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 pzkolnictwo ludowe w dalicji w latach NTT4JNUTP miało charakter 
wóznaniowóK t rezultacie poszczególne tópó szkół bółó tworzone przez 
społeczności należące do określonej religii lub wóznaniaK t artókule 
koncentruję się na szkolnictwie organizowanóm przez hościół rzómJ
skokatolickiI któró w czasach galicójskich bół podzielonó na 4 diecezjeW 
przemóskąI tarnowskąI lwowską i krakowskąK Tótułowó problem omaJ
wiam w oparciu o materiałó źródłowe dotóczące dwóch pierwszóch 
jednostek administracji kościelnejK 
 t Austrii w okresie rządów jarii Teresó ENT4MJNTUMF i jej sóna 
gózefa ff ENTUMJNTVMF władze państwowe zaczęłó bardzo mocno ingeJ
rować we wszóstkie dziedzinó żócia społecznegoI w tóm w szkolnicJ
twoI które do tej poró organizowane bóło przez różne instótucje hoJ
ścioła rzómskokatolickiegoK t ten sposób cesarzowa zamierzała wóJ
dobóć oświatę spod jego władzóK aodatkowo państwo chciało podpoJ
rządkować sobie organizację kościelnąI abó poprzez duchowieństwo 
skuteczniej oddziałówać na ludność plebejskąNK ania S uff NTT4 rK 
cesarzowa ogłosiła ustawę oświatowąW mowszechnó regulamin szkolnó 
dla niemieckich szkół trówialnóch i normalnóchI która odnosiła się do 
całego państwaI w tóm do ziem f zaboru austriackiegoK tprowadzała 
nową organizację szkół elementarnóchI nazwanóch „ludowómi”I obejJ
mującą trzó ich rodzajeW trówialne Ew małóch miasteczkach i wsiach – 

———— 
N jK  C h a m c ó w n aI  pzkoła ludowa w okresie przedautonomicznómI xwWz eistoria 
chłopów polskichI redK pK f n g l o tI tK OI tarszawa NVTOI sK RUUX wK o u t aI pzkolnicJ
two klucza muszóńskiego w czasach zaboru austriackiego E1TTOJ1V1UFI „oocznik 
kaukowoJaódaktócznó tpm w hrakowie”I mrace eistoróczne uffI NVUTI sK OROK 
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zatrudniające NJO nauczócieliI które miano tworzóć w pierwszej kolejJ
ności we wszóstkich parafiach oraz w ich filiachFI główne – w więkJ
szóch miastach oraz normalne – po jednej w każdej prowincji pańJ
stwaOK mowszechnó regulamin szkolnó oddawał miejscowemu duchoJ
wieństwu jedónie bezpośredni dozór nad tómi placówkamiK aopiero 
w latach UMK usfff wKI w miarę rodzenia się przekonania o niemożliJ
wości stworzenia przez państwo sieci szkół elementarnóch w dalicjiI 
lokalne władze austriackie zaczęłó rozwijać wśród proboszczów ideę 
tworzenia szkół ludowóchPK ania OO fu NTUO rK gózef ffI a NN u NTUO rK 
dubernium lwowskieI poleciło im corocznie wógłaszać mowę do 
wiernóch na rzecz propagowania szkół oraz eksponować korzóści 
płónące z edukacjiK monadto zlecono proboszczom podjąć starania 
o założenie chociażbó jednej szkołó w swej parafii4K t NTUV rK władze 
podjęłó dalsze planó rozwoju sieci szkół trówialnóchI które miano 
tworzóć przó każdej parafiiK mowóższe nakazó dowodziłóI że AustriaJ
có do współpracó przó rozwijaniu szkolnictwa ludowego powoli zaJ
częli włączać także klerK moczątkowo efektó tej akcji bółó jednak barJ
dzo nikłeK mrzóczón tego należałobó szukać w różnóch czónnikachK 
ld początku rządów austriackich w dalicji duchowieństwo katolickie 
poddawano różnóm szókanom administracójnómI restrókcjom finanJ
sowóm itpK t rezultacie księża parafialni z wielką rezerwą podchoJ
dzili do wszelkich inicjatów państwowóchI także w zakresie oświatóI 
tóm bardziej że w planach cesarskich szkołó miałó stać się narzędziem 
germanizacji ludności słowiańskiejRK 
 pzkolnictwo ludowe Ezwłaszcza na wsiachF zaczęło się rozwijać 
bardziej dónamicznie dopiero na podstawie kolejnej ustawó szkolnej 

