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Chciałabym szczególnie podziękować moim uczennicom, które      
z ogromną pasją i cierpliwością w latach 2014-16 przepisywały kolejne         
strony kroniki:  

 

Patrycji Dziurze, Joannie Górszczyk, Justynie Kani, Natalii Kani, Julii 
Kawuli, Angelice Korzec, Gabrieli Korzec, Marlenie Tomerskiej i Kamili 

Stózik. 

 

Szczególne podziękowania pragnę złożyć również pani dyrektor       
Szkoły Podstawowej nr 141 w Krakowie – Dorocie Ślęczek, panu Robertowi           
Wośkowi za pomoc w kompletowaniu zdjęć oraz w analizowaniu dostępnych          
materiałów archiwalnych, panu Stanisławowi Jędryce za konsultację       
historyczną, panu Wojciechowi Mierzwie za udostępnienie fragmentów       
wspomnień swojej matki – Heleny Ściborowskiej-Mierzwy, panu       
Włodzimierzowi Kiścińskiemu, który zdigitalizował zasoby naszej kroniki       
oraz koleżankom i kolegom – nauczycielom, wszystkim osobom, które         
w różnych momentach udzielały mi pomocy i wskazówek. 
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1 października 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 141 w Krakowie          
obchodzi 200-setną rocznicę istnienia. Z tego powodu powstał pomysł         
przepisania i udostępnienia niniejszej Kroniki szerszemu gronu. Ta        
benedyktyńska praca została wykonana w ramach części gimnazjalnego        
projektu edukacyjnego. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż najstarsza część Kroniki została           
założona już w roku 1868 przez nauczyciela – pana Michała Jaszkiewicza,           
gdyż „Według odezwy Najprzewielebniejszego Kosystorza Jeneralnego Dyecezyji            
Krakowskiej z dnia 19go stycznia 1863 r. L. so/I postanowiło Wys. C. K. Komisyja                           
Namiestnicza pod dniem 2go stycznia 1863 r. L.30.919, ażeby przy każdej                     
zatwierdzonej szkole ludowej czyto głównej czy też trywialnej lub parafialnej była                     
zaprowadzona historyja tejże szkoły, i ażeby z wielką ścisłością i dokładnością                     
była opisywana.”  1

 Składała się ona z następujących rozdziałów: 

A. Założenie szkoły. 
B. Dokumenta dotacyjne. 
C. Przedmioty naukowe. 
D. Książki naukowe. 
E. Przewodnictwo szkoły. 
F. Liczba uczęszczających do szkoły dzieci.  2

  

Najstarsza część sprawia wrażenie więc urzędowej księgi - zawiera         
informacje dotyczące funkcjonowania szkoły, wydarzenia z lat 1878 -1882.         
Aby jednak zaprezentować spójną historię naszej szkoły, pozwoliłam sobie         
skorzystać z późniejszej części, opatrzonej stroną tytułową „Kronika szkoły         
ludowej w Kościelnikach zaprowadzona w roku 1883 przez miejscowego         
nauczyciela Terlikiewicza Teofila”. Jej treść przywołuje dość swobodnie        
najstarszą część kroniki szkoły i zawiera zapiski z kolejnych 50 lat           
prowadzone przez nauczycieli pracujących wówczas w szkole       

1 Kronika z 1868 r. 
2 Kronika z 1868 r. 
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w Kościelnikach. Przedwojenna część kończy się z niewiadomych przyczyn        
na roku szkolnym 1932/33. 

Jednym z powodów, dla których powstała inicjatywa przepisania        
historii szkoły, był fakt, iż charakter ręcznego pisma redagujących ją          
pedagogów miejscami utrudnia swobodne przeczytanie całej Kroniki.  

Podczas redakcji tekstu starałam się zachować oryginalny zapis,        
między innymi dat czy tytułów, ważnych dla szkoły osób. Ponieważ Kronika           
powstawała przez pół wieku, zauważyć można, że ten zapis z czasem się            
zmieniał. Dużą trudność nastręczały nazwiska osób, szczególnie takich, które         
pojawiły się w historii szkoły jednorazowo i nie odegrały w niej (lub            
w okolicy) szczególnej roli. Czytając Kronikę, należy także mieć        
świadomość, że ortografia polska zmieniała się na przestrzeni wieków         
oraz, że podczas zaborów trudno było o regulacje dotyczące poprawnego         
zapisu – stąd podczas lektury spotkać można różne formy tego samego           
słowa. Dość swobodnie traktowano również zasady interpunkcji. Aby        
uniknąć posądzenia o korektorskie błędy ortograficzne, zaznaczałam, iż        
słowo zostało zapisane zgodnie z oryginalną formą.  

Z tej racji, że codzienna rzeczywistość XIX-wiecznej szkoły i wsi jest           
dla współczesnego odbiorcy archaiczna, pokusiłam się o dokonanie        
przypisów objaśniających pojęcia, które obecnie nie są używane. 

Redakcja tekstu Kroniki trwała niemal do ostatnich chwil, gdyż wciąż          
pojawiały się nowe materiały. Bardzo cenną i owocną okazała się znajomość           
z panem Wojciechem Mierzwą, który udostępnił mi m.in. wspomnienia         
swojej mamy, pani Heleny Ściborowskiej-Mierzwy. Postanowiłam      
wykorzystać niektóre fragmenty, aby wzbogacić naszą wiedzę nie tylko         
o szkole, ale i relacjach międzyludzkich.  

*** 

Historia naszej szkoły jest barwna. Dzięki kronice można dowiedzieć         
wielu ciekawostek na temat społeczeństwa zamieszkującego tereny obecnego        
osiedla Krakowa. Zwyczajne problemy przeplatają się z tragediami ludzkimi.         
Początkowo bowiem kronikarze zapisywali wyłącznie informacje dotyczące       
funkcjonowania szkoły, z czasem pojawiają się coraz bardziej subiektywne         
spostrzeżenia i emocje. Nie tylko opisują wydarzenia, które wówczas miały          
miejsce w okolicy, ale z dumą podają nazwiska dzieci, które wyróżniają się            
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w nauce, nazwiska, które i współcześnie są obecne wśród okolicznych         
mieszkańców.  

Dzieje ludzi żyjących w Kościelnikach splatają się z historią Europy.          
Możemy zaobserwować nasilenie germanizacji w latach 80-tych XIX wieku         
(w kronice istnieje obszerny zapis w języku niemieckim, który nie został na            
chwilę obecną opracowany), opisy wizyt ważnych osobistości, obchodzenie        
uroczystości, wpływ kryzysu ekonomicznego na życie ludzi, aż po opisy          
przebiegu I wojny światowej, która odcisnęła swoje piętno na tej okolicy. 

Dowiadujemy się, że szkolnictwo wciąż jest reformowane, coraz        
więcej dzieci uczęszcza do szkoły. Nauczanie odbywa się z podziałem nie           
tylko na wiek, ale i płeć. Każdy rok szkolny kończy się egzaminem            
składanym przed nauczycielami z innych szkół (dzieciom nieznanymi) oraz         
osobami wyżej usytuowanymi społecznie, co niewątpliwie tworzyło dla        
ucznia sytuację mocno stresującą. Nieco inaczej zapewne wyglądało        
wówczas dzielenie uczniów na klasy. Słowo „klasa” oznaczało raczej grupę          
prowadzoną przez jednego nauczyciela, stąd tyle klas, ilu nauczycieli         
pracowało ówcześnie w szkole. Odpowiednikiem współczesnej klasy były        
oddziały. Nauczyciel pracował równocześnie z różnymi grupami wiekowymi,        
dlatego organizował „pracę cichą” oraz „pracę głośną”. 

*** 

Obecna szkoła na os. Kościelniki posiada fundamenty i część         
budynku, które wymurowano w 1891 r. Można sądzić, że nakłady na budowę            
szkoły były oszczędne, gdyż pierwszy remont trzeba było wykonać już po           
zaledwie 10 latach. Od tego momentu szkołę wielokrotnie modernizowano         
i rozbudowywano – jeden z większych remontów miał miejsce w latach          
80-tych XX wieku. Historia wówczas zatoczyła koło, gdyż przez kilka lat           
nauka znów odbywała się w domach prywatnych. Natomiast podczas         
remontu fundamentów szkoły w 2013 r. odnaleziono zakopany w nich akt           
erekcyjny szkoły z roku 1891. Dużą przyjemnością było obejrzenie podpisów          
złożonych na nim oraz porównanie zapisu z kroniki z tego historycznego dla            
szkoły dnia. 

