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SZKOLNICTWO ELEMENTARNE
W PARAFII BIERUN SKIEJ w XIX WIEKU
Przemiany jakie dokonaę
y siew dobie Oswiecenia w szkolnictwie Gornego S la ska (juz za
panowania monarchii pruskiej), byę
y powazne. Spowodowaę
y niemalze przewrot w
wewnetrznej jego organizacji. Byęon zreszta niezbedny, gdyz z okresu habsburskiego (tj.
sprzed roku 1742) zachowaę
a sie ogromna roznorodnosc organizacji szkoęi stosowanych
metod nauczania.
Po zagarnieciu S la ska przez Prusy, wę
adze chca c zlikwidowac zaistniaę
e odrebnosci
miedzy jego mieszkancami a ludnoscia pozostaę
ych terenow monarchii postanowię
y miedzy
innymi ” wprowadzic do szkoęjezyk niemiecki, gdyz zastane fakty dokumentowaę
y, iz w tej
czesci monarchii ń wszystko jest polskieź. Uwage szczegolna skierowano na szkolnictwo
elementarne wia za c z jego przemianami najwieksze nadzieje na szybka germanizacje tych
terenow. Wydane wtedy ustawy szkolne oraz regulamin szkolny z 1765 roku i jego nowela z
1801 r. obowia zywaę
y z maę
ymi zmianami przeszę
o 100 lat. Nakazywaę
y gminom zakę
adanie
i utrzymywanie szkoę
, a celem gę
ownym oswiatowej polityki byę
o wychowanie uzytecznych
poddanych.
Nabor nauczycieli lezaępocza tkowo w gestii wę
adz koscielnych, ktore zobowia zane
zostaę
y do rzetelnego doboru kandydatow. Mieli oni zdobywac kwalifikacje w seminariach
nauczycielskich lub na kursach seminaryjnych.
Utrzymanie nauczyciela w danej parafii miaęzapewniac patron (dziedzic danych terenow)
i mieszkancy gminy. W przypadku gdy liczba ich byę
a zbyt maę
a by mu zagwarantowac
znosne warunki egzystencji, miaęon prawo dodatkowo zajmowac sierzemiosę
em. Z reguę
y
tez, nauczyciel peę
nięfunkcje organisty, byępomocnikiem proboszcza (prowadzięjego
kancelarie) itp. Ponadto, czesto pracowaęjako gminny pisarz, co powiekszaę
o nieco jego
dochody. Na ogoęjednak, materialne poę
ozenie nauczyciela byę
o ciezkie, a wynagrodzenie
okreslone paragrafami wzmiankowanej ustawy nie gwarantowa ę
o godziwego zycia, tym
bardziej, ze rodzice celowo nie posyę
ali dzieci do szkoę
y by miec pretekst do nieuiszczania
opę
at naleznych nauczycielowi, oraz opę
at na utrzymanie budynku szkolnego. Pocza tkowo
bowiem za nauke trzeba byę
o pę
acic i sumy te stanowic miaę
y podstawe utrzymania szkoę
(wyposazenie, remonty itp.). Dla rodzin wielodzietnych byę
o to jednak znaczne obcia zenie,
totez od roku 1768 Kamera Wrocę
awska wprowadzię
a obowia zek opę
at na rzecz szkoę
y
uiszczanych przez wszystkich mieszkancow wsi. Ich wysokosc ustalaę
y same gminy (w
zaleznosci od zasobnosci mieszkancow) i pobierano je co miesia c, wypę
acaja c jednak pensje
nauczycielowi co kwartaę
.
Jego dochodami byę
y tez naturalia: wolne mieszkanie, kawaę
ek ziemi ornej, opaę
,
kilkanascie korcow zyta, kilka kop siana, sę
omy, pastwisko dla 2 sztuk bydę
a. Jednak i to nie
gwarantowaę
o godziwego zycia.
Powszechne ubostwo nauczycieli byę
o powodem braku kandydatow do tego zawodu. To z
kolei, rzutowaę
o na ogolny poziom szkolnictwa elementarnego i hamowaę
o jego rozwoj.
Wzmiankowana ustawa wprowadzię
a przymus szkolny obejmuja cy dzieci w wieku od lat
szesciu do trzynastu, a za nieposyę
anie dzieci do szkoę
y grozię
a rodzicom grzywna w
wysokosci podwojnej opę
aty szkolnej. Kare mozna byę
o ń odrobicź w pracach na ń rzecz
gminy lub dominium. Przykę
adowo, w pierwszej poę
owie XIX wieku, za tydzien szkolnej
absencji pracowano na rzecz gminy lub pana 1 dzie n lub pę
acono 4 grosze.
W realizowaniu przymusu szkolnego miaę
y jednak miejsce pewne odstepstwa zwia zane z
panuja cym jeszcze ustrojem feudalnym. Dzieci ponizej osmego roku zycia uczyę
y sielatem
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tylko do poę
udnia. Starsze, zajmuja ce sie wypasem bydę
a lub pomagaja ce rodzicom w
gospodarstwie, mogę
y od sw. Jerzego (23 IV) do sw. Marcina (11 XI) nie chodzic w ogole do
szkoę
y. Zobowia zano je jednak do korzystania z nauki w szkole niedzielnej, w programie
ktorej byę
a nauka czytania i pisania oraz religia. Do nauki powt orzeniowej w szkoę
ach
niedzielnych zobowia zana byę
a tez mę
odziez po ukonczeniu szkoę
y elementarnej (do
dwudziestego roku zycia).
Ustawa uwzgledniaę
a tez inne wyja tki od zasady przymusu szkolnego. Jezeli, np. zamozni
gospodarze zatrudniali u siebie dzieci rodzin ubo gich, to ń zobowia zani byli posyę
ac je do
szkoę
y, od sw. Andrzeja (30 XI) do zapustow, na jedna godzine dziennie ” rano lub po
poę
udniu. Dlatego tez, mimo rygorystycznych na pozor przepisow ustawy szkolnej, znaczna
czesc dzieci wiejskich korzystaę
a z nauki sporadycznie. Jako ciekawostkepodac tu mozna, ze
od roku 1856 w sprawozdaniach dotycza cych frekwencji zlikwidowano rubryke
wyszczegolniaja ca liczbe dzieci ń w ogole do szkoę
y nie chodza cychź, a wprowadzono
rubryki: ń nieobecnosc usprawiedliwionaź, ń nieobecnosc nieusprawiedliwionaź ” co
prawdopodobnie miaę
o obraz owczesnego szkolnictwa ukazywac w innym, mniej
negatywnym swietle.
Koncowe paragrafy analizowanej tu ustawy szkolnej dotyczyę
y administracji, konkretnie
nadzoru pedagogicznego, ktory do roku 1872 spoczywaęw rekach wę
adz koscielnych.
Proboszcz miaęobowia zek wizytowac co tydzien szkoę
e znajduja ca sie w miejscu jego
zamieszkania, zas szkoę
y innych miejscowosci danej parafii wizytowac miaęco 2 tygodnie.
Z kolei dziekan odwiedzaęwszystkie podlegę
e mu szkoę
y raz w roku, ktore ponadto
wizytowane byę
y przez inspektorow tj. duchownych specjalnie powoę
ywanych na ten urza d.
W pierwszych latach XIX wieku powiatowy szkolny inspektorat pszczy nski nie pokrywaę
sieani z owczesnymi granicami powiatu ani z granicami dekanatu, bowiem przez owczesny
powiat pszczynski przebiegaę
a granica miedzy biskupstwem krakowskim a wrocę
awskim.
W jego obrebie wiec miescię
y sieobwody szkolne dekanatu pszczynskiego leza ce na terenie
diecezji krakowskiej obejmuja ce miasta: Bierun, Pszczyna, Mikoę
ow, Mysę
owice oraz
parafie: Bojszowy, Bogucice, BrzeĆce, Cheę
m S la ski, C wiklice, Goczaę
kowice, Ledziny,
„ a ka, MiedĆna, Mokre, Suszec, Tychy, Wisę
a Maę
a, Woszczyce i wsie koscioę
a parafialnego
w Krasowach.
