ZARYS DZIEJÓW OŚWIATY W MUSZYNIE
DO ROKU 1950
1. NAJSTARSZE DZIEJE.
Wertując różne dokumenty historyczne dotyczące Muszyny, biskupie ordynacje,
księgi miejskie, zapiski burmistrzów i muszyńskich plebanów, trudno natrafić na
jakiekolwiek dane dotyczące szkoły w Muszynie. Również i opracowania historyków bardzo skrótowo i pobieżnie wspominają o muszyńskiej szkole.
Mimo to można ustalić początki oświaty i istnienia szkoły w miasteczku na rok
1575. Według księdza B. Kumora szkoła istniała w parafii muszyńskiej już przed rokiem 1575, ale na jej temat głucho w dokumentach. Była to szkoła parafialna i jako
taka pozostawała pod nadzorem dydaktycznym i pedagogicznym duchowieństwa. Dawała ona elementarne wykształcenie. Program obejmował poznanie zasad wiary, znajomość pisania i czytania, naukę rysunków oraz śpiew kościelny. Nauka w szkole nie
była powszechna, toteż nic dziwnego, że przez wieki 4/5 muszyńskiego społeczeństwa
nie umiało czytać i pisać.
W szkole parafialnej uczył jeden nauczyciel, który pełnił obowiązki kierownika,
lub też -jak wspominają dokumenty - „rektora”. Często zdarzało się, że organista łączył
swe obowiązki kościelne z obowiązkami nauczyciela w szkółce parafialnej.
Uposażenie szkoły i jej kierownika było bardzo liche. Protokół z wizytacji z
roku 1596 („Wizytacja Generalna Parafii Muszyńskiej Kardynała Jerzego Radziwiłła”) wspomina krótko o uposażeniu kierownika szkoły, ba, nawet wymienia go z
nazwiska, dzięki czemu możemy przyjąć, że pierwszym kierownikiem muszyńskiej
szkoły był Jan ze Słupczy. Wiemy też dzięki protokołowi tej wizytacji, że ów Jan
ze Słupczy miał „... dom z ogrodem w dobrym stanie i czynsz roczny od mieszczan
po groszy 4...”
Zważywszy, że nauka w szkole parafialnej nie była obowiązkowa, a Muszyna nie
liczyła znów tak dużo dzieci w wieku szkolnym, trzeba przyjąć, że owe 4 grosze były
opłatą roczną od ucznia, co nie stanowiło zbyt dużego dochodu dla kierownika szkoły.
Biskupie ordynacje nakładały na starostę muszyńskiego obowiązek dbania
o oświatę nie tylko w miasteczku, ale w całym kresie. I tak mógł pan starosta rodziców
opornych, nie posyłających dzieci do szkoły karać grzywną pieniężną. Ale nigdzie na
kartach historii miasteczka nie ma wzmianki, by jakiś „biskupi mieszczanin” był
ukarany z powodu nie posyłania dzieci do szkoły.
Od 1608 roku obowiązki kierownika szkoły parafialnej były ujęte w odpowiednie
przepisy. Z polecenia biskupa krakowskiego Piotra Tylickiego ułożył je i spisał ks. Jan
Januszowski, będący wówczas diecezjalnym wizytatorem szkół parafialnych.
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Przepisy opracowane przez ks. J. Januszowskiego kładły nacisk na to, aby kierownik szkoły „... baczył na dobre przygotowanie uczniów w zakresie prawd wiary,
przestrzegał ich obyczajnego zachowania, oraz chodzenia w przepisowym czasie na
modlitwę do kościoła...”
W przepisach tych znalazł się obowiązek hospitowania lekcji przez proboszczów.
Tak więc ks. J. Januszowski jest pomysłodawcą i autorem hospitacji lekcji, które do
dziś są jedną z form kontroli i oceny pracy nauczyciela.
Nauka w szkole parafialnej odbywała się przed i po południu. Przed południem 4
godziny - przeważnie od 9:00 - 13:00 i po południu 3 godziny - od 15:00 - 18:00. W
okresie zimowym, kiedy wcześniej zapadał zmierzch, popołudniowe zajęcia skracano często
do jednej godziny. Uczniowie uczyli się razem nie rozdzieleni na klasy, a językiem
wykładowym obowiązkowo była łacina.
W 1612 biskup Piotr Tylicki po wizytacji parafii muszyńskiej zapisał między
innymi w protokole:
„... kierownik szkoły od 28 łat tu mieszka - biedak i nędzarz - utrzymuje się ze skąpego
dochodu, dostaje rocznie 8 złp. od mieszczan, którzy dobrowolnie, osobiście składają mu
tę pensję. Domek ma szczupły, złe pokryty, mały ogródek i nic ponadto. Człowiek prosty,
przy nabożeństwie jednak śpiewa w święta w kościele i czasem upija się, ale ubóstwo nie
pozwala mu na to często..!'
Możemy przypuszczać, że owym kierownikiem szkoły był wymieniany wcześniej Jan ze Słupczy. Jeśli tak, to w ciągu 18-20 lat pozycja kierownika szkoły uległa
znacznemu pogorszeniu, bowiem wcześniejsze określenie „ma dom z ogrodem w
dobrym stanie..” zmienia się w ,,.. domek szczupły, źle pokryty, mały ogródek i nic
ponadto...”
