ЦДІА УКРАЇНИ, м. ЛЬВІВ
ТИНЕЦЬКА РИМО-КАТОЛИЦЬКА
ЄПИСКОПСЬКА КОНСИСТОРІЯ, м. БОХНЯ
1822 – 1826 рр.

ФОНД № 734
ОПИС № 1
1817 – 1827 рр.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. ЛЬВІВ

Тинецька римо-католицька єпископська консисторія, м. Бохня
(назва фонду)

1822 – 1826 рр.

Фонд № 734
Опис № 1

1817 - 1827 рр.
(крайні дати документальних матеріалів)

ЗМІСТ
Передмова

арк.

Тематичний покажчик

арк.

Опис справ

арк.

Іменний покажчик

арк.

Географічний покажчик

арк.

Покажчик шкільних округів

арк.

Тинецька єпископська консисторія створена у 1822 році з місцем осідку у м. Бохні.
Єпископом був призначений професор Віденського університету Т. Ціґлер. До Тинецької
дієцезії належали Бохнянський, Мисленицький, Санчівський і Тарнівський округи.
У період з 1822 по 1826 рр. народними школами на території цих округів управляла
Тинецька єпископська консисторія, яка у 1826 році була перейменована на Тарнівську
римо-католицьку консисторію з місцем осідку у м. Тарнові. Ця консисторія керувала
народними школами до 1869 року.
До опису увійшли: обіжники і розпорядження Галицького губернаторства про
організацію шкіл у мм. Перемишлі, Тарнові та Ярославі, про прийняття заходів з метою
покращення навчання дітей, про будівництво і ремонт шкільних приміщень та ін.
організаційні питання; звіти шкільних інспекторів про стан навчання у школах, особовий
склад вчителів та їх помічників і особовий склад духовенства Тинецької дієцезії;
листування з Галицьким губернаторством про забезпечення учнів підручниками і
методичними посібниками та їх складання вчителями, встановлення терміну літніх канікул;
матеріали про оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів і вчителів;
про призначення, переміщення, звільнення та надання допомоги вчителям; дисциплінарні
справи та списки вчителів.
Ці документи тематично пов’язані з документами фонду 157 «Комісія намісництва,
м. Краків», фонду 460 «Римо-католицька єпископська консисторія, м. Тарнів» та
фонду 733 «Римо-католицька єпископська консисторія, м. Перемишль».
У 2018 році з метою підвищення інформативності опису фонду та полегшення
пошуку інформації проведені переклад та загальне редагування заголовків (без звернення
до справ), складені іменний, географічний, тематичний покажчики та покажчик шкільних
округів.

Завідувач сектора обліку документів

Т. П. Семенів
2018 рік

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
1. Організація навчання
-

організація шкіл та надання їм дотації

92, 107, 135, 138, 195, 209, 217, 221, 230,

242, 248, 270, 286, 308, 309, 352, 354
-

будівництво і ремонт шкільних приміщень

-

стан шкіл і їх будинків (звіти шкільних інспекторів)

32, 160, 191, 210, 214, 248, 282, 341
11 - 17, 22, 33, 34, 39, 42,

43, 55, 62, 63, 65 - 67, 70 - 72, 75 - 77, 80, 81, 83 - 85, 87 - 90, 95, 97 - 99, 102 - 104,
108 - 112, 114, 117, 118, 120, 123 - 125,132, 252, 278, 290, 304
-

заходи для покращення навчання дітей

-

навчання молоді позашкільного віку

-

кількість дітей у школах

9, 10, 28, 29 - 31, 192, 257, 274, 277
22, 28, 53, 54, 197

17, 91, 134, 271, 342

2. Методичне забезпечення
-

впровадження нових методичних посібників і шкільних підручників 4, 20, 35

-

забезпечення учнів підручниками

5, 6, 21, 36, 56, 61, 73, 82, 86, 100, 105, 106,

119, 126, 128, 143, 157, 170, 171, 180, 181, 215, 255, 291, 295, 319 - 322
-

організаційні питання (екзамени, розклади уроків, поділ класів та ін.)

24, 127,

140 - 142, 155, 254, 312 - 318
3. Кадрові питання
-

оголошення і проведення конкурсів на заміщення вакантних посад вчителів

8,

25 - 27, 40, 41, 108, 127, 130, 146, 164 - 166, 173 - 175, 184, 186, 198, 200, 204, 218,
222, 225, 226, 229, 239, 240, 250, 258 - 260, 263, 265, 268, 288, 297 - 300, 302, 303,
327, 328 - 331, 336, 338, 339, 345, 348, 349, 355, 356
-

призначення, переміщення, звільнення, переведення на пенсію, виплату
заробітної плати та надання дотації вчителям

22, 23, 37 - 39, 46, 47, 57, 68, 69,

74, 113, 115, 116, 133, 136, 137, 144, 145, 148, 149, 158, 164, 167, 172, 173, 175 177, 179, 182, 184 - 190, 193, 196, 199, 200, 202 - 205, 207, 208, 211 - 213, 216, 219,
222, 223, 225, 227 - 229, 231, 232, 235, 236, 241, 243 - 246, 250, 251, 253, 256, 258
- 262, 264, 266, 267, 272, 275, 280, 283 - 285, 289, 294, 301, 303, 305, 307, 310, 323,
328, 331 - 334, 336, 338 - 340, 343, 344, 346, 347, 349, 351, 353
-

призначення шкільних інспекторів

-

дисциплінарні справи вчителів

7, 227

48, 129, 131, 150 - 152, 168, 206, 220, 224, 233,

237, 247, 273, 276, 281, 306, 335
-

нагородження вчителів та інспекторів

183, 192, 325

-

навчання кандидатів у вчителі музики

3, 311

-

розгляд скарг на вчителів

153, 154, 169, 194, 201, 242, 269, 292, 293, 296, 337

4. Особовий склад
-

вчителів та кандидатів у вчителі

-

духовенства Тинецької дієцезії

17 - 19, 50, 51
52

Списки
-

вчителів 49, 93, 101, 121, 324

-

кандидатів у вчителі

-

учнів

279

128, 139, 156, 170, 215

5. Діловодство:
-

передача шкільних актів

-

журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції

1, 78, 79
94

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

1

Листування з Галицьким губернаторством і 1822 - 1823
генеральним вікарієм у м. Старий Санч Баєром
Йоганом
про
передачу
римо-католицькою
єпископською консисторією у м. Перемишлі і
Старосанчівським генеральним вікаріатом шкільних актів Тинецькій єпископській консисторії

німецька

2

Те ж з Галицьким губернаторством і шкільним 1822 - 1826
інспектором у справі пред'явлення звітів про стан
шкіл і шкільного персоналу та навчання дітей
позашкільного віку

-”-

3

Те ж з Галицьким губернаторством про навчання 1822 - 1825
кандидатів у вчителі музики та ведення курсів для
вчителів

-”-

4

Розпорядження Галицького губернаторства про 1822 - 1824
складання вчителями підручника з природознавства для німецьких головних шкіл. Листування з
цього питання

-”-

5

Листування з Галицьким губернаторством про 1822 - 1824
забезпечення учнів підручниками

-”-

6

Те ж з митрополичою консисторією у м. Львові 1822 - 1825
про забезпечення учнів підручниками

-”-

7

Те ж з Галицьким губернаторством і парафіяль- 1822 - 1826
ними священиками про призначення їх на посаду
шкільних інспекторів

-”-

8

Листи митрополичій консисторії у м. Львові та 1822 - 1823
римо-католицькій єпископській консисторії у
м. Перемишлі про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад вчителів народних шкіл,
які підпорядковувались Тинецькій консисторії

-”-

9

Розпорядження Галицького губернаторства про 1823 - 1826
покращення навчання релігії у школах, порядок
навчання дітей римо і греко-католицьких обрядів
та ін. питання організації навчального процесу

-”-

10

Листи вчителя головної школи у м. Бяла Глязера
Йосифа про представлення ним проекту реформи
навчання у Галичині. Відповідь інспектора Освєнцімського шкільного округу з цього питання

1823

-”-

11

Звіт про стан шкільництва на території Тинецької
єпархії

1823

-”-

12

Звіт про стан шкіл на території Тинецької єпархії

1823 - 1824

-”-

13

Звіти шкільних інспекторів про перевірку стану
народних шкіл

1823

-”-

14

Формуляр звітів про стан народних шкіл

1823

-”-

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

15

Звіт про стан шкільних будинків на території
Тинецької єпархії. Листування з цього питання

1823

німецька

16

Звіти шкільних інспекторів про стан шкільних
будинків

1823

-”-

17

Листування з шкільними інспекторами про 1823 - 1825
пред'явлення звітів про стан шкіл, їх дотацію,
кількість кандидатів у вчителі та дітей

-”-

18

Звіт про кількість кандидатів у вчителі на території
Тинецької єпархії. Анкетні дані кандидатів

1823

-”-

19

Звіти директорів головних шкіл на території
Тинецької єпархії про кількість кандидатів у
вчителі у школах. Анкетні дані кандидатів