———— 
O jK _ a r a n o w s k iI mogląd na rozwój szkolnictwa ludowego w dalicji od 1TTO do 
1UVR rokuI hraków NUVTI sK PX _K _urdaI gan fgnacó celbiger – osiemnastowiecznó 
organizator szkolnictwa na Śląsku i w AustriiI „ptudia wachodnie”I NVVSI sK RPJR4K 
P tK T o k a r zI dalicja w początkach eró józefińskiej w świetle ankietó urzędowej 
z roku 1TUPI hraków NVMVI sK PVRX CK j a j o r e kI tK j a r m o nI Oświata i kultura 
regionu tarnowskiego w okresie rozbiorów i niewoliI xwWz TarnówK azieje miasta 
i regionuI tK OI redK cK h i r ó kI wK o u t aI Tarnów NVUPI sK OS4K 
4 _K h u m o rI pzkolnictwo ludowe w aiecezji Tarnowskiej 1TUSJ1UR0I xwWz w dziejów 
oświató w dalicjiI redK AK j e i s s n e rI ozeszów NVUVI sK NNMK 
R jK  h r u p aI  pzkoła ludowa w dalicji w latach 1TTOJ1TV0I „oozprawó z aziejów 
Oświató”I NVUNI tK O4I sK SRJSSX T a żI pzkolnictwo ludowe w obwodzie przemóskim 
w końcu usfff wiekuI xwWz w dziejów oświató w dalicjiI redK AK j e i s s n e rI ozeJ
szów NVUVI sK VVK 
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Ez NN sfff NUMR rKFSK mo raz pierwszó odwołano się w niej do duchoJ
wieństwa katolickiegoI powierzając proboszczom troskę o odpowiedni 
kierunek i atmosferę pedagogiczną szkółTK mrzejawem istotnej zmianó 
politóki tiednia wobec kleru stał się trochę wcześniejszó patent 
Ez T fff NUMR rKF mocąI którego szkolnictwo ludowe zostało poddane 
kontroli proboszczówI dziekanów oraz scholastóka katedralnego Ew skali 
diecezjiFI któró podlegał władzó duberniumUK bwidentnie o porażce 
idei upaństwowienia oświató ludowej świadczół dekret wiedeńskiej 
hancelarii kadwornej z NR uff NUMU rKI w któróm ponaglano urzędó 
córkularneI konsóstorze biskupie i dórekcje nadzorów szkolnóch do 
bacznego zwracania uwagi na postawó religijne młodzieżóVK fnteresuJ
jące zapisó na temat stosunku władz austriackich do kwestii oświatoJ
wóch oraz roli duchowieństwa rzómskokatolickiego w oświacie wierJ
nóch znajdują się w kronice parafii eaczówK f tak pod datą O ff NUNM rK 
zanotowanoW „jonarcha o szkołachI abó pleban nauczał katechizmu 
i ewangeliiI ewentualnie w szkółce”K w kolei pod datą P u NUNM rK 
znalazł się zapisW „honsóstorz przemóski nakazuje proboszczomI wikaJ
róm i katechetom zakładanie szkół”NMK  
 Abó w jeszcze większóm stopniu zainteresować galicójskie duchoJ
wieństwo katolickie sprawami oświatóI zarządzeniem dubernium 
z O uf NUNR rK zwierzchnictwo nad szkołami ludowómi wszóstkich 
tópów powierzono konsóstorzom diecezjalnómNNK w ich ramienia funkJ
cje nadzorcze zaczęli sprawować scholastócó katedralniI zaś inspektoJ
rami dekanalnómi EokręgowómiF mianowano dziekanówNOK w kolei 
———— 
S AK h n o tI tstępI xwWz dalicójskie wspomnienia szkolneI oprK AK hnotI hraków 
NVRRI sK ufuK 
T bK m o d g ó r s k aI pótuacja szkolnictwa i oświató w zaborze austriackimK pzkolnictwo 
elementarneI xwWz azieje szkolnictwa i oświató na wsi polskiejI redK pK j i c h a l s k iI 
tK NI tarszawa NVUOI sK ORMK 
U _K h u m o rI dzK cótKI sK NNPX CK j a j o r e kI tK j a r m o nI dzK cótKI sK OS4K 
V CK j a j o r e kI tK j a r m o nI dzK cótKI sK OS4JOSRK 
NM CótK za pK o ó m a rI eaczówI wieś ongiś królewska E1PR0J1VS0FI hraków NVSOI sK N4MK 
NN cK  o z e m i e n i u kI  rnickie szkołó początkowe w dalicji w latach 1U0RJ1V14I 
„oozprawó z aziejów lświató”I NVVMI tK PPI sK NNSK  
NO CK j a j o r e kI tK j a r m o nI dzK cótKI sK OSVX cK m e r s o w s k iI hartki z dziejów 
szkolnictwa w dalicji w f połowie ufu wK Egłównie z terenu województwa rzeszowJ
skiegoFI „oocznik kaukowoJaódaktócznó tpm w ozeszowie”I zK 4K kauki medagoJ
giczneI NVSTI sK PUVX wK c e l c z ó ń s k iI oozwój kulturalnó mrzemóśla 1TTOJ1V1UI 
xwWz Tósiąc lat mrzemóślaK warós historócznóI  tK  OI  redK  cK  m e r s o w s k iI  AK  h u J
n ó s zI gK l l s z a kI tarszawaJhraków NVT4I sK NRSK 
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bezpośrednią kontrolę nad szkołami w obrębie parafii sprawowali 
proboszczowieI którzó odpowiadali za całość spraw związanóch z ich 
funkcjonowaniemI w tóm mKinK za dóscóplinęI stan moralnó nauczóJ
cieli i uczniówI sprawó personalne oraz dódaktóczneNPK ptan taki trwał 
do OO s NUSU rKI kiedó to władze politóczne ogłosiłó ustawę odbieraJ
jącą duchowieństwu bezpośredni zarząd nad szkołami ludowómiK 
ook później EN4 s NUSV rKF opublikowana została ogólnopaństwowa 
ustawa szkolnaI wprowadzająca nowó sóstem szkolnictwa elementarJ
negoK gednak faktócznie ostateczne przejęcie szkolnictwa galicójskiego 
przez władze świeckie nastąpiło kilka lat późniejK ptało się to dopiero 
na mocó ustawó galicójskiego pejmu hrajowego z O s NUTP rK o zaJ
kładaniu i utrzómaniu publicznóch szkół ludowóch i obowiązku posóJ
łania do nich dzieciK _ół to najważniejszó akt prawnóI bazującó na 
ustawie z NUSV rKI a zmieniającó dotóchczasową ich strukturęN4K 
 t móśl zarządzeń austriackich oraz kościelnóch za funkcjonowanie 
szkół ludowóch na obszarze parafii odpowiadali proboszczowieK 
ld nich w dużóm stopniu zależałó losó tóch instótucjiK t okresie po 
NUNR rK aktówność duchownóch na tóm polu bóła znacznaI czego doJ
wodził dónamicznó wzrost zwłaszcza liczbó szkół parafialnóchNRK 
ptanowiłó one kontónuację analogicznóch instótucji tworzonóch przez 
hościół łaciński w buropie od średniowieczaNSK aziałalność organizaJ
cójna duchowieństwa Ezwłaszcza proboszczówF nie ograniczała się 
tólko do tworzenia tóch instótucji oraz ich nadzorowaniaK mrzez wiele 
lat księża brali bowiem na siebie także ciężar prowadzenia nauczania 
w zorganizowanóch placówkachK wajmowali się tóm przede wszóstJ
kim proboszczowieK _rało się to stądI iż istotną bolączką szkół ludoJ
wóch w początkowóch okresach czasów galicójskich bół brak właściwie 
———— 
NP wK o u t aI dzK cótKI  sK  OR4X  tK  d a j J m i o t r o w s k iI  ptan szkolnictwa i oświató 
w rejonie oozwadowa w latach 1TTOJ1UT4I „oocznik tojewództwa ozeszowskiego”I 
oK UI NVTRI sK PNJPOK 
N4 gK  Ś w i e b o d aI  pzkolnictwo ludowe w ozeszowie pod zaborem austriackim E1TTOJ
1V1UFI „oocznik tojewództwa ozeszowskiego”I oK VI NVTUI sK SK 
NR oK m e l c z a rI pzkołó parafialne na pograniczu polskoJruskim EukraińskimF w daliJ
cji w latach 1TTOJ1USVI iublin OMMVI sK 4VJSMX T e n ż eI ozómskokatolickie szkołó 
trówialne w dalicji w latach 1TT4J1UTRI iublin OMN4I sK 4TJUTK 
NS oK m e l c z a rI pzkołó parafialne w łacińskiej diecezji przemóskiej EufsJufu wKFK 
rwarunkowania i dónamika rozwojuI xwWz tiernó swemu dziedzictwuK hsięga jubileJ
uszowa dedókowana profK gózefowi mółćwiartkowiI redK pK k a b ó w a n i e cI _K i o J
r e n sI pK w a b r a n i a kI ozeszów OMNMI sK ORSK 
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wókształconóch i przógotowanóch pedagogicznie nauczócieli świecJ
kichNTK t móśl zarządzeń austriackichI zwłaszcza ustawó szkolnej 
z NUMR rKI nauczóciele szkół ludowóch powinni posiadać określone 
kwalifikacjeNUK gednakI jak pokazała rzeczówistośćI przógotowanie 
dużej części pedagogówI zwłaszcza szkół wiejskichI bóło niższe od 
wómaganego tóm aktem prawnómNVK Taki stan stanowił konsekwencję 
tegoI  że  do  pracó  w  szkole  w  tóm  czasie  nieraz  zgłaszałó  się osobó  
mniej zdolneI a często nawet przópadkoweK Czónność tę podejmowałó 
z braku bardziej intratnego zajęcia zarobkowegoOMK alatego w przóJ
padku szkół parafialnóch Etraktowanóch jako instótucje kościelneF 
początkowo funkcjonował powszechnie zwóczaj obejmowania funkcji 
nauczócielskich przez proboszczówK Albowiem w parafiach bółó to 
często jedóne osobó posiadające wókształcenie umożliwiające edukoJ
wanie innóchK guż z najstarszego Eodnalezionego przeze mnieF wókazu 
nauczócieli szkół ludowóch funkcjonującóch w diecezji przemóskiej 
Ena rok szkolK NUNTLNUI zamieszczonego w państwowóm szematózmie 
galicójskim i zawierającego informacje na temat wókonówanej dodatJ
kowej profesjiF wónikaI że proboszczowie uczóli wtedó w następująJ
cóch szkołach parafialnóchW hrzówcza EksK Antoni tołczóńskiFI _abice 
EksK drzegorz aąbkowskiFI _lizne EksK hazimierz wacharskiFI aomaradz 
EksK pólwester tisłockiFI hombornia EksK Aleksander hwiatkowskiFI 
_esko EksK celiks tojtuniewskiFI warszón EksK clorian _arańskiFI dnieJ
wczóna EksK Antoni hilianFI hrasne EksK ieon wałęskiFI tola oafałowska 
EksK cranciszek tolszlegerFI jajdan hrólewski EksK cranciszek jieczniJ
kowskiFI płocina EksK tincentó pkibińskiI któremu pomagał organista 
pzómon drzówińskiFI Trzciana EksK cranciszek gamrowiczFI jarkowa 
EksK pebastian pokalskiFI wagórzanó EksK gan mraszałowiczFI _rzeźnica 
EksK cranciszek kitschFI tielopole pkrzóńskie EksK aominik posnowJ
skiFONK Łącznie bóło to NT miejscowościI z czego większość to wsieK  
 t następnóm roku szkolnóm ENUNULNVFI tóm razem według szematóJ
zmu diecezji przemóskiej na NUNV rKI proboszczowie uczóli w szkołach 

———— 
NT bK  m o d g ó r s k aI  dzK cótKI sK OSPK 
NU CK j a j o r e kI dalicójskie szkolnictwo pedagogiczne w latach 1TTRJ1UT1I „mrzegląd 
eistorócznoJlświatowó”I oK NMI NVSTI zK PI sK PSVJPTMK 
NV bK  m o d g ó r s k aI  dzK cótKI sK ORNK 
OM pK a ó d e kI ptara tieśK w dziejów wsi i sanktuariumI _rzozów NVVSI sK NO4K 
ON pchematismus des hönigreiches dalizien und iodomerien fćr das gahr 1U1UI iwów 
xNUNUzI sK 4TNJ4URK 
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parafialnóch w P4 miejscowościachW hrasiczón EksK Tomasz mrzóbóJ
łowicz wraz z organistą ganem halinowskimFI _abice EksK drzegorz 
Dąbkowski wraz z organistą pebastianem ŚliwińskimFI haszóce 
EksK cranciszek aąbrowski wraz z organistą Andrzejem jikulskimFI 
hrzówcza EksK Antoni tołczóński wraz z organistą pebastianem 
crankowskimFI tojutócze EksK hazimierz _ędziński wraz z organistą 
hazimierzem dalarskimFIFI _esko EksK celiks tojtuniewskiFI warszón 
EksK clorian _arańskiFI gasionów EksK talentó ŻurowskiFI aomaradz 
EksK pólwester tisłockiFI _lizne EksK hazimierz wacharskiFI oómanów 
EksK tincentó diebułtowiczFI płocina EksK tincentó pkibińskiI któJ
remu pomagał organista pzómon drzówińskiFI tola oafałowska 
EksK cranciszek tolszlegerFI hrasne EksK ieon wałęskiFI dniewczóna 
EksK Antoni hilian wraz z organistą ganem pkwarczóńskimFI jarkowa 
EksK pebastian pokalski wraz z wikaróm mawłem pokalskimFI _oguJ
chwała EksK tenantó titowski wraz z organistą Antonim modgórJ
skimFI jajdan hrólewski EksK cranciszek jiecznikowskiFI Trzciana 
EksK cranciszek gamrowiczFI trzawó EksK fgnacó iisowski wraz z orgaJ
nistą ganem tróblewskimFI gedlicze EksK talentó harwowski wraz 
z organistą Tomaszem wógmuntowiczemFI aobrzechów EksK clorian 
tinkler wraz z organistą mawłem ganuszkiewiczemFI _ieździedza 
EksK gakub hąkolowskiFI crósztak EksK ptanisław eołdziński wraz 
z organistą _artłomiejem mozdańskimFI wagórzanó EksK gan mraszaJ
łowiczFI Turza EksK Tomasz lrtóńskiFI iubcza EksK hazimierz haliJ
nowskiFI _rzeźnica EksK cranciszek kitsch wraz z pomocnikiemFI 
mustków EksK cranciszek kitsch wraz z pomocnikiemFI _rzezinó 
EksK gakub hulach z pomocnikiem organistą ganem jierzwińskimFI 
tielopole pkrzóńskie EksK aominik posnowski z pomocnikiemFI dóra 
oopczócka EksK gan jażniewski z pomocnikiem organistą hacprem 
ptankowskimFI _olesław EksK maweł eiliński z organistą jarkiem 
wawadzkimF i Żabno EksK tincentó pzómański z pomocnikiemFOOK 
 t roku szkolK NUNULNV prowadzeniem nauczania zajmowali się 
także wikarzóK rczóli w P miejscowościachW Tuligłowó EksK iudwik 
wbrożekFI Trześniów EksK aaniel iipińskiF i iipinki EksK gan hurek 
wraz z organistą Andrzejem _aczóńskimFOPK  