Po reorganizacji powiatu pszczynskiego w 1819 roku, odpadę
y z dotychczasowego
inspektoratu pewne okregi szkolne, jednak wskutek zrownania jego granic z granicami
administracyjnymi powiatu, weszę
y wen ń szkoę
y parafialne Krzyzowic, Ornontowic,
Pawę
owic, Pielgrzymowic, Studzionki, Warszowic i, zorganizowane w nastepnym
dziesiecioleciu, szkoę
y w Bieruniu Nowym i Urbanowicach.
W 1856 roku zbyt duzy okreg inspektoratu pszczynskiego podzielono na dwa rejony.
Pierwszy liczyę24 obwody szkolne, drugi, z Bieruniem Starym i Nowym, liczyęich 28.
W zasadzie, do roku 1872, obwody szkolne zak ę
adane byę
y tylko przy koscioę
ach
parafialnych. W przypadku, gdy okoliczne wsie nie mia ę
y wę
asnej szkoę
y ich dzieci
zobowia zane byę
y do korzystania z nauki w szkole znajduja cej sieprzy kosciele parafialnym.
Na przykę
ad do szkoę
y w Bieruniu, jeszcze w roku 1819 musiaę
y uczeszczac dzieci z kilku
miejscowosci (Bijasowic, Kopciowic, S ciern, Zabrzega, Cielmic, Urbanowic i Jaroszowic z
przysioę
kami). Nauka odbywaę
a siew budynku pochodza cym z 1782 roku usytuowanym na
terenie cmentarza, w poblizu koscioę
a parafialnego. Byę
a to ciemna i ciasna, bez komina
typowa ń kurna chataź dysponuja ca zaledwie jedna izba o powierzchni 6,66 m X 5,36 m.
Wę
adze szkolne raz po raz za daę
y dobudowania przez gmine komina ” dla
bezpieczenstwa ucza cych sietu dzieci, jednak dopiero na pocza tku XIX wieku za dania owe
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zostaę
y zrealizowane. Nawiasem mowia c jeszcze w roku 1845, tj. do pozaru miasta, wiele
domow bierunskiego przedmiescia nie posiadaę
o kominow lub miaę
o kominy drewniane,
oblepiane glina .
We wzmiankowanym roku 1819, w szkole bierunskiej uczyęjeden nauczyciel, wiekowy
Jozef Drabik, a liczba dzieci zobowia zanych do obowia zku szkolnego wynosię
a wg L.
Musioę
a ” 689, zas klasa pomiescic mogę
a jednorazowo tylko 50” 60 uczniow.
Stan taki trwaędo roku 1828. Wtedy to, za sume200 talarow podarowanych przez ksiedza
Z ychonia, zakupiono od Antoniego Nygi i Jonka Hycza, ń przy szosie do Zabrzegaź dwie
sa siednie parcele. Zbudowana na nich szko ę
a miaę
a dwie salki lekcyjne, mieszkanie dla
nauczyciela i pokoik dla adiuwanta. Niestety, ze wzgledu na niska jakosc prac murarskich,
jedna z izb w krotkim czasie nie nadawaę
a sie do uzytku i dla bezpieczenstwa uczniow,
ń nauka znow odbywaę
a siew jednym pomieszczeniu.
Po pozarze miasta w roku 1843, w ktorym spalię
a sietez szkoę
a, zbudowano w 1848 r.
nowa , tez dwuklasowa , mieszcza ca w sobie takze mieszkania dla nauczyciela i koscielnego.
Nie od rzeczy bedzie wspomniec, ze odbudowanie szkoę
y nastreczaę
o wiele trudnosci,
gdyz pozarem dotknieci zostali prawie wszyscy mieszkancy miasta, a ubostwo byę
o tak
powszechne, ze na bierunskich pogorzelcow wrecz organizowano zbiorki pieniezne
i materialne. Z zebranych funduszow na odbudowe szkoę
y przypadę
o 200 talarow. W tej
sytuacji patron, ksia zepszczynski, wyasygnowaęreszte” 300 talarow.
Po usamodzielnieniu sie(pod wzgledem szkoę
y) kilku miejscowosci parafii bierunskiej, w
roku 1834 liczba uczniow objetych przymusem szkolnym wynosię
a juz tylko 180, z czego
regularnie korzystaę
o z nauki okoę
o 90, zas 26 jak rok dę
ugi do szkoę
y nie przychodzię
o.
W roku 1832 bierunski nauczyciel otrzymaępo raz pierwszy pomocnika-adiuwanta, i w
zasadzie odta d adiuwanci na staę
e zagoscili w ń szkole. O jednym z nich warto tu wspomniec,
gdyz byę
a to postac bulwersuja ca owczesna spoę
ecznosc bierunska . Jozef Klimke absolwent
seminarium nauczycielskiego w Gę
ogowku przybyędo Bierunia w 1833 roku. Uprzednio
pracowaęw Panewnikach, lecz popadęw naę
og naduzywania alkoholu i ktoregos dnia zagina ę
bez wiesci. O osobie jego kra zyę
y rozne sę
uchy, najczesciej jednak opowiadano, ze utopięsie
beda c w stanie zamroczenia alkoholem.
Ktoregos dnia, do owczesnego inspektora szkolnego ksiedza Soboty, zgę
osię sie
obszarpany wę
oczega twierdza cy iz jest owym zaginionym nauczycielem i prosza cy o danie
mu szansy powrotu do normalnego zycia. Powodowany litoscia inspektor zatrudnięgo w
charakterze adiuwanta. Niestety, w krotkim czasie naę
og znowu daęznac o sobie: Klimke w
ogole nie przychodziędo pracy, a pijanstwo sprawię
o ze staęsieobiektem licznych barwnych
opowiesci kra za cych po miescie. Na przykę
ad ze smiechem opowiadano sobie o tym, jak
wykradaęgospodyniom kwasna kapustez beczek, jak wypijaęzsiadę
e mleko lub o tym jak go
niejeden raz przepedzano z domostw, a nawet pobito. Nie zagrza ęwiec tu miejsca, a z chwila
zwolnienia go z pracy nikt juz o nim nigdy nie sę
yszaę
.
Z biegiem czasu, gdy liczba uczniow zwiekszyę
a sie, na sale lekcyjne zamieniono
mieszkanie koscielnego i na przykę
ad w roku 1861 szkoę
a byę
a juz trzyklasowa , a liczba
nauczycieli zwiekszyę
a siedo trzech (z nauki korzystaę
o wtedy 254 uczniow).
W roku 1890 szkoę
a byę
a juz szkoę
a piecioklasowa (z liczba uczniow wynosza ca ” 321),
a w 1905 Bierun dysponowaęjuz normalna szkoę
a siedmioklasowa .
Jak wzmiankowano, po reformie z 1765 roku do szko ę
y w Bieruniu przydzielone zostaę
y
m.in. dzieci z Bijasowic i Bojszow. Na mocy kontraktu z 20 maja 1781 roku, nauczyciel
bierunski miaęotrzymywac od gminy Bijasowice rocznie 8 talarow i 20 srebrnych groszy w
gotowce oraz jeden sa g drewna opaę
owego. Z tym ostatnim swiadczeniem zwia zane byę
y
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jednak liczne problemy sprawiaja ce, ze nagminnie nie realizowano go. Z tego okresu
zachowaę
a sie tez relacja ucza cego w bierunskiej szkole Jozefa Drabika, stwierdzaja ca
caę
oroczna absencjewszystkich dzieci zarowno z Bijasowic jak i z Bojszow. Stan ten ” z
wiekszymi lub mniejszymi zmianami, trwaędo roku 1839 (wg L. Musioę
a ” do 1837) tj. do
czasu zaę
ozenia w Bijasowicach wę
asnej szkoę
y.