1823

-”-

20

Листування з Галицьким губернаторством про 1823 - 1824
введення нових методичних посібників і шкільних
підручників

-”-

21

Те ж з шкільними інспекторами про надсилання і 1823 - 1825
розподіл преміальних книг між учнями

-”-

22

Те ж з Галицьким губернаторством про виплату 1823 - 1826
винагороди за проведення перевірки стану шкіл і
навчання дітей позашкільного віку

-”-

23

Те ж з шкільними інспекторами про виплату 1823 - 1826
винагороди за проведення перевірки стану шкіл

-”-

24

Розпорядження Галицького губернаторства про
заборону учням святкувати ювілеї на честь
директорів і вчителів

-”-

25

Те ж про порядок проведення конкурсів на 1823 - 1825
заміщення вакантних посад вчителів, встановлення стажу помічників вчителів та ін. персональні питання

-”-

26

Листи римо-католицької єпископської консисторії 1823 - 1826
у м. Перемишлі з проханням оголосити конкурс на
заміщення вакантних посад вчителів на території
Перемишльської єпархії

-”-

27

Лист митрополичої консисторії у м. Львові про
відсутність кандидатів на оголошений конкурс для
здачі екзамену з методики викладання релігії та ін.
дисциплін

1823

-”-

28

Розпорядження Галицького губернаторства про
прийняття заходів з метою покращення навчання
дітей позашкільного віку

1824

-”-

29

Те ж про підвищення рівня навчання німецької 1824 - 1826
мови у головних школах. Листування з цього
питання

1823

К-ть
аркушів

Мова
документів

-”-

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

30

Розпорядження Галицького губернаторства про 1824 - 1825
порядок навчання малювання у народних школах
та представлення конкурсних робіт учнів з
малювання

німецька

31

Розпорядження Надвірної навчальної комісії у 1824 - 1825
м. Відні та Галицького губернаторства про
прийняття
заходів
з
метою
покращення
відвідування учнями школи

-”-

32

Те ж Галицького губернаторства про будівництво і
ремонт шкіл

1824

-”-

33

Звіт про стан народних шкіл на території
Тинецької єпархії

1824

-”-

34

Звіти шкільних інспекторів про перевірку стану
народних шкіл

1824

-”-

35

Лист римо-католицької єпископської консисторії у
м. Перемишлі
про
необхідність
виявлення
помилок, допущених у шкільному підручнику з
граматики польської мови

1824

-”-

36

Листування з Галицьким губернаторством про 1824 - 1825
забезпечення учнів підручниками

-”-

37

Звіт про надання допомоги вчителям народних
шкіл

1824

-”-

38

Звіти шкільних інспекторів про надання допомоги
вчителям народних шкіл

1824

-”-

39

Звіти про виплату винагороди за проведення 1824 - 1825
перевірки стану народних шкіл

-”-

40

Обіжники про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад директорів і вчителів шкіл на
території Галичини

-”-

41

Листи митрополичої консисторії у м. Львові з 1824 - 1825
проханням оголосити конкурс на заміщення
вакантних посад вчителів народних шкіл на
території Львівської архиєпархії

-”-

42

Звіт про стан народних шкіл на
Тинецької єпархії

території

1825

-”-

43

Те ж шкільних інспекторів про перевірку стану
народних шкіл

1825

-”-

44

Листування з Галицьким губернаторством і 1825 - 1826
шкільними
інспекторами
про
обговорення
вчителями питання про встановлення терміну
літніх канікул

-”-

45

Прейскурант на шкільні підручники

-”-

1824

1825

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

46

Звіт про надання допомоги вчителям народних
шкіл Тинецької єпархії

1825

німецька

47

Звіти шкільних інспекторів про надання допомоги
вчителям народних шкіл

1825

-”-

48

Розпорядження Галицького губернаторства про
порядок розгляду дисциплінарних справ вчителів

1825

-”-

49

Список вчителів народних шкіл на території
Тинецької єпархії

1825

-”-

50

Звіт про особовий склад помічників вчителів
народних шкіл Тинецької єпархії, їх функції і
заробітну плату

1825

-”-

51

Звіти директорів головних шкіл Тинецької єпархії
про особовий склад кандидатів у вчителі та
помічників вчителів, їх функції та заробітну плату

1825

-”-

52

Звіт про особовий склад духовенства Тинецької
єпархії

1825

-”-

53

Звіт про навчання молоді позашкільного віку на
території Тинецької єпархії

1826

-”-

54

Звіти шкільних інспекторів про навчання молоді
позашкільного віку

1826

-”-

55

Витяги із звіту Галицької державної бухгалтерії
про стан будинків головних шкіл на території
Галичини. Листування з Галицьким губернаторством з цього питання

1826

-”-

56

Розпорядження Галицького губернаторства про
розподіл преміальних книг між учнями

1826

-”-

57

Звіт про надання допомоги вчителям народних
шкіл Тинецької єпархії

1826

-”-

58

Листування з Галицьким губернаторством, римо- 1822 - 1826
католицькою єпископською консисторією у м. Перемишлі, шкільними інспекторами та кандидатами
на посаду вчителів про повернення їх особистих
документів

-”-

59

Бланк складання звітів про стан народних шкіл

1827

-”-

60

Бланк складання звітів про перевірку стану
народних шкіл та недільного навчання

1827

-”-

61

Звіт інспектора Бобовського шкільного округу про
кількість бідних учнів у народних школах.
Листування про забезпечення їх шкільними
підручниками

1823

-”-

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

Бжеський шкільний округ
62

Звіт інспектора Бжеського шкільного округу про
стан народних шкіл

1823

німецька

63

Те ж

1825

-”-

Бохнянський шкільний округ
64

Лист Окружного управління у м. Бохні з повідомленням про скликання з'їзду вчителів 14 вересня
1825 року з метою розгляду питання про
обмеження кількості учнів у класах з огляду на їх
стан здоров'я

1825

-”-

65

Звіт інспектора Бохнянського шкільного округу
про стан народних шкіл

1823

-”-

66

Те ж

1824

-”-

67

Те ж

1825

-”-

68

Те ж про надання допомоги вчителям народних
шкіл

1823

-”-

69

Те ж

1826

-”-

Вадовицький шкільний округ
70

Звіт інспектора Вадовицького шкільного округу
про стан народних шкіл

1823

-”-

71

Те ж

1824

-”-

72

Те ж про перевірку стану народних шкіл

1825

-”-

73

Те ж про кількість необхідних підручників для 1823 - 1826
бідних учнів народних шкіл. Листування з шкільним інспектором про надсилання підручників

-”-

74

Те ж про надання допомоги вчителям народних
шкіл

1826

-”-

Вєлицький шкільний округ
75

Звіти інспектора Вєлицького шкільного округу про
стан народних шкіл

1823

-”-

76

Те ж

1824

-”-

77

Те ж

1825

-”-

78

Листування з інспектором Вєлицького шкільного
округу Овсінським Алойзієм про надання переліку
актів Вєлицького шкільного інспекторату та
відправлення формулярів звітів. Перелік актів

1823

-”-

79

Те ж з інспектором Вєлицького шкільного округу
Овсінським Алойзієм про передачу йому
шкільного архіву

1823

-”-

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

Войницький шкільний округ
80

Звіт інспектора Войницького шкільного округу про
стан народних шкіл

1824

німецька

81

Те ж

1825

-”-

82

Те ж про кількість бідних учнів у народних школах. Листування про забезпечення їх підручниками

1823

-”-

Живецький шкільний округ
83

Звіт інспектора Живецького шкільного округу про
стан народних шкіл

1823

-”-

84

Те ж

1824

-”-

85

Те ж

1825

-”-

86

Листування з інспектором Живецького шкільного
округу про надсилання підручників для учнів
народних шкіл

1823

-”-

Лонцький шкільний округ
87

Звіт інспектора Лонцького шкільного округу про
стан народних шкіл

1822

-”-

88

Те ж

1823

-”-

89

Те ж

1824

-”-

90

Те ж

1825

-”-

91

Те ж про кількість дітей, які відвідували народні
школи Пивничного шкільного округу

1823

-”-

92

Те ж про надання дотацій народним школам

1824

-”-

Мєлецький і Радомиський шкільні округи
93

Список вчителів Мєлецького і Радомського
деканатів із зазначенням розміру їх допомоги

94

Журнал реєстрації вхідної та вихідної корес- 1822 - 1823
понденції Мєлецького і Радомиського шкільних
округів із зазначенням короткого змісту

1823

-”-”-

Мислєницький шкільний округ
95

Звіт інспектора Мислєницького шкільного округу
про стан народних шкіл

1824

-”-

1823

-”-

Новосанчівський шкільний округ
96

Список установ та осіб, уповноважених рекомендувати кандидатів на посади вчителів тривіальних,
парафіяльних і сільських шкіл на території
Санчівського округу. Листування з Окружним
управлінням у м. Новий Санч з цього питання