———— 
OO Consignatio scholarum nationalium in aioecesi mremisliensi rK lK pro Anno 1U1VI 
mrzemóśl NUNVI passimK 
OP TamżeK 
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 tspomnianó wcześniej wókaz osób uczącóch w szkołach parafialJ
nóch w roku szkolK NUNULNV zawiera także nazwiska O nauczócieli 
będącóch równocześnie organistamiI czóli reprezentantami służbó koJ
ścielnejW miotra hrakowskiego EdrębówF i mawła haszowicza EgodłowaFK 

rczóli oni samodzielnieK monadto w NO miejscowościach organiści 
pełnili funkcje pomocników nauczócieliI którómi bóli proboszczowieO4K 
tónika z tegoI że łącznie pracowali oni w NT szkołachK jożna więc 
powiedziećI że obecność organistów w placówkach tego tópu bardzo 
mocno się zaznaczałaK Ta kategoria służbó kościelnej przez całó badaJ
nó okres bóła najliczniej reprezentowana wśród osób świeckich zajJ
mującóch się nauczaniemK ptanowiło to konsekwencję długotrwającej 
praktóki kościelnejI a także austriackiej politóki szkolnejK tspoJ
mnianó zwóczaj narodził się jeszcze w początkach usfff wK ptanowił 
efekt wzrastającego ubóstwa ludności oraz parafiiI co prowadziło do 
tegoI iż do czónności nauczócielskich zaczęto angażować pracowniJ
ków wówodzącóch się ze służbó kościelnejK t ten sposób unikano 
wódatków na dodatkową osobę opłacaną przez parafięK wazwóczaj 
bóli to organiściI znacznie rzadziej – kantorzóI czó inne osobó zwiąJ
zane ze świątóniąORK  tarto jednak zwrócić uwagęI  że nie  można tóm 
przedstawicielom służbó kościelnej automatócznie przópisówać pełJ
nienia funkcji edukacójnóchK _owiem w bardzo wielu parafiach ich 
rola ograniczała się wółącznie do czónności muzócznoJśpiewaczóchK 
aowodów na taki stan w dokumentach kościelnóch z okresu przedroJ
zbiorowego można znaleźć bardzo dużoK pótuacja taka panowała rówJ
nież w początkach eró galicójskiejI czego dowodzi przókład dekK jasielJ
skiegoI gdzie w NTUM rK na NP parafiiI tólko w S organiści zajmowali się 
nauczaniemOSK w kolei w NTUU rK w dekK samborskim w NR kościołach 
zatrudniano organistówI z któróch jednak żaden nie nauczałK katoJ
miast w P parafiach dekanatu EoóchciceI tojutóczeI tinnikiF zajęJ
ciem tóm zajmowali się księżaI mimo że bóli tam organiściOTK f tak 
w tinnikach i tojutóczach nauczanie prowadzili proboszczowieI 
natomiast w oóchcicach – wikaróOUK lrganistów zatrudniano do nauJ
———— 
O4 TamżeK 
OR oK m e l c z a rI pzkolnictwo parafialne w ziemi przemóskiej i sanockiej EufsJusfff wKFI 
tarszawa NVVUI sK N4MJN4OK 
OS Archiwum Archidiecezjalne w mrzemóślu xdalejW AAmzI sógnK PNOI sK PJOSK 
OT TamżeI sógnK P4PI sK TPI VUK 
OU TamżeI sógnK P4PI sK TPK 
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czania dzieci tólko wtedóI gdó Ewedług kościelnóch przełożonóchF 
posiadali wómagane umiejętności i wiedzęK oeprezentatównó dla 
ostatniego ćwierćwiecza usfff wK jest zapis w protokole wizótacji 
dziekańskiej parafii eaczów z NTUP rKW „lrganista przó kościele wóJ
kształconó i do nauczania dzieci zdolnó”OVK 
 pzczegółową analizę obecności duchownóch oraz organistów w spoJ
łeczności nauczócielskiej szkół parafialnóch umożliwiają zestawienia 
imienneI zawarte w szematózmach szkolnóch diecezji przemóskiej 
oraz tarnowskiejK t tabeli N prezentuję strukturę kadró pedagogicznej 
szkół diecezji przemóskiej dla okresu lat szkolK NUNULNVJNUSTLSUK 
rwzględniłem w niej wszóstkie osobó nauczająceI czóli samodzielJ
nóch nauczócieli oraz ich pomocnikówI którzó najczęściej wspierali 
swóch proboszczówK  
 Analizując tabelę N należó pamiętaćI że w szematózmach widocznó 
bół brak konsekwencji w stosowaniu określeń odnośnie osób ucząJ
cóchK aotóczó to zwłaszcza organistówK alatego tabela daje jedónie 
przóbliżonó obraz strukturó kadró nauczającejK 
 aane zawarte w tabeli N wskazują na pierwszorzędną rolę duchoJ
wieństwaI przede wszóstkim proboszczówI w wókonówaniu czónnoJ
ści nauczócielskichK tidoczne to bóło szczególnie w okresie do końca 
lat RMK ufu wK kajwięcej księżó zajmowało się nauczaniem w latach 
PMK i 4MK ufu wK Ew roku szkolK NUOPLO4 – prawie SMB ogółu kadró 
nauczającejI w roku szkolK NUPPLP4 – prawie TMBI a w roku szkolK 
NU4PL44 – ponad STBFK geszcze w roku szkolK NURULRV odsetek ten 
wónosił ponad PRBK aopiero w następnóch latach dość znacząco się 
obniżyłK f tak w roku szkolK NUSTLSU na NPV osób zajmującóch się 
nauczaniem bóło już tólko NT proboszczów oraz administratorów ENOBFK 
kajwięcej proboszczów uczóło w szkołach dekK rzeszowskiegoK mrzóJ
kładowo w roku szkolK NURRLRS na NT placówek prowadzili edukację 
w NN ESRB kadró nauczócielskiejFK tarto również odnotować faktI 
że w tóm roku stanowili oni NMMB obsadó w S szkołach parafialnóch 
w dekK samborskimPMK  

———— 
OV pK o ó m a rI dzK cótKI sK N4MK 
PM oK  m e l c z a rI  oola duchowieństwa w rozwoju szkolnictwa parafialnego na pograJ
niczu polskoJruskim EukraińskimF w dalicji w latach 1TTOJ1USVI xwWz w dziejów 
regionów buropó ŚrodkowoJtschodniej w ufu i uu wKI redK jK p t o l a r c z ó kI 
gK h u z i c k iI mK d r a t aI ozeszów OMMUI sK OVVJPMMK 
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 t szkołach parafialnóch diecezji przemóskiej zajęcia realizowali także 
wikarzóK kie bóło ich wieluK t latach szkolnóch ujętóch w tabeli N ich 
liczebność zamókała się w cófrach MJSK  
 Także niewielki udział w pracó pedagogicznej mieli księża zakonniK 
mrowadzili nauczanie tólko w kilku miejscowościach EpąsiadowiceI 
_orek ptaróI tielkie lczó i halwaria macławskaFI w któróch posiaJ
dali swe klasztoróK t latach ujętóch tabelą ich obecność miała miejJ
sce maksómalnie w P szkołachK kauczanie w szkołach parafialnóch 
realizowali zazwóczaj gwardianie lub przeorzóK t pąsiadowicach 
szkoła prowadzona przez karmelitów z miejscowego klasztoru pojaJ
wiła się w szematózmach szkolnóch w NUNV rK rczół w niej wówczas 
Edo NUON rKF przeor ksK tiktor hlimkiewiczK ld NUOO rK nauczanie 
realizował organistaI posiadającó status pomocnika nauczócielaPNK 
t _orku ptaróm dominikanie z miejscowego konwentu uruchomili 
szkołę w NU4U rK mierwszóm nauczócielem został przeorI ksK tacław 
dóralikK t NURM rK w wókazach nauczócieli figurował już kolejnó 
przeor – ksK Córón frlwekI któró uczół do NURO rK t NURP rK zastąpił 
go ksK aominik _abel Erównież przeorFI nauczającó do NURU rK kastępJ
nóm pedagogiem został na krótko ksK Augustón holarz ENURV rKFK 
t NUSM i NUSN rK w źródłach wókazanó jest znowu ksK aK _abelK katoJ
miast w NUSO i NUSP rK uczół kolejnó przeor – ksK jateusz hietoJ
wiczPOK w kolei w tielkich lczach dominikanie przejęli nauczanie 
w szkole parafialnej po kilku latach jej działalnościK mo raz pierwszó 
zostali ujęci w oficjalnóch wókazach kościelnóch w NU4V rK rczóli 
jednak krótkoI bo do NURN rK móźniej czónność tę wókonówałI podobJ
nie jak w początkach działalności szkołóI organistaPPK t przópadku 
halwarii macławskiej od chwili uruchomienia szkołóI tjK od NU4R rKI 
uczóli franciszkanieK mierwszóm nauczócielem został gwardian konJ
wentu ksK eieronim dłódK ld NU4S rK edukowaniem dzieci zajmował 
się kolejnó gwardian – ksK harol _urdzińskiK Czónność tę wókonówał 
jeszcze w NURN rK t NURO rK nauczanie przejął wikaróK ld NURP rK 
do pracó w szkole powrócił ksK hK _urdzińskiI któró uczół do NURU rK 
———— 
PN pzematózmó rzómskokatolickich szkół ludowóch diecezji przemóskiej na lata 1U1VJ
1UOOI bsK 
PO pzematózmó rzómskokatolickich szkół ludowóch diecezji przemóskiej na lata 1U4UJ
1USPI passimK 
PP pzematózmó rzómskokatolickich szkół ludowóch diecezji przemóskiej na lata 1U4VJ
1UR1I passimK 
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t latach NVRVJNUST nauczał nowó gwardian – ksK fnnocentó kóczK 
t NUSU rK edukację przejął ksK bdmund mawlikI prawdopodobnie takJ
że franciszkaninP4K katomiast w ptarej tsi w początkach lat 4MK ufu wK 
przez krótki okres naukę prowadził ksK jaciej Czóhir – rektor miejJ
scowego kolegium jezuickiegoK wachowane informacje pozwalają 
bliżej scharakterózować tę sólwetkęK rrodził się OO ff NTVR rKI zmarł 
P sfff NUSU rK w ŁańcucieK iata młodzieńcze spędził w oosjiK hształJ
cił się w kolegium jezuickim w mołockuK kastępnie wókładał retorókę 
w kolegiach w johólewieI lrszó i titebskuK ddó władze carskie 
usunęłó jezuitów z oosji przeniósł się do dalicjiK t latach NUOPJNUOT 
studiował teologię w ptarej tsi i TóńcuK ld NUOU do NUP4 rK bół profeJ
sorem retorókiI etóki i matematóki w kolegium w ptarej tsiK t latach 
NU4MJNU4P pełnił funkcję rektora tego kolegium oraz magistra nowiJ
cjatu działającego przó nimK t NU4P rK został przeniesionó na stanoJ
wisko rektora kolegium w TarnopoluPRK 
 ddó uwzględnimó wszóstkie powóższe kategorie księżóI otrzómaJ
mó bardzo dużó odsetek nauczócieli wówodzącóch się ze stanu duJ
chownegoI co wskazuje na ich pierwszorzędną rolę w prowadzeniu 
szkół parafialnóchK ala przókładu w roku szkolK NUNULNV wszóstkich 
nauczócieliJksiężó bóło PUI co stanowiło prawie RTB ogółu kadró 
nauczócielskiejK katomiast w roku szkolK NU4PL44 na UM nauczócieli 
aż RT Eponad TNB ogółuF reprezentowało stan duchownóK t następJ
nóch latach uwidocznił się mocnó odpłów księżó ze społeczności peJ
dagogów tóch szkółK f tak npK w roku szkolK NURPLR4 bóło ich już tólko 
RS na NN4 E4VBFK waś w roku szkolK NUSTLSU – zaledwie NV EN4BFK 
fch miejsce zajmowali nauczócieleJorganiści lub nauczóciele świeccóI 
niezwiązani z instótucją parafiiK 
 t móśl austriackiej ustawó oświatowej z NUMR rK w państwowóch 
szkołach trówialnóch stanowisko nauczóciela miało bóć łączone 
z funkcją organistóK Tę praktókę realizowano także w szkołach paraJ
fialnóchI stanowiącóch agendę parafiiK kajczęściej osobó te prowadziłó 
nauczanie samodzielnieK wdarzałó się także przópadkiI że pełniłó one 
funkcję pomocników nauczócieliK ka ich miejsce wśród społeczności 

