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SZKO A RZE BIARSKA W RYMANOWIE (1873–1884)

W 1872 r. Stanis aw i Anna Potoccy kupili dobra rymanowskie. Feliks Kiryk

w monografii Rymanowa okre li  t  transakcj  jako wa ny moment zarówno w dzie-

jach dworu rymanowskiego, jak i samego miasta, gdy  „nowi dziedzice okazali

si  nie tylko posiadaczami ziemskimi, lecz tak e lud mi zaanga owanymi w prze-

miany spo eczne po stronie ludu, w podniesieniu stanu gospodarczego i sanitarne-

go miasteczka i wsi okolicznych, demonstruj c szczery patriotyzm i gotowo  ycz-

liwej pomocy”1. Zw aszcza A. Potocka, która w Rymanowie rozwin a wszechstronn

dzia alno  spo eczno-o wiatow , zas yn a z mi osiernych uczynków na rzecz ludu.

Jej zaanga owanie zosta o docenione m.in. przez Towarzystwo Tatrza skie, które

w 1877 r. postanowi o przyj  j  w poczet cz onków honorowych „w uznaniu do-

tychczasowych zas ug oko o podniesienia dobrobytu ubogiej ludno ci górskiej”,

a zw aszcza za za o enie szko y snycerskiej. Jak bowiem uzasadniano, Potocka, „za-

o ywszy szko  snycersk  w Rymanowie, wspó zawodnicz c z podobnymi zak a-

dami zagranicznymi, poda a tym sposobem r k  pomocn  tamtejszemu ludowi”2.

A. Potocka wr cz „chorowa a” na mi osierdzie. Gdy by a m oda, wzorem in-

nych dawa a potrzebuj cym ja mu n , ale w pó niejszym okresie ycia uzna a j

za „najpodlejsz  z form mi osierdzia czy mi o ci chrze cija skiej”, gdy  „ja mu -

na bezmy lnie dana to patent na pró niactwo ze strony daj cego, bo atwiej da

kilka szóstek i mie  wi ty spokój ni  wej  w przyczyn  tej n dzy, obmy le  dla

niej wyj cie, da  lub wskaza  robot , poleci , zasi gn  informacji, przeprowadzi

korespondencj  w czyjej  sprawie. [...] A bior cego ja mu n  poni a to, rozleni-

wia, uniemoralnia”. Uzna a, e najlepsz  ja mu n  jest mi osierdzie, które nale y

rozumie  jako „leczenie chorych i uczenie ludu przemys u domowego w ró nych

kierunkach, dostarczanie roboty tym, co jej nie mieli, dostarczanie gazetek i ksi -

ek dla podniesienia poziomu ich inteligencji i moralno ci. [...] Mi osierdziem –

je eli takie imi  temu da  mo na – by o dla nas obojga u ywa  tylko swoich miej-
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scowych rzemie lników w zak adzie, by ich kszta ci  i wzbogaci . Mi osierdziem

by o ratowanie w czasie cholery, gotowanie zupy po ywnej w czasie g odu”3. Prze-

jawem tak rozumianego mi osierdzia by o m.in. za o enie przez ni  w Rymanowie

pierwszej w kraju szkó ki snycerskiej dla, jak pisa a, ogromnie utalentowanych

ch opców.

Szkó ka powsta a w 1873 r. „Nie mia a – jak pisze Potocka w swoim pami tni-

ku – pretensji do artyzmu, tylko do przemys u chleb daj cego od razu”, albowiem

„bieda panuje straszna, okropna mi dzy ludem, szczególniej górskim”. Od momentu

przyj cia ch opca do szkó ki „uczy o go si  robi  rzecz tak atw  [najcz ciej by y

to najprostsze sk adane ramki], eby j  po paru dniach móg  dobrze wykona  i ju

sprzeda ”. Nast pnie uczniowie z otrzymanego materia u ju  w domu wykonywa-

li ró ne przedmioty, stosownie do zamówie  i mo liwo ci zbytu. Po jakim  czasie

wracali do szkó ki, uczyli si  czego  nowego („ramki korowane z paru listeczka-

mi u góry, najpierw jak bez lub brzoza, bo atwiejsze, potem listki d bowe trudniej-

