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Rocznik Ili.

ZKOLNIC WO LUDOWE
ORGAN NAUCZYCIELI LUDOWYCII.

Cena „SZKOLNICTWA LUDOWEGO"
wynosi w miejscu i w państwie austro-w ęgierskiern:
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rocznie
• . . . 4 ,,
. (2 ,, )
półrocznie
. . • . 2 fl
• (l
,. )
kwartalnie
. (5 ,, )
dla zagranicy rocznie . • I O ,,
numeru pojedynczego 50 gr. = 25 et.
Insernty przyjmuje się za opłatą po 12 gr. od
wiersza petitu za każdorazowe umieszczenie.

W1c�odzi 5. i 20. �atdego miesiąca.
--�-Redaguje Komitet.

Słowo od Redakcyi.
„Szkolnictwo Ludowe", założone staranie'll
postępowych nauczycieli kraju naszego, wskutek
powodów niezawisłych od Redakcyi, zostało w po
łowie października 189� r. zawieszone na czas
nieograniczony.
Cios ten spotkał wydawnictwo nasze zaledwie
7. kwartale bytu, w chwili, kiedy działalność
jego pomyślnym została uwieńczoną skutkiem,
albowiem Sejm krajowy, idąc w myśl intencyi
naszych na inną wobec nauczycielstwa ludowego
i oświaty wstąpił drogę, inaugurując nową erę,
która w dziejach kraju naszego niezatarte mogła
wyryć piętno.
W pełnym toku naszej publicystycznej dzia
łalności, kiedy wiernem odsłanianiem nagiej rze
czywistości mogliśmy sprawie oświaty ludowej,
a tern samem i dobru ogólnemu znaczne oddać u
sługi, w tej chwili arcyważnej i doniosłej przer
wano nić naszego żywota.
Powody r.hwilowego zawieszenia wydawnictwa
są publiczną tajemnicą. Nie chcąc odkrywać tych
ran bolesnych, jakie za obronę słusznej sprawy
spotkały niektórych najwybitniejszych współpra
cowników naszego pisma, odwołujemy się na ar
tykuł „Nowej Reformy" z dnia 16. października
1892.*) z tego organu opinii publicznej, który
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*) Artykuł dotyczący, umieszczony w .Nowej Re
formie" z dnia 16. października 1892. opiewa jak na
stępuje:

(Zawieszenie wydawnictwa czasopisma 71 Szkolnictwo

Redakcya i Administracya
w Nowym Sączu pr:r.y ulicy 1\Iłyńskiej
l. 635.
Prenumeratę i wszelkie korespondencye nad
syłać należy pod adresem Rednk1•y1 „s_�lrnl
nictwa Ludowego" w Nowym Są<'zu.
Reklamacye, wolne o d o płaty p o c z to w ej
będą u wzg-lędniane do dni 14.

pierwszy zgromił nasze wystąpienie w artykule
wstępnym w 15. i lG. nun: z r. i891. atoli
z biegiem czasu o dzialalno�ci naszej wręcz od
mienne wyrobił �obie zap:itrywanie.
Ludowe'''). Z ostatniego numPru „Szkolnictwa Ludowe

go", czasopisma pedagogicnH•go, dowiadujemy .�ę, że
wydawnictwo tegoż pisma zostało zawieszone.
Wiadomość o zawies7eniu tego czasopisma wywo
ła niezawodnie w sferach nauczycielskich rozgoryczenie
i przygnębienie, bo czasopismo to było organem postę
powego nauczycielstwa, liczyło przeszło 700 prenume
ratorów i gromadziło pod swoim sztandarem najznako
mitsze siły. Można się było nie zgadzac tu i owd:,i(>
z tendencyami tegoż czasopisma, ale z pełnem uznaniem
musimy zaznaczyć, że po mistrzowsku malowało sto
sunki zaniedbanego stanu naszeg·o szkolnictwa ludowe
go, a zarazem wskazywało śrndki do jego poprawy.
Przyczyniło się ono wielce do tego, że doczekaliśmy
się urzędowego sprawozdania o właściwym stanie szkół
galicyjskich z r. 1891-2., .które nie było niczem innem
jak stwierdzeniem fakt6w, podnoszonych przez to cza
sopismo w ciągu roku 1891 ; jemu też niewątpliwie
należy wiele zawdzięczyć, że byt nauczycieli ludowych
o 200.000 złr. rocznie został polepszony.
Jakkolwiek czasopismo to niejednokrotnie wystę
powało z goryczą przeciw autonomii krajowej z tytułu
macoszego traktowania spraw szkolnictwa ludowego, to
mimo to ani jeden głos w Sejmie nie podniósł si i,
pneciw niemu; jest to dowód uszanowania słowa, wy
powiedzianego bezstronnif> i z godnością w sprawach
pierwszorzędnego znaczenia.
Czasopismo to prócz spraw, dotyczących prawnych
stosunków nauczycielskich, poruszyło w krótkim czasie
wiele kwestyi pedagogicznych i dydaktycznych, a ma
teryał zebrany w niespełna dwóch rocznikach, b�dzie
kiedyś dla historyka na polu szkolnictwa ludowPgo cen
nym nabytkiem. To też żadne czasopismo tego rodzaju
nie oddało stosunkowo do swego krótkiego istnienia
tak znakomity,·.h usług szkolnictwu ludowemu w ogól
nofoi i nauczycielstwu ludowemu w szczególności, jak
właśnie zawieszone chwilowo „Szkolnictwo Ludowe" itd.
(Artykuł ten powtórzyły z pewnymi dodatkami
i inne dzienniki np. ,,Kuryer Lwowski", Dziennik Pol
ski" i niektóre ruskie. Redakcya).
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Nie taimy bynajmniej, że, zakładając „Szkol
nictwo Ludowe", byliśmy przygotowani na ofiary
mienia i czci naszej, i to nas wcale nie zraża do
podjęcia walki o słuszne prawa nasze na nowo.
Jeżeli my padniemy, sztandar nasz podniosą
wysoko ludzie nowi, a tych nie braknie w kraju
i społeczeństwie naszem.
S,vobodnej myśli uaszej nie złamie żadna po
tęga, a Nemezis dzieiowa pomści krzywdy nasze!
'Cbolewamy mocno, że wskutek zawieszenia
pisma przez pól roku nie miał kto bronić naj
słuszniejszych praw naszych i to właśnie w tej
chwili, kiedy w najwyższych magistraturach szkol
nych rozgrywały si !j! sprawy pierwszorz«.Jdnej do
niosłości.
Jeżeli z jednej strony podnosimy tę smutną
sprawę, która stała się dla nas bieżącym l'achun
kiem, czekającym rychłego wyrównania, musimy
1·ównucześnie uwiadomić przyjaciół i zwolenników
naszego pisma, że czasu tego użyliśmy skutecznie
na reorganizacyę Redakcyi w tym durhu, aby
miała niezawisłe podstawy pod każdym względem.
Obok wytrawnyrh współpracowników, którzy
dotychczas zasilali „Szk0l11ictwo Ludowe", los na
szego wydawnictwa wywołał głębokie współczucie
i życzliwość prawdziwych znakomitości na polu
prdagogicznem, które swojem rennem piorem wspie
rnć nas przyrzekły
Z !atwo zrozumiałych powodów, prace lite
rackie, w „ Szkolni cl wie Ludowem" drukowane,
będą nosiły tylko pseudoniuwwe podpisy1 dokąd
nie przyjdzie ta era pożądana, w kt6rej najświęt
sze prawa nasze swobodnego objawiania myśli i
przekonań uszanowane zostaną.
Ko1icząc na t 0 rn kilka uwag, które podykto
wał obowiązek publicysty, oznajmiamy, i;:; ,,Szkol
nictwo Ludowe", wierne pro�:ramowi swemu z r.
1891. nadal w tym samym duchu, w tej samej formie
i pod tymi samymi warunkami wychodzić będzie.
Od Nauczy<;,ielstwa ludowego, którego inte
resów bronimy, spodziewamy się poparcia w tej
samej mierze, w jakiej użyczało nam go przed
zawieszeniem pisma.
Dotychczasowe ofiary nasze są największą,
gwarancyą, że wiernie spełnimy swój obowią,zek.
Kropka.

PRZED SEJ!IEM.
Ostatnią uchwałą swoją, dotyczącą sprawy pole
pszenia bytu nauczycieli ludowych, powziętą w zeszło
rocznej kadencyi, zaznac:iył nasz Sejm krajowy, iż
wobec nauczycielstwa ludowego pragnie na inną wstą
pić drogę.
·wprawdzie stylizacya ustawy pod bardzo wielu
względami jako niefortunna uchodzic musi, o czem
"spominamy na innem miejscu, a uchwalono polepsze
nie zaledwie w małej części zaspokoiło konieczne żą
dania, wszelako okoliczności te nie mogą ujemnie wpły
wać na opinią, jaką ma obecnie nauczycielstwo o naszym
Sejmie krajowym.
Mamy wprawdzie bardzo wiele życzeii do spełnie
nia, albowiem stan szkół samych ze względu na zwię
kszające się szerngi nauczycieli bez kwalifikacyi poważne
musi budzić obawy, wszelako trudno żądać, aby złemu,
na które się składają całe szeregi lat, doraźnie koniec
położyć. Jeżeli atoli intencya Sejmu krajowego nie
ulegnie zmianie, jeżeli reprezentanci kraju w każdej
kadencyi sejmowej poświęcą pewien okres czasu na
szym opłakanym stosunkom szkolnym, możemy mieć
nadzieję , że wreszcie nastanie ten czas pożądany_,
w którym z dumą będziemy mo�li spoglądać na nasz
odrodzony system szkolny.
Do tego nam wszakże daleko. Wszelako jui od
obecnej kadencyi sejmowej żądamy spełnienia najskrom
niejszych, a koniecznych obowiązków względem nauczy
cielstwa ludowego. Obowiązki te dadzą się ująć w trzy
punkta zasadnicze: a) zniżenie lat służby do 35 b) pod
wyższenie wdowiej emerytury i zaopatrzenia dla sierót
po nauczycielach, c) określenie, że prawo do dodatku
pięcioletniego może nauczyciel stracić tylko na mocy
przeprowadzonego śledztwa dyscyplinarnego i nagan
nej służby.
Przypatrzmy się tym żądaniom szczegółowo. Zni
żenie lat służby jest tylko czystym aktem spra wiedli
wości , podyktowanym konieczną potrzeba,. Na fiOOO
osób etatu nauczycielskiego wysłużyło pełną emeryturę
zaledwie 10., reszta poszła przedwcześnie do mogiły.
Ten fakt odstrasza młodych pedagogów od zaciągania
się w szeregi nasze, zwłaszcza, że praca nauczyciela
niewdzięczna, a wynagrodzenie liche. Zważyć także na
leży, że z okolicznością tą liczył się Sejm krajowy na
wet za ery Zyblikiewiczowskiej, niechętnej rozwojowi
szkół ludowych, albowiem wówczas wniosek księdza
Kopycińskiego o zniżenie lat służby nauczycielom lu
dowym do 35, upadł zaledwie większością jednego głosu.
Trudno przypuszczać, aby obecne, wyrozumiałe poglądy
większości sejmowej wobec uregulowanych finansów
krajowych zajęły stanowisko wrogie dla nauczycieli
ludowych, zwłaszcza, że przez to wydatek na fundusz
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emerytalny tylko bardzo nieznncznie się podniesie, al
bowiem emerytów, którzy wysłużyli lat 35 nie będzie
w całym kraju nawet 50 !
Nie mniej słuszną jest sprawa podwyższenia zao
patrzenia dla wdów i sierót po nauczycielach ludowych.
Naucryciel ludewy pobiera tak skromną płaeę, że przy
największej zapobiegliwości ledwie z niej wraz z ro
dziną wyzyć może. O składaniu zaoszczędzonego grosza
z pe11Ryi nauczyciPlskit>j na wypadek śmierci i nieprze
widzianej katastrofy nie ma mowy. Słuszna zatem, aby
kr&j, dla którego nauczyciel pracuje, zajął się losem
wdowy i sierót, jeżeli mąż i ojciec poszedł do mogiły.
Tymczasem ustawa obecna orzeka, że wdowa po nau
crycielu pobiera 1/3 część płacy tegoż, o ile ona przy
wymiarze emerytury policzoną być miała, a jeżeli po
zostały także dzieci, najwyżej połowę ostatnich po
borów.
Przypatrzmy się wykonaniu tej ustawy w praktyce.
Nauczycie] ludowy z pensyi swojej wraz z rodziną nie
może wyżyć. Zarabia więc poza szkołą najmniej drugie
tyle. Nadto ma wolne pomieszkanie, opał, a niekiedy
i użytek z kawałka pola, co potraja jego pensyę zasa
dniczą. Mimo to cierpi nieraz głód ze swoją rodziną,
bo wszystkie te kwoty razem wzięte bardzo skromnie
się przedstawiają. Jeżeli przeto zajdzie wypa dek śmierci,
wdowa po nauczycielu ludowym otrzymuje 1/3 część
czystej pensyi, a zatem zaledwie 1/9 część jego ogól
nego zarobku; gdy są dzieci, wtedy bez względu na
ich liczbę, otrzymuje najwyżej połowę ostatniej płacy
m�ża, co czyni tylko 1/6 część jego rzeczywistego za
robku, niezbędnie potrzebnego do utrzymania lichej
egzystencyi skromnej rodziny nauczycielskiej. Według
tego obliczenia, ubywa w gospodarstwie domowem tylko
,,jedna gęba", która nie robi w rndzinie żadnej róż11i
cy, a natomiast położenie jej staje się pod względem
materyalnym najmniej 6 do 9 razy gorszem, niż byto
za życia ojca. Jeżeli dodamy do tego nadzwyczajne wy
datki, spowodowane chorobą i śmiercią, brak opieki i
obrony pozostałych siprót, jaką miały w ojcu, a tern
samem możliwy wyzysk ludzi obcych, którzy „umieją
korzystać z cudzego nieszczęścia", wteJy dopiero mamy
wierny obraz nędzy, urągającej wszelkim opisom. We
dług obliczeń zaopatrzenia wdowiego, zastosowanych
do obecnej ustawy, wypada nieraz na mieszkanie, opał,
światło, odzież, życie i edukacyę jednej osoby trzy,
cztery lub pięć centów dziennie! Że tak jest w istocie,
może stwierdzić Rada Szk. kr. i najprostsze obliczenie,
uwzględniające liczniejsze rodziny nauczycielskie. Są
dzimy, że dalsze komentarze są w tej sprawie zbyte
czne i dlatego Sejm poweźmie niewątpliwie uchwałę
w myśl wnio'3ków ostatniego zjazdu Tow. Pedagogicz
nego, t. j. iż w przyszłości wdowa po nauczycielu lu
dowym otrzyma jako emeryturę połowę ostatniej płacy
swojego męża, a, jeżeli są dzieci, dwie trzecie części.