Jak z tego widać pauperyzacja zawodu nauczyciela jest sprawą historyczną i sięga w
dalekie czasy naszych dziejów.
Następna wizytacja parafii, a tym samym i szkoły parafialnej, bo jakże mogłoby
być inaczej, odbyła się w 1618, a dekret reformacyjny po wizytacji podaje:,,... Proboszcza Zygmunta Piskorzewskiego, byłego dominikanina, upomina wizytator pod karą
wyrażoną w konstytucjach, aby nie obrzucał kierownika szkoły ubliżającymi wyzwiskami i
aby go nie bił i nie kałiczył...”
Ta wzmianka mówi nam wiele, jak układały się stosunki ówczesnego proboszcza z
kierownikiem szkoły; szkoda tylko, że nie wiemy o co chodziło proboszczowi, kiedy
ubliżał bakałarzowi.
Ostatnia wzmianka o muszyńskiej szkole parafialnej pochodzi z 13 sierpnia
1659 r. Biskup Andrzej Trzebicki dokonując powtórnej fundacji parafii przeznacza
odsetki od kapitału 190 florenów polskich na pobory dla „rektora szkoły i organisty”.
Od 1648 roku rozwija się słynne później Kolegium Pijarów w Podolińcu.
Zapewne i część muszyńskiej młodzieży udaje się do niedalekiego Podolińca do
owego kolegium. Niestety nie dysponujemy żadnymi dokumentami, które mogłyby
nam powiedzieć, kto z Muszyny i w jakim czasie tamże uczęszczał. Mimo to z
dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, iż jednym z absolwentów
podolinieckiego Kolegium był pisarz miejski Zygmunt Szegieda, a następnie
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pisarz Mateusz Jędrzejowski. Dokumenty przez nich sporządzane zawierają, oprócz
łacińskich, dużo słów słowackich i węgierskich. Na pewno Kolegium Pijarów
w Podolińcu ukończył syn starosty muszyńskiego Wojciech Bedliński. Prawdopodobnie absolwentem tegoż Kolegium byli też synowie ostatniego muszyńskiego
starosty Michał i Wawrzyniec Fihauserowie oraz muszyński organista z drugiej
połowy XVII wieku, Michał Korczulowski.
W dalszych latach XVII wieku muszyńska szkoła parafialna upadła. Co było
przyczyną upadku - trudno dziś powiedzieć. Głuche milczenie o szkole, czy jej
kierownikach, zalega na ponad 100 lat. Trudno też znaleźć jakikolwiek dokument,
wzmiankę choćby, aż do roku 1793, a więc do czasów zaborów.
2. MUSZYŃSKA SZKOŁA W OKRESIE ZABORÓW.
Kiedy Muszyna znalazła się pod zaborem austriackim, oświata w miasteczku
nie była w ogóle zorganizowana. Cesarzowa Maria Teresa zamierzała uporządkować
całe szkolnictwo i poddać je pod kontrolę rządu. W tym celu powołała do życia w
1776 Nadworną Komisję Naukową z siedzibą w Wiedniu. Była to tzw.
Studienhofkommission. Dwa lata później, to jest w 1778 roku, ustanowiono
Galicyjską Komisję Szkolną z siedzibą we Lwowie. Nie powołano do tejże komisji
żadnego nauczyciela, mało tego, nie należał do niej żaden Polak, nawet z
terenów zagarniętych przez Austrię.
Może właśnie dzięki rozporządzeniom zaborcy, szkołę parafialną reaktywowano
w Muszynie w roku 1783?
Na początku XIX wieku, w roku 1805, wydano we Wiedniu ustawę „Politische Verfassung Der Deutschen Volkschulen fur Die K. K. Osterreichischen Provinzen mit tusnahme von Ungaren, Lombardien, Veneding und Dalmatien”. Ustawa
ta stała się podstawą całego późniejszego szkolnictwa na terenach zagarniętych przez
Austrię i nie uznawała żadnej odrębności poszczególnych krajów. Zaborcy chodziło
w niej o germanizację zagrabionych i przyłączonych do Austrii krajów, dlatego
język niemiecki uznano za język urzędowy i wykładowy we wszystkich szkołach.
Zauważmy tu taki fakt: W „Księdze Aktów Miasta Muszyny” na str. 50, pod
datą 4 czerwca 1788 roku, widnieje zażalenie muszyńskiego mieszczanina Wojciecha
Moszczaka na „... Grzegorza Krynickiego proffessora szkoły kameralnej w Muszynie”,
który ,,... Jana syna podczas nauk pobił...”.
Dalej z dokumentu wynika, że uczeń Jan odmówił nauczycielowi modlitwy w języku
niemieckim. Stwierdził, że będzie mówił pacierz, ale po polsku, tak jak go nauczyli
ojciec i matka. Wyprowadziło to z równowagi nauczyciela i wymierzył Janowi 5 plag, a
kiedy ten dalej nie chciał modlić się po niemiecku, powtórnie otrzymał 15 plag. Na
wskutek owego pobicia cały miesiąc Jan odchorował.
Dalej Wojciech Moszczak stwierdza:,,... Panu Organistowi Michałowi Korczulowskiemu, którego zaprosiłem aby obaczył skałiczonego syna mojego...”