Sprawa szkoę
y w tej wsi byę
a problemem juz od wielu lat i pomimo dobrych checi jej
mieszkancow uruchomienie wę
asnego ń punktuź nauczania cia gneę
o sieod roku 1824, gdyz
owczesny zarza d ksiecia pszczynskiego zobowia zanego do partycypowania w 2/3 kosztow
budowy, nie kwapięsiez realizacja powinnosci. Pomimo trudnosci lokalowych, nauke, po raz
pierwszy na terenie wsi rozpoczeto 1 paĆdziernika 1839 roku w wynajetej izbie chaę
upy
soę
tysa Jakuba Uszaka. Z nauki korzystaę
o wtedy 94 dzieci. Po kilku latach, gdy liczba dzieci
zwiekszyę
a sie (w 1846 roku uczyę
o sie tu juz 115 uczniow, w tym 58 z Bijasowic, 34 z
Kopani i 23 z Jajost) wynajeta izba okazaę
a sienie tylko za ciasna ale wrecz nie nadaja ca sie
dla celow szkolnych, gdyz stan soę
tysowego budynku pogarszaęsie. Wynajeto wiec inna izbe
” w chaę
upie zagrodnika Franciszka Jaromina.
W tych pierwszych wynajetych ń placowkachź szkolnych nauczyciele zmieniali sieraz po
raz. Pierwszy nauczyciel ” Karol Bojdoępracowaętu tylko 3 miesia ce, po czym przeniosęsie
do znacznie lepiej urza dzonej szkoę
y w Nowym Bieruniu. Kolejno podja ętu prace Teodor
Schmeer absolwent seminarium w Gę
ogowku pracuja cy przez jakis czas w Goczaę
kowicach.
W Bijasowicach uczyędo marca 1840 roku. Od marca do paĆdziernika tegoz raku prace
podja ętu Antoni Lubecki, a po nim, do lutego 1843 roku, uczy ęKarol Sę
ota. Kolejnym
nauczycielem, pracuja cym w bijasowickiej szkole byęJozef Lubecki (do konca kwietnia
1852), zas po nim etat przeja ęFranciszek Urbanczyk.
Pogarszaja ce siewarunki nauczania zmusię
y bijasowiczan do szukania innych rozwia zan,
tj. do budowy wę
asnego gmachu szkolnego na terenie przysi oę
ka Bijasowic-Kopani. Oddany
do uzytku w 1858 roku, miescięw sobie oprocz sali lekcyjnej mieszkanie dla nauczyciela.
Doprowadzana do mieszkania ń woda przez rureź byę
a w owych czasach sensacja . Jednak
niefortunne rozwia zanie odprowadzania wody spowodowaę
o w krotkim czasie zniszczenie
podę
og. Szkoę
a byę
a juz wtedy dwuklasowa (az do roku 1900), lecz codziennosc nauczycieli
nadal ciezka powodowaę
a, ze cia gle odchodzili do innych zajec lub miejscowosci. Do
ucza cych tu ń najdę
uzej nalezaęJan Materne: 1875” 1890 r.
O edukacji w Bojszowach w wieku XIX zachowaę
y sieinformacje z roku 1800, kiedy to
przybyętu nauczyciel Antoni Krawczyk ” urodzony w roku 1754, absolwent seminarium w
Rudach, ucza cy do roku 1800 w „ a ce .k. Pszczyny, gdzie peę
niętez funkcje organisty
i zakrystiana. Po osiedleniu sie w Bojszowach przeja ęrowniez owe obowia zki. Z braku
lokalu nauka odbywaę
a sieniemalze poka tnie, na zasadzie przypadkowosci. Stan ten trwaędo
1819 r., kiedy to zbudowano w Bojszowach wę
asna szkoę
e, co umozliwię
o naukenie tylko
dzieciom z tej wsi ale i z Jedliny i S wierczynca (w sumie ok. 160 uczniow).
Szkoę
a miaę
a jedna izbelekcyjna wyposazona w 4 dę
ugie ę
awki, 8 wieszakow na czapki, 2
czarne tablice i 6 maę
ych liczydeę
. Jednorazowo pomiescic mogę
a maksymalnie 50 uczniow.
W tym czasie patronem szkoę
y byę Ferdynand Weissembach traktuja cy ten obiekt
niemalze jak ń bozy dopustź. Nie interesowaęsieon w ogole losami szkoę
y, w ktorej liczba
uczniow systematycznie siezwiekszaę
a, a warunki nauczania pozostawaę
y bez zmian. W roku
1822 nadal uczyęw niej resztkami sięAntoni Krawczyk (a uczniow byę
o juz wtedy 121)
bezskutecznie prosza cy o dodatkowego nauczyciela. Tylko krotko otrzymaęon pomocnika
sposobia cego siedopiero do nauki w seminarium nauczycielskim.
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W 1825 roku do szkoę
y w Bojszowach skierowany zostaęmę
ody nauczyciel Jakub
Urbanczyk, ktory pracowaętu az do roku 1858. Po nim, na 22 lata placowkeprzeja ęJozef
Szuster.
W roku 1865 szkoę
a otrzymaę
a drugiego nauczyciela-adiuwanta Ignacego Kleinera
pracuja cego tu do roku 1868. Po nim funkcjeteprzeja ęKarol Kukowka, a od roku 1875 ”
Romuald Rozumek.
W latach czterdziestych patronem szkoę
y byęCasper Eisenecker kontynuuja cy w zasadzie
politykeswego poprzednika ” nie interesuja c sietym obiektem w ogole i pozostawiaja c caę
y
ciezar prowadzenia szkoę
y gminie Bojszowy. Dopiero zmiana patrona (tereny te odkupi ę
ksia ze pszczynski) ń zmienię
a nieco sytuacje, co zaowocowaę
o zbudowaniem w 1851 r.
nowego budynku szkolnego (tez jednoizbowego). Sala lekcyjna wysoka na 3,55 m, mia ę
a
59,5 m kw. powierzchni. Rozjasniaę
y jej wnetrze cztery okna usytuowane po dwa na
przeciwlegę
ych scianach. Salka wyposazona byę
a w 18 ę
awek, 2 stoja ce tablice, stoędla
nauczyciela, 6 liczydeęi szafena ksia zki.
W roku 1830 szkoę
e zreorganizowano wprowadzaja c w miejsce dotychczasowej
dwuklasowej ” trzyklasowa i powiekszaja c ja o jedna izbe lekcyjna , o powierzchni 37 m
kw. Kazda klasa miaę
a teraz swojego nauczyciela i oprocz J. Szustera uczyli tu Jan Piekarz
i MichaęGnosc (liczba uczniow zwiekszyę
a sie do 260). W 1885 roku uczyli tu: Norbert
Gottfried, Karol Nieradzik i Herman Koenig. W roku 1890 oprocz N. Gottfrieda peę
nia cego
funkcje pierwszego nauczyciela, w bojszowskiej szkole pracowali Emil Goebel i Herman
Szeliga, zas w 1899 ” Robert Lawnik, Emil Goebel oraz Franciszek Krone.
Do roku 1871 do szkoę
y w Bojszowach uczeszczaę
y tez dzieci ze S wierczynca. Z tym
jednak rokiem, w S wierczyncu zaę
ozono wę
asna szkoę
e (korzystaę
o z niej 94 uczniow: 48
chę
opcow i 46 dziewczyn). Pierwszym nauczycielem byętu Antoni Ledwoch, zas w roku
1874 pracepodja ętam 20-letni Dagobert Kaller.
W sprawozdaniu z roku 1875 czytamy, ze liczba uczniow wynosię
a 115, zas przeznaczona
dla tych celow izba lekcyjna miaę
a 59,2 m kw. powierzchni, 4 okna i wyposazona byę
a w 17
ę
awek, 2 tablice (wisza ca i stoja ca ), szafe na ksia zki, stoędla nauczyciela, globus, mape,
cyrkiel, liczydę
o oraz elementarz Haesterša. Latem lekcje odbywaę
y siew godzinach od 12 do
15, a zima od 9 do 12. Uczyętu wtedy August Gorazdza (do roku 1881).
Od roku 1831 do 1889, nauczycielem w S wierczyncu byęEmil Lorenz, a po nim Jan Josik
(Josch?). Jako ciekawostkepodajemy, ze w roku l88l wprowadzono tu po raz pierwszy do
programu nauczania gimnastyke, roboty reczne i ogrodnictwo, zas 10 lat poĆniej w szkole
zatrudniono po raz pierwszy drugiego nauczyciela. Uczyli tu wtedy: L. Wolf i Jozef
Skrzipczyk, od 1894 ” J. Skrzipczyk i Jozef Benesz zas od roku 1896 ” Konstantyn
Bronny i Jozef Benesz.