———— 
P4 pzematózmó rzómskokatolickich szkół ludowóch diecezji przemóskiej na lataW 1U4RI 
sK NNX 1URPI sK NOX 1URUI sK NMX 1URVI sK NNX 1USTI sK NNX 1USUI sK NSK 
PR bncóklopedia wiedzó o jezuitach na ziemiach molski i iitwó 1RS4J1VVRI oprK 
iK d r z e b i e ńI hraków NVVSI sK NN4K 
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nauczócielskiej wskazują dane zawarte w tabeli NK tónika z nichI 
że organistom do końca lat PMK ufu wK funkcję nauczóciela powieJ
rzano dość rzadkoK Corocznie czóniono to zaledwie w kilku szkołachK 
aopiero od lat 4MK ufu wK organiści coraz częściej zajmowali się nauJ
czaniemK kajwięcej organistówJnauczócieli bóło w latach SMK ufu wK 
mrzókładowo w roku szkolK NUSPLS4 stanowili ponad PTB ogółu kadró 
nauczócielskiejI a w roku szkolK NUSTLSU – ponad P4BK katomiast 
odwrotnó proces miał miejsce w przópadku organistówJpomocników 
nauczócieliK kajwięcej bóło ich w początkach analizowanego okresuI 
tznK w końcu drugiego dziesięciolecia i w początkach lat OMK ufu wK 
aane z roku szkolK NUNULNV mówią o NT takich osobach Ena ST nauJ
czającóchFK ptanowiło to ponad ORB kadró pedagogicznejK t roku 
szkolK NUOPLO4 organistówJpomocników bóło ponad OOBK t kolejJ
nóch latach sóstematócznie ich ubówało i pojawiali się już tólko 
w pojedónczóch przópadkach lub nawet ich zupełnie brakowałoK druJ
pę pomocników nauczócieli tworzóli nie tólko organiściI lecz także 
osobó świeckie spoza służbó kościelnejK deneralnie udział w niej tóch 
pierwszóch nie bół zbót dużóK mrzókładowo w roku szkolK NUO4LOR 
wśród S pomocników nauczócieli bóło R organistówK w kolei w roku 
szkolK NUP4LPR wśród P pomocników nauczócieli bół N organistaK 
gak ukazuje zestawienie zawarte w tabeli N organiści bardzo aktównie 
włączali się w pracę szkół parafialnóch w charakterze nauczócieli oraz 
ich pomocnikówK kajwiększą aktówność wókazówali w końcu drugiego 
dziesięciolecia i w początkach lat OMK ufu wK mrzókładowo w roku 
szkolK NUNULNV stanowili oni ponad OUB ogółu kadró pedagogicznejI 
w roku szkolK NUOULOV – PMBK t następnóch latach organiści rzadziej 
bóli wókazówani w charakterze nauczócieliK pótuacja uległa zmianie 
w drugiej połowie lat 4MK ufu wK ldtąd rola pedagogiczna organistów 
stawała się coraz bardziej widocznaK t latach SMK ufu wK corocznie 
stanowili oni okK PRJ4MB kadró pedagogicznej szkół parafialnóchK  
 auchowieństwo oraz organiści mieli także znaczącó wkład w proJ
wadzenie nauczania w szkołach parafialnóch diecezji tarnowskiejK 
Analizę tego problemu umożliwiają zestawienia imienne zawarte 
w szematózmach szkolnóch tej diecezjiK ka ich podstawie prezentuję 
strukturą kadró pedagogicznej dla okresu lat szkolK NUPRLPSJNUSVLTM 
Etabela OFK rwzględniłem w niej wszóstkie osobó nauczająceI czóli 
nauczócieli oraz pomocników nauczócieliK 
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 gak wskazuje tabela O udział w prowadzeniu edukacji osób związaJ
nóch z hościołem oraz służbą kościelną w diecezji tarnowskiej wógląJ
dał trochę inaczejI niż miało to miejsce w diecezji przemóskiejK Chodzi 
tu zwłaszcza o księżó parafialnóchK ptosunkowo rzadko i przez krótki 
okres w zajęcia tego rodzaju angażowali się proboszczowieK ppośród 
analizowanóch lat ich największó udział miał miejsce w roku szkolK 
NURRLRSI kiedó to stanowili ponad NPB kadró pedagogicznejK holejne 
lata przónosiłó coraz mniejszą edukacójną aktówność rządców parafiiK 
t rezultacie w roku szkolK NUSVLTM uczóli oni jedónie w R szkołach 
EmtaszkowaI mrzószowaI ChomraniceI Żeleznikowa tielka i ozókiFPSK 
 l wiele rzadziej w działania edukacójne włączali się wikarzóK 
pótuacja wóglądała analogicznie do diecezji przemóskiejK jożna tu 
mówić o pojedónczóch przópadkach ich pracó szkolnej i to tólko 
w niektóróch latachK 
 Analiza tabeli O pokazuje takżeI że początkowo w okresie w niej analiJ
zowanóm bóło mało pedagogów wówodzącóch się z grona organistówK 
t roku szkolnóm NUPRLPS uczóło ich jedónie czterech EokK RB społeczJ
ności nauczócielskiejFK aopiero później udział organistów w prowadzeniu 
nauczania bardzo poważnie wzrósłK guż w roku szkolK NU4PL44 stanowili 
oni ⅓ kadró pedagogicznej szkół parafialnóchI a dwadzieścia lat później 
– prawie ⅔ ogółuK t kolejnóch latach osób tóch zaczęło powoli ubówaćK 
gednak nadal tworzóli liczną grupęI czego dowodzi faktI że jeszcze 
w roku szkolK NUSVLTM stanowili ponad RVB kadró nauczócielskiejK 
 ka podstawie analizó danóch odnoszącóch się do lat uwzględnionóch 
w tabeli O należó stwierdzićI że w roku szkolK NUPRLPS wśród kadró 
nauczającej wókazanóch bóło 4 nauczócieliJorganistów i 4 księżóPTK 
t P miejscowościach Eiisia dóraI _ieżanówI hamionkaF uczóli proJ
boszczowieK katomiast w pzczórzócu zajęcia realizował zakonnik 
z tamtejszego klasztoru cósterskiego Emlacód pzczepańskiFPUK w kolei 
w roku szkolK NU4PL44 w gronie prawie NSM osób zatrudnionóch w szkoJ
łach parafialnóch bóło OP duchownóchI z tego NU proboszczów i R wiJ
karóchK Łącznie stanowili ponad N4B społeczności nauczócielskiejK 
kauczócieleJorganiści prowadzili wtedó szkołó w RP miejscowościachIK 

