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Tradycje oœwiatowe Rymanowa licz¹ ju¿ kilkaset lat. Pocz¹tki szkolnictwa w tym mieœcie zwi¹zane

s¹ z dziejami Koœcio³a rzymskokatolickiego, który w ramach funkcji duszpasterskich parafii wprowadzi³ 

obowi¹zek prowadzenia szko³y dla m³odzie¿y mêskiej. Decyzje w tej sprawie zapad³y na soborze laterañskim 

IV w 1215 r. i objê³y wszystkie kraje katolickie. Ich konsekwencje uwidoczni³y siê tak¿e w Polsce.

Obowi¹zek tworzenia szkó³ na³o¿ono na plebanów (proboszczów) poszczególnych parafii oraz

na biskupów. Dlatego powstawanie szkó³ zale¿ne by³o od tych osób. Szko³y, z racji zwi¹zków z instytucj¹ 

parafii, nazywano parafialnymi. W zamys³ach w³adz koœcielnych placówki te mia³y pe³niæ wa¿ne funkcje

w ¿yciu religijnym i spo³ecznym parafii. Przygotowywa³y one przysz³¹ s³u¿bê koœcieln¹, pocz¹tkowo nawet 

duchownych, a tak¿e dawa³y elementarne wiadomoœci potrzebne w doros³ym ¿yciu do kontynuowania nauki 

w szko³ach wy¿ej zorganizowanych.

Szko³a parafialna w Rymanowie zwi¹zana by³a wiêc z istnieniem w mieœcie parafii. Pocz¹tki tej placówki 

oœwiatowej s¹ nieznane – zagin¹³ bowiem akt fundacji parafii rymanowskiej. Nie wiadomo wiêc, czy

w dokumencie tym powo³ano do ¿ycia szko³ê. Poœrednio o jej istnieniu dowiadujemy siê z akt biskupich

z 1539 r. Otó¿ w jednym z zapisów z tego roku, wymieniony zosta³ niejaki Marcin, rektor szko³y
1

w Rymanowie . Mo¿emy wiêc przypuszczaæ, ¿e tak parafia, jak i szko³a powsta³y wczeœniej. Po raz pierwszy 

instytucja ta zosta³a w sposób oficjalny wymieniona w dokumencie z 1619 r. 23 kwietnia ówczesny w³aœciciel 

Rymanowa Marcin Stadnicki, kasztelan sanocki, wystawi³ przywilej odnawiaj¹cy fundacjê miejscowego 

koœcio³a parafialnego. Nakaza³ on proboszczowi utrzymywaæ nauczyciela (scholarchê) dla nauczania 
2

ch³opców oraz kantora i organistê . W 1639 r. Magdalena z Bia³obrzegów Koryciñska, kasztelanka s¹decka, 

zapisa³a koœcio³owi w Rymanowie 1 tys. z³p., zastrzegaj¹c, aby corocznie od tej kwoty tytu³em odsetek 

przekazywaæ nauczycielowi (baccalaureo vero rectori scholae) 5 z³p. 25 gr. Ponadto takie same kwoty mieli 
3otrzymywaæ kantor i organista .

W szkole w ci¹gu wielu dziesiêcioleci pracowa³a zapewne liczna grupa nauczycieli oraz ich pomocników – 

kantorów i organistów. Niestety, wzmianki zachowa³y siê tylko o kilku z nich. I tak oprócz wymienionego 

wczeœniej Marcina znamy nazwisko ks. Jakuba Korabiowskiego, rektora w 1591 r., który wkrótce potem 

(1593 r.) zosta³ wikarym katedry przemyskiej. Kolejnym nauczycielem by³ zapewne niejaki Feliks, baka³arz 
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1 Archiwum Archidiecezjalne w Przemyœlu (dalej: AAP), rps 19, Acta actorum 1538-1561, k. 203; R. Pelczar, 

Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.), Warszawa 1998, s. 29, 187.
2
 Podstawowe przywileje koœcio³ów diecezji przemyskiej ob. ³ac. do po³owy XVIII w., t. II, oprac.

M. Kociubiñski, mps w AAP, k. 28; F. Kiryk, Miasto Rymanów od XV do schy³ku XVIII stulecia,

[w:] Rymanów. Dzieje miasta i zdroju, red. F. Kiryk, Rymanów 1985, s. 73.
3
 AAP, rps 156, Iura praecipua… decanatus Sanocensis… 1720, s. 1722; rps 1574, Akta parafii Rymanów,

k. 102; F. Kiryk, dz. cyt., s. 74.
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sztuk wyzwolonych (prawdopodobnie absolwent Akademii Krakowskiej), wymieniony w dokumencie

z 1595 r. Ostatni¹ wymienion¹ z nazwiska osob¹ zwi¹zan¹ prawdopodobnie ze szko³¹ w Rymanowie by³ 
4

organista Marcin Kosatka (Kozaczka), pe³ni¹cy tê funkcjê oko³o 1602 r .