Szkoę
a, pocza tkowo jednoklasowa, w roku 1883 byę
a juz dwuklasowa , a od roku 1896 ”
trzyklasowa (jednak z dwoma salami lekcyjnymi). Inne zmiany miaę
y miejsce juz w wieku
XX dlatego nie bedziemy ich tu analizowac.
Ciekawe sa dzieje szkoę
y w Cielmicach przyporza dkowanych przez dę
ugie lata do szkoę
y
w Paprocanach. Usytuowanie jej staę
o sie powodem dę
ugoletnich sporow dotycza cych
nadzoru i patronatu nad szkoę
a , ktora, ze wzgledu na rodziny robotnikow zatrudnionych w
hucie w Paprocanach, zbudowana zostaę
a w poblizu huty, ale na terytorium Cielemic.
Korespondencje miedzy proboszczami Tychow, Pszczyny, Bierunia a wikariatem
generalnym trwaę
y 20 lat i dopiero specjalny dekret powierzyęnadzor nad nia duszpasterzowi
bierunskiemu (szkoę
e jednak ” oficjalnie, we wszystkich sprawozdaniach okreslano jako
szkoę
ew Paprocanach).
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Z roku 1827 zachowaęsieoryginalny, w jezyku polskim napisany list ń gminu y urzedu
cielmickiegoź do inspektora szkolnego, a dotycza cy nauki w szkole paprocanskiej.
Przytoczymy jego fragmenty: ń Kwoli tego Schulmeistra szkolnego (...) caę
y Gmin niechce
przytem Schulmeistrze Paprockim (tj. paprocanskim ” uwaga autora) pozostac, y ze mo
insza mowey nasze Dzieci onego nie moga nieco jego mowy rozumiec. Nato sie podpisuie
caę
y Gmin y Urza d Cielmitzky. Wojt: Waę
ekź Dzubany:
Przysiezni: Waę
ek Cofaę
a, Sobek Honc, Tomek Plutaź.
Owa ń insza mowa ź byę jezyk niemiecki utrudniaja cy polskojezycznej mę
odziezy
konkretnie 58 uczniom) korzystanie z nauki. Niestety, stan taki trwa ęjeszcze ponad 40 lat, tj.
do roku 1873, kiedy w Cielmicach zaę
ozono wę
asny ń punktź nauczania. Pomimo tego,
jeszcze do roku 1873 ujmowano w sprawozdaniach Cielmice razem z Paprocanami i dopiero
od tego roku datuja sie sprawozdania wyodrebniaja ce szkoę
e w Cielmicach. Liczyę
a ona
wtedy 123 uczniow. Z roku tego zachowaę
y sieinformacje dotycza ce salki lekcyjnej: miaę
a
ona 60 m lew. powierzchni, wysokosc wynosię
a 3,20 m i posiadaę
a piec okien. Wyposazona
byę
a w 17 ę
awek, 2 tablice, ń szafena ksia zki, stoędla nauczyciela i 27 wieszakow na czapki.
Szkoę
a cielmicka byę
a wtedy jednoklasowa i jednoizbowa, ale miaę
a mieszkanie dla
nauczyciela.
Pierwszym nauczycielem tej samodzielnej juz placowki byę26-letni Ignacy Sztmura,
ktory uczyętu do roku 1904.
W roku 1878 utworzono druga klase. Liczba uczniow zwiekszyę
a sie do 122, z czego
jednak regularnie do szkoę
y przychodzię
o tylko 66. Od roku 1891 szkoę
a byę
a juz trzyklasowa
i wtedy, po raz pierwszy, przydzielono tu drugiego nauczyciela-adiuwanta Konstantego
Bronnego, ktory pozostaętu do roku 1895. W latach nastepnych oprocz J. Szmury uczyętu
Rufus Wiench, a od 1898 do 1901 r. ” Augustyn Rieger.
Od bierunskiego obwodu szkolnego oderwaę
y sie juz w roku 1824 Urbanowice.
Pocza tkowo na cele szkolne wynajmowano malenka izdebke, ktora wkrotce zasta piono
wolnostoja cym, drewnianym budynkiem dawnej karczmy, ktory gmina odkupię
a od zarza du
ksiecia pszczynskiego za 277 talarow.
Do szkoę
y w Urbanowicach uczeszczaę
y takze dzieci z Jaroszowic (ok. 70” 80 uczniow).
W roku 1833 z nauki korzystaę
o tu ę
a cznie 170 uczniow. W zwia zku z systematycznie
zwiekszaja ca sie liczba dzieci objetych obowia zkiem szkolnym, w roku 1853 zbudowano
trzyizbowa szkoę
e murowana . Wkrotce okazaę
o sie, ze i ona jest zbyt ciasna gdyz liczba
uczniow zblizyę
a sie na przykę
ad w roku 1874 do 300 (w tym ” 203 z Urbanowic, a
pozostali byli uczniami dochodza cymi z Jaroszowic). Na szczescie w roku 1877 gmina
Jaroszowice usamodzielnię
a sie zakę
adaja c swa wę
asna szkoę
e wybudowana wedę
ug
przyjetych owczesnie wzorcow.
Po reformie szkolnictwa w 1765 roku ” miejscowosci Zabrzeg, Czarnuchowice
i Kopciowice leza ce juz na terenie wę
a czonym do monarchii pruskiej nalezaę
y do parafii
oswiecimskiej znajduja cej sie ń za granica ź tj. w zaborze austriackim. Sytuacja ta
uniemozliwię
a dzieciom tych wsi uczeszczanie do szkoę
y w Oswiecimiu i korzystanie z w
miarenormalnej nauki.
W zasadzie przez pierwsze dziesia tki lat panowania pruskiego ow ń ka t nad Wisę
aź
pozostawaępod wzgledem oswiatowym zupeę
nie zaniedbany. Wprawdzie przez jakis czas
miejscowosci te utrzymywaę
y podobno wę
asnego nauczyciela, niestety, nie wiadomo kim byę
ucza cy, gdzie odbywaę
a sie nauka itp. Do roku 1803 ń upominaęsieź o uczniow tych
miejscowosci nauczyciel z Bierunia (co z pewnoscia zwiekszyę
oby jego dochody),
ostatecznie jednak przydzielono je do szko ę
y w Cheę
mie Wielkim, gdzie w latach 1814”
Wiesę
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1818 zbudowano (w miejsce dawnej, ciasnej i drewnianej) szkoę
e masywna , obliczona na
wiele lat funkcjonowania. Niestety, wskutek zaniedbania kolejnych termin ow remontowania
budynku, w roku 1840 grozięon zawaleniem sie. Zrujnowany byętez budynek gospodarczy w
zwia zku z czym sien szkolna zamieniono na obore. Unosza cy siefetor i powszechny brud
uniemozliwiaęnormalna nauke. Zmiany nasta pię
y dopiero w roku 1857 kiedy to budynek
poddano generalnemu remontowi i dobudowano druga salkelekcyjna .
W tym jednak okresie wzmiankowane miejscowosci nalezaę
y juz do obwodu szkolnego
Bierunia Nowego, w ktorym ze wzgledu na zamieszkaę
e tam rodziny niemieckie (z racji
sprawowanych funkcji w urzedzie celnym) juz w 1824 roku wynajeto na cele szkolne
odrebny budynek. Poddany w roku 1833 gruntownemu remontowi i przebudowie przetrwa ę
az do konca XIX wieku.
Pierwszymi nauczycielami w nowobierunskiej szkole byli kolejno: Weber (brak danych o
imieniu) 1824” 1830, Alojzy Willisch 1830” 1832, Edward Janeczko, Karol Lubecki
1838” 1839, Karol Bojdoę1839” 1841, Ludwik Palete 1841” 1843, Karol Baucki 1843”
1886 i Jozef Materne od roku 1890 ” do lat pierwszej wojny swiatowej.