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Ojciec pobitego ucznia stawia też przed magistrat świadka Tomasza Plewińskiego,
leśniczego, który zeznaje: ,,... lako widział Jana idącego ze szkoły z krwawionego na
twarzy..” i „... byt pytany kto go tak z krwawił...(...)... odpowiedział iż P. Proffessor w
szkole kameralnej co jako pacierza po niemiecku mówić nie będzie...”
Ustawa z roku 1805 oddawała co prawda nadzór nad szkołami kościołowi i
konsystorz diecezjalny stawał się jedyną władzą szkolną, a dziekanowie i
proboszczowie wizytatorami, jednak dwór austriacki decydował o poziomie nauczania.
Ustawa ta znacznie obniżała i tak niezbyt wysoki do tej pory poziom nauki.
W połowie wieku zaborca znów zabrał się do reformowania oświaty. Na podstawie rozporządzenia z 23 marca 1855 powstaje czteroklasowa szkoła, w której wprowadzono nowy program nauki. Zastrzeżono, aby w każdej szkole był nauczyciel
kaligrafii. Liczba godzin w każdej z klas nie mogła być niższa niż 20 godzin i nie
wyższa niż 24 godziny tygodniowo.
W klasach czwartych materiał nauczania rozkładał się na dwa lata. W obu kursach obowiązkowo uczono religii, trudniejszych rachunków, ortografii i kaligrafii, gramatyki i
rysunków, szczególnie przy pomocy linijki i cyrkla. Prócz tego uczono popularnej
geografii monarchii austro-węgierskiej. Co było nowością - to wprowadzenie gimnastyki jako ćwiczeń cielesnych. Zwracano też baczniejszą uwagę na wypracowania
pisemne. W dalszym ciągu obowiązywał język niemiecki jako język wykładowy,
choć w małych miasteczkach i wsiach częściowo uczono po polsku.
Oceny uczniów
Przedmioty nauczania i wychowanie podlegały ocenie przez nauczyciela
według skali pięciostopniowej. Oceniano więc:
a) zachowanie się uczniów,
b) ich pilność,
c) postępy w nauce.
Ponadto uczniowie otrzymywali tzw. stopień ogólny z całokształtu ich pracy w szkole.
Zachowanie się ucznia mogło być:
1 - wzorowe
2 - chwalebne
3 - odpowiednie
4 - mniej odpowiednie
5 - nieodpowiednie.
Pilność w nauce mógł uczeń przejawiać jako:
1 - wytrwałą
2 - zadowalającą
3 - dostateczną
4 - niejednostajną
5 - małą.
Postępy w nauce nauczyciele oceniali stopniami:
1 - bardzo dobry
2 - dobry
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3 - dostateczny
4 - mierny
5 - niedostateczny.
Prawie tak samo jak dziś!
Oceny jednak nie były jawne. Dopiero na końcu roku publicznie odczytywano uczniom
wszystkie oceny.
Dwa razy do roku sporządzano klasyfikację uczniów, gdzie podawano rok nauki,
liczbę uczniów zapisanych, a następnie wymieniano nazwiska i imiona uczniów, którzy
otrzymali pierwszy stopień z odznaczeniem, pierwszy stopień, klasę niepostępową oraz .
nieklasyfikowanych.
Z zestawienia klasyfikacyjnego możemy łatwo odczytać uczniów wzorowych, osiągających bardzo dobre postępy w nauce oraz liczbę uczniów w szkole. Dla przykładu:
W roku 1888/89 w muszyńskiej szkole było 106 uczniów.
Do prymusów zaliczono m.in.: Sękównę Zofię, Buszkównę Zofię, Reichównę Feigel,
Makuś Józefa, Gniewisz Feigel, Śliwińską Maryannę, Przybylskiego Michała, Kałuckiego
Antoniego syna krawca, Stawicką Ewę, Czada Józefa, Moczek Stanisława. Nie
klasyfikowano 5 uczniów, zapewne z powodu zbyt małej frekwencji.
Przedmioty nauczania i materiał programowy (lata 1870-95)
Przedmioty nauczania w muszyńskiej szkole etatowej w klasach I-III:
1. język polski
8. fizyka
2. język niemiecki
9. pisanie
3. rachunki
10. rysunki
4. geometria
11. śpiew
5. historia powszechna
12. gimnastyka
6. geografia
13. roboty ręczne
7. historia naturalna
Od 1894 /95 roku usunięto z programu historię powszechną i fizykę, a rachunki
połączono z nauką o formach geometrycznych, zamiast dotychczas nauczanej geometrii. Przedmioty takie, jak śpiew i rysunki oraz gimnastyka, włączane były do innych
lekcji jako pewne ich elementy.
Materiał programowy obejmował tylko elementarne treści i wiadomości, oraz
umiejętności w zakresie czytania i pisania, zarówno w języku niemieckim, jak i
polskim. Treści nauczania przepojone były duchem lojalności i wierności względem
panującej dynastii habsburskiej. Wobec społecznej organizacji życia, nienaruszalności systemu politycznego oraz moralności religijnej, szkoła stała na pozycjach daleko konserwatywnych. O takim stosunku niech świadczy okólnik
C.K. Namiestnictwa z roku 1895, który podaje zarządzenie i polecenie, aby dzień
,,...2 grudnia był obchodzony jako 50 rocznica wstąpienia na Tron miłościwie nam
panującego Monarchy...”