Od schy³ku XVII w. na terenie Polski zaczê³o upowszechniaæ siê zjawisko zanikania zawodowych 

nauczycieli, których funkcje zaczêli przejmowaæ inni pracownicy koœcielni, najczêœciej organiœci i kantorzy. 

Taka sytuacja zaistnia³a te¿ w Rymanowie. Ju¿ wizytacja parafii z 1699 r. informuje wy³¹cznie o organiœcie. 

Otrzymywa³ on tytu³em wynagrodzenia 12 korcy zbo¿a jarego rocznie. Jednak od 19 lat ich nie inkasowa³. 

Mieszka³ w tym okresie w organistówce (domus organarii) po³¹czonej z przytu³kiem dla ubogich. Organista 
5mia³ te¿ do dyspozycji ogród warzywny .

Pomimo tak nielicznych i lakonicznych informacji na temat nauczycieli i kadry pomocniczej mo¿emy 

s¹dziæ, ¿e praca szko³y w XVI i XVII w. przebiega³a systematycznie. Przekonuj¹ o tym wzmianki z tych 

stuleci. Czêœæ z nich zawdziêczamy wizytacjom biskupim, których trwa³ym œladem sta³y siê dokumenty 

powizytacyjne. I tak z pierwszej, przeprowadzonej w diecezji przemyskiej w latach 1636-1642, zachowa³ siê 

dla Rymanowa przekaz. Pochodzi z 1639 r. i opisuje ówczesny stan parafii, w tym szko³y. Wizytator 

lakonicznie zanotowa³, ¿e istnia³ wówczas budynek szko³y, który by³ w dobrym stanie technicznym.
6

Nie posiada³ on ogrodu warzywnego .

Kolejne wzmianki nosz¹ datê 1670 i 1699 r. Dotycz¹ one szko³y i informuj¹, ¿e usytuowana by³a z pó³nocnej 
7strony koœcio³a. Nale¿a³ do niej wtedy niewielki ogród warzywny .

Najbardziej szczegó³owy, choæ te¿ lakoniczny opis obiektu szko³y pochodzi z 1722 r. Wynika z niego,

i¿ budynek, w którym mieszka³ wówczas organista, posiada³ izbê oraz przykrywa³ go gontowy dach. Nale¿y 
8

domniemywaæ, ¿e by³a to budowla drewniana. Z opisu mo¿na wnioskowaæ, ¿e by³ to obiekt niewielki .

W I po³. XVIII w. szko³a znalaz³a siê w trudnej sytuacji. By³a ona wynikiem braku zainteresowania ni¹ 

ówczesnych proboszczów. Jeden z nich ks. Roch Toporowski okaza³ siê bardzo sk¹py i nie chcia³ op³acaæ 

nauczyciela ani kantora.

W efekcie takiej polityki instytucja ta w po³owie XVIII w. nie funkcjonowa³a. Jak informuje wizytacja 

parafii z 1745 r., by³ wtedy co prawda nauczyciel, który zarazem pe³ni³ obowi¹zki dzwonnika koœcielnego,

ale nie zajmowa³ siê nauczaniem ch³opców. Jedynie miejscowi duchowni okazjonalnie edukowali dzieci. 

Budynek szko³y by³ wtedy zniszczony i pusty. Ogródek warzywny przynale¿ny do szko³y u¿ytkowa³ w tym 

82

4
 M. Kociubiñski, Ksiê¿a diecezji przemyskiej ob. ³ac., t. I, cz. II, mps w AAP, s. 350.

5
 AAP, rps 156, s. 1613, 1615.

6 AAP, rps 1574, s. 39; F. Kiryk, dz.cyt., s. 74.
7 AAP, rps 155, Visitatio generalis... 1699, s. 91; F. Kiryk, dz. cyt., s. 74.
8 AAP, rps 156, s. 1615.
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czasie organista. W dekrecie powizytacyjnym biskup przemyski Wac³aw H. Sierakowski nakaza³ wiernym 

odbudowaæ szko³ê oraz zatrudniæ na stanowisko nauczyciela a zarazem dzwonnika osobê, nadaj¹c¹ siê
9do nauczania dzieci .