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

Новоторгівський шкільний округ
97

Звіт інспектора Новоторгівського
округу про стан народних шкіл

98
99

шкільного

1823

німецька

Те ж

1824

-”-

Те ж

1825

-”-

100 Те ж про кількість бідних учнів у народних шко- 1822 - 1825
лах. Листування про забезпечення їх підручниками

-”-

101 Список вчителів народних шкіл Новоторгівського
шкільного округу із зазначенням їх анкетних даних

1825

-”-

102 Звіт інспектора Освєнцімського шкільного округу
про стан народних шкіл

1823

-”-

103 Те ж

1824

-”-

104 Те ж

1825

-”-

105 Те ж про кількість бідних учнів у народних школах. Листування про забезпечення їх підручниками

1823

-”-

Освєнцімський шкільний округ

106 Те ж про кількість бідних учнів, незабезпечених 1824 - 1825
підручниками. Звіти окремих шкіл

-”-

Перемишльський шкільний округ
107 Розпорядження Галицького губернаторства про
організацію головних шкіл у мм. Перемишль,
Тарнів і Ярослав

1824

-”-

108 Обіжник про складання звітів про стан народних
шкіл та оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад директора головної школи у
м. Перемишль і катехита головної школи у
м. Тарнів

1823

-”-

109 Звіт інспектора Радомиського шкільного округу
про стан народних шкіл

1823

-”-

110 Те ж

1824

-”-

111 Те ж

1825

-”-

112 Справа про проведення перевірки народних шкіл
інспектором Радомиського шкільного округу

1824

-”-

113 Звіт шкільного інспектора про надання допомоги
вчителям народних шкіл Радомиського шкільного
округу

1826

-”-

1824

-”-

Радомиський шкільний округ

Санчівський шкільний округ
114 Звіт інспектора Санчівського шкільного округу про
стан народних шкіл

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

115 Листування з Окружним управлінням у м. Новий
Санч про надання допомоги вчителям народних
шкіл Санчівського шкільного округу

1824

німецька

116 Звіти шкільних інспекторів про надання допомоги
вчителям народних шкіл Санчівського шкільного
округу

1826

-”-

117 Звіт інспектора Скавинського шкільного округу
про стан народних шкіл

1824

-”-

118 Те ж

1825

-”-

119 Те ж про кількість шкільних підручників для
бідних учнів. Листування з цього питання

1823

-”-

120 Звіти керівників шкіл Тарнівського округу про
стан народних шкіл

1825

-”-

121 Список вчителів шкіл Тарнівського шкільного
округу із зазначенням їх дотацій

1823

-”-

122 Справа про відмову колишньому вчителеві
тривіальної школи у с. Тинець Вайріхові Францові у підвищенні пенсії

1824

-”-

123 Звіт інспектора Тимбаркського шкільного округу
про стан народних шкіл

1823

-”-

124 Те ж

1824

-”-

125 Те ж

1825

-”-

126 Те ж про кількість виданих підручників для учнів
народних шкіл

1823

-”-

Скавинський шкільний округ

Тарнівський шкільний округ

Тимбаркський шкільний округ

127 Обіжник інспекторату Тимбаркського шкільного 1822 - 1823
округу про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад вчителів, встановлення терміну
шкільних канікулів, введення посади вчителя в
школі для дівчат у м. Вадовичі та заборону
вчителям брати оплату за видачу шкільних
свідоцтв

-”-

Документи окремих навчальних закладів
128 Список учнів тривіальної школи у м. Андрихів,
незабезпечених підручниками

1824

129 Листування з Галицьким губернаторством про 1824 - 1826
перевірку поведінки вчителя тривіальної школи у
м. Андрихів Антецького Якова та порядок
призначення його на цю посаду

-”-”-

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

130 Заява інспектора Лонцького шкільного округу про
необхідність оголошення конкурсу на заміщення
вакантної посади вчителя тривіальної школи у
с. Бартиці із зазначенням його дотації

1826

німецька

131 Пояснювальна записка інспектора Освєнцімського
шкільного округу Фіолка Франца у зв'язку зі
скаргою на нього директора школи у с. Бествина
Цвіллінга за самовільне приймання на роботу
вчителів

1824

-”-

132 Звіт вчителя парафіяльної школи у с. Бжезьниця
про стан школи

1822

-”-

133 Розпорядження Галицького губернаторства про 1823 - 1824
виплату заробітної плати помічникові вчителя
парафіяльної школи у с. Бжезьниця Новаковському
Адальбертові та збільшення кількості учнів цієї
школи

-”-

134 Звіт вчителя парафіяльної школи у с. Бжезьниця
про кількість учнів

-”-

1822

135 Розпорядження, заяви та листування про органі- 1824 - 1826
зацію тривіальної школи у м. Бжесько і надання їй
дотації

-”-

136 Справа про звільнення Гонраді Фердинанда з 1824 - 1825
посади вчителя тривіальної школи у м. Бжесько

-”-

137 Розпорядження Галицького губернаторства і
Санчівського окружного управління про надання
допомоги вчителеві тривіальної школи у мку Бобова

-”-

[1822]

138 Листування з Галицьким губернаторством про 1822 - 1823
організацію і відкриття приватного філософського
навчального закладу у м. Бохні

-”-

139 Списки учнів приватного філософського навчаль- 1822 - 1823
ного закладу у м. Бохні

-”-

140 Листування з директором головної школи у 1824 - 1825
м. Бохні про запізнення початку навчального року,
поділу класів у зв'язку із збільшенням кількості
учнів та ін. організаційні питання

-”-

141 Звіт Бохнянського окружного управління про хід
екзаменів у головній школі в м. Бохні

-”-

1824

142 Розпорядження, звіти та листування про прове- 1822 - 1823
дення перевірки екзаменів з релігії в гімназії у
м. Бохні

-”-

143 Листування з директором головної школи у 1823 - 1826
м. Бохні про надсилання преміальних книг для
учнів

-”-

№ з/п

Заголовки справ

144 Листи Галицькому губернаторству і директорові
головної школи у м. Бохні про виплату вчителям
заробітної плати і винагороди

Крайні
дати

1826

К-ть
аркушів

Мова
документів

німецька

145 Листування з Бохнянським окружним управлінням 1824 - 1825
про підвищення заробітної плати вчителям школи
для дівчат у м. Бохні

-”-

146 Листи шкільних інспекторів, директорів і вчителів
головних шкіл про заміщення вакантної посади
вчителя елементарного класу головної школи у
м. Бохні

1825

-”-

147 Лист Галицькому губернаторству з поданням
характеристики на катехита гімназії у м. Бохні
Судійовського Йосифа

1823

-”-

148 Справа про призначення священика Берґмана
Генрика на посаду катехита головної школи у
м. Бохні

1825

-”-

149 Заяви осіб з проханням прийняти їх на вакантну
посаду вчителя елементарного класу головної
школи у м. Бохні

1826

-”-

150 Протокол допиту свідків у дисциплінарній справі
катехита гімназії у м. Бохні Грубого Анжея,
звинуваченого за аморальну поведінку

1824

-”-

151 Дисциплінарна справа катехита головної школи у
м. Бохні Калісєвича Міхала, звинуваченого у
побитті учня

1824

-”-

152 Дисциплінарна справа вчителя головної школи у 1824 - 1826
м. Бохні Розака Венцля, звинуваченого у побитті
учня і пияцтво

-”-

153 Справа про розгляд скарги Ідзіковського Антона на
директора головної школи у м. Бохні Серду
Теодора за виключення його сина зі школи

1824

-”-

154 Справа про розгляд скарги директора головної
школи у м. Тарнові Меценсеффі Норберта на
директора головної школи у м. Бохні Серду Теодора за незаконну видачу свідоцтв синам графа
Дембіцького Володимирові та Гнатові

1826

-”-

155 Розклад екзаменів головної школи у м. Бяла

1825

-”-

156 Списки учениць головної школи у м. Бяла

1823

-”-

157 Звіт директора головної школи у м. Бяла про
кількість
бідних
дітей,
незабезпечених
підручниками

1823

-”-

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

158 Листування з Галицьким губернаторством, 1823 - 1826
інспектором Освєнцімського шкільного округу і
вчителем головної школи у м. Бяла про виплату їм
заробітної плати, винагороди та грошової
допомоги

німецька

159 Справа про призначення дотації вчительці праці 1822 - 1823
головної школи у м. Бяла

-”-

160 Листування з Окружним управлінням у м. Вадовичі про перебудову будівлі головної школи у м. Бяла

1826

-”-

161 Звіт директора головної школи у м. Бяла
Баньковського Томаша про надання коштів на
шкільні адміністративні потреби

1825

-”-

162 Справа про заборону колишньому вчителеві
головної школи у м. Бяла Чекардові проживати у
шкільному будинку

1823

-”-

163 Те ж про перевірку особового складу головної
школи у м. Бяла

1823

-”-

164 Те ж про проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади вчителя першого класу головної
школи у м. Бяла і призначення на цю посаду
Зонтага Йогана