Trzecia czę�ć rądmi nauczycielskid1 jest jcdnrt
z tych ran bolesnych, które w groźny sposób toczą
wątły organizm naszego szkolnictwa ludowe�o i wylu
dniają go z najlepszych sił nauczycielskich. Szkolnictwo
nasze jest w okresie przejściowym, a zatem trzeba uni
kać środków obosieczr:ych, guyż to grozi dla niego
ruiną. Takim środkiem niebezpiecznym jest ustawa o
pięcioleciach, orzekająca, że nauczyciel może je otrzy
mać, jeżeli prócz wszystkich innych warunków praca
jego jest „skuteczna". Określenie to tworzy niesłychaną,
anomalię, której nie widzimy w żadnej innej dykasteryi
służby publicznej, bo w nich pozbawia pięcioleC'ia
tylko nagana, udzielona na podstawie przeprowadzo
nego śledztwa dyscyplinarnego. U nas to nie wystar
cza - nauczyciel może być wzorowym w pełnieniu
obowiązków, pilny, pracowity, wszelako mimo to nie
moie otrzymać podwyżs7cnia płacy, jeżeli inspektor
orzecze, że praca ta „nie je:st skuteczna". Określeniem
tern dano wielom inspektorom szkolnym szerokie pole
do niesłychanych nadużyć I prześladowań nauczycieli,
jak to stwierdza okoliczność, że w r. 18G2. zaoszczę
dzono na tej rubryce prz�szło 47000 zk ! ! a w jednym
tylko okręgu szkolnym, a mianowicie w powiecie ży
wieckim i bialskim utraciło pięciolecie 40 nauczycieli.
Czyż trzeba nad to wymowniejszych dowodów? Że zna
czna część inspektorów nie rozumie swego zadania,
najlepszym dowodem suspenzye tychże od obowiązków
służbowych. Godzi się więc los tysięcy osób i ich ro
dzin składać na łaskę losu i humoru przełożonego?
Okrnślenie to jest w przyszłości wprost niemożebne
z następujących powodów: Praca nauczyciela wyniszcza
w krótkim czasie jego orga11izm, tak, że np. po latach
20. nie pracują tak skutecznie, jak w l O. roku. Czeka
go więc ten los, że nie dostanie nowych pięcioleci, a
nawat odbiorą mu dawniej zasłużone, bo i to przyznaje
ustawa. Wobec tego nauczyciel nie powinien się wcale
natężać i owszem, lepiej zrobi, gdy będzie spychać
naukę. Jeżeli bowiem będzie gorliwie pracował, zniszczy
wnet organizm, odbiorą mu dawniej zasłużone pięcio
lecia i przedwcześnie spensyonują. Nauczyciel leniwy,
a właściwie rozsądny odnośnie do stylizacyi ustawy,
będzie mało robił, dużo krzyczał i narzekał, kłaniał się
nizko pp. inspektorom, ujmował ich pochlebstwem itp.,
a zyska na tej taktyce tyle, że dłużej będzie służył,
zachowa zdrowszy organizm , a w dodatku wykręci
jeszcze parę pięcioleci. Taki to sens moralny m1esc1
się w dzisiejszej ustawie szkolnej o dodatkach pięcio
letnich.
Oto są najważniejsze postulaty, które bezwzglę
dnie i całkowicie już w bieżącej kadencyi sejmowej
przeprowadzone być winny.
Postulaty te mają zasadnicze znacz enie, albowiem
uchwaleniem ich stwierdzi Sejm wobec nauczycielstwa
i kraju, że się zdrowo zapatruje na stosunki szkolne i
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chce wytrwać na drodze statecznej reorganizacyi szkol
nictwa ludowego, którą obrał w kadencyi s"ojej w r.
1892.
Niewątpliwie musi przyjść po nich na porządek:
dzienny sprawa „ przenosin z urzędu", polepszenia bytu
nauczycieli miast i miasteczek z płacą zasadniczą 450
i 50') złr., bo z 11ich wyżyć trudno, dalej podwyższenie
dodatku za kierownictwo w szkołach cztero-, pięcio
i sześcioklasowych w tych miejscowościach, gdzie obecnie
wynosi 50 złr., Lo kwota ta nie pozostaje w żadnym
stosunku do pracy i odpowie dzialności, jak nie muiej
podw) żsrenie vrocentu płac o 400 i 350 złr. w klasie
najniższej, ora z określenie w niPj awansu w 1 en spo
sób, ażeby zabezpieczał od krzywdy i prześladowania,
o czem wspominamy na innem miejsiu na:szego organu.

Nasze szkolnictwo ludo,Ye ,v cyfrach
statystyki.
�
.,
Ostatni spis ludności, w calem pa1istwie dokona
ny, dosta rczył w wielu kierunkach Ż) cia społecznl-'go
mnó;twa dat pouczających, które porównane ze sobą,
świadczą „klasycznie" o zasobach intelektndnych i ma
teryalnych każdego z krajów monarchii. ,ledno z pier
wszych miejsc w tej ogólnej statystyce, zajmuje - rzecz
prosta - szko l nictwo lu d ow e, ono bowiem jest
naturalnym wykładnikiem stopnia oświaty wśród mas
szerokich lu dności, ono wskazuje o ile to albo tamto
społeczeństwo w różnojęzycznem państwie austryackiem
dotrzymuje kroku ludom zachodnim w ich cywilizacyj
nym pochodzie. Otóż nade1· zajmującą rzecz o s z k 0ł a c }1 lud ow yc h w Ga lic y i , jak one wyglądają
w państwowej staty styce, przyniÓ:lł zeszyt marcowy mie
sięcznika I w owskiego p. t. ,, Mu-�eum", organu nauczy
cieli szkól W) ższych. Cyfry ku temu autentyczne za
czerpnięto przedewszystkiem z dzieła centr. komisyi
statystycznej we Wiedniu, wydanego w r. b o pod ty
tułem: ,,fitatistik der ctll,gemeinen Volksschulm und

Biirgerschuien in den im Reichsrathe vertretenen Ifonig
reichen und Lćindern" - i ze sprawozdania kraj. Rady
Szkolnej za r. 1892.
Owóż pod względem s z k ół I ud owy c h stosunek
Galicyi do innych krajów jest zawsze jeszcze opłaka
ny - jak to już niejednokrotnie Zl'esztą wykazano. Obecnie pragniemy wyś wietlić, o ile t e n s t o s u n ek
zmi e n ił s ię względnie do tego, co było przedtem,
a o ile pozo<:h1liśmy jeszcze w tyle za innymi krajami.
Wogóle "yrnźniejsza zm i a n a n a l e p s z e datuje się
u nas w zakresie szkolnictwa ludowego dopiero od lat
kilku. Gdyśmy bowiem w roku 1850. mieli w całym
kraju 2.224 szkół tej kategoryi, to liczba ta nie zmie-