Dzień ten miał być uroczyście obchodzony i wolny od nauki szkolnej. Jednak było
polecenie zorganizowania „... uroczystego nabożeństwa dla młodzieży, a po nim wygłoszony pouczający wykład o znaczeniu, o pełnych chwały rządach Najjaśniejszego
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Pana i jego czynach. Prócz tego dozwolone są śpiewy i pozwala się po nabożeństwie
odśpiewać hymn ludowy...”
Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu oraz ćwiczenia gramatyczne realizowano na podstawie
czytanek takich jak np. „Bóg czuwa”, „Okolice Wiednia”, „Zjazd trzech monarchów
w Wiedniu”, „Miłujcie nieprzyjacioły wasze”.
W realizacji programu z historii wykorzystywano czytanki przedstawiające obrazy
z przeszłości Polski, takie jak: „Chrzest Polski”, „Święty Wojciech”, „Dzwon króla
Zygmunta”.
Budynek szkoły.
Muszyńska szkoła etatowa mieściła się w nie istniejącym już budynku obok kościoła, gdzieś między - nie istniejącą już też - „wikaryją” a szpitalem dla ubogich.
Budynek szkolny był zbyt ciasny i w złym stanie, toteż Rada Gminna w 1899 podjęła
uchwałę w sprawie „udzielenia dotacji na budowę szkoły” w kwocie 3317 złp i 76 et.,
oprócz tego 120% dodatków podatkowych przeznaczonych na ten cel. Tak więc z
początkiem XX wieku powstaje nowy budynek szkoły, który może już pomieścić
rosnącą z roku na rok liczbę dzieci. Nie był to jeszcze budynek murowany, a jego lokalizacja nie była w miejscu dzisiejszej szkoły. Wiemy jednak, że budynek ten mieścił się
gdzieś przy rynku.
3. TOWARZYSTWO SZKOŁY LUDOWEJ
Towarzystwo Szkoły Ludowej (TSL) działało w latach 1891-1939. Założone
zostało przez społeczeństwo Małopolski dla uczczenia setnej rocznicy Konstytucji
3 maja. Głównym zadaniem Towarzystwa było uświadomienie narodowe poprzez
krzewienie oświaty, podtrzymywanie ducha narodowego oraz budzenie nadziei na odzyskanie niepodległości. Myśl przewodnia TSL zawierała się w haśle: „Przez oświatę do
wolności”. Organizatorem i pierwszym prezesem TSL był Adam Asnyk - poeta, filozof
i publicysta.
Pierwszym kołem TSL na Sądecczyźnie było koło założone 3 grudnia 1892 roku w
Nowym Sączu. Drugim z kolei było koło TSL w Muszynie, które założone zostało w
bliżej nie znanych okolicznościach 26 marca 1893. Wśród członków założycieli było
Muszyńskie Towarzystwo Kasynowe (!)
Koło działało bardzo himerycznie. Miało okresy wzmożonej aktywności i okresy
zastoju, kiedy to zdawało się, że wręcz nie istnieje. Nawet kilkakrotnie było reaktywowane.
Na czele Koła TSL w Muszynie stali: Kazimierz Merkl, Jan Arlet, hrabina
Janina Komorowska, ksiądz Józef Gawor, dr Franciszek Parylewicz - sędzia, dr Antoni
Tokarz - prezes sądu muszyńskiego, Józef Posłuszny - kierownik szkoły, po nim Kazimierz Koller i -jako ostani prezes - emerytowany profesor szkół średnich Jan Śliwa.
Muszyńskie Koło swą działalnością obejmowało nie tylko Muszynę, ale i
sąsiednie wsie: Milik, Leluchów, Złockie, Szczawnik.
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Adam Korczak hrabia Komorowski, zmarły w 1904 roku, poczmistrz w Muszynie w końcu XIX wieku,
współzałożyciel Towarzystwa Szkoły Ludowej oraz czytelni.
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Siedzibą Koła był budynek szkoły. Zajęło się ono organizacją kursów dla analfabetów, kółka śpiewaczego, dramatycznego, organizacją biblioteki i czytelni oraz
kursów zawodowych.
a) KURSY
Kursy dla analfabetów trwały średnio 7 miesięcy. Zajęcia na nich odbywały się
od października do końca kwietnia. Nauka prowadzona była z reguły 2-3 razy w
tygodniu, w salach szkoły powszechnej. Na program składała się nauka czytania i
pisania, proste rachunki oraz religia. W okresie swej działalności muszyńskie Koło
TSL zorganizowało dwa takie kursy dla 63 osób.
Zorganizowano też w Muszynie w latach 1911-1914 kurs hafciarski, który potem
przekształcił się w roczną szkołę zawodową o profilu hafciarsko-koronkarskim. Szkoła
ta działała od roku 1912 do chwili wybuchu I wojny światowej. Świadectwa jej
ukończenia otrzymało 31 dziewcząt z Muszyny i okolicznych wsi.
b) DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA
TSL prowadziło bibliotekę i czytelnię, a także wypożyczalnie książek. W roku
1911 biblioteka liczyła 485 tomów. Nadto ks. Józef Gawor oddał jej w opiekę bibliotekę parafialną z 450 książkami. W sumie w 1912 muszyńska biblioteka liczyła
1040 tomów i mieściła się w małym lokalu odstąpionym jej przez Radę Gminną.