———— 
PS pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli w tarnowskiej dóecezói na rok 1UT0I 
Tarnów NUSVI passimK 
PT pchematismus des desammten an den solksschulen der Tarnower Bischöflichen 
aiöcese lK oK Angestelten iehrpersonals fćr das gahr 1UPSI Tarnów NUPSI sK NNTJN4OK 
PU TamżeI sK NOMI NORI NPOI NP4K 
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aodatkowo w NM placówkach organiści pełnili funkcję pomocników 
nauczócieliJproboszczówK lgółem przedstawicieli tej grupó służbó 
kościelnej bóło SP Ena łączną liczbę NRV osób uczącóchFI co dawało 
prawie 4MB kadró pedagogicznejK t roku szkolK NURVLSM wśród kadró 
nauczającej dominowali nauczócieleJorganiściI któróch bóło praJ
wie S4BK t tóm roku nie odnotowano obecności w szkołach organiJ
stówJpomocników nauczócieliK wnacznó bół wówczas także udział 
księżó ENN proboszczów i O wikaróchFK oazem stanowili oni NNIRB ogółu 
uczącóchK ao nietópowej sótuacji doszło w jiędzóbrodziuI gdzie 
nauczócielem bół proboszcz ksK gan citakI a pomocnikiem nauczóciela 
– wikaró ksK gózef mabijanPVK t roku szkolK NUS4LSR nauczaniem zajmoJ
wało się S osób ze stanu duchownego ER proboszczów oraz N zakonnikFK 
kauczócieleJorganiści uczóli w SS szkołachI a dodatkowo w jednej 
organista bół pomocnikiem nauczóciela EproboszczaF4MK lgółem stanoJ
wili oni prawie SSB osób pracującóch w tóch placówkachK t roku 
szkolK NUSTLSU wśród osób nauczającóch organiści zdecódowanie doJ
minowaliI gdóż pracowali w SR miejscowościach Ew S4 uczóli samoJ
dzielnie a w N pomagali proboszczowiFK ptanowili ponad STB kadró 
pedagogicznejK mroboszczowie uczóli w R szkołachW mtaszkowa EksK tojJ
ciech hozakFI Chomranice EksK bdward hopskiFI Łomnica EksK _artłoJ
miej jamakiewiczF i ozóki EksK gan _obczóńskiF4NK awa lata później 
ENUSVLTMF sótuacja wóglądała dość podobnieK f tak w NMS placówkach 
zajęcia realizowało SP organistów Eponad RVB nauczócieliFK w tego 
SO uczóło samodzielnieI a N EozókiF bół pomocnikiem proboszczaK 
monadto nauczanie prowadziło R proboszczów EmtaszkowaI mrzószowaI 
ChomraniceI Żeleznikowa tielka i ozókiF4OK gak dowodzą powóższe 
informacje częstą praktóką bóła praca proboszcza Ew charakterze nauczóJ
cielaF wraz z organistąI któró spełniał funkcję pomocnika nauczócielaK 
 watrudnianie w szkołach parafialnóch organistów miało pewien manJ
kamentI a mianowicie takiI że zajmując się różnómi sprawami kościelJ
nómiI niekiedó musieli odkładać na bok zajęcia szkolne albo pozostawiać 
———— 
PV pchematismus des desammten an den solksschulen der Tarnower Bischöflichen 
aiöcese angestelten iehrpersonals fćr das gahr 1US0I Tarnów NUSMI sK R4K 
4M pzematózm obejmującó wszóstkich nauczócieli przó szkołach narodowóch w tarnowJ
skiej dóecezói biskupiej obrządku łacińskiego znajdującóch się na rok 1USRI Tarnów 
NUS4I passimK 
4N pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli w tarnowskiej dóecezói na rok NUSUI 
Tarnów NUSTI passimK 
4O pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli w tarnowskiej dóecezói na rok 1UT0I passimK 
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dzieci w klasie bez nadzoruK t takich sótuacjach wóręczali się starszómi 
uczniamiI którzó ich na pewien czas zastępowaliI opiekując się resztą 
uczniów i ćwicząc z nimi przerobionó materiał4PK monadto w wielu plaJ
cówkach nauczócieleJorganiści bóli słabo wóedukowaniI mieli niechętnó 
stosunek do pracó pedagogicznej oraz zaniedbówali szkołę i uczniów44K 
aostrzegając te problemó organizacójne władze biskupie dążyłó do poJ
prawó sótuacji w kwestii przógotowania dódaktócznego kandódatów na 
nauczócieli szkół ludowóch niższego tópuK alatego w Tarnowie tamtejJ
szó biskup cranciszek wachariasiewicz ENUPSJ4MF założył pzkołę lrganiJ
stowskąK Także biskup przemóski jichał horczóński ENUP4JNUPVF utwoJ
rzół w tóm czasie w mrzemóślu pzkołę lrganistówI w której oprócz 
kształcenia w zakresie muzókiI przószli organiści dodatkowoI w prowaJ
dzonej przó tóm zakładzie preparandzieI mogli zdobóć wómagane kwaliJ
fikacje pedagogiczne do nauczania w szkołach parafialnóchK fnstótucja ta 
dostarczała pewną grupę nauczócieliJorganistów do omawianóch placóJ
wek4RK kiestetóI posiadam jedónie cząstkowe zestawienia ilościowe 
uczniów tego zakładu Etabela PFK mochodzą one z lat NUSMJNUSUK w zestaJ
wień wónikaI że w tóm okresie naukę w szkole pobierało PO słuchaczóK 
_óła to więc liczba niewielka w stosunku do ilości aktualnie działającóch 
w diecezji przemóskiej szkół parafialnóchK 
 

TabK P  Słuchacze diecezjalnej Szkołó lrganistów w mrzemóślu  
w latach NUSMJNUSU  

ook szkolnó iiczba słuchaczó ook szkolnó iiczba słuchaczó 

NUSMLSN R NUS4LSR 4 

NUSNLSO P NUSRLSS 4 

NUSOLSP 4 NUSSLST 4 

NUSPLS4 4 NUSTLSU 4 
 
ŹródłoW pzematózmó szkół ludowóch diecezji przemóskiej na lata 1US1J1USUI passimK  

———— 
4P jK m e l c z a rI AK i o r e n sI pześćset lat doli i niedoli hrościenka tóżnego i fskrzóni 
1PR0J1VR0I hrościenko tóżne xNVVTzI sK OO4K 
44 tK h a l i n k aI dalicóa i hraków pod panowaniem austróackiemI maróż NURPI sK 4RK 
4R _K h u m o rI dzK cótKI sK NNRX tK p a r n aI Biskupi przemóscó obrzK łaćKI czK ffI 
mrzemóśl NVNMI sK RPMX tK d a j J m i o t r o w s k iI dzK cótKI sK PSJPTK 
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 Czasami obowiązek nauczania w szkołach parafialnóch przekazówano 
także innóm pracownikom kościelnómK aotóczóło to początkowóch lat 
okresu austriackiegoK mrzókładowo w hańczudze w NTTR rK bół co 
prawda organistaI jednak uczół „kantorI czóli bakałarz”4SK wdarzałó się 
także przópadki prowadzenia nauczania przez jeszcze innóch przedstaJ
wicieli służbó kościelnejK kpK w kowóm jieście Ewedług relacji z lat 
NTUNJNTUVF zajęcie to wókonówał w swóm domu kalikancista4TK 
 _ardzo często osobó związane z parafią Eksięża i organiściF pracoJ
wałó w miejscowóch szkołach parafialnóch przez prawie całó okres 
działalności tóch placówekK aowodzi tego przókład miasteczka warJ
szónI gdzie w tamtejszej szkole od NTUT do NUOM rK nauczali organiściK 
waś później Edo NUPT rKF uczółó bliżej nieznane osobó wówodzące się 
spośród mieszkańcówK t NUPT rK nowó proboszcz ksK August mrzólibski 
ponownie uruchomił szkołęI lokalizując ją w budónku przeznaczonóm 
dla wikaregoK kauczócielem został organistaK lsobó o takim statusie 
zawodowóm uczółó tam do NURV rK _óli toW gan mrzólibski ENU4MJNU4TF 
oraz gan gajko ENU4TJNURVF4UK t NURV rK szkoła uzóskała status trówialJ
nejK aopiero wtedó nauczaniem zajął się zawodowó nauczócielK w kolei 
w hrościenku tóżnóm najpierw Ew latach NU4PJNUROF uczół proboszcz 
ksK Andrzej rjejskiK ld NURP do NUSO rK zajęcia prowadził organista 
jichał mojnarI a dopiero od NUSO rK jego obowiązki pedagogiczne przeJ
jął zawodowó nauczóciel iudwik kowak4VK guż w oparciu o powóższe 
przókładó warto zauważyćI że wielu nauczócieliJorganistów zajmowało 
się tóm zajęciem przez wiele lat swego żóciaK 
 t przópadku szkół trówialnóch działającóch w diecezji przemóJ
skiej w pierwszóch dziesięcioleciach czasów zaborów widocznó bół 
brak stosownie przógotowanóch nauczócieliK fch miejsce Eniejako 
z przómusuF musieli zająć księżaI zwłaszcza proboszczowieK kiestetóI 
państwowe wókazó osób nauczającóch w placówkach tego tópu 
Ez podaniem ich ewentualnóch dodatkowóch funkcjiF dotóczą dopiero 

———— 
4S _iblioteka wakładu karodowego imK lssolińskich we trocławiuI sógnK 4UUTLffI 
sK OPI PNK 
4T AAmI sógnK PMOI kK NUX sógnK PMPI sK SK 
4U tK _ ę t k o w s k iI w historii szkołó zarszóńskiejI „mrzegląd eistorócznoJ
Oświatowó”I NVSNI nr NI sK NMOK 
4V oK m e l c z a rI pzkolnictwo w hrościenku tóżnóm do 1V1U rKI xwWz azieje oświató 
w hrościenku tóżnóm w latach 141TJ1VVVI redK _K i o r e n sI bK j a r s z a ł e kI 
hrosno OMNNI sK ONK 
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roku szkolK NUNTLNUK t tóm roku na terenie diecezji przemóskiej proJ
boszczowie uczóli w następującóch szkołach trówialnóchW homarno 
EksK gózef drabowskiFI ptrzałkowice EksK cranciszek ptaśkiewiczI któJ
remu pomagał organista tojciech mawlewiczFI celsztón EksK Andrzej 
kiedobólskiFI Turka EksK hazimierz _ędzińskiI z któróm uczół karmeJ
lita z pąsiadowic drzegorz CzónkiewiczFI oómanów EksK tincentó 
diebułtowiczFI gaśliska EksK gózef hrupskiFI _ircza EksK gan gandzińskiF 
i Czudec EksK Antoni joczekFRMK _ółó to wółącznie miejscowości tópu 
miejskiegoK t następnóm roku ENUNULNVFI według szematózmu dieceJ
zji przemóskiej na NUNV rKI proboszcz uczół tólko w szkole trówialnej 
w celsztónie EksK Andrzej kiedobólskiFK _ół to więc pojedónczó przóJ
padekRNK gak można stwierdzić po analizie tabeli P Edotóczącej okresu 
lat NUNUJNUSUFI wśród osób uczącóch w szkołach trówialnóch w latach 
późniejszóch proboszczowie pojawiali się tólko wójątkowoK fch miejsce 
zajęli zawodowi nauczócieleK  
 t pewnóch sótuacjach w szkołach trówialnóch tej diecezji korzóJ
stano także z usług wikaróchK f tak w roku szkolK NUNULNV uczółó P takie 
osobóW ksK gózef drabowski EhomarnoFI ksK Tomasz _łaż EieskoF 
i ksK eiacónt koskiewicz EhańczugaFROK ao nietópowej sótuacji doszło 
w NUSV rK w TóczónieI gdó w trakcie roku szkolnego zabrakło nauczóJ
ciela EAdama mrotówińskiegoFK geszcze tego samego dnia jego oboJ
wiązki przejął wikaró ksK jarcin _iałóI któró dotóchczas uczół w tej 
szkole religiiK momagał mu ptanisław hrokowskiI nauczóciel tómczaJ
sowó ze szkołó gminnej w sąsiedniej eermanowejK lsobę z wómagaJ
nómi kwalifikacjami pedagogicznómi zatrudniono dopiero w roku 
następnómRPK  
 t móśl ustawó z NUMR rK w szkołach trówialnóch stanowisko nauJ
czóciela miało bóć łączone z funkcją organistóK ptąd też osobó te twoJ
rzółó w nich liczną grupę pedagogówI posiadając zazwóczaj status 
nauczócieli prowizorócznóchK 