sze, ca e ramki lub inne graciki”, no e do przecinania papieru, ozdobne talerze,

szkatu ki, podstawki itp.) i po kilku dniach znowu wracali na wie . System ten

wprowadzono dlatego, e uczniowie pochodzili z wsi po o onych w górach, znacz-

nie oddalonych od Rymanowa, i po prostu nie byli w stanie przychodzi  do szko y

codziennie4. Posiada  on jeszcze jedn  zalet  – ch opcy niemal od pocz tku nauki

zarabiali na sprzeda y sporz dzonych przez siebie przedmiotów5, co stanowi o dla

nich nie lada zach t  do dalszej nauki, a tak e wyra ny zastrzyk gotówki dla ca ej

rodziny.

Szkó ka mie ci a si  w dworze. Zarz dza a ni  Anna Kurcka, wcze niej wy-

chowawczyni i nauczycielka starszych synów Potockiej, która „pilnowa a robót,

prowadzi a bardzo cis e rachunki”, pracowa a z „gorliwo ci  i po wi ceniem”6.

Pierwsz  nauczycielk  zawodu by a sama Potocka. Pomaga  jej Stanis aw Pi tkie-

wicz, twórca wielu rze b w okolicznych ko cio ach, g ównie w Rymanowie

i w Jedliczu, który na koszt Potockich zdoby  potrzebne kwalifikacje w Mona-

chium7. Ch opcy uczyli si  i pracowali w warsztacie powsta ym z przebudowy cz -

ci sieni dworskiej, ponadto Potoccy zapewniali im nocleg w jednym ze szpital-

nych pokoików na folwarku i wy ywienie. To by y – wed ug zapewnie  Potockiej

– jedyne wydatki, czego ludzie ze sfer arystokratycznych, a tak e urz dnicy, nie

przyjmowali do wiadomo ci. Potocka skar y si  w swoim pami tniku, e w jed-

nym z banków odmówiono jej m owi S. Potockiemu „po yczki ma oprocento-

wej na sp acenie d ugów wielkoprocentowych”, gdy  – jak mu t umaczy  jeden
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3 A. z Dz ia y sk ich  Po tock a, op. cit., s. 219.
4 Ibidem, s. 213–214.
5 Najzdolniejsi zarabiali miesi cznie od 5 do 15 z r. By o to ca kiem adn  sum , zwa ywszy, e

np. przeci tne pobory urz dnicze na prowincji a  do ko ca XIX w. kszta towa y si  na poziomie

300–500 z r. rocznie, co dawa o tygodniowo ok. 6–10 z r.
6 A. z Dz ia y sk ich  Po tock a, op. cit., s. 216.
7 M. Re y, yciorys Anny z Dzia y skich Potockiej z Rymanowa, „Czas” 1926, nr 165. Por. tak-

e A. Osuchowsk i, Anna Stanis awowa Potocka z Dzia y skich ostatnia, „Rocznik Rymanowa Zdro-

ju” 1 (1996), s. 21.
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z urz dników – „Mówi , e Pan robisz wydatki nadzwyczajne. Gmach dla szko y

rze biarskiej mia  kosztowa  Pana 60 000 z r. [...]”8. Tak e rodzina bardzo krytycz-

nie odnosi a si  do jej mi osiernych uczynków, w tym do wspomnianej szkó ki.

„Moja babka Anna Potocka po mierci swego m a Stanis awa – wspomina  jej

wnuk, Ignacy Potocki – by a uwa ana przez rodzin  za osob , która marnotrawi

maj tek na ró ne rzeczy, mi dzy innymi na za o on  przez siebie szkó k  rze -

biarsk  dla uzdolnionych dzieci z okolicznych wiosek”9. Wed ug wiadectwa sa-

mej Potockiej, jak ju  o tym wcze niej napisa am, szkó ka nie kosztowa a wiele10.