niła się prawie zupełnie przez lat t r z y d z i eści . Do
piero w r. 1885. doprowadziliśmy szczęśliwi e do 3.167
szkół, w roku 1890. pusiadaliśmy ich 8.65d. Taką licz
bę szkół bez mała posiadały Cz ec h y już przed RO
laty (3.201), obf.cnie zaś posiadaj!} ich dwa razy tyle
przy m ni e j s z e j liczbie ludności od Galicyi. A więc
skrzętniejsza działalność na polu szk1Jlnictwa ludowego
datuje się u nas dopiero od lat 12; nie zdoła ona je
dnak uczynić zadość istniejącej potrzebie , jak tego
zresztą najoczywistszym dowodem jest liczba a n a lfa
b e t ów, dochodząca w niektórych powiatach do 900/0
ogólnej liczby mie<:zkańców.
Monstrualny stosunek wykazuje zestawienie liczby
nauczycieli w Czechach i u nas. Czechy liczyły w roku
1890. nauczycieli 20.600, gdy u nas było ich zaledwie
8.768. Samych n au c z yc i e l e k r o b ó t mają Czechy
3.232, u nas, gdzie lud także ma do robót ręcznych
zamiłowanie i uzdolnienie, jest takich nauczycielek 569,
z tych z ale d w i e 43 kwalifiko w any c h.
Według ostatniego spisu ludności było w Galicyi
dzieci, obowiązanych do nauki szkolnej 1,333.294 z t y c h pr a w i e pół mi l ion a n i e m o g ł o po b ie
r a ć n a u k i z p o w o d u b r a k u s z k ó ł w g m i n a ch.
Mianowicie z tej liczby (1,333.294) dzieci w wieku
szkolnym, było zapisan�rch do szkoły 930.201, a trzecia
część z nich (315.07-!) nie uczęszczała na mrnkę. '\V Cze
chach w tym samym czadie liczba dzieci, uczęszczających
do szkoły, była o 5.469 większą od liczby zapisanych,
gdy u nas była mniej szą o 311.077. Nawet kraje takie,
jak Bukowina, nie przedstawiają ani w dziesiątflj części
tak opłakanych stosunków. Jest wprawdzie w tym kie
runku u nas pewien postęp, świadczący o stałych, choć
ni edostatecznych usiłowaniach. Jeszcze w roku 1855.
mielismy zaledwie 90.991 dzieci uczęszczających do
szkoły, gdy w roku 1885 było ich już 426.046 - nie
jest to jednak liczba odpowiadająca choćby w przybli
żeniu ogólnej liczbie zaludnienia.
Nie dość na tern - ale i to szkoły ludowe jakie
mamy, n ie p o s i a <l a j ą w dostatecznej mierze s ił
na u c z y cie l s k i ch. I tak, gdy u nas w roku 1890
na jednego nauc·&yciela wypadało 97 uczniów na wsi,
a 88 w ogólności, to w Czechach na jednego nauczy
ciela liczono 68 dzieci na wsi, a 57 w ogólności; w Dol
nej Austryi tylko 63 na wsi, a 56 w ogóle. Stosunek
ten tłumaczy ilość seminaryów nauczycielskich w po• równaniu z innymi krajami monarchii. W roku 1890.
było w całej Przedlitawii 70 seminaryów, z tego 42
męskich, 28 żeńskich. Z tej ogólnej liczby (70) przy
pada na Czechy 17, na Dolną Austryę 10 - a t y l ko
9 n a Ga l i cy ę. Największą liczbą uczniów w tych
zakładach szczycą się Czechy, bo wynosiła ona tam
2.798, potem Dolna A ustrya 1.448, za niemi dopiero
Galicya z liczbą 1447 uczniów. Tym stosunkom odpo
wiadają pozycye budżetu państwowego. Z kwoty 913.520
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:złr. przeznaczonej na seminarya męskie w Przedlitawii,
otrzymują Czechy 254.300 złr., Galicya 128. 700 złr.;
z kwoty 447.200 złr. na seminarya żeńskie otrzymuje
my zaledwie 43.100 złr., gdy n. p. Dolna A.ustrya ma
prawie trzy razy tyle, bo 120.400 złr.
Na podstawie cyfr przytoczonych dochodzimy tu
do wniosków nie nowych wprawdzie, lecz za to tak
doniosłych, że przypominanie ich jak najczęstsze uwa
żamy za jeden z najważniejszych obowiąików ludzi
kraj miłujących i o jego przyszłość dbających. Na poh1
oświaty ludowej stoimy niestety tak nizko, że będziemy
pt·zedmiotem urągowiska obcych, a winowajcami wobec
siebie samych, j':lśli w jak najkrótszym czasie nie do
prowadzimy tutaj do wydatniejszych rezultatów. Ludz
kość nie będzie oglądać się na nas, lecz zostawi nas,
wraz z naszym n i eo św i e c o n y m 1 u d e m, w towa
rzystwie narodów, niegodnyeh naszej dziejowej prze
szłości i aspiracyi, jakie żywimy na przyszłość. Potrze
ba więc poświęcić się dla tego ludu, odłożyć pewien
grosz, niby podatek narodowy, na oświatę ludu, a z kwot
nieznacznych, lecz gęstą dawanych ręką, urosną sumy,
które pozwolą nam wytworzyć oświatę narodową wśród
ludu, zyskać w nim potężną klasę światłych obywateli
kraju i ojczyzny. \Y C z e c h a c h chlup kocha swój
kraj, czuje się cząstką narodu; ależ bo kraj ten dal
mu oświatę, a przez nią warunki dobrobytu. Dziś lud
ezeski jest podwaliną narodu, praca nad jego oświatą
opłaciła się sowicie w zamożności i bogactwie kraju,
w p1zywiązaniu ludv do narodowej spuścizny. Dlacze
gożbyśmy tycłl samych szlachetnych instynktów nie mieli
obudzić w naszym ludzie? Potrzeba jednak na to pra
cy, nie oderwanej i wyjątkowej, lecz gromadnej i soli
darnej, wytrwałej i ofiarnej. Zrobiliśmy wiele, w7ględnie
do tego, co z a n ie d b a ł y w iek i, - pozostaje do zro
bienia bez porównania więcPj względnie do tego, cośmy
trobić byli pow i n n i.

Artykuł 11. usta,vy
z dnia 15. czerwca 1892. r. w praktyee.
,, Wielu jest powołanych,
Le<'Z mało wybranych".

Ustawą z dnia 15 czerwca 1892. (num. 40. Dz.
u. kr.) uległ najważniejszej zmianie art. 11.
Na zmia nę tego artykułu ustawy szkolnej czekało
nauczycielstwo ludowe w swoim czasie z pewnym ro
dzajem niecierpliwości, lecz zarazem z wielką otuchą
1 ufnością w ciało ustawodawcze krajowe, że los i byt
materyalny nauczycieli ludowych zostanie w należytych
granir.ach polepszony.
Naprężenie umysłów nauczycieli ludowych było
· tak wielkie, że możnaby śmiało powiedzieć , że to

mogłoby góry poruszyć czyli, że śmiało możnaby rn
stosować słowa łacińskiego poety: ,,Strepuerunt montes
et nascitnr....•
(Jzy ustawa ta i o ile ona zadowoliła nauczy
cieli ludowych, będziemy się starali wykazać chociaż
w krótkości.
Nauczyciele szkół pospolitych, bo o tych tylko
chcemy mówić, klasy I. IL i III. wymieniunych w art.
11. ustawy z dnia 15. czerwca 1R92. (num. 40.) czują si�
zapewne może dosyć(?) zadowoleni z tej ustawy. Jedną
tylko wątpliwość możnaby co do tych klas podnieść, a
mianowicie: za podstawę do podzielenia miast, objętych
temi trzema klasami phi.c nauczycieli, służyła ludność
tych miast; jednakże zachodzi wielkie pytanie, czy ko
szta utrzymania rodziny naucqciela (oczywista przy
równych danych) w Bochni, Brzefanach, Wadowicach
lub Złoczowie nie są takie same, a może i drnższe, ani
żeli w BiałPj, Drnhobycrn, Rzeszowie, Samborze, a wzglę
dnie, czy koszta ut:zymania rodziny nauczyciela nie są
w innych miastach , nieobjętych powyższemi kla,ami,
tak samo drngie, a może i o wiele droższe?
\V art. 12. tejże ustawy uwzględniono wpra,,·<l1.ie
blizkość miast większych, uzdrnwiska i zdrojowi„ka,
oraz ogniska przemysłu górniczego i prawdopodobnie
tą zasadą kierowało się ciało usta,'vodawcze także i co
do miast klasą I., II. i III. objętych. Czy jednakże
koszta utrzymania rodziny, a względnie drożyzna w pe
wnej miejs{)owości zawisłą jest jedynie od tych czyn
ników? Czy koszta utrzymania rodziny nie są także
zawisłe od drożyzny pomieszkań, od urodzajności pewnej
okolicy, od środków komunikacyjnych tej okolicy, od
popytu. podaży i produkcyi pewnych artykułów żywno
ści; czyli wogóle od przeciętnych cen targowych arty
kułów żywności i przeciętnych cen za opał i pomie
szkanie? Tych wszystkich okolicrności ustawa ta wcale
nie uwzględniła.
W klasie IV. mamy następujące place nauczy
cieli: w połowie posad każdego powiatu 500 zh., w dru
giej połowie 451) zlr.; (a więc mamy w tej klasie dwa
razy po 50%); zaś w klasie V. w gminach wiejskich
dla 15% posad każdego powiatu 400 złr., dla 20%
posad 350 złr., dla 650/o posad 300 zlr. (a przeto ma
my 15%, 200/o i 650/o).
Otóż najpierw co do tych procentów.
Ładnie to bardzo żyć z procentów, takowe pobie
rać, ale daleko trudniej ma się rzecz z posadami, opar
temi na rachunku procentowym. Wiemy z doświadcze
nia, że rachunek, to czasem wielkie figle płata. Nie
zawRze bowiem p1zy obliczaniu prncentu otrzymujemy
wyniki w liczbach całych, czasem są to ułamki i to
w najrozmaitszej postaci a czasem są to ułamki per·yo
dyczne; otóż wypadałoby stąd , że taki rachunek jest
nigdy nieskończony, a przeto musieliby nauczyciele
odnośnego powiatu czekać aż do nieskończoności tego
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podwyższenia płacy - peryodę bowiem liczyć można
w nieskończoność.
Ale prawda, przepraszamy, ż11śmy się tak o nie
skończoności rozgadali, przecież są na to sztuczki aryt
metyczne. Nad peryodą kładzie się jedna lub dwie
kropki, stosownie do ilości cyfr peryouy i rachunek
skończony ; a zatem i nauczyciele odnośnego powiatu
otrzymali już podwyższenie swej �łacy. Ciekawa tylko
zaiste rzecz, jak postąpić należy, a względnie jak też
postąpiono w klasie IV. Oto 50% czyli połowa każde
go powiatu po 500 zh. a 50°/0 czyli druga połowa pu
450 rłr.
Wiemy wszyscy bardzo dobrze, że tylko liczby
parzyste dają połowy, które są znowu liczbami całemi;
zaś liczba nieparzysta, daje zawsze resztę 1 - czyli, że
jednego ns.uczyciela klasy IV. płac z każdego powiatu
Ueżeli to się w każdym powiecie wydarzyło, a wydarzyć
się mogło i jeszcze może, bo ilość posad systemizowa
nych ciągle lilię zmienia) władza wykonawcza no
wo wynalezioną maszyną przepoławiała, czyli dzieliła
na połowę i jednej połowie tej siły nauczycielskiej
przyznała, stosując się do jasnego brzmienia art. 11.
ustawy 500 zh.; zaś drugiej połowie 450 złt-. Ciekawa
także historya czy głowa dostała 500 zlr. a nogi 450
złr. czy też odwrotnie?
Ponieważ jednak kroniki pism peryodycznych nie
donosiły dotychczas: że istnieje w którymkolwiek po
wiecie taki na połowę podzielony nauczyciel, któryhy
według rachunku mięszaniny (bo taki rachunek w tym
"ypadku można by zastosować) pobierał płacę 4 75 złr.
wynika stąd, że te wszystkie reszty, któro się pokazały
w klasie IV. plac nauczycieli w naszych siedmdziesięciu
czterech powiatach, dla braku odpowiednich funduszów
(ten bowiem zawsze u nas istnieje), przeszły do dru
giej połowy płac, otrzymały zatem po 450 złr. płacy.
(Płacy bowiem 4 75 zh. wypadającej z rachunku mię
szaniny nie zna ustawa, zaś do pierwszej polowy płac
tej klasy po 50') zh. przejść nie mogły te siły nauczy
cielskie, gdyż Rada szkolna krajowa musiałaby w takim
razie przekrnczyć swój preliminarz).
Pytamy się przeto, czy w powyższych wypadkach
została ustawa należycie, sumiennie i sprawiedliwie wy
konaną?
Jakie ułamki, reszty i peryody wyszły w rachunku
w rozmaitych powiatach przy obliczaniu 150/0 , 20% i
65°/0 płac klasy V. trudno nawet odgadnąć, pozo'st.aną
one tajemnicą biurową Rady Szkolnej krajowej. Staty
styka bowiem nauczycieli ludowych, która dostaje eię
do wiadomości publicznej, a nawet sprawozdania o sta
nie wychowania, wydawane corocznie przez Radę szk .
krajową, nie grupują nauczycieli według lat służby
w pojedynczych powiatach, a byłoby takie zestawienie,
jak poniżej wykażemy, wielce pożądane.
Że mniej reszt i ułamków przy rozliczaniu tych