Historia naszej szkoły wciąż trwa - przeżywamy zmiany, kolejne         
reformy i remonty. Ale jej dzieje to życie i pasje ludzi…  
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Wioletta Pełka 

 

Wstęp 
 

Stosownie do Regulaminu dla szkół ludowych wszelkiej kategoryi        
w królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wiel.[kim] Ks.[ięstwie]         
Krakowskiem. Tytuł Vty § 44 w każdej szkole mają być zaprowadzone:           
Kroniki szkolne, w których umieszczać się winno głowniejsze wypadki         
dotyczące szkoły  w chronologicznym porządku. 

Mając na celu zestawić w niniejszej księdze wypadki i notaty          
dotyczące przeważnie szkoły etatowej w Kościelnikach, która dopiero od         
roku 1874 na mocy orzeczenia Wysokiej c.k. Rady szkolnej krajowej z dnia            
16go lipca 1874 do liczby 4746 na miano etatowej zasługuje, nie zaniedbam            
nadmienić przy tej sposobności, od którego roku szkoła niniejsza bierze swój           
początek.  

 
 

Strona tytułowa kroniki   
z 1868 roku 

 

Założenie szkoły 
 

Według raportu z wizyty Wgo    

Pana sekretarza Wincentego   

7 
 



Lorentskiego z dnia 13 listopada 1819 r. No protokołu 49 i opisu w czasie             
jeneralnej wizyty z roku 1824 przez Wgo J. Pana Adama Powstańskiego,           
prorektora liceum krakowskiego szkół początkowych o założeniu szkoły w         
Kościelnikach z akt Najprzewielebniejszego Konsystorza Jeneralnego      
Dyecezyi Krakowskiej, co następuje wyczerpnięto: 

W roku 1819 nie było jeszcze pobudynku na szkołę. Nauczyciel          
w tym roku Jan Biernacki mający lat 63, żonaty organista odbywał we           
własnem pomieszkaniu naukę z dziećmi, w którym się zaledwie dziesięcioro          
dzieci w ciasnej lepiance dogodnie mieścić mogło, gdyż łóżko małżeńskie,          
stół duży, piec i szafa połowę szkółki zajmowały. 

 
 

XVII-wieczny kościół 
parafialny w Górce 
Kościelnickiej – w jego 
pobliżu zapewne 
znajdowało mieszkanie 
organisty, gdzie 
odbywały się pierwsze 
lekcje. Po prawej 
stronie widać budynek 
obecnej plebani 
z 1881 r. 

 
Szkoła ta w powiacie Krakowskim, 2 ½ mili od Krakowa położona, zaprowadzona            

dnia 1go października 1818 przez dozór główny szkół początkowych         
stosownie do statutu organizacyjnego przez trzy Najjaśniejsze dwory z dnia          
11go lipca 1817 r. zatwierdzona, obejmowała wsi w następującym zakresie:         
Górkę mającą numerów 23. Kościelniki numer: 34. 

Cło numer: 8. Stanisławice numer: 41. dziedzicznych J.W. Józefa Hrabiego          
Wodzickiego i Węgrzynowice numer: 18. dziedziczne W. Aleksandra        
Zapalskiego. 

Wieś Stanisławice początkowo miała należeć do zakresu szkoły        
w Ruszczy; lecz taż wieś należąc do parafii w Górce Kościelnickiej, mając           
zatem lepszą dogodność posyłania dzieci do kościoła góreckiego, także         
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dzieci swe od samego początku założenia szkoły do Górki posyłała. Krótki           
czas była szkoła w mieszkaniu organisty, gdyż widząc niedogodność tejże,          
przeniesiono lokal tejże do pobudynku plebańskiego, także blisko kościoła.         
Pobudynek dopiero nadmieniony był drewniany. W trzech częściach tego         
lokalu mieścili się ubodzy, a w czwartej była szkoła. Izba szkolna mogła            
mieścić do 30tu dzieci. Nauczyciel i organista w jednej osobie miał osobne            
mieszkanie kilka kroków od szkółki. W szkole były dwa stoły i potrzebne            
ławki dla dzieci. Wszystkie wyżej wspomniane sprzęty i lokal otrzymano od           
Dominium Kościelnickiego bezpłatnie.  

Od 1go października 1818 r. aż do 1841 uczęszczała młodzież do           
szkoły w Górce Kościelnickiej. Podczas tych lat pobytu szkoły w Górce           
Kościelnickiej nauczycielami byli: 

1.) Jan Biernacki, nauczyciel i organista od 1go października 1818 roku do             
pierwszego kwietnia 1820 r.  

2.) Piotr Stanisławski, zastępca nauczyciela i organista od dnia 1go kwietnia 1820 r.             
do 20 kwietnia 1829 r., w tym dniu bowiem utopił się w chorobie w stawie              
góreckim.  

3.) Jan Nepomucyn Jasiński, tymczasowy nauczyciel a stały nauczyciel w Czulicach          
od 1go maja do 2go października 1829 r.  

4.) Józef Boczarski przez Wny Inspektorat Instytutów naukowych od dnia          
2go października 1829 r. nauczycielem zamianowany, na której posadzie do        
26 czerwca 1835 r. pozostawał.  

5.) Hipolit Wychowski jako nauczyciel dnia 26 czerwca 1835 r. z Chełmka           
przeniesiony, pozostawał na posadzie do dnia 30 września 1840 r.  

6.) Franciszek Ksawery Patelski zamianowany dekretem Komisarza Rządowego z         
dnia 23 września 1840 r. Nro 1071 nauczycielem na posadzie zostawał od dnia            
23 września 1840 r. do dnia 1go lutego 1841 r.  

W roku 1841 dalej od kościoła odległe wsi: Cło i Stanisławice           
prosiły o przeznaczenie bliższego miejsca na szkołę. Czyniąc żądaniu swych          
włościan Jaśnie W. Henryk Wodzicki zadość kupił od krawca Ignacego          
Filipowskiego na Krzemionkach (tak się zowie miejsce przy Kościelnikach)         
za 700 złp. dom drewniany, pod Nr 29. postawiony w r. 1839, na szkołę,               3

w którym się w jednej izbie dużej około 80 dzieci mieścić mogło. Izba ta była              
o 3ech oknach. Pół sieni przepierzone, wzdłuż podzielone a) na spiżarnię         

3 złp – złoty polski 
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o jednem okienku, b) na skład opału z komurką . Ten dom za 700 złp.             4

kupiony z woli J.W. Hrabiego Henryka Wodzickiego wyrestaurowany był         
wart 1000 złp. i był asekurowany . Dodano do tego domu mały ogródek.            5

Gruntu szkolnego do tego domu podówczas jeszcze nie było; w poprzednich           
latach bowiem nauczyciele zamiast gruntu pobierali ordynaryję .  6

Do domu co dopiero opisanego po Filipowskim szkoła początkowa          
z Górki dnia 1go listopada 1841 r. przeniesioną była. W szkole przeniesionej           
na Krzemionki nauczycielami byli: 

7.) Maciej Szymański z Sanoka w Galicyi z dniem 1go lutego 1841 r. z pensyą roczną                
400 złp. jako zastępca nauczyciela przez Komisarza rządowego z dn.         
3 listopada 1843 Nro 5569 przez Senat Rządowy rzeczywistym nauczycielem         
zamianowany – z dniem 30 września 1849 r. z Kościelnik do Chełmka            
przeniesiony.  

8.) Franciszek Klimkowski od dnia 1go października 1849 r. do 27 listopada 1851 r.               
na posadzie zostawał.  

9.) Andrzej Załawski od 27 listopada 1851 r., a potem dekretem Rady            
Administracyjnej z dn. 27 listopada 1855 r. L. 15197 jako rzeczywisty           
nauczyciel do roku 1860 zostawał. Za tegoż nauczyciela szkoła         
z Krzemionek przeniesioną została na Zieloną do domu propinacyjnego .        7

Gdyż dom Nro 29. jak się wyżej orzekło, nie najdłużej dał się użyć na lokal               
szkolny, jako na miejscu wilgotnem zbudowany.  