———— 
RM pchematismus des hönigreiches dalizien und iodomerien fćr das gahr 1U1UI 
sK 4TNJ4URK 
RN Consignatio scholarum nationalium in aioecesi mremisliensi rK lK pro Anno 1U1VI bsK 
RO TamżeK 
RP cK j a l a kI azieje parafii TóczónI Tóczón NVVSI sK NSUX pzematózm szkół ludowóch 
i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza przemóskiego obrzK łacK na rok 1USUI 
gasło NUSTI sK NUX pzematózm królestwa dalicói i iodomerói z wielkim księstwem 
krakowskim na rok 1UT1I iwów NUTNI sK 4OMK 
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 tedług tabeli 4 do końca lat RMK ufu wK szematózmó szkolne dieJ
cezji przemóskiej wómieniałó organistów tólko sporadócznieK katoJ
miast w latach sześćdziesiątóch tego stulecia ich liczba znacznie 
wzrosłaK t roku szkolK NUSPLS4 zajęciom pedagogicznóm oddawało się 
NU organistów Estanowili ponad NPB kadró nauczającejFI natomiast 
4 lata później czóniło to OM osób Eponad NPB ogółu uczącóchFK  
 Trochę innó obraz strukturó kadró nauczócielskiej szkół tego tópu 
rósuje się po analizie szematózmów szkolnóch diecezji tarnowskiej 
Etabela RFK  
 t roku szkolK NUPRLPS szematózm diecezji tarnowskiej nie wómieJ
nił ani jednego księdza lub organistóI któró zajmowałbó się nauczaJ
niemK w kolei w roku szkolK NU4PL44 ujętó został tólko N organistaI 
pełniącó funkcję pomocnika nauczóciela w rjanowicachR4K t następJ
nóch latach organiściJnauczóciele pojawiali się w szkołach znacznie 
częściejK f takK npK w roku szkolK NU4VLRM uczóli w NM miejscowoJ
ściachI a w NUROLRP – w NTRRK waś w roku szkolK NURRLRS pracowali 
w OU placówkachI piastując stanowisko nauczóciela rzeczówistego lub 
nauczóciela tómczasowegoK Łącznie stanowili wtedó OPIRB społeczJ
ności nauczócielskiejK t roku szkolK NURVLSM organiści pracowali 
w 4V szkołachI z czego w 4S uczóli samodzielnieI a w P bóli pomocJ
nikami nauczócieliK tspólnie stanowili ponad OUB kadró nauczócielJ
skiejK wajęcia szkolne prowadził wówczas tólko N proboszczK t roku 
szkolK NUS4LSR przóbóło uczącóch organistówI któróch bóło R4K monadto 
O organistów zatrudniano w charakterze pomocników nauczócieliK 
ldsetek tóch osób w społeczności nauczócielskiej wónosił prawie OVBK 
t roku szkolK NUSTLSU organiści pracowali w TO szkołachI z czego 
w ST uczóli samodzielnieI a w R bóli pomocnikami nauczócieli EPNBFK 
kauczaniem zajmował się tólko N proboszczK treszcie w roku szkolK 
NUSVLTM organiści pracowali w SS szkołachI z czego w SN uczóli 
samodzielnieI a w R bóli pomocnikami nauczócieli Eponad PMBFK 
auchowni prowadzili zajęcia tólko w O placówkachK  

———— 
R4 pchematismus des desammten an den solksschulen der Tarnower Bischöflichen 
aiöcese lK oK Angestelten iehrpersonalsI fćr das gahr 1U44I Tarnów xNU44zI sK OMK 
RR pzematózm obejmującó wszóstkich nauczócieli przó szkołach narodowóch w tarnowJ
skiej dóecezói biskupiej obrządku łacińskiego znajdującóch się na rok 1UR0I Tarnów 
xNURMzI passimX pzematózm obejmującó wszóstkich nauczócieli przó szkołach naroJ
dowóch w tarnowskiej dóecezói biskupiej obrządku łacińskiego znajdującóch się na 
rok 1URPI Tarnów xNURPzI passimK 
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 t niektóróch latach w części szkół w charakterze katechetów zatrudJ
niano wikaróch lub proboszczówK ala przókładu w roku szkolK NURRLRS 
nauczaniem religii w 4 miejscowościach zajmowali się wikarzóI zaś 
w NURVLSM wikarzó oraz proboszczowie katechizowali w N4 szkołachK 
 lbecność nauczócieliJorganistów w szkołach trówialnóch stanoJ
wiła rezultat ustawó z NUMR rK nakazującejI abó w szkołach tego tópu 
Ewszędzie tamI gdzie to bóło możliweF łączóć pracę pedagogiczną 
z posadą organistóI kościelnego lub inną posługą kościelnąRSK Tóm 
samóm władze państwowe zgodziłó się na kumulowanie przez nauJ
czócieli funkcji oświatowóch z innómi zajęciami zarobkowómiI abó 
w ten sposób zaradzić problemom materialnóm wspomnianóch osóbRTK 
mrzó okazji chciano włączóć w działania na rzecz utrzómania pedaJ
gogów również duchowieństwo katolickieK t rezultacie w szkołach 
trówialnóch Epodobnie jak w szkołach parafialnóchF do najczęściej 
wókonówanóch przez nauczócieli czónności pozaszkolnóch zaliczano 
zajęcia organistowskieK gednak początkowo Edo NUNR rKFI czóli w okreJ
sieI gdó szkołó tego tópu zazwóczaj tworzono jedónie w miastachI 
nauczóciele zazwóczaj nie łączóli pracó edukacójnej z kościelnąK 
aopiero od NUNS rKI odkąd zaczęłó się one mocniej upowszechniać 
we wsiachI zaistniała w tóch miejscowościach potrzeba równoczesnego 
wókonówania przez nauczócieli obu funkcjiK t diecezji przemóJ
skiej propagatorem takich rozwiązań bół bp jichał horczóńskiK 
modobne działania podejmował także biskup tarnowski gK dK tojtaJ
rowicz ENU4MJRMFRUK gednak to rozwiązanie niosło wiele problemów 
organizacójnóchI zwłaszcza w wielkich parafiachI gdzie organiści 
mieli dużo pracó o charakterze religijnómK Toteż pojawiałó się głosóI 
abó oddzielić tę funkcję od czónności pedagogicznóchRVK tónikało to 
z faktuI iż niejednokrotnie wókonówanie dodatkowóch zajęć zarobJ
kowóch pogarszało jakość dódaktókiK alatego władze zwierzchnie 

———— 
RS hK  c a l k i e w i c zI  oozwój szkolnictwa ludowego w dalicói w latach 1U4UJ1UVUI 
iwów NUVVI sK U4X pK d r u i ń s k iI azieje szkolnictwa ludowego w dalicjiI czK NK 
Czasó przed zaprowadzeniem autonomii 1TTOJ1US1I iwów NVNSI sK OSK 
RT jK h r u p aI pzkolnictwo ludowe w obwodzie…I sK VTX AK g e d ó n akI pzkolnictwo 
elementarne w diecezji tarnowskiej za rządów biskupa gK dK tojtarowicza E1U40J1UR0FI 
„Currenda”I oK NPSI NVUSI nr NJPI sK T4K 
RU AK g e d ó n a kI dzK cótKI sK T4K 
RV AK p k o c z e kI oós historócznoJstatóstócznó szkół ludowóch w dalicji 1TTOJ1U4UI 
hraków NUSVI sK OUJOVK 
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nakazówałóI abó czóniono to w sposób nie rzutującó negatównie na 
realizację obowiązków pedagogicznóchSMK kależó jednak zauważyćI 
że w części miejscowości Ezwłaszcza miejskichF organiści nie pracoJ
wali w szkole lub prowadzili w niej wółącznie naukę śpiewuK mrzóJ
kładowo sótuacja taka miała miejsce okK NUMO rK w oozwadowieSNK 
 ka wolne posadó nauczócielskie w szkołach trówialnóch i parafialJ
nóch ogłaszano publiczne konkursóK aotóczóło to także stanowisk 
łączącóch  pracę w  szkole  z  pracą w  kościeleI  co  ilustruje  tabela  SI  
zawierająca przókładó konkursów na funkcje nauczócieliJorganistów 
z połowó lat SMK ufu wK lgłaszał je najpierw córkułI potem dozorcó 
dóstróktowiI a jeszcze później – konsóstorzI któró sam nominował 
osobó lub proponował je władzom krajowóm do zatwierdzeniaK  
 t latach 4MK ufu wK sieć szkół ludowóch w dalicji wzbogaciła się 
o szkołó gminneI które nie bółó uwzględniane w dotóchczasowóm 
sóstemie oświatowómK Tworzono je w dalicji wachodniejI czóli 
w miejscowościach diecezji tarnowskiej oraz przemóskiejSOK fch rozJ
wój nastąpił po uwłaszczeniu chłopów w NU4U rK ptało się tak dzięki 
nadaniu gminom pełnej niezależności od dworu w zakresie organizoJ
wania szkół początkowóchK wwókle zakładałó je samorządó gminne 
lub proboszczowie i przez nich bółó one utrzómówaneSPK  
 t diecezji przemóskiej pierwsze szkołó tego tópu zorganizowano 
w połowie lat 4MK ufu wK fch kadra nauczócielska generalnie wówoJ
dziła się prawie wółącznie z osób świeckichI ale nie związanóch ze 
służbą kościelnąK tskazują na to dane zamieszczone w tabeli TK moJ
nadto informująI że tólko wójątkowoI i przez krótki czasI uczółó 
w nich osobó duchowneK f tak w roku szkolK NU4VLRM w _łażkowej bół 
to proboszcz z _rzósk ksK iudwik hatóńskiS4K w kolei w tielowsi 
w latach SMK ufu wK Eod NUSNLSO do co najmniej roku szkolK NUSTLSUF 
w miejscowej szkole parafialnejI przemianowanej następnie na gminJ
nąI uczół proboszcz ksK gulian ieszczóńskiK  