procentów w każdym powiecie, zate m mniej trudu i
kłopotu, a więcej słuszności i sprawiedliwości wystąpi 
łoby na jaw przy wykonaniu art. 11. ustawy z 15.
czerwca 1892 num. 40 dz. u. kr., gdyby w klasie IV.
i V. posad nauczycieli publicznych szkół ludowych za
miast s�ów: .,,lcażdego powiatu' wstawiono słowa „całego
kraju" nie ulega najmniPjszej wątpliwości.
W klasie IV. w całym kraju mogłoby się trafić
(zamiast 74 nauczycieli po jednemu z każdego powiatu)
tylko 1 nauczyciel, któregoby należało podzielić na dwie
połowy, zaś w klasie V. byłoby tyłki) trzy rachunki
to jest 15%, 20% i 66% posad w gminach wiejskich
całego kraju. Łatwiej przeto przy trzech rachunkach
dać sobie radę :i: resztami i ułamkami, aniżeli pt·zy tak
znacznPj ilości rachunldw a mianowicie: trzy razy po
74 = 222 oblic:i:eniach.
Jeżeli bowiem przy każdym rachunku został tylko
jeden nauczyciel pokrzywdzony, to w klasie IV. i Y.
zostało ich razem 296 pokrzywdzonych. W cale puka
źna cyfra.
Za znprowadzeniem słów .,,całego krajn" w miejsce
słów „każdego powiatn "' , przemawia jeszcze jedna bar
dzo ważna okoliczność.
Mąmy powiaty, w których już od lat dawnych
istnieje \\iele srkól czynnych, (nazwijmy powiat ten
weteranem), a mamy także i takie powiaty, w których
większa ilość szkól weszła dopiero niedawno w życie
(nazwijmy powiat ten n,łodzikiem). Naturalnem nastę
pstwem tego faktu jest ta okoliczność, że w powiecie,
który nazwaliśmy weteranem i nauczyciele są najczę
ściej weterani, bo ukończywszy już dawno swe studya,
szukali posad nauczycielskich i znaleźli je w tym tylko
powiecie. W po\,iecie. który nazwaliśmy młodzikiem,
szkoły weszły może w życie dopiero w ostatnim lat
dzięsiątku, zatem posady są obsadzone najczęściej mło
demi siłami nauczycielskiemi.
Cóż się pokazało po zastosowaniu art. 11. ustawy
z dnia 15. czerwca 181:J2. num. 40 Dz. u. kr.? Oto we
teran klasy V. z powiatu tegoż imienia zderza się
z młodzikiem tejże klaiiiy drugiego powiatu i wymie
niają następujące pytania:
·weteran: A ile kolega ma lat titałej służby?
:Młodzik: Dziesięć.
"\Veteran: A ile kolega ma płacy? - 400 zk brzmiała odpowiedź.
Jakież uczucie napełni serce tego biednego, zresztą
bardzo zdolnego i znakomitego nauczyciela weterana,
jeżeli on służąc już n. p. lat 25 do 30, należy niestety
w swoim powiecie jeszcze do 65°/0 posad po 300 złr.?
A co więcej, gdy się dowie, że jeszcze młodsi w słu
żbie podostawali po 400 złr. płacy w tym młodym (co
do i:;tnienia szkół) powiecie?
Ośmielamy się więc postawić pytanie, czy ustawa
ta je�t w swych zasadach i podstawach słuszna 1 spra-
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-wiedliwa? Czy, podnosząc byt materyalny nauczycieli,
zadowoliła stan nauczycielski szkól ludowych całego
kraju? Iluż nauczycieli czuje się mocno pokrzywdzo
nymi czyli ukaranymi i narzeka na los, który przypad
kowo rzucił ich do służby w powiecie, gdzie z nim ra
zem służą sami weterani i tacy może już nigdy nie
doczekają się tego podwyższenia płacy?
"Wielu zaiste zostało pl'Wołanych, ale mało zostało
wybranych".
Czyż n:� słuszniejszą byłaby zasada, by każdy
nauczyciel klasy V. (względnie IV.) mając n. p. 15 lat
stałej służby przechodził do wyższej płacy 350 złr.;
mając 25 lat służby przechodził do płacy 400 złr. i to
bezwarunkowo, bez żadnych dodatków i klauzul, o któ
.rych przy końcu niniejszej rozprawki mówić będziemy.
(Dokończenie nastąpi).

Sprawy Tow. Pedagogicznego.
(Lustracya wydawnictw Tow. Pedagogicznego).
Dnia 29. i 30. marca b. r. w biurze Zarządu
Głównego Tow. Ped. przedsiębrała swoją czynność ko
misya lustracyjna, wybrana na XXVI. walnym zjeździe
w Brodach do zbadania rachunków wydawnictw To
warzystwa Pedagogicznego.
W skład tej komisyi wchodzili pp. Aleksander
Dreżepolski, Hemyk Kisielewski, Aleksander Pająk,
"\Vładysław Satke, Jan Franke i Franciszek Szpetmań
ski. Dwaj ostatni usprawiedliwili swoją nieobecność.
Komisya ukonstytuowała się, wybierając przewo
dniczącym p. Aleksandra Pająka, zast. przew. p. Wła
dysława Satke'go , sekretarzem p. Henryka Kisielew
skiego.
Administrator p. Władysław Krnsucki przedłożył
księgę kasową i księgę główPą wraz z kwitami i wy
kazami. Komisya sprawdziła księgi, kwity i wykazy;
przekonała się o stanie zapasów materyału wydawni
czego w magazynie i znalazła rachunki w zupełnym
porządku, księgi ze sobą zgodne, a wykazany w księ
gach zapas zgodny ze stanem rzeczywistym.
Przychód wynosił
27.077·90 zk
Rozchód
�5.028·33 "
�
Saldowana gotówka na r. 1893 wynosi 2.049·57 "
W dalszym ciągu przystąpiła komisya do lustracyi
rachunków wydawnictwa „Szkoły" za rok 1892.
P. Hieronim Hoffman, kasyer Administracyi wy
dawnictw Towarzystwa Pedagogicznego, przedłożył księgę
prenumeratorów, odcinki przekazów pocztowych, księgę
kasową i kwity.
Komisya znalazła rachunki w zupełnym porządku,
księgi ze sobą zgodne, wydatki udokumentowane kwi-

tarni, a dochody odcinkami pocztowymi i rachunkami.
7 .271 ·91 złr.
Przychód sprawdzono w wysokości
Rozchód
,,
,,
7.313·04 "
41·13 "
Niedobór.
Komisya przystąpiła następnie do lustracyi rachun
ków funduszów Bursy Towarzystwa Pedagogicznego.
Dyrektor p. dr. Warmski przedłożył księgę kaso•
wą i księgę główną, tudzież inne dokumenta.
Komisya znalazła rachunki w zupełnym porządku,
księgi ze sobą zgodne.

Wedle stanu funclus.z6w Burs

a) Przychód funduszu rezerwowego wynosił 7.419·04 złr.
1.572·78 "
b) Rozchód.
Saldo z dniem 31. grudnia 1892
w obi. kom. banku kr. i fund prop. 5000·- złr.
30·- "
w losach Czei·w. Krzyża
w książPczkach wkładkowych . Qlfi·27 "
Razem
5.846:26 zł!-.
Przychód fund. obrotowego wynosił 2.527·35 ;,lr,
2.527 35 "
Rozchód
"
"
"
Stan czynny majątku wynosił.
6.571·5·i „
W dalszym ciągu swojej czynności przystąpiła ko
misya do lustracyi rnchunków Zarządu Głównego To
warzystwa Pedagogicznego.
P. Julian Fąfara, :;]rnrbnik Zarzi:i,du Gł. Towarz.
Ped. przedłożył wszystkie dokumenta, odnoszące się do
stanu kasy Zarządu Głównego Tow. Ped..
Wedle zamknięcia rachunków ogólny stan fundu�
szow wynosi:

.A) Funduszu rezerwowego:

z końcem rnku 1891
,,
,,
1892
wzrósł więc w ciąg·1 18�2 o

10.669·77 złr.
10.97;'>77 "
- - 306---,-, -

BJ Funduszu im. Stanis.t. hr. Baclemego:

z końcem roku 1891 .
"
" 1892.
wzrósł więc w ciągu r. 1892 o

4.012·57 złr.
4.126 57 „
114·- "

C) Stan czynny mająt!m:

wynosił w roku 1891
11.627·34
złr.
z końcem roku 1892
14.624·84 1/2 ·"
wzrósł więc w ciągu r. 1892 o -2.997·5<fi/2--" Nadmienia się przytem, że z funduszu im. Stanisł.
hr. Badeniego kwota 126·57 złr. na dniu 8. maja 1893
jako zapomoga rozdzieloną zostanie.
Następnie przystąpiła ko'llisya do lustracyi kasy.
Skarbnik Zarządu gł. Tow. Pedag. przedłożył papiery
wartościowe nom. wart. 10.000 złr. przyczem zaznaczył,
że kwota 277 zh. 91 1,'2 et. jest w rachunku bieżącym;
następnie tenże sam skarbnik przedłożył papiery war
tościowe i książeczki wkładkowe Kasy oszczędności,
które są własnością Bursy, a miały opiP.wać na kwot42
1241 ·56 złr. Komisya lustracyjna znalazła jednak na
książeczkach tych zapisaną kwotę 1279·86 złr. z czego
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wynika, że kwota 38·30 złr. jest nadwyżką kasową,
która w rachunku Bursy nie jest uwidocznioną. Komi
sya uchwaliła przeto, aby nadwyżkę tę w kwocie 38·30
złr. w przychodzie funduszu Bursy na rok 1893. zapi
sano.
Ostatecznie przystąpiono do lustracyi kasy wyda
wnictw Tow. P1:-d. i „Szkoły". Stwierdzono, że gotówka
i papiery wartościo\\ e zgadzają się w zupełnosci z przed
łożonemi księgami i rachunkami.
Na tej podstawie zaproponowała komisya lustra
cyjna "\,V alnemu Zgromadzeniu członków 'l'ow. Pedag.
odbyć się mającem w l'Oku bieżącym we Lwowie, udzie
lenie absolutoryum administracyi za czas od 1. stycznia
do końca grudnia 18�2. tudzież podziękowanie funkcyo
naryuszom za gorliwe, sumienne i prawidłowe speł
nianie obu\1iązków.

Kronika pedagogiczna.
Statystyka szkół ludowych we Wiedniu za r. 1892.
wykazuje 1463 klas dla chłopców, 1485 dla dziewcząt
i 45 mieszanych, razem klas 2993. Do tych należy
jeszcze dodać 9 mieszanych i jednę żeńską dla głuch1niemych, 1 mięs . .rnną klasę dla ślepych i 3 dla umysłowo
upośledzou) eh dzieci. Ogólna liczba oddziałów wynosiła
więc 3007. Przy szkołach wydziałowyc-h jest 139 pierw
szych klas dla 1:hłopców, 147 klas dla dziewcząt; 91
drugich klas dla chłopców, 106 klas dla dziewcząt, a
tylko 47 trzecich dla męskich i 66 żeńskich. W szko
łach wiedeńskich zapisało się ua rok szkolny 1893 78.973 zupełnie rozwiniętych pod względem umysłowym
chłopców i 112 takich, którzy potrzebowali specyalnej
nauki z powodu upośledzenia duchowego, razem 79.085.
Z tych uczęszczało do szkół ludowych pospolitych 65.468
chłopców, do szkół wyJziałowych 13.505. Dziewcząt
rozwiniętych, uczęszczających do szkół ludowych, wy
kazuje statystyka 80.600, nierozwiniętych 81, razem
80.881. Do szkół pospolitych zapisano z powyższej
liczby 64.803, a do wydziałowych 15.997. Ogólna liczba
dzieci wiedeńskich, uczęszczających w b. r. szkolnym
do szkoły wynosi 159.966, pomiędzy niemi było uczniów
i uczenie szkół lud. pospolitych 130.271, a wydziało
W) eh 29.502, tudzież 193 ze specyalnych wychowawczych
oddziałów dla rlzieci upośledzonych. Zaprawdę, impo
nujące cyfry!
Polepszenie bytu nauczycieli szkół ludowych w Cze
chach staje się z każdym dniem kwestyą piekącą. W pra
wdzie nauczyciele czescy są pod względem materyalnym
daleko lepiej uposażeni, aniżeli ich koledzy w Galicyi,
znają rozmaite źródła ubocznego dochodu, które po
dwajają, a nawet potrajają ich płacę, a u społeczeństwa
doznają bezwzględnego szacunku i wdzięczności, mimo