Podczas I wojny światowej uległa zniszczeniu. Ocalało jedynie 315 książek. Stałych
czytelników było 47, do tego dochodzili czytelnicy okresowi - przeważnie wczasowicze i letnicy.
c) „PRACE NARODOWE”
Jedną z podstawowych form działalności narodowej TSL była organizacja
obchodów rocznic i świąt państwowych. Imprezy te organizowały Koła wraz z
kierownictwem szkół powszechnych i ludowych. Najliczniej urządzano obchody
rocznic Konstytucji 3 maja.
Latem 1910 zorganizowano wielkie patriotyczne uroczystości grunwaldzkie z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Lipiec roku 1910 to w
Muszynie jeden wielki patriotyczny festyn, którego organizatorem było między
innymi Koło TSL. Patronat nad obchodami grunwaldzkimi sprawowała hrabina
Janina Komorowska. Kulminacją obchodów była uroczysta suma odprawiona przez
ks. J. Gawora, po niej przemarsz na rynek i patriotyczny podniosły wiec, a na
koniec zabawa ludowa. Wtedy to źródło wody mineralnej przy ulicy Grunwaldzkiej
(dawniej ulicy 11 listopada, a jeszcze wcześniej Zakościół) otrzymało nazwę
Grunwald.
Działalność muszyńskiego koła TSL, chociaż była to działalność niesystematyczna, wniosła duży wkład w krzewienie oświaty w miasteczku. Mimo wszelkich niedomagań i uchybień potrafiono zainteresować szersze grono ludzi sprawami nauki i
oświaty. Szkoda, że nie doprowadzono do skutku planowanej budowy dużego domu
ludowego w miejscu zwanym Zapopradem.
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4. SZKOŁA W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH.
Tuż przed wybuchem I wojny światowej rozpoczął pracę i swą - nie tylko nauczycielską - działalność w Muszynie Antoni Heilman, przybyły tu z Błażowej koło
Rzeszowa. Objął stanowisko „nauczyciela kierującego” - tak dawniej nazywano kierowników szkół.
W tym czasie muszyńska szkoła ,,ludowa mieszana” była czteroklasowa, ale
dzieci uczyły się sześć lat. Klasy trzecia i czwarta były dwustopniowe. Poza tym dość
powszechnym zwyczajem było, że dzieci z bogatych rodzin uczyły się w domu, a potem
zdawały końcowy komisyjny egzamin w szkole, celem uzyskania odpowiedniego świadectwa. Dowodem takiego egzaminu były protokoły egzaminacyjne (w Muzeum w
Muszynie znajduje się ich dość pokaźna ilość).
W czasie I wojny światowej w grudniu 1914 roku została na krótko przerwana
nauka w szkole z powodu prowadzonych działań wojennych.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. i po reformie oświaty utworzono w
Muszynie siedmioklasową szkołę powszechną. Wdrażanie nowych programów oraz
organizacja nowego systemu oświatowego trwała kilkanaście lat.
Rada Szkolna Miejscowa
Z końcem lat dwudziestych powstaje Rada Szkolna Miejscowa. W jej skład
wchodzi po dwóch przedstawicieli gminy, ludności, każdorazowy kierownik
szkoły i jeden z nauczycieli. Ponadto przedstawiciele gminy i ludności mają
swoich zastępców, którzy biorą udział we wszystkich posiedzeniach, ale głos ich jest
liczony tylko wtedy, gdy z ważnych przeszkód nie bierze udziału w zebraniach
członek Rady.
Członkami Rady zostają mieszczanie, którym leży na sercu szerzenie oświaty i
troska o wykształcenie młodego pokolenia. Na czele Rady Szkolnej Miejscowej stoi
przewodniczący, który zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady. Jest to autentyczny
przyjaciel i orędownik szkoły, uczniów i nauczycieli.
Pierwszym przewodniczącym RSM zostaje ksiądz Józef Gawor, a po nim kolejno,
aż do 1939 na czele Rady stoją: dr Jan Jędrzejowski, Aleksander Rybiański
- notariusz, Aleksander Leszczyński - leśniczy lasów miejskich, Maria Janiszewska
- nauczycielka szkoły powszechnej na Folwarku, ponownie dr Jan Jędrzejowski,
Antoni Jurczak - burmistrz, Stanisław Porth - z-ca burmistrza.
Rada Szkolna Miejscowa zatwierdza preliminarze budżetowe szkoły, prowadzi szeroką działalność mającą na celu budowę szkoły, zatwierdza kandydatów na funkcje stróżów i woźnych szkolnych oraz ustala wysokość pensji (np.
miesięczne wynagrodzenie dla stróża w roku 1937 - Jana Kukuły - 30 zł). Decyduje
także o wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, dopłatach za
dojazdy nauczycieli (np. za dojazd z Krynicy nauczyciel religii mojżeszowej w
1936 roku - 15 zł miesięcznie).