Uczniowie zarabiali od 2 do 5 tys. z r. rocznie, z czego otrzymywali oko o jednej

trzeciej ca ej sumy, natomiast reszta sz a na zakup materia ów, utrzymanie stola-

rza, nauczyciela itp. Ju  po jej zamkni ciu w kasie zosta y 2 tys. z r., za które Po-

tocka przekaza a budynek na szko  dla m odych robotników, aby mo na by o urz -

dzi  w nim warsztat rze biarski11.

Najtrudniejsz  rzecz  by  zbyt wyprodukowanych towarów. Na jarmarkach ka -

dy ch opak ze swoimi wyrobami od razu wpada  w r ce inspektora podatkowego.

W sklepach nie chcieli bra  wyrobów powsta ych w szkó ce, a je eli, to „po miesz-

nych cenach i to jedynie w komis. Le a o to latami, doprosi  si  nie mo na by o

zdania rachunku; dopiero po jakim  dziesi tym ju  impertynenckim li cie odsy ali

kup  rze b zakurzonych, po amanych, do sprzeda y zupe nie niezdatnych, a za te,

co si  sprzeda y, zamiast pieni dzy – narzekania na ci kie czasy i ofiarowanie

wzi cia czego w zamian”12. Potocka postanowi a wzi  sprawy w swoje r ce i na-

pisa a memoria  poruszaj cy m.in. problem utworzenia w wi kszych miastach ba-

zarów, na których mo na by oby sprzedawa  wytwory przemys u domowego. Wr -

czy a go by emu prezydentowi Krakowa Miko ajowi Zyblikiewiczowi, jego tre

opublikowa a te  w kilku gazetach, co – jak pisze – zainteresowa o kilkunastu za-

cnych ludzi13. Ponadto w Rymanowie i pobliskich miejscowo ciach urz dza a wy-

stawy po czone ze sprzeda  eksponatów, organizowa a stragany z wyrobami

uczniów na odpustach, jarmarkach i targach. Jej dzia ania spowodowa y, e ucznio-

wie rymanowskiej szkó ki zacz li sprzedawa  swoje dzie a w galicyjskich zak a-

dach k pielowych i na bazarach w ca ym kraju14.

Szkó ka zosta a zamkni ta w 1884 r. po mierci Stanis awa Potockiego. Potoc-

ka zanotowa a w swoim pami tniku: „Gdybym j  mog a d u ej prowadzi , by aby

wyda a wietne rezultaty. Robota przerwana, skasowana nagle”15. Dalsze prowa-
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8 A. z Dz ia y sk ich  Po tock a, op. cit., s. 215.
9 Cyt. za J. To m k i e w i c z, Podró  do przesz o ci, „Rocznik Rymanowa Zdroju” 3 (1998),

s. 55.
10 Potocka nie jest tu zreszt  konsekwentna, poniewa  w kilku innych miejscach swojego pami t-

nika pisze o odmawianiu sobie wszystkiego i odejmowaniu od ust, w celu podniesienia „z n dzy

i ciemnoty troch  m odzie y z dóbr swoich”.
11 A. z Dz ia y sk ich  Po tock a, op. cit., s. 213.
12 Ibidem, s. 217.
13 Ibidem.
14 M. Re y, op. cit. Por. tak e A. Osuchowsk i, op. cit., s. 21.
15 A. z Dz ia y sk ich  Po tock a, op. cit., s. 212.
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dzenie zarówno szkó ki rze biarskiej, jak i za o onej pod koniec 1873 r. szkó ki

koronkarskiej dla dziewcz t, uniemo liwi y ci ce na rymanowskim maj tku d ugi

hipoteczne. Potocka musia a na jaki  czas opu ci  Rymanów. Maj tkiem admini-

strowa a rodzina, która bynajmniej nie kwapi a si  do utrzymywania szkó  uzna-

wanych za kaprys i marnotrawienie pieni dzy.