Dnia 20 listopada 1857 r. nastąpiło przez c.k. Urząd powiatu          
Mogilskiego szczegółowe obejrzenie pomienionego domu szkolnego.      
Przekonawszy się wspomniana c.k. władza naocznie o jego niezdatności na          
lokal szkolny, zawarła z J.W. Hrabią Stefanem Potockim, dziedzicem dóbr          
Kościelnickich na dniu 20go listopada 1857 r. pisemny kontrakt do L.4664, na            
mocy którego tenże hrabia dom swój propinacyjny pod Nr 23         
w Kościelnikach „Zielona” zwany, z tem zastrzeżeniem na lokal szkolny         
i tylko na taki przeciąg czasu użyć bezpłatnie pozwolił, aż nowy pobudynek           

4 Pisownia oryginalna 
5 Asekurować – daw. ubezpieczać siebie i swoje mienie w firmie ubezpieczeniowej /SJP/ 
6Ordynaria - część zarobków oficjalistów dworskich i stałych robotników rolnych         
w folwarku wypłacana   w naturze /SJP/ 
7 Propinacja - 1. w dawnej Polsce: wyłączne prawo szlachcica do produkcji trunków; też: 
obowiązek kupowania przez chłopów określonych ilości tych trunków  2. daw. szynk, 
karczma /SJP/ 
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na szkołę wystawionym będzie i jeżeli mu gminy konkurujące obrachowaną           
kwotę 378 złr  9 2/4 c . na cel wybudowania szkoły dodadzą.  8 9

Przy tej samej komisyi na dniu 20 listopada 1857 r. oświadczył           
J.W. Hrabia Stefan Potocki wszelkie potrzebne dla szkoły sprzęty        
i przyrządzenia własnym kosztem sprawić.  

Wziąwszy J.W. Hrabia Stefan Potocki dom Nro 29 po Filipowskim          
na Krzemionkach jako już zdezelowany i na szkołę nie zdatny wraz           
z ogródkiem na swój użytek, wyznaczył natomiast 1.021 sążni własnego         10

gruntu pomiędzy Zieloną (karczmą) i gruntem Szczepana Hornika, cieśli         
z Kościelnik jako miejsce na wyfundawanie nowej szkoły; założył        
fundamenta i kazał wymurować dość dużą piwnicę z cegieł. Z powodu           
wyjazdu J.W.W. Państwa Hrabiostwa za granicę projektowane wystawienie        
szkoły przez J.W. hr. Potockiego nie przyszło do skutku.  

Pan Ferdynand Hatschier (Hafschier?) , pełnomocnik i rządca dóbr        11

Kościelnickich potrzebując karczmy „Zielona” na wyszynk propinacyji       12

dworskiej, złożył oddaną J.W. Hr. Stefanowi Potockiemu na cel stawiać się           
mającego pobudynku szkolnego ze składek gmin konkurujących       
zgromadzoną kwotę 378 złr 9 2/4 c. w Urzędzie c.k. powiatu Mogilskiego            
pod warunkiem, aby szkoły nie było w karczmie, która ma być użyta na             
korzyść prowentu dworskiego. W taki sposób ciężar stawiania by budynku          13

szkolnego na fundamentach założonych przez J.W. Hr. Stefana Potockiego         
oparł na gminy konkurujące. Na żądanie pana Ferdynanda Hafschier,         
pełnomocnika i rządcy dóbr Kościelnickich i za pośrednictwem byłego         
w Górce Kościelnickiej proboszcza Wgo ks. Pawła Wińczowskiego zwrócił        
c.k. Urząd powiatu Mogilskiego złożoną tamże przez pomienionego rządcę         
378 złr 9 2/4 c. na ręce wspomnianego plebana Góreckiego.  

Po odebraniu orzeczonej kwoty zalecił Wny ks. proboszcz Paweł         
Wińczowski gminom zakresu szkoły Kościelnickiej z ambony 1864 r., aby          
sobie dom na szkołę postawiły.  

8 Złr – złoty reński 
9 C – grajcar, srebrna, potem miedziana moneta bita niegdyś w Austrii i południowych 
Niemczech; krajcar 
10 Sążeń - dawna jednostka długości równa rozpiętości ramion ludzkich; siąg /SJP/ 
11 Nazwisko niepewne 
12 Wyszynk – daw. sprzedaż napojów alkoholowych wypijanych na miejscu  /SJP/ 
13 Prowent – daw. zysk, dochód /SJP/ 
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Gminy konkurujące mianowicie: Stanisławice, Cło, Górka      
kościelnicka, Kościelniki i Węgrzynowice złożyły ze składek jeszcze kwotę         
266 złr. 75 cnt. w.a. na dom szkolny i 135 złr na stodółkę i stajenkę              14 15

szkolną. Doliczywszy dawniejszą składkę 378 złr 9 2/4 cnt. na walutę           
austryacką zamienione do powyższych dwóch ilości 266 złr. 75 cnt. + 135            
złr. 397 złr. uczyni ogółem 798 złr. 6 cnt.w.a., za którą to kwotę gminy              
zakres szkolny stanowiące szkołę, stodółkę i stajenkę szkolną bez rządowego          
budowniczego 1864 r. postawiły. Budowanie tej szkoły rozpoczęło się         
9 lipca, a skończyło 14 listopada 1864 r. Pokrycie budynków szkolnych do           
powyższej kwoty nie wliczono, ponieważ gminy snopkami słomę na ten cel           
dostarczyły. Szkołę stawiał cieśla ś.p. Andrzej Grzech, stodołę i stajenkę zaś           
cieśla Franciszek Białek, obaj włościanie ze Stanisławic pod zarządem         
ówczesnego przełożeństwa gminy jakoto : Mikołaja Wójcika wójta wsi        16

Stanisławice, Marcina Brachucego wójta wsi Kościelniki, Jacentego       
Jończyka wójta wsi Węgrzynowice oraz radnych Jana Krupy ze Stanisławic          
i Szczepana Hornika  z Kościelnik.  

Oprócz p. Andrzeja Załawskiego, który był nauczycielem na        
„Zielonej” w szkole 3 lata, był jeszcze przy tejże szkole nauczycielem           
dziesiątym z rzędu 10) Antoni Tomaszewski, jako zastępca nauczyciela od          
r. 1860 do 11go lutego 1864 r. 

Dnia 14 listopada 1864 r. odbyło się urzędowe poświęcenie         
pobudynku szkolnego po uroczystém nabożeństwie i wezwaniu Ducha Św.         
wobecności ówczesnego Dozorcy szkół dystryktowych Wgo J. ks. Dziekana         17

Walentego Janutki proboszcza parafii Ruszcza, przez miejscowego plebana        
Wgo ks. Pawła Wińczewskiego wśród zgromadzenia wójtów, radnych        
i niektórych członków gminnych, tudzież dzieci szkoły codziennej       
i niedzielnej. Obszerniejszy opis pobudynku przechowuje się w inwentarzu        
tejże szkoły. 

Od założenia tutejszej szkółki, aż do 1848 r. rządził Wolnem          
Miastem Krakowem i Jego Okręgiem Senat Krakowski. Od 1818 r. do dnia            
1go listopada 1855 r. miała szkoła w Kościelnikach nazwę „Szkoła          

14 Cnt – cent, nowa nazwa grajcara 
15 W.a. – waluta austriacka 
16 Pisownia oryginalna 
17 Pisownia oryginalna 
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początkowa” . Na mocy rozporządzenia Wgo c.k. Ministerstwa Oświecenia         
z dnia 23 marca 1855 r. L. 18788 i według odezwy Najprzewielebniejszego           
Konsystorza Dyecezyi Krakowskiej resputowej odezwy Nadzoru Szkół       18

Ludowych z dnia 1go czerwca 1855 r. L.346 otrzymała taż szkoła, jak inne             
szkoły początkowe nazwę szkoły trywialnej z trzema klasami.  

Nazwa szkoły Trywialnej istniała aż do 16go lipca 1874 r., gdyż            
Wysoka c.k. Rada Szkolna Krajowa na dniu 16 lipca 1874 r. do L4746             19

szkołę  w Kościelnikach na etatową, jednoklasową zamianowała.  
Nauczycielami w 1864 r. byli: 

11.) Michał Jaszkiewicz mianowany dekretem Wys c.k. Komisyi Namiestniczej z          
dnia 26 grudnia 1863 r. L30567 odebrał posadę, jako zastępca nauczyciela po            
Tomaszewskim dn. 11go lutego 1864 r. i był na posadzie w Kościelnikach do             
dnia 20go listopada 1870 r. po czem przeniesiony do Płok (pow. Chrzanów)  

Następcą po Jaszkiewiczu był 12ty z rzędu nauczycielem 
12.) Józef Nodzeński, mianowany dekretem Wys c.k. Rządu krajowego z dn.31go          

sierpnia 1860 r. do L.26815 na nauczyciela w Płokach, odebrał posadę           
nauczyciela przy szkole trywialnej w Kościelnikach dnia 14go listopada 1870         
r. na mocy rozporządzenia Wys Rady Szkolnej Krajowej z dn. 13/5 1870 r.            
L.3159 i zostawał na posadzie do 20go marca 1875 r. z powodu, iż niniejsza            
szkoła w roku 1874 przeszła na etat wyżej wspomniany, nauczyciel został z            
tej posady usunięty – jako nieobeznany z nowym systemem nauczania.  