Rada Szkolna Miejscowa poza tym działa w sprawach wychowania. Wraz z
Gronem Pedagogicznym jest inicjatorem i współorganizatorem wielu imprez kultu-

14

ralnych i oświatowych w środowisku lokalnym nie tylko z okazji uroczystości i świąt
państwowych, kościelnych czy szkolnych.
Powstanie Szkoły nr 2
Od roku 1931 Rada Szkolna Miejscowa podejmuje starania o organizację
szkoły na Folwarku. Po przeszło 4 latach, 30 marca 1935 Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego wydaje: „Orzeczenie w sprawie organizacji i powołania jednoklasowej publicznej szkoły powszechnej Nr. 2 w Muszynie na Folwarku w powiecie
nowosądeckiem”.
W punkcie 1. tegoż „Orzeczenia” czytamy:
,,W Muszynie na Folwarku powiatu nowosądeckiego organizuje się jednoklasową publiczną szkołę powszechną do której obwodu włączone zostają z gminy Muszyna przysiółki, a to: Folwark, Wapienne, Rusinów, Miczuły, Wesołówka i Majdan”,
a w punkcie 3:
„Dla szkoły w Muszynie jakoż i dla Folwarku powstaje jedna Rada Szkolna Miejscowa w
skład której powołać należy nauczyciela szkoły l kl powszechnej w Muszynie na Folwarku” .
Orzeczenie to podpisał Naczelnik Wydziału Władysław Głowacki i uczynił odpowiedzialnym za jego realizację Radę Szkolną Miejscową i kierownika szkoły w
Muszynie.
Od l września 1935 roku zostaje powołana do życia Powszechna Szkoła Publiczna Nr. 2, która 19 czerwca 1935 otrzymała od Komitetu Okręgowego Krakowskiego Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Publicznych i Powszechnych kwotę
1000 zł(!) na zorganizowanie swej działalności.
Pierwszym nauczycielem tej szkoły została córka kierownika szkoły w Muszynie
Antoniego Heilmana - pani Maria Janiszewska.
Starania o nową szkołę
W latach trzydziestych Rada Szkolna Miejscowa działa bardzo prężnie na rzecz
budowy szkoły w Muszynie. W pierwszym rzędzie chodzi o zamianę i sprzedaż gruntów
szkolnych, które muszyńska szkoła otrzymała z początkiem XIX wieku (prawdopodobnie w roku 1817 lub 1819) od gminy, a które to grunty położone były w okolicy
zwanej Zazamczyskiem. Było tego gruntu szkolnego sporo, ponad trzy morgi, i był on
użytkowany przez kierowników szkoły. Obecnie chodziło o to, aby grunt szkolny przylegał do budynku szkolnego.
Działalność Rady Szkolnej Miejscowej w zakresie budowy szkoły zakończyła się
sukcesem. W latach 1936-39 powstała nowa szkoła i budynek mieszkalny dla kierownika szkoły.
Całość kosztów robót budowlanych Rada Szkoły w lipcu 1939 określiła na
61187 zł.
Postanowieniem RSM nową szkołę wyposażono w nowy sprzęt. I tak dla przykładu: ławki i tablice dla całej szkoły wykonał muszyński stolarz Jan Tymeczko.
Budowę nowych pieców powierzono Władysławowi Zaroffowi.
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Kierownicy szkoły
Miała muszyńska szkoła szczęście do kierowników w okresie I wojny światowej
i w latach międzywojennych.
Jak już wspominano, od 1912 nauczycielem kierującym był Antoni
Heilman aż do roku 1927, kiedy to po 45 latach pracy pedagogicznej przeszedł na
emeryturę. Po nim kierownictwo szkoły do roku 1935 objął Józef Posłuszny, przez
rok p.o. kierownika była żona Józefa pani Wanda Posłuszna, a od 1936 aż do 1945
pan Kazimierz Koller.
Byli to ludzie prawi, pobożni, sprawiedliwi i wyrozumiali, co przy ich spokojnym i pogodnym usposobieniu powodowało, że stawali się bardzo szybko wielkimi
przyjaciółmi muszyńskiej młodzieży, do dziś jeszcze wspominani przez starsze społeczeństwo z szacunkiem i nutką nostalgii. Zaangażowanie w nurt życia miasta i sprawy
grona miejscowej katolickiej inteligencji oraz aktywna działalność społeczna pozwoliły
na poważne osiągnięcia na niwie oświatowej w miasteczku.
Koedukacyjna Szkoła Zawodowa Dokształcająca
Dzięki staraniom nauczyciela tutejszej szkoły powszechnej pana Tadeusza Bieniawskiego, w roku 1934 powstaje w Muszynie Szkoła Zawodowa. Pełna jej nazwa
brzmi: Koedukacyjna Szkoła Zawodowa Dokształcająca.
Zezwolenie na otwarcie takiej szkoły wydało Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, uzasadniając istnienie takiej szkoły w Muszynie tym , ,,że młodzież
miejscowa nie ma możliwości dalszego kształcenia się w miejscu”. Uroczyste otwarcie
Koedukacyjnej Dokształcającej Szkoły Zawodowej odbyło się l października
1934 r.