Nauczyciele pracuja cy w szkoę
ach wyszczegolnionych miejscowosci posiadali bez
wyja tku wyksztaę
cenie zdobyte w seminariach nauczycielskich w Rudach, Gę
ogowku lub
Wrocę
awiu.
Pod rza dami Fryderyka II (dopoki panowaę
a przykuwaja ca do ziemi panszczyzna)
zdobycie tego zawodu przez dzieci chę
opskie nie byę
o proste. Sam monarcha bowiem
twierdzię (pod koniec XVIII wieku), ze nalezy poę
ozyc ń kres ń czestym przypadkom
zabiegania prostych ludzi o dalszeź studiaź. Dlatego tez az do poę
owy XIX wieku ubiegaja cy
sieo przyjecie do seminarium nauczycielskiego speę
nic musieli wiele warunkow:
przedę
ozyc plik roznego rodzaju zaswiadczen, jak chociazby swiadectwa:
chrztu, pierwszej komunii, zdrowia, pilnosci, moralnosci, obywatelstwa pruskiego,
oswiadczenie ojca lub opiekuna o pokrywaniu koszt ow zwia zanych z nauka (w poę
owie lat
piecdziesia tych ksztaę
towaę
y sie one w wysokosci 500 talarow), oraz zaswiadczenie
zwalniaja ce z obowia zku panszczyzny.
0 przygotowaniu adeptow do zawodu nauczyciela jako pierwsi po mysleli cystersi, ktorzy
juz w roku 1744 zorganizowali w swym klasztorze szesciotygodniowe kursy przygotowuja ce
do tej profesji. Niestety seminarium to zostaę
o zlikwidowane przez wę
adze pruskie w roku
1801. W jego miejsce otwarto w 1803 roku seminarium w Gę
ogowku, gdzie nauke
przedę
uzono do jednego roku i niestety, przez d ę
ugie lata pozostaę
o ono jedynym na Gornym
S la sku (oprocz dziaę
aja cego przez krotki okres seminarium w Raciborzu). Intensywny rozwoj
seminariow nasta piędopiero od drugiej poę
owy XIX wieku.
Wę
atach dwudziestych XIX wieku dla kandydatow do seminarium zaę
ozono preparandy
czyli szkoę
y przygotowuja ce, ktore funkcjonowaę
y do lat dwudziestych XX wieku.
Mimo ogromnego zapotrzebowania na nauczycieli, z braku miejsca w seminarium w
Gę
ogowku odrzucano co roku ponad poę
owe chetnych, w rezultacie czego w szkoę
ach
wiejskich na jednego ucza cego przypadaę
o ponad 100 uczniow. Np. w 1830 roku, w Bieruniu
Nowym na jednego nauczyciela przypadaę
o 160 dzieci, w Bieruniu Starym ” 181, w
Bojszowach ” 216, w Urbanowicach ” 184. W takiej sytuacji zapotrzebowanie na się
y
pomocnicze tzw. adiuwantow byę
o znaczne. Niestety przydziaęnowego pracownika do
szkoę
y wia zaęsiezawsze ze zwiekszeniem opę
at na rzecz szkoę
y, dlatego przyjmowany byę
on raczej niechetnie.
Bardzo czesto znaczne przeszkody w tym wzgledzie czyniępatron szkoę
y, na przykę
ad w
Bojszowach jeszcze na pocza tku lat piecdziesia tych XIX wieku wę
asciciel dominium
Wiesę
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Eisenecker czynięwszystko co byę
o w jego mocy, by nie dopuscic do zatrudnienia tu
drugiego nauczyciela (w 1850 r. w jednej ciasnej salce jeden nauczyciel uczy ę292 uczniow).
Adiuwant nic miaęę
atwego zycia. Przede wszystkim nie gwarantowano mu staę
ego miejsca
pracy, zas w miejscu zatrudnienia zyęna pograniczu absolutnego ubostwa. Miaęwprawdzie
prawo do mieszkania, to jest do pustej izdebki, 40 talar ow rocznych poborow i 30 talarow na
utrzymanie. Uzalezniony byęjednak silnie od nauczyciela, ktoremu zostaęprzydzielony do
pomocy. Zreszta , owe 30 talarow wpę
acano wprost na jego rece, gdyz adiuwant najczesciej
stoę
owaęsie u niego. Z faktem tym wia zaę
a sie inna ucia zliwosc: bardzo czesto zona
nauczyciela wykorzystywaę
a adiuwanta do prac w obejsciu gospodarskim, do nianczenia
dzieci itp.
Zakres przydzielonych adiuwantowi prac szkolnych zalezaęod woli nauczyciela.
Z zasady, przydzielaęon pomocnikowi klasenizsza i taka ilosc uczniow jaka uwazaęza
stosowna . W tej sytuacji, adiuwanci byli przecia zeni nadmiarem obowia zkow. Dla przykę
adu
w 1865 raku, w Bojszowach pierwszy adiuwant uczyę223 uczniow, a nauczyciel tylko 73, w
Urbanowicach adiuwantowi przydzielono 230 uczniow zas nauczyciel uczyę70 i proporcje te
byę
y niemalze identyczne w wiekszosci szkoę
.
Po kilku latach sę
uzby adiuwant zobowia zany byęzgę
osic sie do ponownego egzaminu
pedagogicznego, ktorego zę
ozenie byę
y warunkiem ubiegania sie o samodzielny etat
nauczyciela.
Pisane przy tej okazji zyciorysy obrazuja nam drogezyciowa osob, ktore zdecydowaę
y sie
poswiecic tej profesji. Z roku 1853 zachowa ę sie m.in. rekopis zyciorysu Antoniego
Lubeckiego, nauczyciela i organisty w Bojszowach. Przytoczymy go w caę
osci: ń .Krotki opis
mego zycia. Ja Antoni, syn rolnika Jana Lubeckiego i jego zony Marianny z d. Drabik,
urodzię
em sie 12 VI 1920 r. w Bieruniu, w powiecie pszczynskim i w dziecinstwie byę
em
wychowywany w domu rodzinnym. Od siodmego roku uczeszczaę
em regularnie do
tamtejszej szkoę
y i korzystaę
em z nauki elementarnej. W trzynastym roku zycia przyja ęmnie
moj wujek mieszkaja cy w Regulicach koę
o Krakowa i posę
aęmnie do gimnazjum w Krakowie, w ktorym byę
em tylko przez jeden rok z powodu zgonu mego wuja. Rodzice wzi eli
mnie z powrotem i wysę
ali do gimnazjum w Gliwicach, ktore opuscię
em po trzech latach
i pieciu miesia cach, gdyz zdecydowaę
em sie pojsc na wychowawce. Nastepnie
przygotowywaę
em siew roznych szkoę
ach tutejszego powiatu, a szczegolnie w Tychach do
zawodu nauczycielskiego. W r. 1844 zdaę
em egzamin w Gę
ogowie ze swiadectwem nr II.
Odta d pracowaę
em jako pomocnik do roku 1851 i to dwa lata w Tychach i szesc lat w
miejskiej szkole w Bieruniu, ska d powoę
ano mnie na nauczyciela do Piotrowic, a po pieciu
miesia cach na nauczyciela i organistedo Bojszow. Bojszowy, dn. 26 kwietnia 1853 r. (ą )
Antoni Lubeckiź.
Po dopeę
nieniu formalnosci, otrzymaniu skierowania do konkretnej szko ę
y w ktorym
okreslano takze wysokosc poborow i deputatu w naturaliach byę
y adiuwant, a odta d juz
nauczyciel mogęspokojnie pracowac, gdyz bez jego zgody nikt nie miaęprawa pozbawic go
pracy.