to i tam cornz bardziej przerzedzają się Pzeregi nau
czycielskie, bo praca w szkole niszczy w zabójczy spo
sób najsilniejszy nawPt organizm, a powtóre nauczyciel
ludowy pi·zy swojem wszechstro nnem wykształceniu
znajduje wszędr.ie wygodniejsze i więcej popłatne sta
nowisko. Okoliczność ta przejmuje obawą wykształcony
naród czeski, który widzi, że cały swój rozwój, szczę
ście i przyszłość tylko szkole ludowej i wykształcone
mu , rozumiejącemu swoje powołame nauczycielstwu
ludowemu przypisać mofo. Dlatego też coraz silniej
odzywają się głosy, aby płace nauczycieli zrównać z
poborami mzędników państwowych trzech etatowych
klas t. j. XI., X. i IX. N11 polepi,zenie godzi) się wszy
scy, tylko co do sposobu przeprowadzenia zachoclzq
pewne różnice Najbardziej charakterystyczna okolicz
ność jest ta, że pit>rwsza płaca u nauczyciela wiejskie
go ma wynosić 500 złr., a co pięć lat podwyższać się
o 100 złr. do maksimalnej kwoty 1.101) złr. z jaką
przejdzie na emeryturę. Nauczyciel szkół wydziałowych
i miejijkich ma dochodzić do 1200 złr. płacy, wliczalnej
do emerytury. Nawet mają nauczyciele wolne mieszka
nia i rozmaite dvdatki okolicznościowe, niewliczalne do
emerytury. V{ ten sposób zostaliby nauczyciele ludowi
także między sobą zrównani, jak to widzimy u urzę
dników państwowyd1, pt·zez Cl.l znika kastowość i wza
jemne wywyższenie, oddziałujące zgubnie na uregulo
wanie koleżańskich stosunków.
D11j Boże, aLy i nasza reprezentacya krajowa we-
szła na tę drogę, bo to jedyny sposób, jeżeli na seryo
myślimy o polepszeniu stosunków naszej kule_jącej o
światy ludowej, przedewszystkiem zaś powiększeniu coraz
bardziej malejącej liczby ukwalifikowanych nauczycieli.
Wymowne cyfry. ALy zapobiedz powszechnemu
nałogowi pijaństwa, ogłosiły władze w belgijskim Lu
ksemburgu po wszystkich szkołach ludowych zapomocą
drukowanych afi�zów następującą odezwę: ,.Rocznie
spi·zedaje się w 160.000 szynków kraju naszego 70
milio116w litrów gorzałki, która kosztuje 135 milionów
franków. Ze 125.000 wypadków śmierci w jednym ro
ku, przypada 25.000 zgonów z powodu pijaństwa. Pod
czas gdy ludność powiększa się o 14 procent, wzmaga
się równocześnie konsumcya gorzałki o 37 procent.
Wskutek tego wzrosły wypadki obłąkania o 45 procent,
zbrodnie o 'l4 procent, kJamobójstwa o 80 procent, że- bractwo i włóczęgostwo o 150 procent. Ten stan roz
paczliwy należy przypisać głównie nadmiernemu użyciu
alkoholu, co według zdania Gladstona jest większll
klęską niż morowe powietrze, głód, cholera i wojna".
Szkoły ludowe w Japonii rozwijają siQ na tle euro
pPjskiem, mając za podstawę przeważnie wzory nie
mieckie, .rnstosowane o ile się da do odrębności język a
i zwyczajów japońskich.
Ponieważ japończycy są narodem grzecznym, u
p1·zejmym, przeto nauka o zasadach wychowania i obej-·

9
ścin z ludźmi tworzy jeden z najważniejszych przed
miotów wychowawczych. J11śnieje też w tym celu osobna
książeczka, używ1:111a wskutek nak11zu "ładzy we wszyst
kich si kołach ludowych.
Nauka czytania i pisania przedstawia Lardzo wiel
kie trudności, alLowiem Japończycy rn11j1 podobnie jak
w Chi u a eh wiele tysięcy odrębnych znaków, z którymi
za żadną cenę rozstać się nie chcą. Obecnie jednak
nauczono się w tej m ierze pewnej oszczędności w sza
fowaniu. N. p. w szkole ludowej zaznajamia sii; n1ło
dzież tylko z 3000 znaków, którymi zwykły Javończyk
w swojem życiu w fitosunku z innymi obejść się może.
Do nauki czytania istuieje wiele książek. Obiera je
kierownik szkoły dowo lnie, byle były zatwierdzone przez
ministerstwo oświ1ty. E lernentarze zawiernją bardzo do
bre często kolornwane ryciny i obr, zki, uzupełniające
znaki pisarskie pod nimi umieszczone. Przedmiotem
czytania są bardzo często naśladowania z europejskich
książek szkolnych n. p. : Cernrz Józef Il. jako lekarz
i t. p. vV klasach wyższych są obszerniejsze podręczniki,
zawierające opowiadania z lrn estyi kraju rodzinnego,
poezye japońskie, oraz japońską stylistykę praktyczną.
Nauka rachunków odbywa si 11 albo na sposób
emopejski, lub też na 1,odstawie odrę bu ego, odmien
nego przyrządu do r ac ho\lania, który jednak nie wy
równywa naszym abec adłum rachunkowym.
Z geografii uczą się głównie pozm:nia kraju ro
dzinnego, oraz sąsiedniej Korei i Chin. TJlko w naj
wyższych klasach zurnajamiają młodzież z geografią
Ameryki i Europy.
Nauki przyrodnicze zajmują się tylko płodami
mineralnymi, roślinnymi i zwierzęcymi własnej ojczyzny.
Przy nauce rysunków używają Japończycy swoich ory
ginalnych wzorów , także do maluwirnill farbami. Muzy
kalni Japończycy nie są. Krtań ich stoi temu na prze·
szkodzie. Mimo to i pod tym względem nie można im
odmówić postępu, 2.właszcza od czasu, gdy w Tokio
istnieje osobna szkoła muzyczna.
Dziewczęta uczą się nad to przykrawania i szycia
sukien według japońskiego zwyczaju. Robienie poń
czoch, haftowanie i roboty szydełkowe leżą odłogiem,
albowiem nie przychodzą w praktycznem użyciu Ja
pończyka.
Z obcych języków, uczą się angielskiego. albowiem
stosunki handlowe, którym się poświęca wielu Japoń
czyków, tego wymagają. - vVogóle Japonczycy okazują
dla spraw oświaty bardzo wiele dobrych chęci i zami
łowania.
Osobliwa
znajdowała się
cielki ręcznych
na to kosztów.
przykrzyła się

petycya. W pewnej wsi niemieckiej
szkółka, przy której nie było nauczy
robót kobiecych, bo gmina oszczędzała
Kiedy wreszcie władzom stl{0hym u
ta opieswłość i zacz11ly nalegać, aby

corychlej złemu zapobiedz, wniosła gmina petycH, aby
nie ustanawiać nauczycielki robót ręczny,·h, bo nauczy
ciel miejRcowy umie bardzo dobne rol:ić po11czochy,
łatać, przyszywać guziki a nawet trochę haftować!
Władza atoli nie dała sir przekonać wywodom ojców
gminy i udzieleniem subwencyi ułatwiła im utrzymrnie
nauczyciela rnbót, lecz w spodnicy.
Przy tej sposobności wspominają dzienniki nie
mieckie. o niejakim radcy szkolnym ś. p. Dinterze z
Królewca, który cały swój czas praktycznie spędzał
w ten sposób, iż robił pończochy, a nawet doprowadził
pod tym względem do· tej biegłości, że mu żadna ko
bieta, nawet ;r,awodowa „pończoszarka" sprostać nie
mogła.
Opał w szkołach wiedeńskich daje dużo kłopotu.
Można nim opalac tylko ubilrncye szkolne. Kierowniko
wi szkoły ani nawet strMom nie wolno go używAĆ n<l
opalenie własnych mieszka1\ 1 chociażby mieszkali w bu
dynku szkolnym, co zazwyczaj zawsze ma miejsce. I cóż
się okazuje? Że obecnie węgln wychodzi coraz więcej.
bo rzecz całkiem naturalrrn, iż ani stróżowi ani kiero
rownikowi srkoły nie należy na oszczędzeniu, kiedy im
tej oszcz11dnnści użyć nie wolno. Magistrat wiedeński
ma z tem nie mało kłopotu. Z jednej strony poleca
kiernwnikowi czuwać nad Rtróżami (!) (chybaby musieli
wstawać w zimie o 4. rano i czuwać jak brytany przy
drzwiach składu i na wchodach!) z drugiPj strony ści
śle kontroluje, czy kierownicy szkoły nie wezną kawał
ka węgla na własny opał, co grozi skargą sądową. Do
jakiego zaś stopnia jest zacięty magistrat wiedeński
dowodzi okoliczność, że dyrektorom szkół nie pozwolił
na opalenie swoich mieszkań, w budynkach szkolnych
umieszczonych, nawet za skromną opłatą, o co wnieśli
petycyę !
Ha! Wśród takich stosunków nie można się dzi
WIC, ze na ma�istracie wiedeńskim stwierdza się przy
słowie: ,,Skąpy dwa razy tyle traci".

Wspomnienia pośmiertne.
Jan Hawryszkiewicz, em. kierownik szkoły 3-kl.
w Niżankowicach, ozdobiony srebrnym krzyżem za
sługi, przeniósł się do wieczności 19. grudnia 1892 r.
mając lat 78.
Piotr Mazurek, nauczyciel szkoły ludoweJ w Saw
czynie w powiecie sokalskim, zmarł 24. grudnia 1892
po 19 latach służby zaw odowej, mając lat 52. Zmarły
pozostawił żonę z czworgiem dzieci.
Helena Rudnicka, młod. naucz. z Pobereziu, uro
dzona w r. 1862 zmarła 6. marca b. r. we Lwowie
spędziwszy IO lat w zawodzie nauczycielskim. Nieboszcz-
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ka należała do zdolnych i gorliwych nauczycielek.
Spokój jej duszy.
Dr. Władysław Seredyński, prof. Seminaryum
nauczycielskiego, poprzednio dyrektor Seminaryum
żeńskiego w Krakowie, członek Akademii Umiejętności
w Krakowie, autor cennych dzieł treści pedagogicznej,
zmaił na udar .sercowy 9. marca b. r. S. p. Włady
sław pozostawił najmilszą pamięć po sobie wśród ko
legow, przyjaciół i ucwiów.
Cześć jego popiołom!

Wiadomości potoczne.
Od Komitetu redakcyjnego. Niniejszem mamy za
szczyt zawiadomić naszych .P. 'l'. Czytelników, że p.
Jó z ef Gu t o w s k i , emer. nauczyciel, autor kilku dzie
łek metodycznych i n•zkladu materyału, objętego planem
nauk, gorliwy wspólpracowik naszego czasopisma, nabył
prawo własności „S.drnlnictwa Ludowego" od p. Miło
sławy Kisielewskiej i na tej podstawie w porozumieniu
z komitetem redakcyjnym uLjąl b;uro redakcyjne i ad
ministracyę tegoż <,zasupisma.
'Wszelkie kore�pondencye i przedptaty na czaso
pismo należy przesyłac wprust do Redakcyi „Szkol
nictwa Ludowego" w Nowym Sączu przy ul. Młyńskiej
ł. 365 (wła::mość p. J. Gutowskiego).
Autorowie i korespondenci l'aczą swoje prc1ce nad
syłać pod tym adresem, prqczem niech przyjmą od
Redakcyi zapewnienie, że zachowanie tajr.mnicy pod
względem pochodzPnia artykułów będzie najściślej i
-,umienniej przestrzegane.
Numer L naszego cz'.tsopism:t ruzsyłamy w;;zystkim
naszyw dawnym P. T. Prenumeratorom z tern nadmie
nieniem, że numel' II. któi·y wyjd1.ie 5. maja b. r. ro
zeszlemy tylko tym Osobistościom, które przesłały co
najmniej kwartalną przP,dpłatę.
Pierwszy kwartał trzeciego rocznika „S1.lrnlnictwa
Ludowego" będziemy licqli od 1. kwietnia b. 1-. Aby
zaś wyrównać materyał, który powinien się był pojawić
w numerze z dnia 5. kwietnia b. r., powiększymy na
kład w prz.,· szłych numerach.
P. 1-'. Prenumeratorom, którzy zostali naszymi dłu-.
żnikami za czas pierws,..ego wydawnictwa odpiszemy
należytość z warunkiem, że zostaną nadal naszy mi pre
numeratorami de nomine i de facto.
P. T. Prenumeratorowie, którzy uiścili przedpłatę
na „Szkolnictwo" do konca roku 1892. mogą sobie po
trącić w ciągu roku pretensyę za dwa miesiące.
W odezwie i zaproszeniu do przedpłaty z dnia 7.
1·udnia 1880. wyraźnie zaznaczyliśmy, że czasopismo