———— 
SM gK e o f fI oozwój demograficznóI szkolnictwoI kultura Łańcuta i okolic w okresie 
autonomicznómI xwWz ŁańcutK ptudia i szkice z dziejów miastaI redK tK _ o n u s i a kI 
ozeszów NVVTI sK NPRK 
SN tK d a j J m i o t r o w s k iI dzK cótKI sK PTK 
SO AK g e d ó n a kI dzK cótKI sK TMK 
SP AK g e d ó n a kI dzK cótKI sK TMJTNK 
S4 pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza przemóJ
skiego obrzK łacK na rok 1UR0I mrzemóśl NURMI sK OMK 
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 Tólko sporadócznie w nauczanie angażowano wikaróchK gedną z takich 
osób bół ksK fgnacó tęgrzónowicz z waczerniaK rczół on w szkole 
gminnej w tósokiej dłogowskiej Enależącej do parafii waczernieF 
w roku szkolK NUS4LSRK t tóm samóm okresie prowadził zajęcia również 
w szkole trówialnej w waczerniuSRK Także bardzo rzadko nauczaniem 
w szkołach gminnóch zajmowali się organiściK tónikało to prawdopoJ
dobnie z faktuI iż angażowani bóli głównie do pracó nauczócielskiej 
w szkołach parafialnóch lub trówialnóchK ao niewielu osóbI które eduJ
kowałó dzieci w szkołach gminnóch należał organista iudwik jromJ
liński EjoralińskiF ze ptaromieściaI któró w latach szkolnóch NURULRVJ
NUSOLSP pracował w Trzebownisku Enależącóm do parafii ptaromieJ
ścieFSSK ptało się tak prawdopodobnie dlategoI że w szkole parafialnej 
w siedzibie parafii zatrudnionó bół profesjonalnó nauczóciel Ecranciszek 
pzczepańskiFK tcześniej Eod roku szkolK NU4TL4U do NUROLRPF jromlińJ
ski pracował w charakterze nauczóciela i organistó w szkole parafialnej 
w ptaromieściuSTK monownie wrócił do tej szkołó w roku szkolK NUSPLS4SUK 
mracował na tóm stanowisku co najmniej do NUT4 rKSVK w kolei organista 
talentó ialicki z aónowa uczół w roku szkolK NUSSLST i NUSTLSU  
w O szkołach gminnóchW _artkowej i rlanicóI dwóch największóch 
wsiach parafii aónówI do której należałó P osadó wiejskieTMK 
 t diecezji tarnowskiej szkołó gminne zaczęto organizować dopiero 
w latach RMK ufu wK rtworzono ich kilkanaścieK gednak bardzo poJ
ważnó mankament organizacójnó stanowił brak kadró nauczócielskiejI 
co powodowałoI że zazwóczaj bółó one nieczónneK kauczanie udało 
się uruchomić zaledwie w kilku szkołachK mrowadziłó je zazwóczaj 
osobó świeckieK Tólko w jędrzóchowie Eparafia _olesławF w roku 

———— 
SR pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza przemóJ
skiego obrzK łacK na rok 1USRI gasło NUS4I sK NUI NVK 
SS pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza przemóskiego 
obrzK łacK na rok 1URVI mrzemóśl NURVI sK NOX pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli 
pod kierunkiem konsóstorza przemóskiego obrzK łacK na rok 1USPI gasło NUSOI sK NSK 
ST pchematismus der solksJpchulen und des iehrpersonals in der mrzemóśler aiőcese latK 
oitus fűr das gahr 1U4UI ozeszów NU4UI sK NSX pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli 
pod kierunkiem konsóstorza przemóskiego obrzK łacK na rok 1URPI mrzemóśl NURPI sK N4K  
SU pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza przemóJ
skiego obrzK łacK na rok 1US4I gasło NUSPI sK NUK 
SV pzematózm królestwa dalicói i iodomerói z wielkim księstwem krakowskim na 
rok 1UT4I iwów NUT4I sK 444K 
TM pzematózm szkół ludowóch diecezji przemóskiej na rok 1USUI sK NSK 
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szkolK NUSTLSUI NUSULSV i NUSVLTM pracował ksK jarcel warembaTNK 
monadto w Łękach dórnóch w roku szkolK NURVLSM i NUSMLSN uczół 
organista Tomasz płowieński EpławińskiFTOK  
 

_________ 
 
 

Bibliografia 
 
 Źródła archiwalne 
Archiwum Archidiecezjalne w mrzemóśluI sógnK PMOI PMPI PNOI P4PK 
Archiwum maństwowe w mrzemóśluI wespół OT4I sógnK NK 
_iblioteka wakładu karodowego imK lssolińskich we trocławiuI sógnK 

4UUTLffK 
 
 Źródła drukowane 
pchematismus des hönigreiches dalizien und iodomerien fćr das gahr 1U1UI 

iwów xNUNUzK 
pzematózm królestwa dalicói i iodomerói z wielkim księstwem krakowskim na 

rok 1UT1I iwów NUTNK 
pzematózm królestwa dalicói i iodomerói z wielkim księstwem krakowskim na 

rok 1UT4I iwów NUT4K 
pchematismus des desammten an den solksschulen der Tarnower Bischöflichen 

aiöcese lK oK Angestelten iehrpersonals fćr das gahr 1UPSI Tarnów NUPSK 
pchematismus des desammten an den solksschulen der Tarnower Bischöflichen 

aiöcese lK oK Angestelten iehrpersonalsI fćr das gahr 1U44I Tarnów xNU44zK 
pzematózm obejmującó wszóstkich nauczócieli przó szkołach narodowóch 

w tarnowskiej dóecezói biskupiej obrządku łacińskiego znajdującóch się na rok 
1UR0I Tarnów xNURMzK 

pzematózm obejmującó wszóstkich nauczócieli przó szkołach narodowóch 
w tarnowskiej dóecezói biskupiej obrządku łacińskiego znajdującóch się na rok 
1URPI Tarnów xNURPzK 

———— 
TN pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli w tarnowskiej dóecezói na rok 1USUI sK NMX 
pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli w tarnowskiej dóecezói na rok 1USVI 
Tarnów NUSUI sK NMX pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli w tarnowskiej dóecezói 
na rok 1UT0I sK NNK 
TO pchematismus des desammten an den solksschulen der Tarnower Bischöflichen 
aiöcese angestelten iehrpersonals fćr das gahr 1US0I  sK  NRX  pchematismus des deJ
sammten an den solksschulen der Tarnower Bischöflichen aiöcese angestelten iehrJ
personals fćr das gahr 1US1I Tarnów NUSMI sK NRK 



oljAk mbiCwAo  
 

NTS

pchematismus des desammten an den solksschulen der Tarnower BischöfliJ
chen aiöcese lK oK Angestelten iehrpersonalsI fćr das gahr 1URSI Tarnów 
xNURSzK 

pchematismus des desammten an den solksschulen der Tarnower BischöfliJ
chen aiöcese angestelten iehrpersonals fćr das gahr 1US0I Tarnów NUSMK 

pzematózm obejmującó wszóstkich nauczócieli przó szkołach narodowóch 
w tarnowskiej dóecezói biskupiej obrządku łacińskiego znajdującóch się na rok 
1USRI Tarnów NUS4K 

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli w tarnowskiej dóecezói na rok 1USUI 
Tarnów NUSTK 

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli w tarnowskiej dóecezói na rok 1USVI 
Tarnów NUSUK  

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli w tarnowskiej dóecezói na rok 1UT0I 
Tarnów NUSVK 

Consignatio scholarum nationalium in aioecesi mremisliensi rK lK…Anno 1U1VI 
mrzemóśl NUNVK 

Consignatio scholarum nationalium in aioecesi mremisliensi rK lK…Anno 1UO0I 
mrzemóśl NUOMK 

Consignatio scholarum nationalium in aioecesi mremisliensi rK lK…Anno 1UO1I 
mrzemóśl NUONK 

Consignatio scholarum nationalium in aioecesi mremisliensi rK lK…KAnno 1UOOI 
mrzemóśl NUOOK 

ptatus scholarum nationalium in dioecesi mremisliensi rK lK pro Anno 1UO4I mrzeJ
móśl NUO4K 

ptatus scholarum nationalium in dioecesi mremisliensi rK lK Anno 1UOVI mrzemóśl 
NUOVK 

ptatus scholarum nationalium in dioecesi mremisliensi oitus iatini Anno 
1UP4I mrzemóśl NUP4K 

ptatus scholarum nationalium in dioecesi mremisliensi oitus iatini Anno 
1UPVI mrzemóśl NUPUK 

pchematismus der solksschulen und des iehrpersonals in der mrzemósler 
iatK aiőcese fűr das gahr 1U44I mrzemóśl NU4PK 

pchematismus der solksJpchulen und des iehrpersonals in der mrzemóśler 
aiőcese latK oitus fűr das gahr 1U4UI ozeszów NU4UK 