Nauczyciele pracowali najczesciej do poĆnej starosci zyja c nieraz w skrajnej nedzy i ze
znacznymi obowia zkami. Dla przykę
adu ucza cy w Bieruniu Jozef Drabik beda c juz w wieku
sedziwym wcia z byęjedynym tu ucza cym. Jego starania by sprowadzic adiuwanta za poę
owe
wę
asnych poborow nie daę
y rezultatu. Zreszta , byę
a to jedyna mozliwa do zaoferowania przez
niego oferta, sam bowiem mieszkaęw ciasnym pokoiku-organistowce, a wę
adze miasta
wzbraniaę
y sie przed ponoszeniem jakichkolwiek dodatkowych koszt ow zwia zanych ze
szkoę
a . Takze w 1824 roku, w Bojszowach 70-letni nauczyciel uczyędosę
ownie resztkami się
.
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I dopiero od drugiej poę
owy stulecia (a w Bieruniu Starym juz od roku 1832) nauczyciele
szkoę w Bieruniu Nowym, Bijasowicach, Bojszowach, Urbanowicach, S wierczyncu,
Cielmicach nie musieli borykac siew pojedynkez nadmiarem uczniow.
Az do pocza tkow lat siedemdziesia tych byt materialny nauczycieli ksztaę
towaęsieroznie.
Wzmiankowany juz Jozef Drabik otrzymywaęod gminy bierunskiej 30 talarow rocznie, zas
od wsi przydzielonych do szkoę
y w Bieruniu ” 72 talary i 4 sa gi drewna. W 1871 r.
nauczyciel szkoę
y w S wierczyncu zarabiaę200 marek, w 1875 r. nauczyciel w Bojszowach
miaępensjerzedu 810 marek, a z Cielmic ” 900 marek. Poprawa uposazen nauczycielskich
nasta pię
a po roku 1873.
W roku 1885 ukazaę
a siepierwsza ustawa emerytalna gwarantuja ca niezdolnym do pracy
rente, a od 65 roku zycia ” emeryture. Po 40 latach pracy wynosię
a ona 3/4 poborow.
Od raku 1890 zaczeto przyznawac nauczycielom dodatek stazowy: po pierwszych
dziesieciu latach ” 100 marek. Zwiekszano go za kazde nastepne przepracowane 5 lat w tym
zawodzie.
Jak juz wspomniano, reforma szkolnictwa wprowadzię
a przymus szkolny. Niestety
owczesne warunki uniemozliwiaę
y zastosowanie go w peę
ni. Pierwszy inspektor okregu
szkolnego powiatu pszczynskiego ksia dz Mateusz Nyga (pochodza cy z Bierunia) w jednym
ze sprawozdan s roku 1814 tak pisaę
: ń Przy zę
ych czasach na jakie sie dzis powszechnie
narzeka, nie podpadę
aby gdyby w zimie dzieci mieszkaja ce opadaęszkoę
y przyszę
y boso
i niedostatecznie odziane do szkoę
y, ale wymagac tego nie mozna od ludzi odrabiaja cych
panszczyzne i od biedy wę
asne pole, zeby dzieci swoje zamiast za bydę
em posyę
ali do
szkoę
yź. Totez przez caę
e pierwsze piecdziesieciolecie frekwencja pozostawiaę
a wiele do
zyczenia. Wizytacje inspektorow byę
y zapowiadane przez proboszcza w niedzielez ambony.
Pomimo tego z analizy sprawozdan wynika, ze w dniu tym mimo owych zapowiedzi, do
szkoę
y przychodzię
a tylko czesc uczniow. Na przykę
ad w 1817 roku, w Bieruniu podczas
wizytacji w szkole byę
e okoę
o 60% uczniow, w Cheę
mie Wielkim ” 50%. Mozna zatem
wyobrazic sobie jaki byę udziaę w nauce w dni zwyczajne lub w dni szczegolnie
intensywnych prac w gospodarstwie lub w polu. sledza c sprawozdania (tak zwane
schematyzmy) ę
atwa mozna siezorientowac, ze regularnie uczeszczaę
o do szkoę
y od 20% do
35% dzieci objetych obowia zkiem szkolnym. Pozostali przychodzili nieregularnie lub nie
zjawiali sie w szkole jak rok dę
ugi. W roku 1833 w Bieruniu Nowym na 160 uczni ow
objetych obowia zkiem szkolnym progu szkoę
y nie przekroczyę
o ani razu 15 uczniow. W
Bieruniu Starym w tymze roku na 181 uczniow nie przychodzię
o w ogole 25, w Bojszowach
na 216 ” 40, zas w Urbanowicach na 170 ” 25.
Do przyczyn powoduja cych niska frekwencjenalezaę
y m.in. znaczne odlegę
osci dziela ce
miejsce zamieszkania od szkoę
y. Ponadto, frekwencje obnizaę
y czeste epidemie chorob
dzieciecych jak odra, szkarlatyna, koklusz itp. oraz ubostwo i ę
a cza cy siez nim brak odziezy
(tak istotnej w porach chę
odow i zimna). Nie bez znaczenia byę
a tez koniecznosc zyciowa
zmuszaja ca rodzicow do posyę
ania dziecka do pracy zarobkowej u bogatego gospodarza, w
dominium lub w charakterze pomocnika ojca pracuj a cego w przemysle. W tych sytuacjach
wymierzane grzywny rodzice pę
acili bez szemrania, gdyz zarobiony przez dziecko grosz
zawsze przewyzszaęuiszczana kare.
Comiesieczny wykaz uczniow nie uczeszczaja cych do szkoę
y miaędostarczac policji
nauczyciel, a policja wymierzaę
a i egzekwowaę
a wymierzone kary.
Wpę
ywy z kar zasilac miaę
y budzet szkoę
y. Z nich kupowano pomoce szkolne, przybory
do pisania i zeszyty dla najbiedniejszych uczni ow. Dlatego tez, pomimo ze grzywny nie byę
y
wysokie niezbyt chetnie zamieniano je na kary zastepcze ” prace na rzecz gminy lub w
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ostatecznosci areszt. Teostatnia , w caę
ym powiecie pszczynskim zastosowano tylko jeden raz
” w Urbanowicach w 1846 roku gdyz na ogoę
, czesto odkę
adano lub rezygnowano z
egzekwowania kar.
O warunkach lokalowych owczesnych szkoę juz wspominano. Nieco wiec jeszcze
informacji o programach nauczania.
Zarza dzenie nadprezydenta prowincji z 29 VII 1832 r. uregulowa ę
o przepisy dotycza ce
terminow realizowania edukacji. Nauke elementarna rozpoczynac miaę
y dzieci po
ukonczeniu 5 roku (od roku 1859 wraz z uko nczeniem 6 lat) i trwac miaę
a ona do 14 roku
zycia.
Rok szkolny na Gornym S la sku rozpoczynaęsiei konczyęna Wielkanoc lub 1 kwietnia.
Niektore jednak szkoę
y zwalniaę
y uczniow dwukrotnie: na Wielkanoc i ń na sw. Michaę
aź.
Przyjmowano wtedy szesciolatkow do szkoę
y, promowano do nastepnych oddziaę
ow
i wypisywano uczniow, ktorzy zrealizowali obowia zek szkolny (z tym, ze decyzje te w oparciu o wyniki egzaminu koncowego ą podejmowaęlokalny inspektor szkolny).
Przerwy wakacyjne przypadaę
y na okresy: Bozego Narodzenia ” 10 dni. Wielkanocy ”
12 dni, Zielonych swia t ” 6 dni oraz lata i jesieni ” 42 dni, zbiegaja ce siez terminami prac
polowych.