1826

-”-

165 Те ж про проведення конкурсу на заміщення 1822 - 1823
вакантної посади катехита головної школи у
м. Бяла

-”-

166 Листування з Галицьким губернаторством, інспек- 1822 - 1825
тором Освєнцімського шкільного округу і директором головної школи у м. Бяла про заміщення
вакантних посад цієї школи

-”-

167 Те ж з римо-католицькою митрополичою консисто- 1822 - 1826
рією у м. Львові, директором окружної головної
школи у м. Бяла Баньковським і вчителем цієї
школи Смішкевичем Антоном про переміщення
його на одну з вакантних посад у школах
Львівської архиєпархії

-”-

168 Дисциплінарна справа вчителя головної школи у
м. Бяла Глязера Йосифа, звинуваченого у порушенні службової дисципліни та несправедливому
ставленні до учнів

-”-

1824

169 Листування
з
інспектором
Освєнцімського 1822 - 1824
шкільного округу про скарги на вчителів головної
школи у м. Бяла за дисциплінарні порушення

-”-

170 Список учнів головної школи у м. Вадовичі,
незабезпечених підручниками

-”-

1824

№ з/п

Заголовки справ

171 Розписка директора головної школи у м. Вадовичі
про отримання преміальних книг для учнів

Крайні
дати

1823

К-ть
аркушів

Мова
документів

німецька

172 Листування з Галицьким губернаторством, 1823 - 1826
інспектором Вадовицького шкільного округу і
вчителями головної школи у м. Вадовичі про
виплату їм заробітної плати і винагороди

-”-

173 Справа про проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади вчителя елементарного класу
головної школи у м. Вадовичі та призначення на
цю посаду Кудаша Томи

1824

-”-

174 Те ж про проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади вчителя елементарного класу
головної школи у м. Вадовичі

1825

-”-

175 Те ж про проведення конкурсу на заміщення 1823 - 1824
вакантної посади катехита головної школи у
м. Вадовичі та призначення на цю посаду
Рибарського Міхала

-”-

176 Рішення, заяви, листування та ін. документи про 1823 - 1825
призначення і переміщення вчителів головної
школи у м. Вадовичі

-”-

177 Лист інспектора Вадовицького шкільного округу з
повідомленням про призначення Грель Карла
кандидатом у вчителі головної школи у
м. Вадовичі та Гипмоняка Лаврентія тимчасовим
вчителем тривіальної школи у с. Затор

-”-

1824

178 Листування з інспектором Вадовицького шкіль- 1823 - 1825
ного округу про повернення документів кандидатам на заміщення вакантних посад вчителів
головної школи у м. Вадовичі

-”-

179 Заяви осіб з проханням призначити їх на посаду
вчителя головної школи у м. Вадовичі. Листування
з Галицьким губернаторством, магістратом міста,
шкільним інспектором і кандидаткою Хвастецькою
Магдалиною про призначення її на цю посаду

1823

-”-

180 Листування з Галицьким губернаторством і директорами головних шкіл у мм. Бяла, Вєличка та
Мислєничі про витрату коштів для купівлі
преміальних книг і їх розподіл між учнями

1825

-”-

181 Лист директора головної школи у м. Вєличка про 1821, 1825
витрату шкільних коштів на купівлю преміальних
книг. Фінансовий звіт школи за ІV квартал
1820 року

-”-

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

182 Листування з Галицьким губернаторством, 1824 - 1826
Окружним управлінням у м. Бохні, інспектором
Вєлицького шкільного округу і вчителями головної
школи у м. Вєличка про виплату заробітної плати,
винагороди та дотації
183 Те ж з Галицьким губернаторством про нагородження медаллю вчителя головної школи у
м. Вєличка

1825

К-ть
аркушів

Мова
документів

німецька

-”-

184 Справа про проведення конкурсу на заміщення 1823 - 1824
вакантної посади вчителя елементарного класу
головної школи у м. Вєличка та призначення на цю
посаду Кіселевського Фелікса

-”-

185 Те ж про призначення Стефанідеса Петра на
посаду вчителя першого класу головної школи у
м. Вєличка

-”-

1824

186 Справа про оголошення конкурсу на заміщення 1823 - 1824
вакантної посади вчителя другого класу головної
школи у м. Вєличка та призначення на цю посаду
Гитайнера Йогана

-”-

187 Те ж про призначення Щепанського Йосифа
тимчасовим вчителем другого класу головної
школи у м. Вєличка

1826

-”-

188 Те ж про переміщення помічників вчителів
головних шкіл Вартиновича Григорія у Новому
Санчі до Вєлички і Конопницького Станіслава з
Вєлички до Нового Санчу

1825

-”-

189 Заява Гловацького Тадея з проханням прийняти
його на посаду вчителя першого класу головної
школи у м. Вєличка

1824

-”-

190 Лист інспекторові Вадовицького шкільного округу
Знамєровському Янові про заяву помічника вчителя тривіальної школи у м. Андрихів Мігдальського Франца з проханням перевести його до
с. Вєпш

1824

-”-

191 Те ж інспектора Бжеського шкільного округу про
повернення коштів вчителеві тривіальної школи у
м. Вісьнич Ванкевичу Янові за ремонт житлового
будинку для вчителя

1824

-”-

192 Справа про подяку шкільному інспекторові
Бєльовському Мартинові за підвищення рівня
навчання у тривіальній школі у м. Вісьнич

1823

-”-

193 Заяви осіб з проханням прийняти їх на посаду
вчителя тривіальної школи у м. Вісьнич

1824

-”-

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

194 Справа про розгляд скарг вчителя тривіальної 1823 - 1826
школи у м. Вісьнич Кіселевського Фелікса на
домінію за невиплату йому дотації

К-ть
аркушів

Мова
документів

німецька

195 Те ж про надання дотації парафіяльній школі у
с. Вітковичі

1823

-”-

196 Те ж про призначення Фігвера Йосифа на посаду
вчителя парафіяльної школи у с. Вітковичі

1823

-”-

197 Розпорядження
магістрату
м. Войнич
позашкільне навчання релігії місцевої молоді

про

1824

-”-

198 Справа про заміщення вакантної посади вчителя
тривіальної школи у м. Войнич

1825

-”-

199 Листування з Галицьким губернаторством та
інспектором Вєлицького шкільного округу
Овсінським Алойзієм про призначення Сохацького
Анжея вчителем тривіальної школи у с. Воля
Дрвинська

1823

-”-

200 Справа про проведення конкурсу на заміщення 1822 - 1824
вакантної посади органіста і вчителя парафіяльної
школи у с. Гаркльова та призначення на цю посаду
Залєсінського Вавринця

-”-

201 Те ж про розгляд скарг вчителя тривіальної школи 1822 - 1826
у м-ку Гдув Андрушкевича Адальберта на домінію
за невиплату дотації школі та його прохання
підвищити заробітну плату

-”-

202 Те ж про призначення Андрушкевича Адальберта 1822 - 1823
вчителем тривіальної школи у м-ку Гдув

-”-

203 Те ж про призначення Гутовського Адама на
посаду вчителя тривіальної школи у с. Гробля

-”-

1823

204 Те ж про проведення конкурсу на заміщення 1822 - 1823
вакантної посади вчителя тривіальної школи у
м. Грибів та призначення на цю посаду
Котловського Антона

-”-

205 Те ж про призначення Гипачки Франца на посаду 1823 - 1824
вчителя парафіяльної школи у с. Данковичі

-”-

206 Дисциплінарна справа вчителя парафіяльної школи 1825 - 1826
у с. Данковичі Гипачки Франца, звинуваченого у
несумлінному виконанні службових обов'язків

-”-

207 Справа про призначення Орлецького Йоана помічником органіста і Страмського Антона вчителем
тривіальної школи у с. Добра та призначення
останньому пенсії

-”-

1825

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

208 Справа про переведення на пенсію вчителя 1825 - 1826
тривіальної школи у м-ку Дембиця Вайнаги Йоана
і призначення на цю посаду Манду Мартина

німецька

209 Заява громади м-ка Жабно з проханням організу- 1824 - 1825
вати школу у містечку. Листування з Окружним
управлінням у м. Тарнові з цього питання

-”-

210 Листування з Окружним управлінням у м. Бохні та
інспектором Бохнянського шкільного округу про
будівництво школи у с. Жегоцин

1824

-”-

211 Те ж з інспектором Бохнянського шкільного округу
Заголею Мартином про звільнення з тимчасової
посади органіста і вчителя парафіяльної школи у
с. Жегоцин Галліна Франца та виплату йому
заборгованості по заробітній платі

1824

-”-

212 Справа про виплату заробітної плати Загурському 1824 - 1825
Міхалові за тимчасове навчання дітей парафіяльної школи у с. Жегоцин

-”-

213 Заява Френцля Антона з проханням видати йому
сертифікат про призначення його помічником
вчителя тривіальної школи у м. Живець. Листування з інспектором Живецького шкільного округу
з цього питання

1823

-”-

214 Листування з Окружним управлінням у м. Бохні та
інспектором Бжеського шкільного округу про
будівництво школи у с. Заклічин