 

  Szkoła etatowa 
Miano etatowej szkoła kościelnicka otrzymuje na mocy       

następującego orzeczenia: Odpis L. 4746 z dn. 16/7 1874 r. 

Orzeczenie c.k. Krajowej Rady szkolnej wydano na mocy ustaw         
szkolnych z dnia 2go Maja 1873 r. w sprawie szkoły pospolitej            
w Kościelnikach. Zbadawszy wszystkie okoliczności tyczące się      

18 Słowo niepewne 
19 Rada Szkolna Krajowa – autonomiczny organ szkolny, który działał w latach 1867-1921 
w Galicji. Powstała na wniosek Józefa Dietla. Zarządzała szkolnictwem powszechnym 
i średnim. Rada przyczyniła się do wprowadzenia w szkołach języka polskiego. /Wikipedia/ 
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dotychczasowej szkoły w Kościelnikach i wysłuchawszy wniosków c.k.        
Rady szkolnej okręgowej orzeka c.k. Krajowa Rada szkolna co następuje: 

I. Szkołę pospolitą w Kościelnikach uznaje się za etatową. 
II. Gminy Kościelniki z przysiółkami Cło, Górka kościelnicka,       

Stanisławice i Gmina Węgrzynowice, do nich należące       
obszary dworskie tworzą jeden zakres szkolny i mają        
wspólnie szkołę  w Kościelnikach utrzymywać. 

 

Obowiązkiem ich będzie: 

1. Budynek szkoły i przeznaczone dla nauczyciela pomieszkanie       
utrzymywać w dobrym stanie i dbać o wewnętrzne urządzenie szkoły          
wedle przepisów władz szkolnych.  

2. Dostarczać środków na opalenie szkoły przynajmniej w takiej ilości,         
aby na każdych 6o sześciennych przestrzeni izby szkolnej przypadało         
rocznie 4/5 na sąga drzewa bukowego, a względnie odpowiednia         20

ilość drzewa miękkiego i węgla kamiennego lub okładów słomy. 
3. Starać się o oświetlenie i obsługę szkoły wedle szczegółowych         

postanowień miejscowej Rady szkolnej i wyższych władz szkolnych. 

W wydatkach na cel powyższy mają brać udział gminy i obszary dworskie            
odpowiednie do opłacanych podatków w takim stosunku, iż na 100 złr.w.a.           
wydatku uiści: 

1. Obszar dworski w Kościelnikach                  22 złr 14 cnt. w.a 
2. Obszar dworski w Węgrzynowicach  
3. Gmina Kościelniki z przysiółkami 
4. Gmina Węgrzynowice                                  77 złr 86 cnt. w.a 

Na rozłożony w ten sposób wydatek na powyższe cele mają być           
w pierwszym rzędzie użyte dawniejsze zobowiązania stron a mianowicie: 

Od gmin 12 złr. rocznie na obsługę szkolną przeznaczone. 

20 Sąg - cztery metry sześcienne drewna 
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Stosunek powyższy służyć ma za podstawę przy rozdzielaniu kwot         
na powyższe cele przez miejscową Radę szkolną każdorocznie        
preliminowanych. 

III. Nauczyciel tejże szkoły będzie miał wolne pomieszkanie, dochód        
zaś jego roczny tytułem płacy wynosić ma: (300) Trzysta złr. w.a..           
Na pokrycie tego wydatku obracane będą przedewszystkiem       21

dochody wypływające z dotychczasowych zobowiązań, a      
mianowicie: 

1. Dochód roczny w kwocie 13 złr. 10 cnt.w.a. z gruntu szkolnego           
w wymiarze 2 morgów 221 o z którego gminy wszelkie podatki          
opłacają, każdoczesny zaś nauczyciel użytkuje. 

2. Dodatek pieniężny od gmin Kościelnik z przysiółkami       
i Węgrzynowice w rocznej kwocie stodziewięćdziesiąt (190 złr).       22

Prócz tego następujące roczne kwoty, które w moc ustawy uiszczane          
być mają, a mianowicie: 

3. Od obszaru dworskiego w Kościelnikach siedemdziesiąt dwa (72 złr        
78cnt.) 

4. Od obszaru dworskiego w Węgrzynowicach piętnaście złr (15 złr.        
56 cnt. w.a.) 

5. Z funduszu szkolnego okręgowego ośm (8 złr 56 cnt. w.a.) 
IV. Przyborów naukowych dostarczać będzie szkole c.k. Rada szkolna        

okręgowa z funduszu szkolnego okręgowego, z którego wypłacać        
się ma na to 10 złr. rocznie nauczycielowi na kredę, gąbkę, papier,            
atrament itp. potrzeby szkolne i urzędowe. 

Na ten cel wnosić będą gminy 5złr. rocznie do funduszu szkolnego           
okręgowego na mocy dawniejszego zobowiązania. 

V. Prawo prezentowania nauczyciela wykonywać będzie Rada szkolna       
miejscowa. 

 

C.k. Krajowa Rada szkolna  

21 Pisownia oryginalna 
22 Pisownia oryginalna 
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Lwów dn. 16 lipca 1874 r. 

 

 

 

 

Rok szkolny 1874/75 
Nauczyciel miejscowy p. Nodzeński rozpoczął naukę z dziećmi        

późną jesienią za wezwaniem Ducha św. w Kościele parafialnym w Górce           
kościelnickiej. Młodzież szkolna zostawała pod kierownictwem      
p. Nodzeńskiego do dnia 20go marca 1875 r. 

Z dniem 20 marca 1875 r. zaszła zmiana nauczyciela, a mianowicie           
objął posadę po p. Nodzeńskim p. Zabierzewski mianowany uchwałą         
Przeświet.[nej] c.k. Rady szkolnej okręgowej zamiejskiej w Krakowie z dnia          
11 grudnia 1874 r. do L. 2118. 

Nauka w szkole pospolitej etatowej w Kościelnikach rozpoczętą została przez          
pana Zabierzewskiego Franciszka Ksawerego dnia 5go kwietnia 1875 r.,        
a popis całoroczny w obecności sąsiednich p.p. nauczycieli: Ludwika        
Urbańskiego z Wyciąż, członka i sekretarza Rady szkolnej miejscowej         
Rusieckiej, Tomasza Miecika z Ruszczy, Jana Pajora ze Stryjowa i członków           
Rady gminnej miejscowej dnia 30 czerwca 1875 r. dopiero o 3ej godzinie po             
południu odbył się, gdyż czekano na delegata c.k. Rady szkol.[nej]          
okręgow.[ej] p. Ferdynanda Badańczyka, który z powodu zapóźno        23

przybyłej po niego podwody do Zwierzyńca, odpisał tegoż dnia, iż nie           
przybędzie, bo zanim zdążyłby, już popis będzie skończony.  

 

Rok szkolny 1875/76 
Rok dopieroco nadmieniony rozpoczął się dnia 6go września        24

1875 r. Na uproszenie błogosławieństwa Bożego i daru Ducha        

23 Pisownia oryginalna 
24 Pisownia oryginalna 
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przenajświętszego odprawił w dniu tym po uprzednim z ambony ludowi          
ogłoszeniu Wny Imci ks. proboszcz Józef Oleksy w kościele parafialnym          
w Górce kościelnickiej mszą św. Po odśpiewaniu „Veni Creator Spirytus”.         
Dzieci szkolne wcale się na to nabożeństwo niezgromadziły i te dopiero           25

w miesiąc później do szkoły na naukę uczęszczać zaczęły.  

Popis roczny w tutejszej szkole odbył się na dniu  (brak daty)  

25 Pisownia oryginalna 
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Fragment najstarszej części kroniki z 1868 r. 
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Rok szkolny 1876/77 
W niniejszym roku szkolnym zaszła zmiana nauczyciela,       

a mianowicie objął posadę nauczyciela po p. Zabierzewskim p. Julian         
Bociański mianowany uchwałą Prześwietnej c. k. Rady szkolnej okręgowej         26

zamiejskiej w Krakowie z dnia 13 Marca 1877 r. do L.738 jako zastępca             
nauczyciela w szkole miejscowej. Z powodu przesiedlenia się poprzedniego         
nauczyciela rok ten dopiero w porze wiosennej rozpoczęto, a mianowicie          
dnia 18go marca 1877 r. p. Julian Bociański rozpoczął naukę z dziećmi,            
a podpis trzech miesięcznej nauki w obecności Jaśnie Wgo Hr. Stefana          
Potockiego , jako przewodniczącego Rady szkolnej miejscowej,      27

ks. Proboszcza Józefa Oleksy, dwóch sąsiednich nauczycieli i wójta gminy         
Kościelniki Piskorza Feliksa dnia 30 czerwca 1877 r. o godzinie 9tej rano            
odbył się.  