,,Szkolnictwo Ludowe" będzie wychodziło 2 razy mie
sięcznie w objętości „d o d w ó c h a r k u szy". Tym
czasem czasopismo to drukowaliśmy zawsze w objętości
dwuarkuszowej, a nawet po nadto powiększaliśmy na
kład, jeżeli konkurea za wiele zabierały nam miejsca;
ostatni zaś numer obejmował 3 arkusze druku. Stwier
dzamy tę okoliczność w tym ce1 u, ażeby P. T. Prenu
meratorowie mieli o naszf'j rzetelności jasne wyobra
żenie. Zaznaczamy i dzisiaj, że czasopismo nasze będzie
wychodziło 5. i 20. każdego miP.siąca w tej samej obję
tości jak dawniej.
Kończąc swoje uwagi, upraszamy najuprzejmiej
Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów, aby ze
chcieli przedewszystkiem w intei·esie własnym wspierać
materyalnie i moralnie nasze wydawnictwo, w którem
upatrujemy naszą spójnię, naszą p rzys1.łość i naszą po
tęgę. Nie wątpimy także, że światłe Społeczeństwo i głos
uczciwej Publicystyki nie odmówią nam swojego po
pa1·cia i wesprą nasze usiłowania.
vV tern milem przekonaniu rozpoczynamy w imię
Boże wydawnictwo trzeciego rocznika niezawisłego or
ganu postępowego nauczycielstwa.
Sprawy, które „Szkolnictwo" będzie traktowało,
obejmują następujący materyał:
1. Artykuły wstępne, omawiające wszystkie bieżące
sprawy społeczne, o ile dotyczą s1kol11ictwa ludo
wego.
2. Rozprawy, dotyczące historyi wychowania, psycho
logii wychowawczej, specyalnej metodyki i szkol
nictwa przemysłowego.
3. Dzio,l; z higieny szkolnej i domowej, tudzież go·
spodarstwa wiejskiego i domowego.
4. Specyalną riibrykę, poświęconą sto.mnkom prawnym
stanu nauczycielskiego, w której będą stale pod
no:;zone wszy�tkie niedogodności, spotykające nau
czycielstwo z powodu ni edostatków istniejącej
ustawy, mylnej interpretacyi tejże, oraz spowodo
wane wprost nadużyciem rozlicznych czynników.
5. Przegląd najważniejszych nowości pedagogicznych,
zestawiony na podstawie fachowych czasopism
polskich, niemieckich, francuskich i angielskich.
6. Przegląd litemtury pedagogicznej. Recenzye i za
piski bibliograficzne.
7. Sprawozdania z obrad rady państwa, sejmu, kJn
ferencyj okręgowych i posiedzeń członków Towa
rzystwa pedagogicznego.
8. Korespondencye z krajit i zagranicy, tudzież wia
domości potoczne.
9. Korespondencye redakeyi. Na tę rubrykę kładziemy
szczególniejszy nacisk, albowiem bierzemy także
na siebie obowiązek udzielać Szanownym Prenu
meratorom „Szkolnictwa Ludowego" odpowiednich
wyjaśnień, rad i wskazówek, o ile dotyczą spraw.
połączonych z pełnieniem urzędu nauczycielskiego.
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1 O. Dział; informacyjny, obejmujący wszystkie rozpo
r1ądzenia władz szkolnych, nominacye i przenie
s1e111 a.
11. Dział konhtrsowy, w którym na podstawie urzę
dowej „Gazety Lwowskit>j" będą umieszczane
wszystkie konkursa.
12. Inseraty zawodowe.
Kto ma być reprezentantem stanu nauczycielskiego
w Radzie Szkolnej okręgowej 7 W odpowiedzi na to za
pytanie zaznaczamy, że w myśl art. 22. lit. c. ust. kraj.
z dnia 6. grudnia 1887 (dz. ust. kraj. num. 67) wcho
dzą w skład Rady Szk. okr. dwaj reprezentanci, z któ
rych jednego wybiera konferencya 0kręgowa nauczy
cielska ze swego grona, drugim zaś jest dyrektor se
minaryurn nauczycielskiego, a gdzie taki zakład nie
istnieje, dyrektor jednej ze szkół średnich, w okręgu
szkolnym znajdujących się; a w braku takiej szkoły
nauczyciel kiernjący jed nf>j ze szkól ludowych w okręgu,
przez Radę Szkolną krajową wyznaczony.
Zazwyczaj dzieje się. że na drugiego rerrezentanta
stanu nauczycielskiego mianuje Rada Szkolna krajowa
tam, �dzie nie ma szkoły średniej, kierownika szkoły,
znajdującej się w miejscu siedziby Rady Szkolnej okr.
Rzecz to bardzo słuszna, po pierwsze, bo dla takiego
reprezentanta odpadają koszta podróży, powtóre, delegat
taki jest częstokroć zastępcą inspektora i prawą ręką
Rady Szk. okr.
Nie możemy więc pojąć, w jaki sposób mógł zo
stać zamianowanym w pewnym powiecie drugim repre1.entantem stanu nauczycielskiego z ramienia c. k. Rady
Szkolnej krajowej nauczyciel szoły jednoklasowej wobec
tej oko iczności, że w powiecie tym istnieją kierownicy
dwu-, czterech- i sześcioklasowych szkół. To jest isto
tnie zagadka, którą może tylko rozwiązać Rada szkolna
krajowa! My tylko stwierdzamy fakt, że nauczyciel
szkoły jednoklasowej, gdyby nawet posiadał siłę nad
etatową, nie może uchodzić za „kierującego": nauczyciel
kierujący istnieje dopiero przy szkole dwuklasowej,
gdzie są dwie stałe siły nauczycielskie.
Ponieważ we fakcie opisanym upatrujemy naru
szenie ustawy, przeto pismo nadesłane przesyłamy w
odpisie c. k. Radzie Szkolnej krajowej do wiadomości
ewentualnego użytku.
Heller czy grosz 7 Rada Szkolna kraj owa postano
wiła w nowo wydawanych polskich książkach rachun
kowych dla szkół ludowych pozostawić nazwę nowrj
monety zdawkowej: ,,heller" bez zmiany, a to dlatego,
że orzeczeniem ministeryalnem ustalona już została
skrócona pisownia nowych monet (k (korona) i h (helier);
p roponowana więc nazwa polska „grosz" nie odpowi11dałaby powyższemu skróceniu.
„Nowa Reforma" oświadcza, że na tego rodzaju
argumentacyę wypada odpowiedzieć przedewszystkieru

faktem , że dotychczasowa moneta zdawkowa austryacka
nazywa się „ Kreuzer", tymczasem w całym naszym
kraju znaną ona jest pod nazwą „cent" i to tłomacze
nie chyba nie przyniosło szkody orzeczeniom ministe
ryalnym co <lo „ustalenia skróconej pisowni". Dalej
przypomnieć wypada, iż chyba nie bez pozwolenia kraj.
Rady Szkolnej we wszystkich gminach kraju naszego
nauczyciele pouczali już nie tylko dzieci, lecz i star
s.iych, zanim jeszcze nowe monety weszły w obieg, iż
najdrobniejsze: półcentowe, nazywać się będą grosze.
Odpowiednie obrazki, zawierające podobizny no
wych monet z niemieckimi i polskimi napisami grosz,
rozsyłane były po szkołach i wszędzie pouczano o nich
tak, jak było nakazane. Cofnięcie dotychczasowych za
rządzeń, oraz nazwy najmniejszej wartości monety
zdawkowej, jest jedną z krajowych niespodzianek, do
których niestety na kaźdem polu przywyknąć już było
można.
,,Czas" pisze z tego powodu co następuje:
„Postanowienie to Rady Szk. kraj. nie wydaje się
nam usprawiedliwione. W arune1<, hy nazwa nowej mo
nety rozpoczynała się od litery h, spełnia wybornie
stara polska nazwa „halerz ", o której historyi obszernie
pisaliśmy. O ile wiemy, ogromna większość członków
krakowskiej Akademii Um,ejętności oświadczyła się za
wprowadzeniem nazwy „halerz". Pr,:yjmuwanie zaś wy
razu niemieckiego żywcem do naszego języka, uważamy
za zupełnie niesłuszne".
Do powyższych słusznych u wag, które podzielają
i inne czasopisma jak n. p. ,,Dziennik Polski" i „Ku
ryer Lwowski" etc. dodać musimy. że nauczycielstwo
ludowe bezwarunkowo oświadcza się za nazwą „grosz";
nazwa „halerz", o której wspomnina „Czas" równie·
nie jest sympatyczną dla wymowy i ucha polskiego na
rodu, albowiem źródłosłów tego wyrazu tchnie bądźco
bądź niemczyzną.
Nowe oszczędności w budzecie szkolnym. Na oświa
cie ludowej zyskał znowu kraj w roku 1892 kwotę
71.980 złr. pomimo, że podwyższono płacę niektórym
nauczycielom. Stało się to tym sposobem: 20°/0 nau
czycielom podwyższono o 50 złr., 15°/0 nauczycielom
podwyższono o 100 złr. a 65% nauczycielom zmniej
szono wynagrodzenie za nauki nadobowiązkowe o 100
złr. W szkole o 150 dzieciach uczył przedtem jeden
nauczyciel 15 godzin nadobowiązkowych i otrzymał 100
złr. na rok wynagrodzenia. W roku 1892. ten sam nau
czyciel uczył również 150 dzirci, ale nie wolno mu
było uczyć w nadobowiązkowych godzinach, a za wy
czerpanie planu nie otrzymał n i c, bo plan musi być
wyczerpany. Nadobowiązkowe godziny zostały znie::1ione
snać z obawy, że gdy nauczyciel będzie uczył więcej
godzin nad 30, to może upaść tak na siłach, iż goaów
zachorować i żądać 15 zh. zapomogi na poratowanie
zclrnwia.
,,Kuryer L\\."
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Krajowa konferencya nauczycielska odbędzie się
3., 4. i 5 lipca b. r. we Lwowie pod przewodnictwem
dr. S. Dniestrzańskiego i wezmą w mej udział dyre
ktpro\\ie seminaryów naucz)cielskich, inspektorowie o
kręgowi, dyrektorowie szkól wydziałowych i delegaci,
wybrani przez konforencye okręgowe z grona nauczy
cieli ludowych,
Porządek dzienny krajowej konferencyi będzie
następujący:
D n i a 3. 1 i p c a.
1. Zagajenie.
2. Powułanil' zastępcy prezesa i sekrctarzów.
0. Sprawozdanie ustępującego wydziału wyirnnaw
c1:ego o sprawach i prwkazanych przez ostatnią kon
ferencyę w r. 18R7.
4. \Vykład: ,,O nauce czytania i pisania, jako o
pł'Zedmiocie osobnym obok języka wykładowego".
5. \,Yyklad: ,,O rmianach, jakie wprowadza nowa
instrukcya w metodzie nauczania Języka wykładowego".
6. ,Vyklad: ,,O zmianach, jakie wprn,,adza nowa
instrukcya w rnc�todzie nauczania języka niemieckiego".
7. Wybó1· wydziału wykonawc1:ego na nowy okres
6-letni.
8. \Vybór 4 sekcyi i ptzekazanie im odnośnych
sprnw.
D n i a 4. l ip c a.
1. \Vykład: ,,U zmianach w naune realiów we
dług nowych planów naukowych w szkołach 5-cio i
6-klasowych, ornz wydziałowych".
2. Wykład: ro pzejściu do szkól śr<'dnich ucz
niów szkół ludowych".
3. Sprawozdanie referenta sekcyi o stanie mPjąt
kowym i o obrocie krajowego fundusrn emerytalnego
szkolnego.
4. Jak zużytkować ogrody szkolne do celów nauki
,,wiadomości o lH·zyrodzie" w szkołach 1 -4 kla�uwych,
tudzież do nauki gospodarstwa wiejskiego na nruce
dopełniającej. (Hprawozdawci. przez sekcyę wybrany).
D n i a 5. l i p c a.

ferencyi okręgowych ma nastąpić dopiero z ko1icem
sierpnia b. r., przeto aby uniknąć wcześniejszego zwo
ływania konferencyi okręgowej, celem wyboru delegata,
ma byc zarządzone głosowanie tajne, które się ma od
być w ten spoE>ób, że każdy członek konferencyi okrę
gowej z głosem stanowczym (głosują tylko ci, którzy
mają egzamin kwalifikacyjny) otrzyma z urzędu b 1 a n
k i e t k a rty gł o s o w a n i a, który wypełniwszy, prześle
b e z p o dp i s u Radzie Szkolnej okręgowej.
Sądzi'lly, że podobny sposob głosowania wcale
nie zapobieży nadużyciom, bo tajemni-ca głosowania
będzie tajemnicą publiczną. Okoliczność tę natychmiast
udowodnimy. Nauczyciel X. w tomnicy otrzymuje blan
kiet karty głosowania i oświadcza się w niej za kan
dydatem N. nie umieszczając na niej swego nazwiska.
Ależ kartę tę musi odesla,' pocztą Radzie Szk. okręgo
Wf'j, a czyni to „z urzędu". A więc z przesyłki tej nie
odgadnie się nazwiska nauczyciela, jeżeli w Łomnicy
mieszka tylko jeden nauczyciel? Ale jes:,cze smutniejsze
zachodzą okoliczności. Oto, pewien inspektor okręgowy,
hoispitując poszczególne szkoły, agituje na rzecz swojego
ulubie,ica, który swoją drogą jest znienawidzonym przez
ogół nauczycielstwa. ,Jaki taki nauczyciel nie chcąc się
narazir przełożonemu, czyni zadosyć jego iyczeniu, a
nie uczyniłby tego, gdyby nie odgadnięto jego sposobu
głosowania.
vV innym okręgu jeździ znowu pewien nauczyciel
do swoich kolegów i zamawia sobie (oczywista rzecz
nie za darmo) naprzód karty głosowania, ldore sam
potem wypełni i złoży w dzienniku Rady Szk. okr.
Na podstawie tak jaskrawych faktów ż:j,damy bez
warunkowo zwołania konferencyi okręgowych celem
wyboru delegatów.
Gdyby zas do tego nie przyszło, należy się po
rozumieć - najlepiej w mieście większem każdego okrę
gu - co do kandydatury i w danym razie odsyłać kartki
głosowania Radzie Szk. okr. nie „z urzędu" i za po
średnictwem najbliższej poczty, lecz „ w prywatnym
liście" i za pośrednictwem dalszej poczty. W takim
wypadku należy list opłacić.