1824

-”-

215 Список учнів тривіальної школи у с. Затор,
незабезпечених підручниками

1824

-”-

216 Справа про призначення Гипмоняка Лаврентія на
посаду вчителя тривіальної школи у с. Затор

1824

-”-

217 Те ж про організацію тривіальної школи у 1824 - 1826
с. Зембжичі

-”-

218 Те ж про оголошення конкурсу на заміщення 1825 - 1826
вакантної посади вчителя і органіста тривіальної
школи у с. Зембжичі

-”-

219 Те ж про переміщення вчителя головної школи у
м. Бяла Глязера Йосифа до м. Золочів

-”-

220 Дисциплінарна справа вчителя тривіальної школи
у м. Йорданів Ковальського Станіслава, звинуваченого у несумлінному виконанні службових
обов'язків

1824

-”-

221 Розпорядження Окружного управління у м. Вадовичі про відкриття школи у м-ку Кальварія

1823

-”-

№ з/п

Заголовки справ

222 Справа про проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади вчителя тривіальної школи у мку Кальварія та призначення на цю посаду
Гипманського Мацея

Крайні
дати

1825

К-ть
аркушів

Мова
документів

німецька

223 Справа про призначення Руцінського Йосифа на 1822 - 1823
посаду вчителя та органіста тривіальної школи у
с. Камєниця

-”-

224 Дисциплінарна справа вчителя і органіста
парафіяльної школи у с. Камєниця Руцінського
Йосифа, звинуваченого у пияцтві

1824

-”-

225 Листування з консисторією у м. Перемишлі та
інспектором Скавинського шкільного округу про
заміщення вакантної посади вчителя тривіальної
школи у с. Каньчуга і призначення на цю посаду
Кармазина Томи

1824

-”-

226 Листування з римо-католицькою митрополичою
консисторією у м. Львові про заміщення вакантної
посади вчителя у м. Коломия

1824

-”-

227 Те ж з Галицьким губернаторством про призначення Ходоровського Адама шкільним інспектором у м. Кольбушова

1826

-”-

228 Справа про призначення Гинайдера Йосифа на
посаду вчителя і органіста тривіальної школи у
с. Коморовичі

1823

-”-

229 Листування з інспектором Новоторгівського шкільного округу про заміщення вакантної посади вчителя тривіальної школи у м-ку Кростенко. Заяви
Будзінського Валетина з проханням прийняти його
на цю посаду

1826

-”-

230 Те ж з Галицьким губернаторством та інспектором
Мислєницького шкільного округу про призначення
дотації школі у с. Кшивачка. Звіт про кількість
дітей шкільного віку

1823

-”-

231 Справа про підвищення дотації вчителеві
тривіальної школи у с. Ліпник Гельдановському
Антонові

1823

-”-

232 Те ж про призначення Гельдановського Йосифа на
посаду вчителя тривіальної школи у с. Ліпник

1826

-”-

233 Дисциплінарна справа вчителя тривіальної школи 1823 - 1825
у с. Ліпниця Мурована Будзінського Валентина,
звинуваченого
у
несумлінному
виконанні
службових обов'язків та пияцтві

-”-

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

234 Розпорядження Галицького губернаторства Окружному управлінню у м. Вадовичі про надання дозволу вчителеві тривіальної школи у м. Лянцкорона
на тимчасове користування шкільною земельною
ділянкою у зв'язку із незабезпеченням його
дотацією

1822

німецька

235 Справа про призначення Освєнцімського Антона
вчителем тривіальної школи у м. Лянцкорона

1823

-”-

236 Листування з інспектором Мислєницького шкільного округу і магістратом м. Лянцкорона про
призначення Рознера Йосифа на посаду
тимчасового вчителя школи міста

1822

-”-

237 Дисциплінарна справа вчителя тривіальної школи 1821 - 1822
у м. Лянцкорона Возницького Симеона, звинуваченого у пияцтві

-”-

238 Розклад відкритих лекцій Львівського університету

1822

-”-

239 Розпорядження митрополичої консисторії у
м. Львові про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад катехитів головної взірцевої
школи і головної школи у м. Львові

1825

-”-

240 Лист митрополичої консисторії у м. Львові з
проханням оголосити в Тинецькій єпархії конкурс
на заміщення вакантної посади вчителя головної
взірцевої школи у м. Львові

1823

-”-

241 Листування з митрополичою консисторією у
м. Львові, єпископською консисторією у м. Перемишлі та інспектором Тарнівського шкільного
округу про переміщення вчителя 4-го класу
головної школи у м. Тарнові Кліми Антона до
головної школи у м. Львові

1822

-”-

242 Справа про розгляд скарги громади с. Майковичі 1824 - 1826
на органи шкільної влади у зв'язку з примусовим
навчанням дітей у некатолицькій школі у с. Гавлів.
Прохання про відкриття католицької школи у
с. Майковичі

-”-

243 Листування з Галицьким губернаторством, Окруж- 1822 - 1826
ним управлінням у м. Вадовичі та вчителем тривіальної школи у с. Маків про врегулювання
заробітної плати

-”-

244 Листування з Галицьким губернаторством та 1824 - 1825
інспектором Живецького шкільного округу про
виплату громадою с. Маків пенсії вдові вчителя
місцевої школи Манди Лаврентія Йосифіні

-”-

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

245 Листування з Галицьким губернаторством та 1825 - 1826
інспектором Живецького шкільного округу про
призначення Вронського Лаврентія тимчасовим
вчителем тривіальної школи у с. Маків

німецька

246 Листування з Галицьким губернаторством, Окруж- 1823 - 1825
ним управлінням у м. Вадовичі та інспектором
Живецького шкільного округу про призначення
помічника вчителя тривіальної школи у с. Маків

-”-

247 Дисциплінарна справа вчителя тривіальної школи 1824 - 1825
у с. Маків Козярського Йосифа, звинуваченого у
аморальній поведінці

-”-

248 Листування з Окружним управлінням у м. Тарнові 1823 - 1824
та мєлецьким парафіяльним священиком про
відбудову і відкриття тривіальної школи у мку Мєлець

-”-

250 Справа про проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади вчителя тривіальної школи у мку Мєлець та призначення на цю посаду Кобата
Йосафата

1825

-”-

251 Листування з Галицьким губернаторством, Окружним управлінням у м. Тарнові та інспектором
Тарнівського шкільного округу про призначення
Шаратко Бернарда вчителем тривіальної школи у
с. Тушів і Кобата Йосафата вчителем тривіальної
школи у м-ку Мєлець

1824

-”-

252 Те ж з інспектором Вєлицького шкільного округу
про порядок проведення перевірки стану некатолицьких шкіл на території парафії у с. Міклошовичі

1823

-”-

253 Те ж з Галицьким губернаторством, Окружним 1823 - 1825
управлінням у м. Бохні та інспектором Вєлицького
шкільного округу про наказ про призначення
Платковського Валентина на посаду вчителя
тривіальної школи у с. Міклошовичі і надання
йому помешкання

-”-

254 Розклад екзаменів головної школи у м. Мислєничі

1825

-”-

255 Повідомлення директора головної школи у м. Мислєничі про придбання і розподіл преміальних книг

1825

-”-

256 Справа про призначення пенсії вдові вчителя
головної школи у м. Мислєничі Шнірха Франца,
Йосифі

1823

-”-

257 Лист магістрату м. Мислєничі про успіхи у навчання молоді та заслуги вчительського персоналу
головної школи міста

1824

-”-

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

258 Справа про оголошення конкурсу на заміщення 1824 - 1825
вакантної посади вчителя елементарного класу
головної школи у м. Мислєничі та призначення на
цю посаду Кудаша Томаша

німецька

259 Те ж вчителя 1-го класу головної школи у 1824 - 1825
м. Мислєничі та призначення на цю посаду Буліка
Адальберта

-”-

260 Те ж вчителя 1-го класу головної школи у
м. Мислєничі та призначення на цю посаду
Стефанідеса Петра

-”-

1823

261 Справа про призначення Юшкевича Антона на 1825 - 1826
посаду вчителя 2-го класу головної школи у
м. Мислєничі

-”-

262 Те ж про тимчасове заміщення вакантної посади 1824 - 1825
вчителя 1-го класу головної школи у м. Мислєничі

-”-

263 Те ж про проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади вчителя 2-го класу головної
школи у м. Мислєничі

-”-

1825

264 Те ж про призначення Маліновського Анжея 1824 - 1826
помічником
вчителя
головної
школи
у
м. Мислєничі

-”-

265 Те ж про проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади помічника вчителя головної
школи у м. Мислєничі

-”-

1824

266 Справа про призначення катехитом головної школи 1823 - 1826
у м. Мислєничі Махачка Йоана

-”-

267 Те ж про призначення тимчасовим катехитом 1822 - 1823
головної школи у м. Мислєничі священика Ягудки
Лаврентія

-”-

268 Лист Галицькому губернаторству про заміщення
вакантної посади катехита головної школи у
м. Мислєничі. Список кандидатів