W szkole dysponuja cej jednym tylko nauczycielem obowia zywaępodziaęuczniow na trzy
oddziaę
y. W nizszym, poznawano litery, w srednim ę
a czono je w sę
awa, w wyzszym uczono
sieczytac i pisac caę
ymi zdaniami. W praktyce nauka wygla daę
a w ten sposob, ze stosowano
metodezbiorowego gę
osnego odpowiadania w kolejnych oddziaę
ach prowadza c jednoczesnie
zajecia ciche w pozostaę
ych. Wprowadzaę
o to wiele zamieszania dziaę
aja c destruktywnie
zarowno na ucza cego jak i na uczniow. Zreszta ciasne salki, nadmiar uczniow
przypadaja cych na ucza cego powodowaę
y, ze w poszczegolnych szkoę
ach wprowadzano
czesto podziaę
y indywidualne realizuja c naukew poszczegolnych oddziaę
ach np. wedę
ug dni
tygodnia. Charakterystycznego podziaę
u dokonano w szkoę
ach Bierunia Starego i Nowego w
latach czterdziestych XIX wieku przyjmuja c kryterium narodowosci. Dzieci polskie tj.
pochodza ce gę
ownie z rodzin chę
opskich korzystaę
y jedynie ze szkoę
y letniej tak zwanej
pasterki, w ktorej nauka odbywaę
a sieprzez 2 godziny: od 12 do 14, tj. w czasie gdy byd ę
o
spedzano z pastwisk do obory celem poę
udniowego udoju. Nauka odbywaę
a sie wtedy
wyę
a cznie w jezyku polskim. Dzieci niemieckie pochodza ce z rodzin urzedniczych miaę
y
regularna naukeprzez caę
y rok (prowadzona w jezyku niemieckim), .
W przypadku nauki w jezyku polskim, jedynymi pomocami naukowymi byę
y takie
ń podrecznikiź jak biblia, zywoty swietych, ksia zeczki do nabozenstw, ktore dzieci przynosię
y
z domu i na ktorych uczono sieczytac, zas w szkole ” tablica, kreda, mapa, liczydę
o.
Wprawdzie pierwsze starania o polepszenie sytuacji szkolnictwa ludowego rozpocz eto juz
w 1825 roku, to jednak zmiany zauwazalne nastepowac zaczeę
y dopiero w latach 1835”
1845, kiedy to wprowadzono dodatkowe przedmioty: geografi e, historie, przyrode, historie
naturalna , rysunki.
W latach 1825” 1861 przyjety zostaępodziaęą w szkoę
ach dwuklasowych ” na klase
nizsza i wyzsza , ktore z kolei dzielię
y siena trzy oddziaę
y. W kazdym z nich nauka trwaę
a
rok. Dzieci, ktore opanowaę
y przewidziany programem materiaęprzechodzię
y do oddziaę
u
wyzszego ” oczywiscie po zdaniu egzaminow.
Egzamin odbywaęsieraz w roku (pod koniec roku szkolnego) w obec nosci proboszcza
i soę
tysow wsi, ktorych dzieci uczeszczaę
y do danej szkoę
y, przedstawicieli zarza du
gminnego i ewentualnie zarza dcy dominium. Egzaminowaęnauczyciel ucza cy w danej klasie.
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W owych pierwszych dziesiecioleciach XIX wieku w klasie nizszej uczono czytania
i pisania w jezyku polskim, czterech dziaę
an pamieciowych ” rachunkowych, spiewu, religii
i historii biblijnej. Najmę
odsze dzieci w oddziale pierwszym poznawaę
y litery. Pisania uczono
siena grafitowych tabliczkach.
W klasie wyzszej, na lekcjach geografii i historii poznawano S la sk i bardzo ogolnie
monarchiepruska . Ska pe byę
y tez wiadomosci przyrodnicze: poznawano klasyfikacjessakow
i ptakow oraz podstawy sadownictwa i ogrodnictwa. Na lekcjach matematyki rozwi a zywano
zadania tekstowe z zastosowaniem uę
amkow i proporcji.
W owczesnych szkoę
ach ludowych (katolickich ą na wsi gornosla skiej) na poczesnym
miejscu znajdowaę
a sie nauka wiary i religii ą kontrolowana szczegolnie starannie przez
wizytatorow. Na lekcjach tych, przygotowywano dzieci do pierwszej spowiedzi i komunii.
swiadectwo ukonczenia szkoę
y zawieraę
o dane o przysta pieniu do tych sakramentow, a dla
podkreslenia religijnego charakteru ozdobione by ę
o rycinami o tresci religijnej. Najczesciej
uzywano dla tego celu specjalne formularze drukowane dla szk oęGornego S la ska w Opolu
lub tez swiadectwo wypisywano odrecznie. Przy okazji warto przypomniec, ze przysta pienie
do pierwszej spowiedzi i komunii byę
o zwykę
ym wydarzeniem szkolnym. Bywaę
o, ze rodzice
nie wiedzieli nawet, ze ich dziecko przysta pię
o do tych sakramentow; nie uczestniczyli tez w
tej uroczystosci i wrecz odnosię
o siewrazenie, ze nie przykę
adali do niej wiekszej wagi. Sami
zreszta takze przystepowali do tych sakramentow rzadko ” raz w roku, z okazji ktoregos z
wiekszych swia t.
Dowartosciowanie komunii nastepowac zaczeę
o pod koniec XIX wieku, a juz definitywnie
po roku 1905, to jest po ogę
oszeniu encykliki Piusa X o czestym przystepowaniu do
spowiedzi i komunii (sugerowano w niej, by miaę
o to miejsce przynajmniej raz na kwartaę
).
Odta d fakt ten nabierac zaczynaęcoraz bardziej uroczystego charakteru, a pier wsza komunia
miaę
a juz konkretna oprawei ceremoniaę
.
Jak juz wspomniano wczesniej, ogolny poziom szkoę elementarnych byę niski.
Z zachowanych sprawozdan wynika, ze dzieci z rodzin polskich, chetnie w tym jezyku
uczyę
y sieczytania i pisania. Zreszta , rozpoczynaja c edukacjenie znaę
y one w ogole jezyka
niemieckiego i przymuszanie do nauki w tym jezyku, w pierwszych latach edukacji nie
dawaę
o oczekiwanych rezultatow. W klasie wyzszej, gdzie nauka w tym jezyku byę
a juz
obowia zkowa, efekty tez nie byę
y imponuja ce. Na przykę
ad w sprawozdaniu z wizytacji szkoę
w 29 miejscowosciach, z roku 1864, w 15 ” ani jedno dziecko opuszczaja ce szkoę
enie znaę
o
tego jezyka w stopniu dostatecznym (informacja ta dotyczy m. in. dzieci z Bojszow,
Bijasowic, Urbanowie, Cielmic, S wierczynca i S ciern).
Stosunek wę
adz do szkolnictwa ludowego zmienięsie po stę
umieniu Wiosny Ludow.
Prusy, ktore dota d przodowaę
y (na tle innych panstw Europy) w rozwoju oswiaty ”
rozpoczeę
y z nia niemal zaciekę
a walke. Ogę
oszone w 1854 roku regulatywy okreslaja ce
zasady organizacyjne i zadania szkoęelementarnych podkreslaę
y, ze celem ich jest gę
ownie
wychowywanie mę
odziezy w posę
uszenstwie i ulegę
osci wobec panstwa. Zakazywaę
y
wszelkich metod nauczania rozwijaja cych umysę dziecka, a caę
a nauke oparte na
pamieciowym przyswajaniu materiaę
u i odpytywaniu lekcji z pamieci. Wiadomosci
proponowanych przez podreczniki nie wolno byę
o nauczycielom poszerzac.
Od roku 1859 wprowadzono wprawdzie nowy przedmiot ” gimnastyke, ale ze wzgledu
na brak fachowcow przedmiot ten realizowano w niewielu szkoę
ach. Serio traktowany byę
dopiero od lat siedemdziesia tych, kiedy juz ogolny stosunek do szkolnictwa siezmienię
.
W 1872 roku ogę
oszone zostaę
y ń Allgemeine Bestimmungenź, ktore umozliwiaę
y szkoę
om
elementarnym rozwijanie sie bez ograniczen. Nadzor nad nimi przejeę
o teraz panstwo, a
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inspektorow powiatowych i lokalnych mianowali panstwowi zwierzchnicy. Szkoę
y
jednoklasowe przeorganizowano w trzyklasowe (a jednoklasowe dopuszczano tylko w sytuacjach wyja tkowych). Prawie wszystkie dotychczas funkcjonuj a ce budynki szkolne
rozbudowano, a w wielu miejscowosciach zbudowano nowe. Na przykę
ad w S cierniach
zbudowano nowa szkoę
ew 1876 r. (przetrwaę
a bez remontu do lat trzydziestych XX wieku).