1. Jaką orgunizacy';) powinny mieć kursa dopeł
niające szkół wydziałowych żeńskich wobec zmian, które
nowy plan naukowy wprowadza w szkołach wydziało
w�·ch żeńskich. (Sprnwozdawea przez sekcyę wybrany).
2. Sprawozdanie sekcyi o samoistnych wnioskach
członków krajowej konferencyi.

Nowe plany naukowe, które będziemy krytycznie
rozbierali, nie pojawiły się dotychczas; te zaś, które
dzienniki drnkowały, nie są właściwymi t. j. szczegó
łowymi planami.

Szczególny sposób głosowania. Jak wiadomo, do
uc:1e1,tnictwa w konferencyi krnjowej wchodzą delegaci,
W) brani przez grona nauczycielskie każdego powiatu.
A więc d�lfgatóv. takich będzie 74 t. j. tyle, ile jest
powiatów, dalej 3 delegatów z miasta Lwowa i jeden
z Krakowa. Ponieważ żaden powiat dotychczas nie wy
brał deh'gata ua konferencyę krajową, a zwołanie kon-

Spra,vy krajo,ve.
(Zasiłki na budowy szkół ludowych).
(§) Na ostatniej sesyi utworzył Sejm, jak wiado
mo, stały fundusz pożyczkowy na budowę szkół. Fun
duszem tym, który wynosi przeszło 214.000 złr. dyspo-
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nuje Rada Szkolna krajowa. Chcąc umożliwić jak naj
rychlejszą budowę nowych lub przebudowanie starych
szkół, Rada szkolna rozdzieliła z powyższego funduszu
1. wotę 192.600 złr. na pożyczki bezprocentowe. Pożyczki
otrzymały gminy:
W powiecie bialskim: Malec 2000 złr.
'\iV powiecie bóbrPckim: Sokołówka 800 złr., Wo
ćlniki 1500 złe, Stańkowce 600 złr., Romanów 1000
złr., Wybranówka 400 złr., Bryńce cerkiewne 200 złr.
'\iV powiecie bocheńskim: K1·zyżanuwice ROO złr.,
Słomka 500 złr., Buczków 800 złr., Ro7dziele 1000 dr.,
Rajbrot 600 złr., Grabie uznańskie 1500 zlr.
\V powiecie bohorodczanskim: Łysiec stary
1000 zk
W powiecie borszczowskim: Paniowce zielone
15LO złr., Podfilipie 600 złr., Wierzbówka 800 złr.,
Cygany 500 złr., J ezierzanka 1500 złr.
'\iV powiecie brodzkim: Gaje smoleńskie ROO złr.,
Hrycowola 1000 złr.
\V powiecie brzeskim: .Łopoń 501) zlr., Stróże
1000 złr.
V{ powiecie brzeżanskim: Horodyszcze 2000 złr.,
Wybudów 1500 złr.
'\iV powiecie brzuzowskim: Dylągówka 2000 złr.
\V powiecie buczackim: Ostra 50l) złr., Skomoro
chy SOO złr., Petlikowce 400 zh., Olesza 1000 złr.,
Leszcmńce 1OOO złr.
'\iV powiecie czortkowskim: Kalinowszczyzna 1000
złr., Białobóżnica 1()00 zlr.
'\iV powiecie dąbrowskim: Grądy 650 złr., \V ulka
grądzka 250 zh., Borusowa 800 złr., Hubeniec 500 złr.,
Kozłów 300 złr., Dąbrówki breńskie 1500 zlr.
W powiecie dobromilskim: Sufczyny 1200 zlr.,
Poi:;ada nowomiejska 2000 złr,
\V powiPcie do lińskim: Krechowice 101)0 złr.,
\Vitwica 400 złr.
W powiecie gorlickim: Sietnica 1500 złr, Bartne
1000 złr.
W powiecie gródeckim: Rokitno 2000 złr.
W powiecie grybowskim: Zborowice 1200 złr.,
Pławna 300 zlr., Mystków 300 złr. . :Mszalnica 400 złr. ,
Banica 700 złr.
W powiecie husiatyńskim: Niżborg stary 1500 złr.,
Tryhuhowce 2000 złr., Czarnoko1ice małe 1500 zh.
vV powiecie jarosł1twskim: Szówsk:o 1000 ztr., Ada
mówka 1200 złr., Uzercze ad Czerwona wola 1000 złr.
W powiecie jasielskim: Bączal dolny 500 złr.,
Bączal górny 500 złr., Opacie 200 złr., �iewodna 1500
złr., \Vyscka 1500 złr., .Łajsce 1500 złr.
'\iV powiecie jaworowskim: Budzyn 300 złr., Cho
tyniec 700 złr., 'iVulka rosnowska 400 złr., Kochanów
ka 1000 złr., Podluby 500 złr.

W powiecie kałuskim: Wisłowa 1500 złr., Pójło
1000 złr., Tużyłów 1500 złr.
W powiecie kamioneckim: '\iVierzblany 400 złr.,
Adamy 300 złr., Rakobuty 700 złr., Horpin 1500 złr.,
.Łany polskie 1000 złr.
W powiecie kolbuszowskim: Kolbuszowa górna
500 złr., Werynia 500 złr., Nowa wieś 400 złr.
'\iV powiecie ko:ssowtikim: Slubudka 800 złr.
\V powiecie krakowskim: Gr1.egórzki 2500 złr.,
Rusocice WOO złr., Kobylany 800 złr.
W powiecie łańcuckim: Russów 1000 złr., Wola
arzycka 1300 złr., Tryńcza lOUO złr., Gorzyce lUUO złr.
W powiecie limanowskim: Przyszowa 1500 złr.,
Łętowe 1300 złr. Krasne z Lasocicami 1500 złr.
vV powiecie hskim: Bereska 1000 złr., Wola ma
tiasz1iwa 400 złr., \V ola michowa 800 złr., Serednica
1000 złr., Czaszyn 2000 złr.
W powiecie lwowskim : Glinna 1000 zlr-., Wulka
hamulec 1000 dr., Gaje 1500 zlr., Zaradce ,JOO zh.,
Podborc� 600 złr., )[iła.tycze 500 złr., Borki janowskie
1000 złr., Brodki 500 złr.
W powiecie myślenickim: Budzów 1500 złr., Bier
towice 1000 złr., Zawada 60U zlr.
W powiecie mieleckim: Rożniatyn lfiOO złr.
'\iV powiecie nadwórniańskim: .Łub 700 złr., Ho
łoskow lUOO złr.
W powiecie ni1.ia1iskim: Borki 600 złr. Dąbrów
ka 1000 złr., Golce 1000 złr., Jata 1500 złr.
'\iV powierie nowotarskim: Kluszkowce 500 złr.,
Groń fiOO złr., \Vaxmund 500 złr.
W powiecie pilzneńskim: Błaszkowa 500 złr.,
Przeczyca 300 zlr.
'\iV po .viecie przemyskim: Bachórzec 500 złr.,
Chodnowice 600 złr., Chraplice .:lOO złr., Sliwnica 600
złr., Torki 1000 złr., Stanisławczyk fiOO złr.
W powiecie przemyślańskim: Białe 1500 zh., Pie
ników 3UO złr., Majdan lipowiecki 3UO złr., Hozworza
ny 1500 złr.
'\iV powiecie ropczyckim: Olchowa 1500 złr., Ga
wrzyłowa 1500 zk, Brzezmy 300 złr.
W powiecie rudeńskim: Rozdziałowice 400 zlr.,
HPniatyr.ze 500 zlr., Rumno 800 złr., Podolce 200 złr.
W powiecie rzeszowskim : Jasionka 1500 złr.,
t:;tobierna 1500 złr., Zwięczyca 1200 złr., Wola zgło
bieńska 1 OOO zlr.
vV powiecie samborskim: Rakowa 600 złr., vVo
jutycze 1500 złr., Strzałkowice 2000 złr.
\V powiecie sanockim: Raczkowa 1000 zh., Fale
jówka 1000 zh., Dąbrówka ruska 800 złr., vVolica
1500 zlr., Bażanówka 1000 zł,., Morochów 500 złr.
Mokre 1000 złr., Zawadka morochowska 300 złr.
'\iV powiecie skałack1m: Leżanowka 1500 złr.,
Rosochowaciec H>OO złr., Rożyska 1!500 złr.
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W powiecie śuiatyńskim: Popielniki 1000 złr.
\Y powiecie sokalskim: Szarpańce 1000 złr., Ma
chnówek 500 złr., Korczyn 1000 złr., Sulimów 1 OOO złr.
W powiecie stanisławowskim: Uhrynów górny 1000
złr., Uhrynów dolny 500 złr., Hanuszowce 1500 złr.
W powiecie tarnobr7eskim: Dęba 1500 zlr. Za
leszczany lfiOO zlr.
W powiecie tarnopolskim: Cebrów 1000 złr., Cho
daczkow 1000 złr., Ładyczyn 800 zlr., Horodyszcze 1000
złr., Pruniatyn 1500 złr.
W powiecie tarnowskim: ·Wróblowice 1500 zh.,
Pleśna 800 złr., Łowczówek 600 złr., Ryclnrnłd 600 zh.
W powiecie tłumackim: Miłowanie 1000 złr.
vV pow. trembowelskiem: \Vierzbanowiec 2000 złr.
W powi�cie wadowickim: Banrnłd średni 500 złr.,
Barwałd dolny 2000 zlr. , Polanka-Haller 1000 złr., Go
łuchowice 600 zlr.
W powiecie zaleszczyckim: Dzwiniacz 1 000 złr.,
Burakówka 700 złr., Torskie 1200 złr., Popowce l OOO
złr., Binków 2000 złr.
W powiecie zbaraskim: Palczyńce 1500 złr.
W powrnc1e złoczowskim: Kondratów 1000 złr.,
Scianka 800 złr., Chilczyce 1200 złr., Kobarowce
1000 zlr.
W powiecie żółkiewskim : Dworce 300 złr.
lica 800 złr., Skwarzawa stara 1000 zlr.

'-No

vV powiecie żydaczowskim: Młyniska 1500 zlr. 1
Holeszów 1500 zlr., Iwanowice 1500 złr. 1 Protesy 1000 złr.
W powiecie żywieckim: Rajcza 1500 zh.

Cesarz nadal Stanisławowi Olszewskiemu, krajo
wemu inspekterowi szkól ludowych, z akcyi pt·zeniesie
nia go w stan spoczynku w dowód uznania jego długo
letniej i pożytecznej działalności order korony żelaznej
klasy III. z uwolnieniem od taksy, mianuje go równo
cześnie radcą dworu. (Gaz. Lwow. z d. 2 kwietnia).