1826

-”-

269 Листування з інспектором Мислєницького шкільного округу про скаргу парафіяльного священика
Рознера Матяша, духовного опікуна головної
школи у м. Мислєничі, на вчительський персонал
школи за непідпорядкування його вказівкам

1824

-”-

270 Повідомлення Окружного управління у м. Вадовичі про результати заходів у справі організації
школи у с. Могіляни

1824

-”-

271 Звіт вчителя тривіальної школи у м. Мушина
Глячика Йоана про кількість учнів у школі.
Листування з Галицьким губернаторством з цього
питання

1823

-”-

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

272 Справа про збільшення дотації вчителеві 1823 - 1826
тривіальної школи у м. Мушина Глячикові Йоанові
і призначення Беднара Йосифа помічником
вчителя цієї школи

німецька

273 Дисциплінарна справа вчителя тривіальної школи 1822 - 1826
у м. Ніско Гарте Яна, звинуваченого у побитті
державного службовця Біндиховського Яна

-”-

274 Розпорядження Галицького губернаторства про
покращення вивчення німецької мови у гімназії
м. Новий Санч

-”-

1825

275 Листування з Галицьким губернаторством та 1825 - 1826
інспектором Санчівського шкільного округу про
призначення і переміщення вчителів головної
школи у м. Новий Санч і виплату їм заробітної
плати

-”-

276 Дисциплінарна справа вчителя нормальної школи у
м. Новий Санч Вартановича Йосифа, звинуваченого у побитті учня

-”-

1825

277 Листування з Галицьким губернаторством про 1822 - 1823
організацію навчання дівчат при головній школі у
м. Новий Санч

-”-

278 Справа про перевірку викладання релігії у гімназії 1822 - 1823
м. Новий Санч

-”-

279 Список кандидатів у вчителі головної школи у
м. Новий Санч із зазначенням даних про освіту і
роботу

-”-

1825

280 Справа про призначення надбавки до заробітної 1825 - 1826
плати катехитові головної школи у м. Новий Санч
Олеховському Анжеєві

-”-

281 Дисциплінарна справа вчителя головної школи у
м. Новий Санч Сєнічанського Петра, звинуваченого у несправедливому відношенні до учнів
Швабів Нефа, Олександра і Йосифа

1825

-”-

282 Справа про ремонт тривіальної школи у м. Новий
Торг

1825

-”-

283 Те ж про розгляд заяви помічника вчителя 1824 - 1826
тривіальної школи у м. Новий Торг Лігатевського
Вікентія про збільшення йому дотації

-”-

284 Листування з Галицьким губернаторством та
інспектором Новоторгівського шкільного округу
про надсилання наказу про призначення вчителя
тривіальної школи у м. Новий Торг

-”-

1825

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

285 Справа про призначення Фауера Йосифа на посаду 1823 - 1824
взірцевого вчителя
тривіальної
школи
у
м. Освєнцім

німецька

286 Листування з Окружним управлінням у м. Тарнові, 1817 - 1823
інспектором Радомиського шкільного округу та
отфінвським парафіяльним священиком про
організацію школи у с. Отфінів і призначення
помічника вчителя

-”-

287 Розклад відкритих лекцій теологічно-філософського навчального закладу у м. Перемишль

-”-

1822

288 Листування з римо-католицькою консисторією у 1823 - 1826
м. Львові та вчителями Сєнічанським Петром і
Смішкевичем Антоном про заміщення вакантної
посади директора головної школи у м. Перемишль

-”-

289 Розпорядження Галицького губернаторства і 1823 - 1824
Окружного управління у м. Новий Санч про
порядок виплати дотації вчителеві тривіальної
школи у м. Пивнична

-”-

290 Листування з Окружним управлінням у м. Тарнові
про проведення перевірки стану тривіальної школи
у м. Пільзно

1822

-”-

291 Те ж з інспектором Вєлицького шкільного округу
про забезпечення учнів тривіальної школи у
м. Подґуже підручниками

1823

-”-

292 Справа про розгляд скарг громади і управління
маєтками у м-ку Пшецлав на вчителя місцевої
тривіальної школи Габрієльського Бартоломея за
низький рівень навчання

1824

-”-

293 Те ж вчителя тривіальної школи у м-ку Пшецлав 1824 - 1826
на управління маєтками містечка за невиплату
йому дотації

-”-

294 Листування з вчителем тривіальної школи у мку Радомишль щодо його заяви про переміщення у
зв'язку з незабезпеченням його дотацією і
заробітною платою

-”-

1824

295 Листування з протестантським шкільним інспек- 1825 - 1826
тором Келером про забезпечення учнів народних
шкіл у к. Райхсгайм і [Садло] підручниками.
Квитанції про їх отримання

-”-

296 Те ж з Галицьким губернаторством про скаргу
вчителя протестанської школи у к. Райхсгайм
Мартина Йоана за ненадсилання йому обіжників з
шкільних питань

-”-

1825

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

297 Справа про заміщення вакантної посади вчителя 2- 1824 - 1825
го класу головної школи у м. Ряшів

німецька

298 Листування з римо-католицькою єпископською 1823 - 1824
консисторією у м. Перемишлі і директором головної школи у м. Бяла Баньковським Томою про
заміщення вакантної посади директора головної
школи у м. Ряшів

-”-

299 Те ж з римо-католицькою єпископською консис- 1824 - 1825
торією у м. Перемишлі про заміщення вакантної
посади вчителя елементарного класу головної
школи у м. Ряшів

-”-

300 Те ж з римо-католицькою єпископською консисторією у м. Перемишлі про заміщення вакантної
посади вчительки жіночої школи у м. Ряшів

1824

-”-

301 Розпорядження Галицького губернаторства про
звільнення з посади помічника вчителя головної
школи у м. Ряшів Лісевича Міхала за аморальну
поведінку

1823

-”-

302 Листування з римо-католицькою єпископською
консисторією у м. Перемишлі про заміщення
вакантної посади директора головної школи у
м. Самбір

1824

-”-

303 Те ж з римо-католицькою єпископською консисторією у м. Перемишлі, інспектором Вадовицького
шкільного округу і вчителями про заміщення
вакантних посад та переміщення вчителів головної
школи у м. Сянок

1823

-”-

304 Характеристика
с. Станьонтки

1823

-”-

діяльності

жіночої

школи

у

305 Розпорядження Галицького губернаторства про 1822 - 1825
виплату винагороди вчителям жіночої школи у
с. Станьонтки

-”-

306 Дисциплінарна справа вчителя і органіста парафіяльної школи у с. Стара Вєсь Ольми Томи,
звинуваченого
у
зловживанні
службовим
становищем

-”-

1825

307 Листування з Галицьким губернаторством про 1822 - 1823
педагогічну діяльність помічників вчителів тривіальної школи у м. Старий Санч Фрайглера Матея і
Пєнгальського
Бартоломея
та
підвищення
останньому заробітної плати

-”-

308 Те ж з Окружним управлінням у м. Тарнові та 1823 - 1824
інспектором Тарнівського шкільного округу про
організацію парафіяльної школи у с. Страшенцин

-”-

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

309 Листування з Окружним управлінням у м. Вадо- 1824 - 1826
вичі та інспектором Мислєницького шкільного
округу про призначення Ковальського Павла на
посаду вчителя тривіальної школи у с. Сулковичі
та забезпечення школи дотацією
310 Те ж з Галицьким губернаторством та інспектором
Тарнівського шкільного округу про реорганізацію
тривіальної школи у м. Тарнів та переміщення
вчителів цієї школи

1823

К-ть
аркушів

Мова
документів

німецька

-”-

311 Те ж з Галицьким губернаторством та інспектором 1823 - 1824
Тарнівського шкільного округу про організацію
навчання музики для кандидатів на вчителя
головної школи м. Тарнів

-”-

312 Розклад уроків головної школи м. Тарнів

1826

-”-

313 Те ж жіночої школи м. Тарнів

1824

-”-

314 Розклад екзаменів головної школи м. Тарнів.
Відомості про порядок і стан навчання у школі

1822

-”-

315 Те ж

1823

-”-

316 Те ж

1824

-”-

317 Те ж

1825

-”-

318 Листування з дирекцією гімназії у м. Тарнів про
проведення екзамену з релігії у гімназії

1823

-”-

319 Розпорядження, звіти, листування та ін. документи 1822 - 1825
про забезпечення головної школи у м. Тарнів
методичними посібниками

-”-

320 Те ж про купівлю підручників для учнів головної 1824 - 1825
школи у м. Тарнів

-”-

321 Відомості про кількість необхідних підручників
для учнів головної школи у м. Тарнів та тривіальної школи у с. Гробля

-”-

1824

322 Листи інспекторові Тарнівського шкільного округу 1822 - 1823
про висилання преміальних книг і їх розподіл між
учнями головної школи м. Тарнів

-”-

323 Справа про призначення річної грошової допомоги 1823 - 1825
хворій доньці вчителя головної школи у м. Тарнів
Каїнки Георгія, Маріанні