 

Rok szkolny 1877/78 
Dopiero nadmieniony rok szkolny rozpoczął się dnia 1go Września         

1877 r. Na uproszenie Błogosławieństwa Bożego i daru Ducha        
przenajświętszego wszystkie dzieci na tym dniu zgromadzone udały się na          
nabożeństwo do kościoła parafialnego w Górce kościelnickiej o godzinie         
7ej rano gdzie Wny ks. proboszcz Józef Oleksa odprawił mszę świętą, a po             
odbytem nabożeństwie pokropił św.[ięconą] wodą. Wszystkie dzieci po        
nabożeństwie udały się do szkoły, gdzie nauka według planu rozpoczętą          
w tym dniu została. Nauka szczęśliwie trwała, aż do [d]nia 26 czerwca           
1878 r. 

Dnia 26 czerwca 1878 r. na mocy rozporządzenia Prześwietnej c.k.          
Rady szkolnej okręgowej zamiejskiej w Krakowie odbyto popis roczny, po          

26 Bociański Julian  (1860-1894) - później nauczyciel szkoły w Rybitwach, pochowany na 
Starym Cmentarzu Podgórskim w Krakowie. 
27 Potocki Stefan (1820-1891) hrabia  – ojciec hrabiny Teresy Wodzickiej. 
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poprzednio wysłuchanej mszy św. w kościele parafialnym w Górce         
kościelnickiej. Z godziną 9tą zrana rozpoczęto podpis w obecności Wgo          
ks. Proboszcza, jako przewodniczącego Rady szkol.[nej] miejscowej,      
p. Ludwika Urbańskiego nauczyciela z Wyciąż, Tomasza Miecika z Wyciąż,         
Michała Warchoła, Jana Bodaja, gospodarzy, Feliksa Piskorza, wójta z gminy          
Stanisławice i Jaśnie Wej Hr. Wodzickiej , właścicielki dóbr Kościelnickich.         28

 

Fragment kroniki z roku 1883 roku – przepisany ze starszej części kroniki 

28 Wodzicka Teresa z Potockich  (1849-1935) hrabina – córka hrabiego Stefana Potockiego. 
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Rok szkolny 1878 /79 
Rok powyżéj wymieniony rozpoczął się dnia 20o Września 1878.         29

Na uproszenie błogosławieństwa Bożego i daru Ducha przenajświętszego        
wszystkie dzieci na tym dniu, zgromadzone udały się na nabożeństwo do           
kościoła parafialnego w Górce Kościelnickiéj o godzinie 7éj rano, gdzie          
Wny ksiądz Józef Oleksa Proboszcz odprawił mszą świętą, a po odbytém          
nabożeństwie pokropił święconą wodą wszystkie dzieci, poczém udały się do          
szkoły, gdzie nauka   z dniem tym rozpoczętą została.  

Popis roczny roku szkolnego 1878/79 w szkole pospolitéj etatowéj         
w Kościelnikach nastąpił dnia 28 czerwca 1879 r. najprzód przed południem           
dzieci o godzinie 7éj rano udały się na nabożeństwo do kościoła parafialnego,            
gdzie Wy ksiądz Józef Oleksa proboszcz miejscowy odprawił mszę świętą,          
a po południu o godzinie 3 rozpoczął się popis w obecności Wgo ks. Józefa             
Oleksego przewodniczącego Rady szkolnéj miejscowéj p. Ludwika       
Urbańskiego i dwóch gospodarzy ze wsi Stanisławice o godzinie         
6éj zakończono rok szkolny. 

 

29 Wg fragmentów z 1868 r. rok szkolny 1878/79 rozpoczął się 2 września, przepisujący 
popełnił pomyłkę. 
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Nagłówek arkusza ocen z roku szkolnego 1879/80. (archiwum SP 141          
w Krakowie). 

 

Rok szkolny 1879/80 rozpoczął się dnia 1go Września 1879 r.  

Na uproszenie błogosławieństwa Bożego i daru Ducha przenajświętszego        
wszystkie dzieci na tym dniu zgromadzone udały się na nabożeństwo do           
kościoła parafialnego w Górce Kościelnickiéj o godzinie 7éj rano, gdzie 

 

 

Strona tytułowa ówczesnego arkusza ocen  - rok szkolny 1879/80 (archiwum 
SP 141 w Krakowie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wny ks. Józef    
Oleksa proboszcz  
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miejscowy odprawił mszę świętą, a po odbytém nabożeństwie pokropił dzieci          
święconą wodą, poczém udały się do szkoły, gdzie nauka na tymże dniu            
rozpoczętą została. 

Popis roczny roku szkolnego 1879/80 w szkole pospolitéj etatowéj         
w Kościelnikach odbył się na dniu 24 Czerwca 1880 r. Najprzód dzieci udały             
się do kościoła parafialnego w Górce Kościelnickiéj, w którym Wny ks. Józef            
Oleksa odprawił mszę świętą, podczas któréj dzieci szkolne śpiewały, po          
nabożeństwie udały się do szkoły, w któréj o godzinie 9éj rano w obecności             
Imci Wgo. Hr. Romana Wodzickiego , Jaśnie Wéj Hrabiny Wodzickiéj         30

i JWo Hrab.[iego] Aleksego Potockiego, Wo Ks. Dziekana Stanisława       
Stępińskiego z Pleszowa, Wo Czesława Zapalskiego dziedzica       
z Węgrzynowic, Wo ks. Józefa Oleksego, jako Przewodniczącego Rady        
szkolnéj miejscowéj i Wincentego Zająca, gospodarza ze Stanisławic odbył         
się i na tém rok zakończono.  

 

 

Rok szkolny 1880/1 rozpoczął się dnia 4o Września 1880 r. z powodu,            
iż w dniu 1. 2. 3. Września przybył do kraju naszego Nasz Najmiłościwszy             
Pan Jego Cesarska Mość Franciszek I, dla tego cały naród jako ważne dnie             
śpieszy przywitać Go w grodzie naszym, do czego i wszystkie dzieci na            
powitanie wystąpiły. W dniu 4go Września zgromadzone dzieci w liczbie          
bardzo małéj udały się do kościoła parafialnego w Górce na nabożeństwo na            
uproszenie błogosławieństwa Bożego i daru Ducha przenajświętszego       
o godzinie 7 rano, gdzie Wy ks. Józef Oleksy proboszcz miejscowy odprawił           
mszę świętą, a po odbytém nabożeństwie pokropił dzieci święconą wodą,          
poczém udały się do szkoły, gdzie nauka na tymże dniu rozpoczętą została.            
Nauczyciel z powodu, iż bardzo mała liczba dzieci w dniu oznaczonym się            
zgromadziła udał się do miasta do Prześwietnéj c.k. Rady szkolnéj          
okręgowéj, aby mu pomocy dodali celem prędszego zgromadzenia dzieci.         
Rada szkolna okręgowa wydała pisemne polecenie do wójtów gmin         
zakresowych, aby rodzice dzieci w 3 dniach do szkoły posłali, w przeciwnym            
razie po upływie terminu na kary pieniężne do 10 złr. w.a lub w 3 dniowy               

30 Wodzicki Roman (1839-1893) hrabia – mąż Teresy Wodzickiej 
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areszt skazani zostaną, wtedy dopiero rodzice, widząc z góry polecenie,          
dzieci swoje do szkoły odesłali, tylko 3 upornych gospodarzy, którzy tego nie            
uczynili, przedstawieni zostali Prześwietnéj c.k Radzie szkolnéj okręgowéj        
do dalszego z nimi postąpienia. 

W dniu 4go Października, jako w dniu Imienin Najjaśniejszego nam          
Pana Jego Ces.[arsko]król.[ewskiej] apostolskiéj Mości Cesarza Franciszka       
Józefa Igo wszystkie dzieci udały się na nabożeństwo do kościoła          
parafialnego w Górce, gdzie Wy Ks. Józef Oleksy proboszcz miejscowy          
odprawił nabożeństwo, po ukończeniu którego zaśpiewał ,,Te Deum        
laudamus”, a po odśpiewaniu wszystkie dzieci zaśpiewały pieśń ,,Boże,         
ochroń nam Cesarza”. 