Z posiedzenia krajowej Rady szkolnej.
C. k. Ifada szkolna hrajowa uchwaliła na posie
dzeniu z d. 5 kwietnia b. r.:
1. Na podstawie lustracyi szkół ludowych we Lwo
wie, odbytej przez krajowego inspektora szkól, wyrazić
uznanie Reprezentacyi miasta L"·owa za ofiarność na

cele oświaty ludowej, a inspektorowi szkolnemu mieJ
skiemu we Lwowie Mieczysławowi Baranowskiemu, uzna
nie za gorliwe spPłniani.e obowiązków.
2. Zatwierdzić ""Ybór dr. Stanisława Larysz - Nie
dzielskiego, prezesa Rady powiatowej w Wieliczce. na
delegata Rady powiatowej do c. k. Rady szkolnej okrę
gowej w Wieliczce.
3. Zot'gani.zować od I września b. r. szkoły ludo
we: w Łączanach, w Skawinkach i w Baczynie, powiatu
Wadowice, i w Uwsiu, powiatu Podhajce, zaś od 1 wrze
śnia 18f:lfi szkołę lrnlow11 w Strnniu, powiatu \,V adowice.
4. Przekształcić od 1 września b. r: 4-klasową
szkolę mięszaną w Ropczycach, na 5-klasową -!-klasowe
szkoły męską i że{u,ką w 0Rwięeimiu na 5-khu,o,Ye,
4-klasową szkolę mięszaną w Dąbrnwie na 5- klasową,
4-klasową szkołę męsb-1 i 2-klasową żeńską w Myśleni
cach na 5-klasową mięszaną, szkoły ludowe w Chryń
kowcach i vYiniatyńcach powiatu Zaleszczyki, na 2-kla
sowe.
5. Zamianować nauczycielami szkół ludowych·
Kazimirę Ludwig6wnę. nauczycielką młodszą. i
:Michała Homaszkana, nauczycielem starszym 3-klasowej
szkoły w Pistyniu: Olimpię Lewicką, nauczycielką v.·
Żel<lcu; Helenę Nyczównę w Niedzieli:;kach: Midrnla
·w orotylowa w Dolpotowie; Anatola Lewickiego nau
czycielem młodszym 5-klasowej szkoły w Kamionce
strumiłowej ; :b'ranci:izka Kalitę, nam·zycielem kierująeym
�-klasowej szkoły w Gawłuszowicach; )Ii chała :\I orow y
ka, nauczycielem w Rybnie; Antoniego Brnclow1cza w
Krzemiennej; Jędrzeja Kochana, w Bouiszynie; Juliana
Semiona w Sokołówce; ·walereg-o Germanisa w Bogda
n6wee; Pawła Posackiego w Mysłowie; Antoniego Pa
włowicza w Babinie; Antoniego ŻurakowRkiego w Czer
nichowcach; \Vłaclysława Karawana i \Vilhelrnint Kef
fermiilleró,rnę, naucqriPlami Htarszymi 4-klasowej szkol�
w Mostach wielkich; Henryka \Vaciengę, nauczyciPlem
kierująqm. Salomona Spitzera i Józefa Kozłowskiego.
nauczycielami starszymi, i Leona Silben,teina, nauczy
łem młodszym w XVI. szkole męskiej w Krakowie;
Izaka Neuna, starszym nauczycielem V szkoły męskiej
" Krakowie; Walerego Krzanowskiego 1 starszym nau
czycielem X[ szkoły męskiej w Krakowie; Ludwika
Peszkowskiogo, starszym nau<'zycielem Il szkoły mt�kiej
w Krakowie; Franciszka Sembrata, młodszym nauczy
cielem Y[II szkoły męskiej w Krakowie� 'l'adeusza
Zawadzkiego, nauczycielem w Kniażem; Stanisława
Slfczka, nauczycielem młodszym 0-klasowej szkoły w Ba
ranowie; Bazylego Reszetyłowicza, nauczycielem w Ku
ninie; Bronisława Lendobeckiego w Rzyczkach; Miko
faja Raczy1iskiego, młodszym nauczycielem 2-klasowej
szkoły w Rzeczycy; Jana Dudka, nauczycielem w Strze
liskach starych; Joannę Kiełbasównę w Ropicy polsluej;
Zygmunta Miarkowskiego, nauczycielem kierującym 2-kla-

...
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sowej szkoły w Kl'zywczy; Helenę "\Vaszkiewiczównę,
nauczycielką w Gnu·howcach; Michała Hubickiego, na
uczycielem kierującym, Jana Miillera i Bogumiła Hostyn
ka, starszymi nauczycielami. Michała Paszyńkiego, młod
szym nauczyciPłem -1-klasowej szkoły męskiej w Pl'ze
myślu, na przedmieściu lwowsko-krownickiem; Eugienię
Bartoni.'iwn'.J, nauczycielką szkoły wydziałowej żeńskiej
w Kołomyi; Stanisława. Słoninę, nauczycielem w lzbi
skach; :Michała Pocieszyńskiego w Zarównin; Antoniego
"\Vładykę w Stuhnie; Jana Nowawa w Delastowicach;
vVojriecha Sowę w Szarwarku; Jana Borodajkiewiaza
w Siwce kałuskiej; Aleksandl'a vVerlutnow:,;kiego, w
I>ołhem kałuskiem.
6. Zatwierdzić w zawodzie nauczycielskim Pawła
:Bryłę w gimnazyum w StaniHla wo wie.

J(ONI(URSA.
Rada Szkolna okręgowa w Kosowie rozp. z dnia
23 rnarf'a l R93. 1. 307. ogłasza konkms celem stałego
obsadzenia posad kierujących nauczycieli w 3-klasowych
szkołach w Pistyniu i Kobakach.
Do pierwszych z tych posad przywiązaną jest ro
czna płaca 450 zł. do drugiej zaś 300 zł.. nadto pobie_
rac będą obydwaj na powyższych posadach zamianowani
nauczyciele tytułem dodatku
kierownictwo roczną
bvotę 50 zł. i będą mieli wolne mieszkanie.
'l'ermin do wnoszenia pod:111. do końca kwietnia.
,1,

Rada Szkolna okr. w Rohatynie rozp. z dnia 27
marca 1893. 1. 570. ogłasza konlum, celem obtm<lzenia
prnmdy nauczycielskiej przy szkole 1- klasowej w Kon
kolnikach z płacą 450 zł. i woln"'m pomieszkaniem.
Językiem wykładowym przy powyższej szkole jest
język polski.
Termin wnoszenia podań do dnia 15 maja 18!l3.
Rada Szkolna okr. w Kamionkach rozp. z dnia 27
marca 1893. 1. 575 ogłasza konkurs (·elern stałego ob
sadzenia posad nauczycielskich
A) Pl'zy szkołach jednokb O\\ ych z płacą roczną
300 zł. i wolnem mieszkaniem (z ruskim językiem wy
kładowym):
1) w Dornowie gotówką 292 zł. i drzewo 8 zł.
2. ,Tazienicy ruskiej, 3. Nahorcach, 4. Niwicach, 5. Or
dowie, 6. Pol "fanach, 7. Stryhaiicach (gotówką 279 zł.
i drzewo warto4ci 3 zł.) �. Wolicy byrałowej i 9. "\Vo
licy derewla1bkiej.
B) Posady młodszych nauczycieli (nauczycielek)
z płacą 300 zł. i 10 pr. dorlatku na mieszkanie (z pol
kim językiem wykładowym).

1. w 4-klasowej szkole ludowej w Radziechowie t
2. w 2-klasowej szkole w Dobrotworze.
Termin wnoszenia podań do dnia 15 maja b. r.
Rada Szkolna okr. w Stanisławowie rozp. z dnia
22 marca 1893. 1. 453. ogłasza konkurs celem obsadze
nia posady dyrektora, a ewentualnie dyrektorki żeńskiej
szkoły wydziałowej w Stanisławowie.
Z posadą tą połączona jest płaca w rocznej kwo
cie 800 zł i 200 zł. za kierownictwo, oraz wolne po•
mieszkanie.
Kandydat z wyższem wykształceniem, a kandydat
ka z egzaminem na nauczycielkę w szkołach wydziało
wych z więcej aniżeli z jednej grupy, otrzyma pierwszeń
stwo, przy równych zresztą warnnków.
Termin do wnoszenia podań do dnia 15 maja 1893.
Rada Szkolna okr. w Bóbrce rozp. z dnia 8 kwie
tnia 1393. l. 711. ogłasza konkurs celem obsadzenia
następująPych po,;ad nauczycielskich w tutejszym okręgu.
I. Przy J-kl. szkole mięszanej w Strzeliskach no
wych 1 posada nauczyciela młodszego z płacą 300 zł.
i 1 O pr dodatkiem na pomieszkanie.
Il. Przy 2-kl. szkołach:
1. w Dzwinogrodzie, 2. w Starem siole, 3. w Chle
bowicach wielkich, 4. "\Vybranówce, 5. Mikołajowie, p
jednej posadzie nauczycieli młodszych z płacą 300 zł.
ITI. Przy I-klasowych i,;zkołach w
1. Berteszowie,
2. Borodczycach,
3. Drohowyczu,
4. I-Irankach kutlach,
5. Horodyszczu cetnorskiem,
6. ,I uszko wcach,
7. Kołohurach,
8. Laszkach Llolnych,
9. Łanach,
I O. Lubeszce,
11. Olchowcu,
12 Oryszkowcach,
13. Pietniczanach,
14. Podhol'canach,
15. Sarnikach,
16. Stankowcttch,
17 Su,młkach,
18. Suchrowie,
19. W ołczatych,
20. Zaleściach,
21. Wołowem,
22. Sokołówce,
23. Szołomyi,
24. }Iiihlbachu,
25. Repechowie,
26. Żabokrukach;
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po 1 posadzie nauczyciela z płacą 300 zł i wo]nem
pomie,;z]rnniPm.
Przy szkołach w Starem siole, Wybranowce, Bran
kach, Kuttach i Podhorcach, jest język wykładowy pol
ski, w Miihlhachu niemiecki przy wszystkich innych ję
zyk ruski.
'Termin do wnoszenia poda11 do k011ca maja 1 Rfł3.
Rada Szkolna okręgowa w Dobrornilu rozp. z dnia
9 kwietnia 1893. I. 27!'i. ogłasza konkurs celem stałego
obsadzenia posad nauczycielskich.
I) Przy szkołach etatowych jednuklwmwych z ro
czną plarą 300 zł. i "olnem pomieszkaniem.
1. w Borowicy, 2. w Brzusce, 3. w Juzeczkowej
4. Jaworniku ruskim, 5. w KrPcowie, fi. " Lipie, 7
w Mulawie, 8. w Pnportnie, 9. "" Piątkowej, I O. w Hoz
puciu, 11. ,r Starzawie, I:!. w Żohatvnie.
II. Przy szoklach �-klm,owycl1 w Birczy i w No
wym mieście posada młodszych nauczycieli z płacą 300
zł. i 10 pre. na pomieszkanie.
Nauczycielowi szkoły w StarzawiP przyznany jest
dodatek miejscowy w rocznej kwocie 50 zł.
W szkołach: l. w Boro" nicy, 2. w J uzeczko,rej,
3. w Rozpuciu, 4 w Birczy, 5. w Nowem mieście,
i 6. w Jaworniku ruskim jest polski język ,rykladowy,
we wszyskich zaś im1ych ruHki.
Termin do wnoszenia podań do konca maja 1893.

Od Administracyi.
Odbiorcy (z ·wyjątkiem P. P.
Posłólv) I. numeru „Szkolniet,va
Ludo,vego", którzy nie życzą sobie
prenumerowa� tegoż rzasopisma,
zechcą nun1er ten z,,-rócić Redakcyi.
Z"rrot numeru jest bezpłatny,
jeżeli na uim pozo sta n ie opaska
i adres od Rcdakcyi; należy jednak
zaznaczyć na opasce, że „z,vraca
się z po,vodu nieprenumero,vania".

Wydawca i odpowiedzialny redaktor:

Jan Litwiński.
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WIEL.ICZ:CE

uskutecznia ,vszelkie roboty ,v zakres ten "'chodzące

DO najtańszych

cenach i w najkrótszym czasie.

Ogł(lszenia, bilety wizytowe, zaproszenia weselne i t. p.
�-

� wykonuje natychmiast i wyseła odwrotne}. pocztr}..
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Drukiem J. Litwińskiego w Wieliczce.