W biogramie Potockiej zamieszczonym w Polskim S owniku Biograficznym jego

autor napisa , e szkó ki nie utrzyma y si  po cofni ciu zasi ku przez sejm

w 1884 r.16 Informacj  t  powtórzy  zapewne za S ownikiem geograficznym17.

W ród ach nie znalaz am jej potwierdzenia, adnej o tym wzmianki nie ma te

w pami tniku A. Potockiej. O niczym to nie wiadczy, poniewa  Potocka nie na-

pisa a równie  o – odrzuconej zreszt  – subwencji, jak  ofiarowa y jej szkó ce w a-

dze pa stwowe.

A. Potocka by a dumn  arystokratk . Swoj  misj  niesienia pomocy potrzebu-

j cym pe ni a – jak sama pisa a – „dla obowi zku, dla podobania si  Bogu, dla su-

mienia w asnego”. Liczy a przy tym tylko na siebie: „Pomocy adnej nie wygl -

da , ani od w adzy adnej, ani od duchowie stwa”, gdy  „ adna w adza nie by a

ku pomocy, tylko ku przeszkodzie, zawsze parali owa a ka d  rzecz”18. Z drugiej

jednak strony, gdy w adze ofiarowa y pomoc, Potocka wielkopa skim gestem j

odrzuci a.

Podczas moich poszukiwa  archiwalnych we Lwowie, w aktach Namiestnic-

twa znalaz am listy z lat 1880–188219, z których wyra nie wynika, e w adze pa -

stwowe usilnie próbowa y wspomóc prowadzon  przez Potock  szkó k  rze biarsk .

Pierwszy, datowany 27 IX 1880 r., przes any zosta  na r ce starosty sanockiego

z pro b , aby po zapoznaniu si  z jego tre ci  przekaza  go niezw ocznie A. Po-

tockiej, za o ycielce szko y snycerskiej w Rymanowie. Czytamy w nim, e „wsku-

tek wniosku postawionego przez radc  ministerialnego dr. E. Hermana w sprawo-

zdaniu o szkole minister handlu zarz dzi  reskryptem z 25 VII 1880 r. zakupienie

z funduszów pa stwowych dla tej szko y toczyd a z przyrz dem owalnym i war-

sztatu stolarskiego do heblowania wraz z potrzebnymi narz dziami tokarskimi i sto-

larskimi”. Do informacji tej do czona zosta a pro ba, aby Potocka zechcia a da

polecenie „nale ytego ustawienia w/w i wpisania ich, jako w asno ci ministerstwa

handlu do inwentarza szko y”, minister oznajmi  przy tym, i  „po potr ceniu z przy-

zwolonej dla tej szko y na rok 1880 dotacji w wysoko ci 800 z r. wydatków na

zakup i transport w/w, pozosta  kwot  przeka e zarz dowi szko y na op dzenie

kosztów utrzymania nauczyciela, ewentualnie pomocnika nauczycielskiego, robót
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16 A. Osuchowsk i, Potocka z Dzia y skich Anna, w: PSB, t. 27, Kraków 1983, s. 734. We wspo-
mnianym wcze niej artykule opublikowanym w „Roczniku Rymanowa Zdroju”, 1(1996), ju  tej in-
formacji nie powtórzy .

17 S ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s owia skich, t. 10, Warszawa 1889,

s. 95: „Szko a snycerska, za o ona staraniem Anny z Dzia y skich hr. Potockiej, nie utrzyma a si  po

cofni ciu zasi ku przez sejm”.
18 A. z D z i a y s k i c h  P o t o c k a, op. cit., s. 137.
19 CDIA, g. Lwiw, f. 146 (Namiestnictwo galicyjskie 1772–1921), op. 4, jedn. 4368 (korespon-

dencja dotycz ca Radymna i Rymanowa).
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stolarskich i tokarskich”. Dalej nast puje pro ba, by Potocka poleci a przes a  do