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli znajdującóch się w diecezji 
przemóskiej obrzK łacK na rok 1U4VI ozeszów NU4VK 

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1UR0I mrzemóśl NURMK 

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1UR1I mrzemóśl NURNK 

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1UROI mrzemóśl NUROK 



jfbgpCb arCeltfbŃpTtA owvjphlhATlifChfbdl 
 

NTT

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1URPI mrzemóśl NURPK  

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1UR4I mrzemóśl NUR4K  

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1URRI mrzemóśl NURRK 

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1URSI mrzemóśl NURSK 

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1URTI mrzemóśl NURTK 

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1URUI mrzemóśl NURUK  

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1URVI mrzemóśl NURVK  

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1US0I gasło NURVK 

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1US1I gasło NUSMK 

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1USOI gasło NUSNK  

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1USPI gasło NUSOK 

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1US4I gasło NUSPK  

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1USRI gasło NUS4K  

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1USSI gasło NUSRK  

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1USTI gasło NUSSK  

pzematózm szkół ludowóch i ich nauczócieli pod kierunkiem konsóstorza 
przemóskiego obrzK łacK na rok 1USUI gasło NUSTK 

 
 iiteratura 
_aranowski jKI mogląd na rozwój szkolnictwa ludowego w dalicji od 1TTO do 

1UVR rokuI hraków NUVTK 
Bętkowski tKI w historii szkołó zarszóńskiejI „mrzegląd eistorócznoJ

Oświatowó”I NVSNI nr NK 
_urda _KI gan fgnacó celbiger – osiemnastowiecznó organizator szkolnictwa 

na Śląsku i w AustriiI „ptudia wachodnie”I NVVSK 
Chamcówna jKI pzkoła ludowa w okresie przedautonomicznómI xwWz eistoJ

ria chłopów polskichI redK pK fnglotI tK OI tarszawa NVTOK  



oljAk mbiCwAo  
 

NTU

aódek pKI ptara tieśK w dziejów wsi i sanktuariumI _rzozów NVVSK 
bncóklopedia wiedzó o jezuitach na ziemiach molski i iitwó 1RS4J1VVRI oprK 

iK drzebieńI hraków NVVSK 
calkiewicz hKI oozwój szkolnictwa ludowego w dalicói w latach 1U4UJ1UVUI 

iwów NUVVK  
dajJmiotrowski tKI ptan szkolnictwa i oświató w rejonie oozwadowa w latach 

1TTOJ1UT4I „oocznik tojewództwa ozeszowskiego”I oK UI NVTRK 
druiński pKI azieje szkolnictwa ludowego w dalicjiI czK NK Czasó przed zaJ

prowadzeniem autonomii 1TTOJ1US1I iwów NVNSK 
eoff gKI oozwój demograficznóI szkolnictwoI kultura Łańcuta i okolic w okreJ

sie autonomicznómI xwWz ŁańcutK ptudia i szkice z dziejów miastaI redK 
tK _onusiakI ozeszów NVVTK  

gedónak AKI pzkolnictwo elementarne w diecezji tarnowskiej za rządów biJ
skupa gK dK tojtarowicza E1U40J1UR0FI „Currenda”I oK NPSI NVUSI nr NJPK 

halinka tKI dalicóa i hraków pod panowaniem austróackiemI maróż NURPK 
hnot AKI tstępI xwWz dalicójskie wspomnienia szkolneI oprK AK hnotI hraków 

NVRRK 
hrupa jKI pzkolnictwo ludowe w obwodzie przemóskim w końcu usfff wiekuI 

xwWz w dziejów oświató w dalicjiI redK AK jeissnerI ozeszów NVUVK 
hrupa jKI pzkoła ludowa w dalicji w latach 1TTOJ1TV0I „oozprawó z azieJ

jów lświató”I NVUNI tK O4K  
humor _KI pzkolnictwo ludowe w aiecezji Tarnowskiej 1TUSJ1UR0I xwWz w dzieJ

jów oświató w dalicjiI redK AK jeissnerI ozeszów NVUVK 
„hurenda pzkolna”I nr OI Tarnów NUS4K 
jajorek CKI dalicójskie szkolnictwo pedagogiczne w latach 1TTRJ1UT1I 

„mrzegląd eistorócznoJlświatowó”I oK NMI NVSTI zK PK 
jajorek CKI jarmon tKI Oświata i kultura regionu tarnowskiego w okresie 

rozbiorów i niewoliI xwWz TarnówK azieje miasta i regionuI tK OI redK cK hiJ
rókI wK outaI Tarnów NVUPK 

jalak cKI azieje parafii TóczónI Tóczón NVVSK  
melczar jKI iorens AKI pześćset lat doli i niedoli hrościenka tóżnego i fskrzóni 

1PR0J1VR0I hrościenko tóżne xNVVTzK 
melczar oKI oola duchowieństwa w rozwoju szkolnictwa parafialnego na 

pograniczu polskoJruskim EukraińskimF w dalicji w latach 1TTOJ1USVI 
xwWz w dziejów regionów buropó ŚrodkowoJtschodniej w ufu i uu wKI 
redK jK ptolarczókI gK huzickiI mK drataI ozeszów OMMUK 

melczar oKI ozómskokatolickie szkołó trówialne w dalicji w latach 1TT4J1UTRI 
iublin OMN4K 

melczar oKI pzkolnictwo parafialne w ziemi przemóskiej i sanockiej EufsJ
usfff wKFI tarszawa NVVUK 



jfbgpCb arCeltfbŃpTtA owvjphlhATlifChfbdl 
 

NTV

melczar oKI pzkolnictwo w hrościenku tóżnóm do 1V1U rKI xwWz azieje oświató 
w hrościenku tóżnóm w latach 141TJ1VVVI redK _K iorensI bK jarszałekI 
hrosno OMNNK 

melczar oKI pzkołó parafialne na pograniczu polskoJruskim EukraińskimF w daliJ
cji w latach 1TTOJ1USVI iublin OMMVK 

melczar oKI pzkołó parafialne w łacińskiej diecezji przemóskiej EufsJufu wKFK 
rwarunkowania i dónamika rozwojuI xwWz tiernó swemu dziedzictwuK 
hsięga jubileuszowa dedókowana profK gózefowi mółćwiartkowiI redK 
pK kabówaniecI _K iorensI pK wabraniakI ozeszów OMNMK 

mersowski cKI hartki z dziejów szkolnictwa w dalicji w f połowie ufu wK 
Egłównie z terenu województwa rzeszowskiegoFI „oocznik kaukowoJ
aódaktócznó tpm w ozeszowie”I zK 4K kauki medagogiczneI NVSTK 

modgórska bKI pótuacja szkolnictwa i oświató w zaborze austriackimK pzkolJ
nictwo elementarneI xwWz azieje szkolnictwa i oświató na wsi polskiejI redK 
pK jichalskiI tK NI tarszawa NVUOK 

outa wKI pzkolnictwo klucza muszóńskiego w czasach zaboru austriackiego 
E1TTOJ1V1UFI „oocznik kaukowoJaódaktócznó tpm w hrakowie”I mrace eiJ
storóczne uffI NVUTK 

ozemieniuk cKI rnickie szkołó początkowe w dalicji w latach 1U0RJ1V14I 
„oozprawó z aziejów lświató”I NVVMI tK PPK  

pK oómarI eaczówI wieś ongiś królewska E1PR0J1VS0FI hraków NVSOK 
parna tKI Biskupi przemóscó obrzK łaćKI czK ffI mrzemóśl NVNMK 
pkoczek AKI oós historócznoJstatóstócznó szkół ludowóch w dalicji 1TTOJ

1U4UI hraków NUSVK 
ŚwiebodaI pzkolnictwo ludowe w ozeszowie pod zaborem austriackim E1TTOJ

1V1UFI „oocznik tojewództwa ozeszowskiego”I oK VI NVTUK 
Tokarz tKI dalicja w początkach eró józefińskiej w świetle ankietó urzędowej 

z roku 1TUPI hraków NVMVK 
 

_________ 
 
 
oljAk mbiCwAo 
 

jfbgSCb arCeltfbŃSTtA owYjShlhATlifChfbdl  
f SŁUŻBY hlŚCfbikbg tŚoÓa hAaoY kArCwYCfbiShfbg  
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 StreszczenieW Artókuł poświęconó jest udziałowi księżó rzómskokatolickich oraz 
służbó kościelnej w prowadzeniu nauczania w szkołach ludowóch dalicjiK wakres 
chronologicznó wóznaczają dwie dató ENTT4 rK i NUTP rKFI związane z ogłoszeniem 
przez władze państwowe Austrii ustaw szkolnóchK _azę źródłową stanowią źródła 
archiwalne i drukowane oraz literatura naukowaK t artókule dowodzęI że duchowieńJ
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Teb olib lc oljAkJCATelifC CibodY Aka CeroCe  
SbosAkTS fk TbACefkd STAcc lc sfiiAdb SCelliS  

fk dAifCfA fk NTT4JNUTP 
 
 AbstractW The paper is devoted to the participation of oomanJcatholic priests and 
church servants in teaching in village schools of daliciaK The chronological frames are 
NTT4 and NUTP when state authorities enforced school lawsK Archival and printed 
sources as well as academic literature are the basis of researchK fn the paper f advance 
the point that clergó Eespecialló parish clergóF was veró eagerló joining the efforts to 
organize village EprimaróF schools at parishesK Three tópes of schools were openedW 
parish schoolsI trivial schools and municipalitó schoolsK mriests and church emploóees 
Ein particular organ plaóersF contributed massiveló to the teaching endeavors in parish 
and trivial schoolsK eoweverI theó worked in municipalitó schools much more rarelóK 
The paper should contribute to a better understanding of historó of education in daliJ
ciaI especialló in the context of teaching staff’s activitó in village schoolsK 
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