W S wierczyncu, wybudowana w 1871 roku szkoę
e, przebudowano w 1892. W Bijasowicach
wybudowana w 1856 roku przebudowano w 1896. W Nowym Bieruniu now a szkoę
e
wybudowano w roku 1897. Szkoę
e w Urbanowicach przebudowano w roku 1906, a te
zbudowana w roku 1877 w Jaroszowicach rozbudowano o 2 sale lekcyjne w roku 1911.
W Bieruniu Starym szkoę
eprzebudowano w roku 1892. Ponadto, zbudowan a w 1874 roku
szkolew Cielmicach rozbudowano w roku 1913 (miaę
a wtedy 4 izby lekcyjne). Powstaę
y tez
nowe: w Bojszowach Nowych ” w 1904 i w Czarnuchowicach ” w 1909 roku.
Radykalnie zmienięsieprogram nauczania, ktory zakę
adaęń ksztaę
cenie nie tylko umysę
u
ale i ciaę
aź i gwarantowac miaęszanse kontynuowania nauki w szkoę
ach srednich. Zgodnie z
nim, na lekcjach matematyki uczono miedzy innymi dziaę
an na uę
amkach zwykę
ych
i dziesietnych, rozwia zywania zadan tekstowych, zastosowan ń reguę
y trzechź, W klasie
srodkowej i wyzszej poznawano historie Prus od wojny 30-letniej, geografie najblizszego
otoczenia i Niemiec. Poznawano tez anatomie czę
owieka, biologie, zoologie, fizyke
i astronomie.
W programie nauczania spiewu, kę
adziono nacisk na nauke spiewania w chorze
i umiejetnosc spiewu solo ” szczegolnie piesni ludowych.
Lekcje gimnastyki w oddziaę
ach mę
odszych miaę
y forme zabawowa , zas w klasach
starszych wprowadzano normalne cwiczenia. Od roku 1892 do programu nauczania
wę
a czono tez gry sportowe, ktore ” rzekomo ” stwarzaę
y okazje do cwiczen w
posę
ugiwaniu sie jezykiem niemieckim. Ponadto, wprowadzono zajecia z prac recznych.
Zalecano takze uwzglednic w programie specyfikeposzczegolnych regionow, w zwia zku z
czym wprowadzono do szkoępowiatow rolniczych ” w ramach lekcji przyrody ” fachowa
wiedzerolnicza , lub dodatkowo, w okresie zimowym, na lekcjach gimnastyki.
Ustawa z roku 1872 ujednolicię
a program nauczania w caę
ym panstwie niemieckim
i wprowadzię
a jezyk niemiecki jako obowia zkowy jezyk wykę
adowy, ograniczaja c jezyk
polski do roli jezyka pomocniczego i do nauczania religii.
1886 roku wydana zostaę
a ustawa reguluja ca w sposob radykalny obowia zek szkolny. Dla
terenu prowincji sla skiej wprowadzone zostaę
y kary szkolne znacznie surowsze od
dotychczasowych i za kazda nieusprawiedliwiona nieobecnosc przewidywano kare w
wysokosci od 30 fenigow do 5 marek, zas dla osob przyczyniaja cych sie do absencji (np.
pracodawcow) stosowac miano kareod 1 do 15 marek. Grzywna mogę
a zostac zamieniona na
areszt, a notoryczne uchylanie sieod obowia zku szkolnego mogę
o nawet stanowic podstawe
pozbawienia praw rodzicielskich i ustanowienia opieki spoę
ecznej nad dzieckiem.
Przeprowadzony w 1838 roku pierwszy w monarchii pruskiej spis szkolny oraz spisy z lat
1891, 1896, 1901 ” ujawnię
y jednak faktyczny stan szkolnictwa. W sieci szkoęnadal
dominowaę
y szkoę
y jedno i dwu-klasowe (ponad 61% szkoęludowych na Gornym S la sku), a
przepeę
nienie klas nadal nalezaę
o do podstawowych niedomagan, i w 1886 r. spotkac mozna
byę
o jeszcze szkoę
y w ktorych na jednego nauczyciela przypadaę
o 222 dzieci. W parafii
bierunskiej, we wzmiankowanych szkoę
ach przepeę
nienie klas w pierwszej poę
owie XIX
wieku nie ulegę
o zadnej zmianie i jedynie w Bieruniu Nowym i Starym stan nieco sie
poprawię
.
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Na przeę
omie XIX i XX wieku sytuacja niewiele sie zmienię
a. S wiadczy o tym artykuę
opublikowany w ń National-Zeitungź z dnia 27 maja 1901 roku. Autor artykuę
u twierdzię
, ze
w okregu Ksiestwa Pszczynskiego przypada na jednego nauczyciela 166 wzglednie 140
uczniow. Zarza d Ksia zecy, niezbyt dobrze poinformowany o tej sprawie zwrocięsie do
owczesnego inspektora szkolnego w Pszczynie ” RzeĆniczka, ktory, zaprzeczaja c podanym
liczbom potwierdzięjednak, iz sa w jego okregu szkoę
y, w ktorych na jednego nauczyciela
przypada 100 uczniow.
Nawia zuja c do tego sprostowania wieczorne wydanie tego z pisma donosię
o: ń Podobnie jak
w prowincji poznanskiej, sę
ychac zale na bardzo trudne warunki szkolne na Gornym S la sku.
W zadnej rejencji monarchii pruskiej statystyka kryminalna nie osia gaę
a tak wysokich cyfr
jak w rejencji opolskiej. Nie myli siechyba ten, kto szuka gę
ownych przyczyn tych smutnych
danych w niedostatecznym wychowywaniu mieszka ncow owej rejencji. Jezeli powierzy sie,
jak to jeszcze dzis w wielu przypadkach ma miejsce, jednemu nauczycielowi 100 uczni ow
lub wiecej, nie moze byc mowy ani o regularnym nauczaniu ani o sku tecznym
wychowywaniu. (...) A pomyslec, ze szkoę
y te sa pod patronatem wę
ascicieli rozlegę
ych
maja tkowź.
Warunki owe nie sprzyjaę
y efektywnosci nauczania, a dzieci przymuszane do nauki w
narzuconym jezyku niemieckim, bardzo szybko zapominaę
y tego czego sienauczyę
y.
Wyzej wymieniane fakty byę
y m. in. jednymi z podstawowych zarzutow kierowanych
przez polskich rodzicow przeciw niemieckiej szkole. Sprzeciw ten potegowaęsiew miarejak
polska ludnosc musiaę
a szukac innych, zastepczych sposobow ksztaę
cenia swych dzieci ”
sposobow zgodnych z narodowymi i wyznaniowymi aspiracjami, kt ore ksztaę
tuja c
swiatopogla d polityczny Gornosla zakow wę
a czaę
y ich, od pocza tku XX wieku w nurt ogolny
polskiego zycia.
***
Zaprezentowany szkic nie pretenduje do miana monografii szkolnic twa w parafii
bierunskiej. Uniemozliwia to zakres objetosciowy pracy, a przede wszystkim zasoby
zachowanej bazy Ćrodę
owej ” bardzo niejednorodnej dla poszczegolnych obwodow
szkolnych. Stan archiwaliow zachowanych na naszym terenie, w przypadku niekt orych szkoę
umozliwia odtworzenie ich dziejow z perfekcyjna niemal dokę
adnoscia rok po roku. W
przypadku zas innych, zachowane dokumenty pozwalaj a na naszkicowanie zaledwie ich
dziejow i to w stopniu bardzo niedokę
adnym i dalekim od oczekiwanej szczegoę
owosci. Ze
wzgledu na przyczynkarski charakter opracowania, pozostawiono celowo pole do opisu
wszystkim, ktorym marza siesamodzielne monografie poszczegolnych szkoę
.
Zainteresowanych odsyę
am do bardzo bogatych zbiorow archiwum w Pszczynie, do
zasobow archiwum Kurii Diecezjalnej w Katowicach, a nieukontentowanych tymi
archiwaliami, do archiwum w Opolu, we Wrocę
awiu lub Merserburgu (Zentral Staatsarchiv),
w ktorym ” jak mowi siepotocznie ” ń jest prawie wszystkoź.
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