-”-

324 Список вчительського персоналу головної школи у
м. Тарнів із зазначенням дати їх призначення

1826

-”-

325 Листування з інспектором Тарнівського шкільного
округу про нагородження похвальною грамотою
вчителя малювання головної школи м. Тарнів
Пстерки Йоана за добре навчання учнів

1825

-”-

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

326 Справа про розгляд заяви вчителя 4-го класу
головної школи у м. Тарнів Кліми Антона про
надання йому права навчання в нижчих класах цієї
школи

1826

німецька

327 Те ж про заміщення вакантної посади вчителя 1-го
класу головної школи у м. Тарнів

1823

-”-

328 Справа про проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади вчителя 2-го класу головної
школи у м. Тарнів і призначення на цю посаду
Білінського Пантелеймона

1823

-”-

329 Те ж вакантної посади вчителя 4-го класу головної 1825 - 1826
школи у м. Тарнів

-”-

330 Те ж вакантної посади катехита головної школи у 1823 - 1824
м. Тарнів

-”-

331 Справа про звільнення директора головної школи у 1822 - 1824
м. Тарнів Меценсеффі Норберта від обов'язків
вчителя 3-го класу і призначення тимчасово на цю
посаду Білінського Пантелеймона

-”-

332 Розпорядження, заяви, листування та ін. документи 1822 - 1826
про призначення і переміщення вчителів головної
школи у м. Тарнів та ін. персональні питання

-”-

333 Те ж про призначення вчителів жіночої школи у 1822 - 1826
м. Тарнів та ін. персональні питання

-”-

334 Листування з Галицьким губернаторством і вчите- 1824 - 1826
лем головної школи у м. Тарнів Клімою Антоном
про його переміщення до німецької провінції

-”-

335 Дисциплінарна справа вчителя головної школи у 1824 - 1825
м. Тарнів Ковальського Йоана, звинуваченого у
порушенні службової дисципліни

-”-

336 Справа про проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади вчителя і органіста парафіяльної
школи у с. Тильманова і призначення на цю посаду
Руснакевича Бартоломея

1823

-”-

337 Те ж про розгляд скарги парафіяльного священика
у с. Тильманова на вчителя парафіяльної школи
Стефанського Людвика за несумлінне виконання
службових обов'язків і скарги цього ж вчителя на
війта громади за невиплату йому дотації

1823

-”-

338 Те ж про оголошення конкурсу на заміщення 1822 - 1823
вакантної посади вчителя тривіальної школи у мку Тимбарк і призначення на цю посаду Гущова
Йоана

-”-

№ з/п

Заголовки справ

339 Справа про проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади вчителя тривіальної школи у
с. Тинець і призначення на цю посаду Дзержинського Франциска

Крайні
дати

1825

К-ть
аркушів

Мова
документів

німецька

340 Листування з інспектором Скавинського шкільного 1824 - 1826
округу і вчителями тривіальної школи у с. Тинець
про призначення їх на цю посаду і виплату їм
дотації

-”-

341 Звіт парафіяльного священика у м-ку Тухів Гантера Бернарда про витрату коштів на будівництво
школи у містечку

1824

-”-

342 Те ж про кількість учнів на території Радомиського
і Мєлецького деканатів у сс. Падев і Тушів,
колоніях Йозефсдорф і Шенанґер

1823

-”-

343 Те ж інспектора Радомиського шкільного округу
про надання дотації вчителям народних шкіл на
території державних маєтків у с. Тушів

1823

-”-

344 Справа про розгляд заяви вчителів шкіл на тери- 1824 - 1825
торії державних маєтків у с. Тушів про підвищення
їм дотації і виплату винагороди за навчання молоді
позашкільного віку

-”-

345 Те ж про оголошення конкурсу на заміщення 1824 - 1825
вакантної посади вчителя тривіальної школи у
с. Тушів і призначення на цю посаду Шаратка
Бернарда

-”-

346 Листування з інспектором Тарнівського шкільного 1823 - 1824
округу і вчителями тривіальної школи у с. Тшцяна
про складення ними службової присяги, виплату їм
винагороди та повернення особистих документів

-”-

347 Заяви осіб з проханням прийняти їх на посаду
вчителя і органіста тривіальної школи у с. Тшцяна.
Листування з Галицьким губернаторством з цього
питання

-”-

1822

348 Справа про заміщення вакантної посади вчителя у 1825 - 1826
с. Уяновичі

-”-

349 Листи Галицького губернаторства і римо-католицької єпископської консисторії у м. Перемишлі
про звільнення Грауса Йогана з посади вчителя
тривіальної школи у к. Фалькенберґ і оголошення
конкурсу на заміщення вакантної посади вчителя
цієї школи

1823

-”-

350 Лист львівського митрополита Анквича АнжеяАлозія з поданням характеристики на капелана
Райгрубера Томаша у к. Фельбах

1823

-”-

№ з/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
аркушів

Мова
документів

351 Справа про призначення дотації помічникові
вчителя парафіяльної школи у с. Чарний Дунаєць

1823

німецька

352 Те ж про примусове стягнення дотації для
тривіальної школи у м. Чхів з міського управління

1824

-”-

353 Те ж про підвищення дотації вчителеві тривіальної
школи у к. Шенанґер Ган Христофові та виплату
йому винагороди за навчання молоді позашкільного віку

1824

-”-

354 Листування з Галицьким губернаторством і 1822 - 1823
Окружним управлінням у м. Новий Санч про
організацію тривіальної школи у с. Щижиці

-”-

355 Листування з римо-католицькою єпископською 1825 - 1826
консисторією у м. Перемишлі про заміщення
вакантних посад вчителів головної та жіночої шкіл
у м. Ярослав

-”-

356 Те ж з Галицьким губернаторством і римо-католицькою єпископською консисторією у м. Перемишлі про заміщення вакантної посади вчителя 4го класу головної школи у м. Ярослав

-”-

1824

В опис внесено 355 (триста п'ятдесят п'ять) справ з № 1 по № 356, у тому числі
пропущений № 249.
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Андрушкевич Адальберт, вчитель 201, 202

Гитайнер Йоган, вчитель 186

Анквич Анжей-Алозій, митрополит 350

Гловацький Тадей, вчитель 189

Антецький Яків, вчитель 129

Глязер Йосиф, вчитель 10, 168, 219
Глячик Йоан, вчитель 271, 272

Баєр Йоган, генеральний вікарій 1

Гонраді Фердинанд, вчитель 136

Баньковський Томаш, директор 161, 167, 298

Граус Йоган, вчитель 349

Беднар Йосиф, помічник вчителя 272

Грель Карл, кандидат 177

Берґман Генрик, священик 148

Грубий Анжей, катехит 150

Бєльовський Мартин, інспектор 192

Гутовський Адам, вчитель 203

Білінський Пантелеймон, вчитель 328, 331

Гущів Йоан, вчитель 338

Біндиховський Ян, службовець 273
Будзінський Валентин, вчитель 229, 233

Дембіцький Володимир, граф 154

Булік Адальберт, вчитель 259

Дембіцький Гнат, граф 154
Дембіцький, граф 154

Вайнага Йоан, вчитель 208

Дзержинський Франциск, вчитель 339

Вайріх Франц, вчитель 122
Ванкевич Ян, вчитель 191

Заголя Мартин, інспектор 211

Вартанович Йосиф, вчитель 276

Загурський Міхал, вчитель 212

Вартинович Григорій, помічник

188

Залєсінський Вавринець, вчитель 200

Возницький Симеон, вчитель 237

Знамєровський Франц, інспектор 190

Вронський Лаврентій, вчитель 245

Зонтаг Йоган, вчитель 164

Габрієльський Бартоломей, вчитель 292-293

Ідзіковський Антон 153

Галлін Франц, вчитель 211
Ган Христоф, вчитель 353

Каїнка Георгій, вчитель 323

Гантер Бернард, священик 341

Каїнка Маріанна 323

Гарте Ян, вчитель 273

Калісєвич Міхал, катехит 151

Гельдановський Антон, вчитель 231

Кармазин Тома, вчитель 225

Гельдановський Йосиф, вчитель 232

Келер, інспектор 295

Гинайдер Йосиф, вчитель 228

Кіселевський Фелікс, вчитель 184, 194

Гипачка Франц, вчитель 205, 206

Кліма Антон, вчитель 241, 326, 334

Гипманський Мацей, вчитель 222

Кобат Йосафат, вчитель 250, 251

Гипмоняк Лаврентій, вчитель 177, 216

Ковальський Йоан, вчитель 335

Ковальський Павло, вчитель 309

Руцінський Йосиф, вчитель 223, 224

Ковальський Станіслав, вчитель 220
Козярський Йосиф, вчитель 247

Серда Теодор, директор 153, 154

Конопницький Станіслав, помічник 188

Сєнічанський Петро, вчитель 281, 288

Котловський Антон, вчитель 204

Смішкевич Антон, вчитель 167, 288

Кудаш Томаш, вчитель 173, 258

Сохацький Анжей, вчитель 199
Стефанідес Петро, вчитель 185, 260

Лігатевський Вікентій, помічник 283

Стефанський Людвик, вчитель 337

Лісевич Міхал, помічник вчителя 301

Страмський Антон, вчитель 207
Судійовський Йосиф, катехит 147

Маліновський Анжей, помічник 264
Манда Йосифіна 244

Фауер Йосиф, вчитель 285

Манда Лаврентій, вчитель 244

Фігвер Йосиф, вчитель 196

Манда Мартин, вчитель 208

Фіолко Франц, вчитель 131

Махачко Йоан, катехит 266

Фрайглер Матей, помічник 307

Меценсеффі Норберт, директор 154, 331

Френцель Антон, помічник 213

Мігдальський Франц, помічник 190
Хвастецька Магдалина, вчитель 179
Новаковський Адальберт, вчитель 133