W dniu 10go Maja 1881 r. w czasie zaślubin następcy tronu Jego            
c.k. wysokości Arcyksięcia Rudolfa cesarzewicza austryackiego z królewną       
Belgijską, Stefanią młodzież szkoły codziennéj i niedzielnéj w dniu tym          
uroczystym udali się do kościoła parafialnego w Górce Kościelnickiéj,         
w któréj W bny ks. Józef Oleksy proboszcz miejscowy odprawił o godzinie           
9 rano solenne nabożeństwo na cześć Nowożeńców, na którém to         
nabożeństwie młodzież szkolna śpiewała. Po ukończeniu nabożeństwa       
Wbny Ksiądz Proboszcz zaintonował ,,Te Deum laudamus”, a po odśpiewaniu         
pokropił obecnych święconą wodą.  

W końcu odśpiewano ,,Hymn ludowy” na cześć Najjaśniejszego        
Cesarza Franciszka Józefa Iego i Elżbiety. Dla utwierdzenia pamiątki zaślubin          
Arcyksięcia Rudolfa z królewną Belgijską Stefanią Rada szkolna miejscowa         
pod przewodnictwém Wgo ks. Józefa Oleksego proboszcza miejscowego,        
zakupiwszy na ten dzień 25 sztuk egzemplarzy książek ,,Arcyksięcia         
Rudolfa” pomiędzy młodzież  szkolną rozdzieliła. 

 

Rok szkolny 1881/82 
Rok dopiero co nadmieniony rozpoczął się według przepisów        

szkolnych wpisami w dniach 29, 30, 31 sierpnia. Dnia Iego września udały się             
dzieci zgromadzone pod przewodnictwem nauczyciela miejscowego Juliana       
Bociańskiego do kościoła parafialnego w Górce Kościelnickiéj, gdzie        

24 
 



Wbny ks. Józef Oleksy, odprawił mszę świętą. Po odbytém nabożeństwie,         
zgromadziła się młodzież szkolna w sali szkolnéj, gdzie nauka według          
planów rozpoczętą została.  

W dniu 21o Czerwca 1882 r. Najprzewielebniejszy ks. Biskup Albin          
Dunajewski przy zwiedzaniu Parafii w Górce Kościelnickiéj po południu         
o godzinie 5éj przybył w asystencyi duchowieństwa do szkoły, słuchał dzieci          
katechizmu i odpowiadającym rozdawał obrazki. Pobłogosławił szkole       
i nauczycielowi, i odprowadzony od dzieci, które mu towarzyszyły,        
posypując nogi kwiatami, odjechał błogosławiąc im jeszcze raz. 

Popis roczny w szkole pospolitéj ludowéj w Kościelnikach odbył się          
o godzinie 3éj po południu w dniu 27o Czerwca 1882 r., na którym byli obecni              
Wbny ks. Jędrzéj Przybyś, proboszcz z parafii Raciborowice, Franciszek         
Poloczek , członek Rady szkolnéj miejscowéj i Wbny ks. Józef Oleksy          31

delegat   z Rady szkol.[nej] okręg.[owej]  

 

Rok szkolny 1882/83 
W dniu 1ym Września 1882 dzieci w liczbie 108 zgromadzonych          

udały się na nabożeństwo do kościoła parafialnego w Górce Kościelnickiéj          
w celu rozpoczęcia nauki szkolnéj, gdzie W bny ks. Józef Oleksy, proboszcz           
tejże parafii odprawił mszę świętą, a po nabożeństwie udały się dzieci do            
szkoły, gdzie odczytano im przepisy szkolne, poczém udały się do domów.  

Dnia 21 Grudnia 1882 r. obchodziła szkoła według polecenia         
Wysokiéj Rady szkolnéj krajowéj uroczystość 600 letniego panowania        
Dynastyi Habzburskiéj w Austryi w ten sposób, iż po uroczystém          
nabożeństwie miejscowy nauczyciel miał odczyt wyjaśniający dzieciom       
takową, poczém dziatwa odśpiewała ,,hymn ludowy” i udała się do domów.           
Dnia 1go stycznia 1883 r. miejscowy nauczyciel Julian Bociański opuścił          
posadę nauczycielską w Kościelnikach, gdyż od obowiązków       
nauczycielskich na własne żądanie został uwolniony. Na jego miejsce         
przybył Teofil Terlikiewicz, jako zastępca nauczyciela ze Świątnik Górnych         

31 Nazwisko niepewne 
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powiatu Wielickiego, gdzie przez przeciąg 1 roku i 4 miesięcy spełniał           
obowiązki nauczycielskie przy 3klasowéj szkole. 

Dnia 22o Czerwca 1883 r. odbył się popis roczny w szkole miejscowéj, na             
który, po odbytém nabożeństwie, zgromadzili się o godzinie 9 rano: Delegat           
c.k. Rady szkol.[nej] :okręg.[owej] w osobie Wgo Ks. Józefa Oleksego,          
delegat Jaśnie Wgo Ks. Biskupa w osobie proboszcza z Czulic, Jaśnie           
Wielmożna Hrabina z Potockich Wodzicka, Hrabia Stefan Potocki, Taida         
Potocka , tudzież Kasper Piskorz przewodniczący Rady miejscowéj,       32

Franciszek Warchoł, Jędrzéj Dziura. Dziatwa szkolna na popisie ze         
wszystkich przedmiotów była egzaminowana do godziny kwadrans na        
pierwszą, poczém odczytano klasyfikacyą i rozdano świadectwa, a dziatwa         
udała się do domów na letnie wakacye.  

 

Rok szkolny 1883/84 

Rok dopiero co nadmieniony stosownie do ustaw szkolnych        
i regulaminu rozpoczął się wpisami w dniach 29, 30 i 31go sierpnia. Podczas            
tych dni wpisało się do Igo roku nauki dzieci w liczbie 47, do 2go roku nauki w                 
liczbie 28, do 3 i 4go roku nauki 32, do 5 i 6go roku nauki w liczbie 23, a do                   
szkoły niedzielnéj w liczbie 30.  

Dnia Io września 1883 r. zapisana młodzież szkolna do szkoły          
codziennéj pod kierownictwém miejscowego nauczyciela Teofila      
Terlikiewicza udała się do kościoła na nabożeństwo błagalne, gdzie Wny Ks.           
Proboszcz Józef Oleksy odprawił mszę świętą. Po odbytém nabożeństwie         
odczytano w sali szkolnéj przepisy, dotyczące zachowania się. 

Dnia 12o Września 1883 r. obchodziła szkoła uroczystość         
200-letniego jubileuszu odsieczy Wiednia przez sprzymierzone wojska pod        
naczelném dowództwem Króla Jana Sobieskiego uroczystém nabożeństwem,       
odczytém wyjaśniającym takową, deklamacyą uczniów i odśpiewaniem       
pieśni ,,Boże coś Polskę”. 

32 Wielowieyska Taida z Wodzickich (1871- 1937) – córka Teresy Wodzickiej 
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Na tę też pamiątkę centralny komitet jubileuszowy utworzony we          
Lwowie nadesłał c.k Radzie szkolnej okręgowej w Krakowie 1000 obrazków          
pamiątkowych, które Wys[okie] Prezydyum Krajowej Rady szkolnej z dnia         
3 września b.r. do l. 324 poleciło rozdzielić między dziatwę szkolną.  

Szkoła miejscowa otrzymywała z tych obrazków 10 egzemplarzy        
i takowe pomiędzy celujących uczniów i uczennice rozdała.  

Widziałem 

12/5  884 (podpis nieczytelny) 

Dnia 25o Czerwca b.r. odbył się popis roczny. W dniu tym dziatwa szkolna             
była na nabożeństwie, po czem o godzinie 9tej do sali szkolnej przybyli:            
1. Delegat c.k. Rady szkolnej okręgowej w osobie Wo Ks. Józefa Oleksego,           
2. delegat konsystorza Biskupiego Krakowskiego w osobie      
Wo ks. Kolstronga, proboszcza z Czulic, 3. Jś Wy Hrabia Roman Wodzicki,          
4. J Wy Hrabia Stefan Potocki, 5. P. Czesław Zapalski, 6. Michał Krupa            
i 7. Kazimierz Wójcik, wójt gminy Stanisławice. Egzaminowano ze       
wszystkich przedmiotów do godziny wpół do 1ej , po czem nauczyciel           
miejscowy odczytał klasyfikacyą, rozdał świadectwa, a dziatwa rozeszła się         
na wakacye letnie. 

