ich zasiE;g oddzialy,vania 
byl wprawdzie WE;zszy, ale pomijac go jest nie spos6b 21• 

Jest sprawq dosyc powszechnie znanq, ze po tych dosyc nie skoor
dynowanych dzialaniach hallscy pietysci zasadniczy nacisk polozyli na 
utworzenie osrodka w Cieszynie. Nastwilo to po konwencji altranszL1dz
kiej i tzw. recesie egzekucyjnym, gdy odnowiona zostala protest:mckü. 
organizacja koscielna i podje,to budowq kosciola Laski w Cieszynie 
(1709 r.). Calosciq prac kierowal w6wczas wypr6bowany cmisariusz 
Franckego - A. Adelung. J ego plany przewidywaly wzniesienie dwoch 
budynk6w. W pierwszym zaplanowano pomieszczenia piwniczne, w kt6-
rych przechowywac miano sprowadzane z Wc;gier wino. Na parterze 
mial znajdowac siE; sklad material6w i ksiicigarnia, a na pierwszym ph;trze 
mieszkania dla 3 kaznodziej6w. Drugie piE;tro przeznaczone bylo na 
konwikt. E. Winter okreslil go jako „ein kleines hallisches Pädago
gium" 22• W drugim obiekcie miala pomiescic sie, szkola. Cieszyn mial 
si� wi<:;c stac malym Halle. CzE;sc z tych zamiar6w udalo siG zrealizowac. 
Zadbano o kadry nauczycielskie i stosunkowo szybko uruchomiono szko-
1�. W ocenie ks. K. Michejdy poziom nauczania w niej byl wysoki. Nie 
dane jednak bylo protestanckim nauczycielom i duchownym spokojnie 
kontynuowac swojq pracE;. Oskarieni zostali oni o uleganie „bl<:;dom pie
tystycznym" i po dlugotrwalym proccsic n::i mocy ztffZqdzenia cesarza 
z 21 I 1730 r. cz�sc pastor6w i nauczycieli zmuszona zostala do opusz
czenia Cieszyna. Na wygnanie udali siE; w6wczas pastorzy J. Muthm,mn, 
A. Steinmetz, S. L. Sassadius oraz nauczyciele Jerichovius i G. Sar
ganel 23

. 

Juz od momentu rozpocz�cia procesu w Halle zdano sobü� spnwe,, 
iz osrodek w Cieszynie nie spelni pokladanych w nim nadziei. Sl<\skie 
dzieci poczE;to dlatego ksztalcic w Zarach i Zullichau. Szkory t0 nie 
mogly jednak sprostac zapotrzebowaniu i dlatego podjGto starania o lttwo
rzenie nowego centrum ksztakenia. Do idei tej udalo si� pozy-;kac 
rodzine, von Kessel6w. W jej dobrach w miejscowosci Glaucha kolo :Vli
licza zorganizowano szkolE; wraz z sierocincem. Bylo to przcdsic:\vz'.qcie 
na stosunkowo duzq skale, . Zatrudniono kilku nauczycieli. Duszq p�·zcd
sie,:wziE;cia byl pastor IVIiscbke. Nie uda1o siG jednak rozwim1c tego o:irod
ka. Wladze pocze,ly sie, intcresowac powstah1 szkolq i sierocincem. Juz. 
w polowie lipca 1726 r. do Glauchy przyjechala Komisja z Urz'iclu 
Zwierzchniego w nastGpujqcym skladzie: baron Brunetii, hr. Arco, Eein-

21 BSN, Kasten 3, Mappe 2a, nr 4; Kasten 25, s. 3cl8.
22 Winter, op. cit., s. 15.
2a K. Mich e j c1 a, Dzieje Ko.�ciola ewangclickiego w ksiGstwie des:y,:,){im,

Cieszyn 1908, por. K. Mut w i j o w s k i, Z dzia!cilnosci pietyst6w w ksi,:;stu:ic: cie
s::y11skim (Sob6tka, 1962, z. 2, s. 165-189).
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rich von Hertel, i przeprowadzila bardzo dokladnc dochodzcnie. W efek
cie jej dziala1nosci po roku Kesselowi wyinicr;,.:ono grzywnc; w wysokosci 
1000 dukat6w, pastorzy i nauczyciele obcokrajowcy skazani zostali na 
wygnanie, a pozostali pracownicy wraz z dziecmi musicli opusdc szkol� 
i sierociniec 24. 

Sumujqc nasze rozwazania mozemy stwierdzic, zc wylworzenie si� 
osrodka w Halle umoi.liwilo Slqzakom: 1. podjqcie nauki poza granicami 
ziemi slqskiej, 2. pietysci polozyli znaczne zaslugi w rozwoju sieci szkol
nictwa protcstanckiego na Slqsku i 3. polozyli tez podwaliny pod wcze
sne Oswiecenie na zicmi slqskiej. W tym ostatnim wypadku na1ezy zwro
cic uwag� na takich ludzi, kt6rzy przewinGli siG przez hallsk� uczelniG, 
jak wroclawianin Johann Christian Kundmann, doktor medycyr.y, uczen 
Thomasiusa i Stahla, wybitny badacz czlonek Academiae Naturae Cou
riosorum; Johann Friedrich Bachstrom - badacz, teolog i pedagog z Ra
wicza; historyk Georg Chrystian Gebauer i wielu innych. 

ZUR GESCHICHTE DES PIETIS;\1US IN SCHLESIF.N 

(DIE EINFLÜSSE DES HALLENSER ZENTRUM AUF DIE ERZJEHUNG 

IN SCHLESIEN) 

Der Autor stellte vor clcm Hintergrund der Situation der Protestanten in der 
Konterreformatiouszeit die Rolle des hallenscr Zentrums in den Studien der Schle

sier dar. Die hallenscr Pietisten propagierten ihre Hochschule unler den Schlesiern 
und ermöglichten ihnen nicht nur Studien auf de� Universität. sondern a11ch Aufent

halte im Pädagogium und dem Waisenhaus. In Halle sludierkn über 1000 Schle

sier. Später versuchte man neben Tc5chen eine dem ballcnscr Z,·11lrums bihnlich0 
lnstitution in der Nähe von Milicz zu griinchn. 

2: BSN. Kasten 2.,. s. 2.,7. 