Nakazy biskupa jednak nie odnios³y skutku. Co prawda podjêto w nastêpnych latach pewne dzia³ania na 

rzecz odbudowy szko³y (zwieziono w 1753 r. drewno), ale w 1755 r. m³odzie¿ uczy³ w zastêpstwie organista, 

który równoczeœnie by³ kantorem i dzwonnikiem. Biskup Sierakowski wizytuj¹cy w tym roku Rymanów 

win¹ za brak szko³y obarczy³ mieszczan, którzy - jego zdaniem - opornie podchodzili do tej sprawy. Organista 
10nie posiada³ wówczas domu ale mieszka³ w budynku przeznaczonym dla wikarych . Sytuacja nie uleg³a 

zmianie tak¿e w nastêpnych latach, o czym dowodzi fakt, ¿e w 1795 r. by³ co prawda organista ale nie posiada³ 
11.

on domu  Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w takiej sytuacji nie zajmowa³ siê on nauczaniem.

Naturalnym elementem szko³y byli oprócz nauczycieli uczniowie. Niestety Ÿród³a prawie w ogóle o nich

nie wspominaj¹. Nale¿y zwróciæ uwagê na ówczesn¹ praktykê nauczania w szko³ach wy³¹cznie m³odzie¿y 

mêskiej. Nale¿y domniemywaæ, ¿e w przypadku Rymanowa spo³ecznoœæ uczniowsk¹ tworzyli g³ównie 

synowie mieszczan. Pewna grupa wychowanków mog³a te¿ pochodziæ z s¹siednich wsi nale¿¹cych do parafii 

rymanowskiej.

Podstawowym obowi¹zkiem uczniów by³a nauka. Jednak powszechnie praktykowano anga¿owanie 

ch³opców  w ¿ycie religijne parafii i uroczystoœci koœcielne. Dlatego nauczyciele przygotowywali uczniów 

do s³u¿by przy o³tarzu, œpiewu koœcielnego oraz prac porz¹dkowych w koœciele. W Rymanowie ustali³

siê zwyczaj wykorzystywania nauczyciela i uczniów do organizowania uroczystoœci religijnych przez 

utworzone w 1646 r. bractwo ró¿añcowe. I tak w po³owie XVIII w. obowi¹zkiem promotora tej konfraterni 

by³o zadbaæ, aby ró¿ne nabo¿eñstwa brackie uœwietniaæ œpiewem 2 uczniów oraz muzyk¹ organow¹ 
12

wykonywan¹ przez organistê – nauczyciela. Uczniowie mieli otrzymywaæ za to wynagrodzenie w monecie .

Program nauczania realizowany w szkole zapewne nie odbiega³ od tego, jaki by³ w innych miastach.

Na pewno m³odzie¿ uczono po polsku i ³acinie czytaæ, pisaæ oraz rachowaæ, a tak¿e œpiewaæ pieœni koœcielne

i religijne. Ta ostatnia czynnoœæ wynika³a z powinnoœci uczniów do uœwietniania ró¿nych nabo¿eñstw

i uroczystoœci koœcielnych. Ponadto w myœl zaleceñ w³adz biskupich nauczyciele mieli obowi¹zek uczyæ 

83

9
 AAP, rps 172, Acta visitationis... 1745, k. 173, 182; F. Kiryk, dz. cyt., s. 74; H. B³a¿kiewicz, Szkolnictwo 

parafialne w diecezji przemyskiej w latach 1636 - 1757 w œwietle wizytacji biskupich, „Nasza Przesz³oœæ”,

t. 46, 1976, s. 176.
10
 AAP, rps 186, Acta visitationis... 1755, k. 153; F. Kiryk, dz. cyt., k. 153; H. B³a¿kiewicz, dz. cyt., s. 183.

11 AAP, rps 341, Akta i wizytacje dekanatu rymanowskiego 1782-1848, s. 36-38.
12 AAP, rps 172, k. 172; H. Borcz, Bractwa religijne w koœcio³ach parafialnych diecezji przemyskiej w okresie 

przedrozbiorowym, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, t. 28, 1981, z. 4, s. 81.



13
ch³opców katechizmu oraz wychowywaæ ich w pobo¿noœci i dobrych obyczajach . 

13
 Concilia Poloniae, t. 8, Synody diecezji przemyskiej i ich statuty, oprac. J. Sawicki, Warszawa 1955, s. 250, 

337-338; R. Pelczar, dz. cyt., s. 168-169. 
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