Ходоровський Адам, інспектор 227

Освєнцімський Антон, вчитель 235

Цвіллінг, директор школи 131

Овсінський Алойзій, інспектор 78, 79, 199
Ольма Тома, вчитель 306

Чикард, вчитель 162

Орлецький Йоана, помічник органіста 207
Шаратко Бернард, вчитель 251, 345
Пєнгальський Бартоломей, помічник 307

Швабе Йосиф, учень 281

Платковський Валентин, вчитель 253

Швабе Нефе, учень 281

Пстерка Йоан, вчитель 325

Швабе Олександр, учень 281
Шнірх Йосифа 256

Райгрубер Томаш, капелан 350

Шнірх Франц, вчитель 256

Рибарський Міхал, катехит 175
Розак Венцель, вчитель 152

Щепанський Йосиф, вчитель 187

Рознер Йосиф, вчитель 236
Рознер Матяш, священик 269

Юшкевич Антон, вчитель 261

Руснакевич Бартоломей, вчитель 336

Ягудка Лаврентій, катехит 267

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Андрихів (Andrychów), м. 128
Бартиці (Ваrcice), с.. о. Новий Санч 130
Бествина (Bestwina), с., о. Вадовичі 131
Бжезьниця (Brzeźnica), c., [о. Бохня, Тарнів, Віадовичі] 132 - 134
Бжесько (Brzesko), м. 135, 136
Бобова (Bobowa), м-ко, о. Новий Санч 137
Бохня (Bochnia), м. 64, 138 - 154, 182, 210, 214, 253
Бяла (Biała), м. 155 - 169, 180
Вадовичі (Wadowice), м. 127, 160, 170 - 179, 221, 234, 243, 246, 270, 309
Вєличка (Wieliczka), м. 180 - 189
Вєпш (Wieprz), с., о. Вадовичі 190
Відень, м.

31

Вісьнич (Wiśnicz Nowy), м. 191 - 194
Вітковичі (Witkowice), с., [о. Бохня, Тарнів, Вадовичі] 195, 196
Войнич (Wojnicz), м. 197, 198
Воля Дрвинська (Wola Drwińska), с., о. Бохня 199
Гавлів (Gawłów Nowy; Gawłów Stary), с., о. Бохня 242
Галичина 10, 40, 55
Гаркльова (Harklowa), с., о. Новий Санч 200
Гдув (Gdów), м-ко, о. Бохня 201, 202
Грибів (Grybów), м. 204
Гробля (Grodla), с., о. Бохня 203, 321
Данковичі (Dankowice), с., о. Вадовичі 205, 206
Дембиця (Dębica), м-ко, о. Тарнів 208
Добра (Dobra), с., о. Новий Санч 207
Жабно (Żabno), м-ко, о. Тарнів 209
Жегоцин (Rzegocin), с., о. Тарнів 210 - 212
Живець (Żywiec), м. 213

Заклічин (Zakliczyn), с., о. Бохня 214
Затор (Zator), с., о. Вадовичі 177, 215, 216
Зембжичі (Zembrzyce), с., о. Вадовичі 217, 218
Йозефсдорф (Jozefsdorf), к., о. Тарнів 342
Кальварія (Kalwaria), м-ко, о. Вадовичі 221, 222
Камєниця (Kamienica), с., о. Новий Санч 223
Каньчуга (Kańczyga), с., о. Вадовичі 225
Коломия (Kołomyja), м. 226
Коморовичі (Komorowice), с., о. Вадовичі 228
Кростенко (Krościenko), м-ко, о. Новий Санч 229
Кшивачка (Krzywaczka), с., о. Вадовичі 230
Ліпник (Lipnik), с., о. [Бохня, Вадовичі] 232
Львів (Lwów), м. 8, 27, 41, 167, 226, 239 - 241, 288
Лянцкорона (Lanckorona), м. 234 - 237
Майковичі (Majkowice Nowe; Majkowice Stare), с., о. Бохня 242
Маків (Maków), с., о. Вадовичі 243, 244 - 247
Мєлець (Mielec), м-ко, о. Тарнів 248, 250, 251
Мєлецький деканат 93, 342
Мислєничі (Myślenice), м. 180, 254 - 269
Міклошовичі (Mikluszowice), с., о. Бохня 252, 253
Могіляни (Mogilany), с., о. Вадовичі 270
Мушина (Muszyna), м. 271, 272
Новий Сандець див. Новий Санч
Новий Санч, Новий Сандець (Nowy Sądec, Neusandez, Nowy Sącz), м. 96, 115,
274 - 281, 289, 354
Новий Торг (Neumarkt, Nowy Targ), м. 282 - 284
Освєнцім (Auschwitz, Oświęcim), с., о. Вадовичі 285
Отфінів (Otfinów), с., о. Тарнів 286

Падев (Padew), с., о. Тарнів 342
Перемишль (Przemyśl), м. 8, 26, 35, 58, 107, 108, 225, 241, 287, 288, 298 - 300, 302,
303, 349, 355, 356
Пивнична (Piwniczna), м. 289
Пільзно (Pilzno), м. 290
Подґуже (Podgórze), м. 291
Пшецлав (Przecław), м-ко, о. Тарнів 292, 293
Радомишль (Radomyśl), м-ко, о. Тарнів 294
Радомиський деканат 93, 342
Райхсгайм (Reichsheim), к., о. Тарнів 295, 296
Ряшів (Rzeszów), м. 297 - 301
[Садло, с., о. Тарнів] 295
Самбір (Sambor), м. 302
Санчівський округ 96
Станьонтки (Staniątki), с., о. Бохня 304, 305
Старий Сандець див. Старий Санч
Старий Санч, Старий Сандець (Stary Sądec, Altsandez, Stary Sącz), м. 1, 307
Страшенцин (Straszęcin), с., о. Тарнів 308
Сулковичі (Sułkowice), с., о. Вадовичі 309
Сянок (Sanok), м. 303
Тарнів (Tarnów), м. 107, 108, 154, 209, 241, 248, 251, 286, 290, 308 - 335
Тарнівський округ 120
Тильманова (Tylmanowa), с., о. Новий Санч 336, 337
Тимбарк (Tymbark), м-ко, о. Новий Санч 338
Тинець (Tyniec), с, о. Вадовичі. 122, 339, 340
Тухів (Tuchów), м-ко, о. Тарнів 341
Тушів (Tuszów), с., о. Тарнів 251, 342 - 345
Тшцяна (Trzciana), с., о. Тарнів 346, 347
Уяновичі (Ujanowice), с., о. Новий Санч 348

Фалькенберґ (Falkenberg), к., о. Сянік 349
Фельбах (Fehlbach), к., о. Жовква 350
Чарний Дунаєць (Czarny Dunajec), с., о. Новий Санч 351
Чхів (Czchów), м. 352
Шенанґер (Schönanger), к., о. Тарнів 342, 353
Щижиці (Szczyrzyce), с., о. Новий Санч 354
Ярослав (Jarosław), м. 107, 355, 356

ПОКАЖЧИК ШКІЛЬНИХ ОКРУГІВ
Бжеський шкільний округ 62, 63, 191, 214
Бобовський шкільний округ 61
Бохнянський шкільний округ 65 - 69, 210, 211
Вадовицький шкільний округ 70 - 74, 172, 177, 178, 190, 303
Вєлицький шкільний округ 75 - 79, 182, 199, 252, 253
Войницький шкільний округ 80 - 82
Живецький шкільний округ 83 - 86, 213, 244 - 246
Лонцький шкільний округ 87 - 92, 130
Мєлецький шкільний округ 94
Мислєницький шкільний округ 95, 230, 236, 309
Новоторгівський шкільний округ 97 - 101, 229, 284
Освєнцімський шкільний округ 102 - 106, 158, 166, 169
Пивничний шкільний округ 91
Радомиський шкільний округ 94, 109 - 113, 286, 343
Санчівський шкільний округ 114 - 116, 275
Скавинський шкільний округ 117 - 119, 225, 340
Тарнівський шкільний округ 120, 121, 241, 251, 308, 310, 311, 322, 346
Тимбаркський шкільний округ 123 - 127