 

Rok szkolny 1884/5 
Rok powyżej nadmieniony rozpoczęto wpisami dzieci w dniach 29,         

30 i 31 Sierpnia. Na dniu 1o Września dziatwa szkolna się w liczbie             
130 zgromadziła się do sali szkolnej, zkąd udała się pod nadzorem          33

nauczyciela miejscowego na nabożeństwo do Kościoła parafialnego w Górce         
Kościelnickiej.  

Po wysłuchaniu nabożeństwa i po wezwaniu Ducha       
przenajświętszego dziatwa wróciła do sali szkolnej, gdzie wyznaczono        
każdemu miejsce do siedzenia, pouczono, jakich przyborów i podręczników         
potrzeba do nauki, a najuboższym dzieciom rozdano książki do nauki          
z biblioteki szkolnej. Zachęcono do regularnego uczęszczania do szkoły        

33 Pisownia oryginalna 
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i wyznaczono godzinę, o której mają się dzieci zgromadzać na naukę do           
szkoły.  

Z dniem 2o września rozpoczęła się nauka.  

Dnia 25o Czerwca b.r. odbył się popis roczny. W dniu tym dziatwa            
szkolna z rana była na nabożeństwie w kościele parafialnym w Górce           
kościelnickiej, a po południu o godzinie 3ej zgromadziła się w sali szkolnej,            
gdzie do godziny 6ej odbywał się popis roczny. Rok szkolny zakończył się            
rozdaniem świadectw szkolnych.  

  

Rok szkolny 1885/6 

Rok dopieroco nadmieniony rozpoczął się wpisami dzieci       34

w dniach 29, 30 i 31 Sierpnia 1885 r. Dzieci zapisało się w liczbie 120. Na               
dniu 1o września b.r. młodzież szkolna udała się pod nadzorem miejscowego           
nauczyciela do kościoła parafialnego na nabożeństwo. Po nabożeństwie        
nauczyciel rozdał ubogim dzieciom książki szkolne, zachęcał do regularnego         
uczęszczania do szkoły i oznajmił, że z dniem 2o września rozpoczyna się            
nauka. 

W roku bieżącym szkoła była zamknięta od 20 kwietnia do 20o Maja            
z powodu epidemii t.z.  odry. Rzadko który z młodzieży nie uległ takowej. 35

Dnia 26o Czerwca 1886 r. odbył się w szkole miejscowej popis           
roczny z młodzieżą. Dziatwa szkolna tego dnia była na nabożeństwie          
w kościele parafialnym Góreckim. Wróciwszy z kościoła rozpoczął się popis         
o godzinie 9ej z rana i trwał do 12ej . Wten  sposób zakończył się rok szkolny. 36

 

Rok szkolny 1886/7 
Rok ten rozpoczął się wpisami dzieci do szkoły w dniach ustawą           

szkolną przepisanych. W dniach tych zapisało się dzieci na naukę codzienną           

34 Pisownia oryginalna 
35 Nieczytelne 
36 Pisownia oryginalna 
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w liczbie 140u, a na naukę uzupełniającą w liczbie 28. Na dniu 1o Września              
1886 o r. zapisana młodzież udała się pod dozorem m.[miejscowego]          
nauczyciela na nabożeństwo do kościoła parafial.[nego] w Górce.        
Wezwawszy na pomoc Ducha Przenajświętszego do mającej się rozpocząć         
pracy, wrócono do szkoły, gdzie rozdano ubogim uczniom książki szkolne,          
zachęcono do regularnego uczęszczania, wzorowej pilności, tudzież       
oznajmiono, że nauka rozpoczyna się dnia 2o Września b.r. o godzinie           
8ej zrana.  37

Dnia 15o Września 1886 r. rozpoczęto kopać studnię przy szkole          
miejscowej. Chwila to ważna, gdyż od założenia budynku szkolnego         
(w 1864 r. – przypis ołówkiem) na Krzemionkach przy domie Karczemnym          
t.z. Zielona szkoła była pozbawioną studni, a przeto i wody. Nauczyciel           
miejscowy, chcąc napić się wody, zmuszony był posyłać po nią aż do dworu,             
gdyż woda w studni przy karczmie wskutek niedbalstwa żydów         38

karczemnych cuchnie, a nawet robactwo szkodliwe zdrowiu w wodzie się          
znajduje. Dzięki składa dziatwa szkolna członkom Rady szkol.[nej]        
miejsc.[owej], że na przedstawienie koniecznej potrzeby studni przy szkole         
przez nauczyciela miejscowego, raczyli zgodzić się na wykopanie takowej,         
a tem samem dostarczyć zdrowego napoju młodzieży.  

Rok szkolny 1886/7 zakończył się dnia 27o Czerwca 1887 r. popisem           
publicznym odbytym wobec Wo X. Proboszcza Józefa Oleksego, JW.ej Pani          
Romanowej Wodzickiej i dwóch członków z rady gminnej t.j. Warchoła          
Franciszka i Majchra Szczepana o godzinie 12ej  zrana. 

 

Rok szkolny 1887/8 
Rozpoczęto wpisami młodzieży do szkoły w ostatnich trzech dniach         

Sierpnia 1887 r. Dnia 1o Września b.r. dziatwa szkolna była na nabożeństwie            
w Kościele parafialnym pod dozorem miejscowego nauczyciela. Z dniem        
2o Września b.r. rozpoczęła się nauka z młodzieżą. 

37 Pisownia oryginalna 
38 Pisownia oryginalna 
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Dnia 27 Czerwca 1888 r. zakończono rok szkolny popisem odbytym          
przed południem od godziny 9ej do wpół do pierwszej. Zrana była młodzież            
na nabożeństwie. 

 

Rok szkolny 1888/9 
Rok dopiero nadmieniony rozpoczęto wpisami młodzieży do szkoły        

odbytymi w dniach 29,30 i 31 Sierpnia 1888 r. Do szkoły na naukę codzienną              
wpisało się dzieci 155. Z dniem 1 Września 1888 r. młodzież szkolna pod             
nadzorem miejscowego nauczyciela udała się do Kościoła parafialnego na         
nabożeństwo, aby wezwawszy pomocy Bożej rozpocząć nowy rok. Po         
nabożeństwie dziatwa zgromadziła się w szkole, gdzie młodzież uboga         
otrzymała książki do nauki. Z dniem 2 Września 1888 r. rozpoczęła się nauka             
z dziatwą półdziennie z powodu wielkiej liczby dzieci wpisanych, o czem           
zawiadamiano Prześwietną c.k. Radę szkolną okręgową w Krakowie. 

Prześwietna c.k. Rada szkolna okręgowa w Krakowie       
rozporządzeniem z dnia 22 Września 1888 r. do L.2761 zatwierdza          
półdzienną naukę na rok bieżący z zastrzeżeniem, aby 1y i 2 rok dziatwy             
szkolnej pobierało naukę przed południem, 3,4,5 i 6 rok zaś po południu.            
Dzieci zaś 6 roku nauki mają jednak ze względu na to, że wkrótce opuszczą              
szkołę uczęszczać całodziennie, które nauczyciel zatrudni w czasie głośnej         
nauki 1 i 2 roku odpisywaniem ustępów z czytanki lub rachunkami           
pisemnymi. 

W temże samem rozporządzeniu Rada szkolna miejscowa       
w Kościelnikach otrzymała polecenie, aby ze względu na przepełnienie        
szkoły postarała się o umieszczenie klasy nadetatowej przynajmniej        
z początkiem przyszłego roku szkolnego, i przedłożyła sprawozdanie c.k.        
Radzie szkolnej okręgowej o wynikach tych starań do końca roku 1888.  

Dnia 26o czerwca 1889 r. zakończono rok szkolny 1888/9 popisem          
odbytym przed południem od godziny 9 do 12. Zrana tegoż dnia była            
młodzież na mszy św. w Kościele parafialnym.  39

39 „Kościelniki miały szkołę od dawnych czasów. Naprzód była to szkoła drewniana,            
składająca się z dwóch sal. W tych dwóch salach szkolnych uczyły się cztery oddziały.              
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Rok szkolny 1889/90 
Ten rok rozpoczęto, jak i poprzednie wpisami młodzieży w trzech          

ostatnich sierpnia 1889 r. Z dniem pierwszego września rozpoczęto         
nabożeństwem naukę szkolną. W tym roku uczęszczało do szkoły na naukę           
codzienną dzieci 153, a na naukę dopełniającą 32. Nauka odbywała się           
półdziennie. Oddział IIgi zrana, oddział zaś Iy po południu. Z dniem           
5o listopada 1889 r. szkoła była zamknięta do połowy stycznia, a to z tego             
powodu, że młodzież chorowała na koklusz. 