Na uroczystość inauguracji nowej szkoły przybyli: dr Jędrzejowski jako przedstawiciel gminy, Stanisław Porth jako przedstawiciel cechu rzemieślniczego oraz
kierownik szkoły pan Bieniawski z gronem nauczycielskim.
„... Wstępne przemówienie wy głosił P. Kierownik Bieniawski w którem przedstawił swoje
starania o otwarcie szkoły i korzyści jakie spłyną na młodzież z przychyleniem się Kurator
jum do otwarcia tejże. Objaśnił, że w bieżącym roku szkolnym szkoła będzie miała dwa
kursy, natomiast w przyszłem roku będzie otwarty i kurs trzeci. Później P. Dr
Jędrzejowski w przemówieniu swojem oświadczył zebranej młodzieży, że i gmina ponosić
będzie ciężary na utrzymanie szkoły, ale młodzież pilnością i zachowaniem się swojem
starać się będzie powinności gminy za to odwdzięczyć. Pan kowal Porth w imieniu
cechu w krótkich i treściwych słowach zachęcił młodzież do pilności w nauce i
rzetelności w praktyce u majstrów swoich...”
Po inauguracji odbył się egzamin wstępny z języka polskiego i arytmetyki. Do
egzaminu przystąpiło 69 kandydatów do szkoły. Pierwszej szkoły średniej w Muszynie! A
oto tematy z egzaminu wstępnego z języka polskiego:
1) Jakie czytuję gazety i co mnie w nich najbardziej interesuje?
2) Jak zamierzam pracować w przyszłości?
3) Opiszę naszą miejscowość i czemu zasługuje na uwagę?
4) Napiszę list do znajomych z opisem klęski powodzi w miesiącach letnich.
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(Tu trzeba nadmienić, że w lipcu 1934 roku Muszynę i całe Podkarpacie nawiedziła
groźna i straszliwa w skutkach powódź).
„... Wynik egzaminu był taki, że troje zdających na kurs IIprzesunięto na kurs L.”
(wyciąg z Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej).
Kształcono tu, a raczej dokształcano w zawodach: stolarz, krawiec, pomocnik
sklepowy, piekarz, kowal, rzeźnik, monter-elektryk. Były to zawody, których
przedstawiciele w małomiasteczkowej społeczności pracę zawsze mieli zapewnioną
lub - licząc na rozwój kurortowej infrastruktury - myśleli o własnych warsztatach
rzemieślniczych. 11 lutego 1935 roku kierownik Szkoły, pan Bieniawski, został
przeniesiony do Grybowa, w związku z czym pełniącą obowiązki kierownika
została pani Maria Buczowska, aż do października 1935 , kiedy to kierownictwo
szkoły objął Kazimierz Koller.
W roku 1935/36 na kursie I było 32 uczniów, na kursie n - 42 i na kursie El - 34, a
więc szkoła liczyła 108 uczniów!
Zacytujmy znów Księgę Protokołów Rady Pedagogicznej:
,,... Nauki religii udzielał będzie ks. Gawor Józef na każdym kursie po 1/2 godz.
Języka polskiego nauczać będzie P. Marja Buczowska razem 5 godzin na kursie 1-2
godz, na kursie II - 2 godz. i na III - l godz. Rachunków uczył będzie Pan
Kierownik Koller i P. Marja Piątkowska. Naukę o zawodzie na kursie II i III
Marja Kostecka razem 4 godziny. Higjenę - Pan Kierownik Koller l godzina i
materiałoznawstwo - 3 godziny. Rysunku pani Marja Piątkowska po 2 godziny na
każdym kursie, Korespondencji Zawodowej pani Marja Buczowska po l godzinie na
każdym kursie....”
Zajęcia odbywały się „ w poniedziałki dla trzech kursów od 13:00 - 17:25, we
środy dla kursu II i III od 13:00 -17:25, i we czwartki dla kursu I od 13:00 do 18:00..r
Cytując dalej Księgę Zarządzeń dowiadujemy się, że ,,... świetlica dla uczennic
wszystkich trzech kursów prowadzona będzie we czwartki do godziny 20:30...” oraz, że
„... Hufiec szkolny odbywał się będzie dla chłopców w każdą niedzielę o godz 13:30 i
prowadzony będzie przez starszego strażaka P. Matjewicza...”
Uczniami była przeważnie młodzież z Muszyny, choć byli też uczniowie z
Leluchowa, Milika, Jastrzębika, Ty liczą i Krynicy, a nawet z Piwnicznej. Nieistotne
było wyznanie, bowiem wród uczniów spotykamy wielu wyznania mojżeszowego i
grekokatolików.
Nauczyciele
Nie byłoby w porządku, gdyby nie wspomnieć nauczycieli lat międzywojennych, którzy pracowali w muszyńskiej szkole.
W latach trzydziestych szkoła liczyła około 200 uczniów zorganizowanych w 7 klasach. W związku z tym kadra ucząca liczyła 10-12 nauczycieli. W zależności od stopnia
wykształcenia i stażu pracy otrzymywali miesięcznie ok.120 zł pensji.