Ministerstwa Handlu „za 20 do 40 z r. okazów robót snycerskich w szkole sporz -

dzonych wraz z rachunkiem nale yto ci, a ministerstwo niezw ocznie, równocze-

nie z asygnacj  subwencji, rachunek ten wyrówna”. Minister handlu poleci  tak e

– donosi Wydzia  – aby wyrazi  A. Potockiej uznanie i podzi kowanie za „znako-

mite, ofiarne i nader skuteczne dzia anie oko o za o enia i utrzymania szko y sny-

cerskiej” oraz takie  uznanie dla Anny Kurckiej za skuteczn  pomoc, jak  w tej

mierze nios a Potockiej. W ostatnich s owach pisma minister obieca  dalsz  po-

moc. Nied ugo potem przysz o z Wydzia u Krajowego kolejne pismo, w którym

zawarta jest informacja, e narz dzia tokarskie i stolarskie, przes ane szkole przez

wiede sk  fabryk  narz dzi Weissa i synów, kosztuj  390 z r. Pozosta a kwota

z przyznanej subwencji, wynosz ca 410 z r., przes ana zostanie do Urz du Podat-

kowego w Sanoku, który j  wyp aci Potockiej „za kwitem ostemplowanym i z o-

eniem rachunku w rocznym sprawozdaniu o szkole”. Powinno ono by  przesy a-

ne z ko cem ka dego roku do Ministerstwa Handlu. Do pisma do czone zosta o

polecenie, skierowane do Urz du Podatkowego w Sanoku, wyp aty na r ce Potoc-

kiej zaznaczonej kwoty. Nast pne pisma pochodz  z grudnia 1881 r. Wynika z nich,

e Potocka w aden sposób nie zareagowa a na propozycj  w adz. 12 XII 1881 r.

urz dnicy Wydzia u Krajowego znowu skierowali do niej poprzez starost  sanoc-

kiego pismo z zapytaniem, czy reflektuje na dalsze subwencjonowanie szko y, gdy

Ministerstwo Handlu do tej pory nie otrzyma o adnych informacji o szkole, nie

zosta o te  poinformowane, na co zosta a wydana subwencja w wysoko ci 410 z r.

Starosta przekaza  Potockiej pismo 19 grudnia i ju  nast pnego dnia skierowa  do

Prezydium Namiestnictwa odpowied  w tej sprawie. Informowa , e subwencja na

rzecz szko y nie zosta a i nie b dzie podj ta, albowiem „by o i jest niez omnym

postanowieniem za o ycielki [...], aby szko a ta, maj ca pewne fundusze na jej

utrzymanie, mia a zawsze cech  i charakter zak adu czysto prywatnego, niezawi-

s ego od wp ywów i kontroli wysokiego Rz du, a tym samym wolnego zupe nie

od wszelkiego subwencjonowania ze strony wysokiego c.k. Ministerstwa Handlu”.

Oprócz tego Potocka oznajmi a, e nie zwa aj c na jej yczenie wyra one ustnie

radcy Hermanowi w czasie zwiedzania przez niego szko y, przys ano jej wymie-

nione wcze niej „urz dzenia, które dot d nie rozpakowane i nietkni te, ka e ode-

s a  do Ministerstwa Handlu”. W dalszej cz ci pisma starosta zawar  informacje

o szkole, z których wynika, e w 1881 r. uczy o si  w niej 14 ch opców „wy cz-

nie pochodzenia góralskiego”, którzy „sprawuj  si  pod ka dym wzgl dem wzo-

rowo”. Zaj cia prowadzone by y w dni powszednie rano i po po udniu pod kierun-

kiem i nadzorem jednego ze starszych uczniów. Nauka odbywa si  „w sposób

naturalny z wykluczeniem wszelkiego s usznego mechanizmu, ograniczaj c si  do

przerysowywania i na ladowania wyrobów z wzorów przewa nie rysunkowych

przez za o ycielk  dostarczonych i rozpoczyna si  zwykle robotami korowymi po-

st puj c stopniowo a  do r cznego rze bienia w drewnie wszelkiego rodzaju ram

do obrazów, talerzy, eta erek, przyborów do pisania, koszy itp. ozdób w kwiatach,

które pod wzgl dem czysto ci i dok adno ci w wykonaniu zadowoli  mog  nawet
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znawców tej sztuki”. Rozpocz to te  nauk  z ocenia ram ma ych rozmiarów, gdy