Grono Pedagogiczne było bardzo ofiarne i zaangażowane w sprawy nie tylko
nauczania i wychowania, ale również w działalność społeczną, przeważnie
wraz z młodzieżą. Nauczyciele działali w TSL, byli organizatorami wielu imprez,
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wieczornic, akademii z okazji świąt państwowych, imienin prezydenta, opłatków, wieczorków, zabaw karnawałowych itp. Trzeba podkrelić głęboką religijność nauczycieli,
którzy zawsze razem z dziećmi i młodzieżą uczestniczyli w rekolekcjach parafialnych.
Każda uroczystość państwowa rozpoczynała się mszą św. z udziałem dzieci,
młodzieży i nauczycieli.
Wśród wielu nauczycieli wyróżniali się tacy jak: Tadeusz i Anna Witkowie,
Henryk Koch, Maria Janiszewska, Maria Iwańska, Wanda i Józef Posłuszny,
Zbigniew Bełdowicz, Maria Piątkowska, Maria Buczowska, Stanisława Brdakówna,
Wanda Senderakówna oraz wielu, wielu innych, których nazwiska figurują na tylu
świadectwach i arkuszach ocen, nie tylko starszych muszyniaków.
5. OKRES OKUPACJI HITLEROWSKIEJ (1939-1945)
Wybuch wojny 1.IX. 1939 roku przerywa naukę w szkole. Budynek szkolny zostaje zajęty na okres całej okupacji przez wojska niemieckie.
Po okresie szoku spowodowanego wybuchem wojny, kiedy życie społeczne w
miasteczku jakoś się ułożyło, niestrudzeni działacze oświatowi, w dużej liczbie nauczyciele, podjęli nauczanie na poziomie podstawowym. Lekcje prowadzono
w wynajętych salkach, na zasadach narzuconych przez okupanta.
Nauczanie na poziomie średnim i wyższym było całkowicie zabronione. Jednak
Muszyna nie pozostała w tyle za innymi, nawet dużymi ośrodkami, gdzie przed wojną
rozwinięte było znacznie szkolnictwo średnie.
Tu zacytujmy za księdzem Kazimierzem Zatorskim z Liber Memorabilium: „
Nauczanie na poziomie średnim i wyższym było całkowicie zabronione, jednak tajne
nauczanie rozwijało się w Muszynie. Egzaminowanie odbywało się zwykłe u właścicielki
apteki pani Ałeksandrowej. Brałem udział kilkanaście razy w egzaminowaniu młodzieży.
Do komisji egzaminacyjnej wchodziły osoby z Muszyny i Nowego Sącza. Egzaminy
odbywały się na poziomie wszystkich klas szkoły średniej nie wyłączając egzaminu
dojrzałości...”
Poprzestańmy na tym, bowiem szczupłość miejsca nie pozwala na szersze omówienie
zagadnienia.
6. PIERWSZE LATA PO WYZWOLENIU (1945-50)
Po ucieczce Niemców z Muszyny w styczniu 1945 roku, Szkoła Podstawowa już w lutym wznowiła działalność w swym budynku. W marcu 1945 roku
,,... dzięki zabiegom tutejszego społeczeństwa (dużo w tej mierze zrobiła p.
Barciszewska) zostało zorganizowane i uruchomione gimnazjum (były podstawy z
okresu tajnego nauczania w okresie okupacji). Zapisało się ponad 200 młodzieży
prawie w zupełności muszyńskiej. Pierwotnie jako fiłia gimnazjum w Krynicy, późnię j
(od l września 1945 ) jako samodzielne.
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Dyrektorem do końca roku (1945) był inż Kuryłowicz, później został nim długoletni profesor gimnazjum znany jeszcze z przed wojny działacz społeczny i oświatowy
profJan Śliwa właściciel willi „Modrzew” na Borysowie.
Gimnazjum mieściło się początkowo w szkole powszechnej, później została wynajęta na
ten cel willa „Poprad”.
Gimnazjum jako prywatne utrzymywało się z opłat rodziców młodzieży...” Przetrwało
do czerwca 1950 roku, kiedy to zostało zlikwidowane. Szkoła Podstawowa zgodnie z
dekretami władzy ludowej stała się narzędziem wprowadzania nowego ustroju.
7. ZAKOŃCZENIE.
Nie sposób w krótkich zdaniach opisać ponad 400-letniej tradycji działalności
oświatowej; tym bardziej jest to trudne, że istnieją olbrzymie luki w dokumentach.
O ile z końca XIX i początku wieku XX zachowały się dokumenty klasyfikacyjne i księgi
uczniów, o tyle nie ma prawie żadnych kronik czy zapisków nauczycieli lub kierowni
ków szkół. Zdaję sobie sprawę, że powyższy zarys jest jedynie zasygnalizowaniem
bogatego historycznego problemu dziejów oświaty w Muszynie. Nie jest to praca nau
kowa i nie chciałbym, aby w ten sposób była postrzegana. Nie jest ona też wolna od
pewnych subiektywnych spostrzeżeń i interpretacji. Któż jednak podjąłby się napisa
nia takiego artykułu nie będąc nauczycielem i nie widząc historycznego aspektu dzi
siejszego systemu oświaty? Przez pryzmat własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej
historyczne problemy nauczania i wychowania widzi się inaczej. Uważam jednak za
celowe, a może nawet ciekawe i pożyteczne takie opracowanie......
Witt Kmietowicz

Tak wyglądał budynek muszyńskiej szkoły w roku 1936

19