„ta ga  przemys u [rokuje] pi kn  przysz o ”. Starosta zapewnia , e Potocka

przyrzek a z o y  w krótkim czasie na jego r ce sprawozdanie o stanie szko y w celu

przekazania go Prezydium Namiestnictwa.

Sprawa subwencjonowania szko y ostatecznie zosta a zako czona na pocz tku

1882 r. Pismem z 21 lutego Prezydium Namiestnictwa poinformowa o Ann  Po-

tock , e Minister Wyzna  i O wiaty przyj  do wiadomo ci jej yczenie. Subwencja

zosta a uniewa niona, a przyznane przyrz dy tokarskie i stolarskie przeznaczone

zosta y szkole snycersko-rzemie lniczej w Zakopanem. Wobec powy szego popro-

szono, aby Potocka wyda a je kierownikowi tej szko y. Do sprawy wi cej nie wra-

cano, rych o te  szko a rze biarska w Rymanowie zako czy a swój ywot.

Trudno powiedzie , jakimi powodami kierowa a si  Potocka, odrzucaj c dota-

cj  przeznaczon  na dzia alno  szkó ki. Mo e mia y w tym udzia  wzgl dy pa-

triotyczne – wszak Austria by a pa stwem okupuj cym kraj, a mo e odezwa a si

w niej arystokratyczna duma, która nie pozwala a na przyjmowanie pomocy od

urz dników, a tym bardziej godzenie si  na jak kolwiek kontrol  z ich strony. Mo -

liwe, e odmowa przyj cia subwencji wynik a z niepraktyczno ci Potockiej, o czym

mo e wiadczy  inne wydarzenie z tego samego czasu, wzmiankowane przez Bo-

les awa Prusa w jego Kronikach. W jednym z numerów „Kuriera Warszawskiego”

z 1881 r. zamieszczono informacj , e „na skutek podniesionej przez pras  nasz

sprawy kolonii wakacyjnych dla niezamo nych dzieci p. Stanis awowa hr. Potoc-

ka z Rymanowa w Galicji o wiadczy a gotowo  umieszczenia u siebie stu bied-

nych dzieci na przeci g przysz ych letnich feryj szkolnych. Czcigodna pani, zacna

za o ycielka szko y rze biarskiej i gorliwa filantropka, przyjmuje te  na siebie ca -

kowite utrzymanie dzieci i przewóz ich na kolejach galicyjskich”20. Prus skomen-

towa  j  z pewnym przek sem. Stwierdzi , i  propozycja Potockiej jest niew tpli-

wie szlachetna i godna na ladowania, ale do  niepraktyczna, albowiem „dom

hrabiny le y w Rymanowie, w Galicji, a ka dy jad cy st d ucze  musia by dop a-

ci  najmniej 10 rubli za paszport!...”, i radzi , aby Potocka raczej otworzy a swój

dom dla ubogich dzieci ze Lwowa, Krakowa, Tarnowa itd., a uczniów warszaw-

skich pozostawi a hojno ci arystokracji miejscowej21. Oboj tne zreszt , co sta o

u podstaw decyzji A. Potockiej; prowadzonej przez ni  szkole nie przynios o to

korzy ci.
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20 „Kurier Warszawski” 1881, nr 232.
21 B. Pru s, Kroniki, t. 5. Kroniki Tygodniowe, „Kurier Warszawski”, 1881, oprac. Z. Szweykow-

ski, Warszawa 1955, s. 173.