Dnia 26 czerwca 1890 zakończono rok szkolny 1889/90 popisem         
młodzieży zrana od godziny 9 do 12. Tego samego dnia t.j. 26 czerwca             
1890 r. po południu odbyło się plenarne posiedzenie Rad gminnych         
Kościelniki i Węgrzynowice w obecności P.P. Przełożonych obszarów        
dworskich pod przewodnictwem Wo Pana c.k. Inspektora szkolnego okręgu         
Krakowskiego celem budowania nowej szkoły w Kościelnikach, która ma         
być rozpoczętą w roku 1891 i stanąć na placu ,,Topolówka”          
w Stanisławicach przy drodze prowadzącej do Krakowa. 

 

Rok szkolny 1890/91 
Rok nadmieniony rozpoczął się wpisami młodzieży w trzech        

ostatnich dniach sierpnia 1890 r. Na naukę codzienną i dopełniającą łącznie           

Pierwszy i drugi oddział odbywał naukę po południu, natomiast trzeci i czwarty przed             
południem. Jakieś 70 lat temu (przed wybudowaniem nowej, murowanej szkoły w 1908            
roku[data błędna – przyp. red]) był jeden nauczyciel i uczył od rana do czwartej. W owych                
czasach oddziały uczyły się po dwa jednocześnie, w jednej sali szkolnej. Odbywało się to              
w ten sposób, że kiedy jeden oddział pobierał lekcje, drugi zasiadający po drugiej stronie sali               
odrabiał ćwiczenia pisemne. Nauczyciela wypłacał Rząd. Od ludności nie słychać, aby coś            
nauczyciele od rodziców ucznia przyjmowali. Na koniec szkolnego roku odbywał się           
egzamin, o którym z przejęciem i czcią starzy ludzie opowiadają. Dobrze uczącym się             
dzieciom rozdawano nagrody. Na egzamin przyjeżdżał inspektor, delegat Rady Szkolnej          
Powiatowej. Również był na egzaminie ksiądz proboszcz. Proszono także dwór - hrabiostwo            
oraz rodziców. Na nagrody składały się pięknie oprawione książki, treści przeważnie           
historycznej, dawane od Rady Szkolnej Powiatowej, zaś od dworu prezenty w postaci: dla             
chłopców pasy z kolorowej skóry pięknie wybijane tzw. „opaski”, dla dziewcząt też paski z              
kolorowej skóry z salopkami. Z jedzenia, z jasnej mąki strucle, ..…(zapis nieczytelny - WM)              
obrazy świętych. Na egzaminie zadawano pytania z przerobionego w ciągu roku i ze             
wszystkich przedmiotów nauczonego materiału.” („Wspomnienia Heleny      
Ściborowskiej-Mierzwiny” spisane prawdopodobnie na początku lat 60 XX w.; udostępnione          
przez jej syna – Wojciecha Mierzwę) 
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zapisało się dzieci 192. Z której to liczby na naukę dopełniającą przypada            
dzieci 40, a reszta na codzienną. Nauka w tym roku odbywać się będzie, tak              
jak i lat poprzednich półdziennie t.j. oddział IIi przed południem, odział zaś            
Iy po południu. Naukę rozpoczęto nabożeństwem odbytem w Kościele         
parafialnym Góreckim, na którém młodzież była obecna dnia 1 września          
1890 r. 

Dnia 27o czerwca 1891 r. zakończono rok szkolny 1890/91 popisem          
młodzieży odbytym po południu od godziny 3 do 6ej. - Tego samego dnia t.j.              
27 czerwca 1891 r. młodzież była zrana na nabożeństwie w Kościele          
parafialnym Góreckim. 

W roku 1891 dnia 3o Sierpnia przystąpiła konkurencya szkolna         
składająca się z dwóch gmin t.j. Kościelnik i Węgrzynowic, tudzież dwóch           
obszarów dworskich t.j. Kościelnickiego i Węgrzynowickiego do budowy        
nowej szkoły murowanej o dwóch salach naukowych.  

Budowę prowadziła Rada szkolna miejscowa Kościelnicka      
składająca się [z] 6 członków i 2óch zastępców. Członkami naówczas byli           
1. Jaśnie Wy Pan Roman Hrabia Wodzicki, przewodniczący Rady szkol.[nej]         
miejscowej; 2. Wny Pan Czesław Zapalski, zastępca Przewodniczącego Rady         
szkol.[nej] miej.[scowej] 3. Wny Ksiądz Józef Oleksy, proboszcz miejscowy;         
4. Pan Teofil Terlikiewicz, nauczyciel miejscowy i sekretarz Rady szkol.[nej]          
miejsc.[owej] 5. Majcher Szczepan, członek Rady szkol.[nej]m.[miejscowej]       
i gospodarz ze Stanisławic. 6. Krupa Michał członek Rady szkol.[nej]           
miejsc.[owej] i gospodarz z Cła. Zastępcami członków Rady szk.[olnej]         
m.[miejscowej] naówczas byli Wincenty Zając i Kazimierz Wójcik, obaj         
gospodarze  ze Stanisławic.  40

40 „…następuje budowa nowej szkoły. Hrabia, który był jej opiekunem, uznając widocznie,            
że stara szkoła nie jest w środkowym punkcie i jednakowo dostępna dla dzieci z wszystkich               
kościelnickich przysiółków, chciał dać pod budowę nowej, część swego pola położonego na            
„Topolówce” - gdzie stała bardzo stara karczma. Topolówka jest jednym z ładniej            
położonych pagórków kościelnickich. Jednak w sprawę wmieszały się interesy Żydów          
Foltmanów, dzierżawców karczmy tzw. „Zielonej” od pomalowanych na zielono ścian          
zabudowań karczmy. Przy karczmie na „Zielonej” Żydzi również i sklep towarów           
mieszanych prowadzili i chodziło im o utargi. Dzieci kupowały tam nie tylko przybory             
szkolne, ale kazywali im rodzice „po drodze” ze szkoły załatwiać i inne domowe sprawunki.              
Karczma znajdowała się tuż obok ogrodu szkolnego. Gdyby zatem w przyszłości nie było             
szkoły w tym miejscu, zmniejszyłyby się utargi i w karczmie, i w sklepie Foltmanów.              
W Kościelnikach, w owych czasach były jeszcze inne sklepy i karczmy też w żydowskich              
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Gmina w tym roku zostawała pod zarządem wójta, Józefa Besali,          
gospodarza ze Stanisławic, który brał także czynny udział w sprowadzaniu          
materyału do budowy szkoły.  

Fundamenta założono pod budowę nie na ,,Topolówce”, placu        
położonym w Stanisławicach, gdzie poprzedniego roku uchwalono stawiać        
szkołę, ale w Kościelnikach na placu szkolnym tuż przy starym budynku           
szkolnym od strony południowej wzdłuż drogi prowadzącej z Kościelnik do          
Górki. 

Kamień węgielny poświęcił Imci Ksiądz Józef Oleksy, proboszcz        
miejscowy  o godzinie 10ej zrana dnia  3o Sierpnia 1891 roku 
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rękach się znajdujące. Zatem karczma z Zielonej poiła radnych dopóty, aż ci zrezygnowali             
z budowy szkoły na Topolówce i wybudowali ją na starym placu, tyle, że frontem do drogi.”                
(„Wspomnienia Heleny Ściborowskiej-Mierzwiny” spisane prawdopodobnie na początku lat        
60 XX w. na podstawie wspomnień rodziców i sąsiadów; udostępnione przez jej syna –              
Wojciecha Mierzwę) 
 

33 
 



 

 

 

Rok szkolny 1891/92 
Rok szkolny 1891/92 rozpoczął się z dniem 1o września 1891r.          

W dniu nadmienionym młodzież była na nabożeństwie w kościele        
parafialnym w Górce Kościelnickiej zrana, po czem rozpoczęto naukę, która          
trwała przez 10 miesięcy bez przerwy, to jest aż do dnia 24 czerwca 1892 r.               
W dniu 24 czerwca 1892 r. młodzież była na nabożeństwie, po czem            
zakończono rok szkolny popisem, trwającym stosownie do rozporządzenia        
c.k. Rady szkolnej okręgowej w Krakowie od godziny 9 zrana do 12            
w południe w obecności delegata c.k. Rady szkolnej okręgowej JWo Pana          
Romana hr. Wodzickiego, delegata Rady powiatowej, X. Józefa Oleksego,         
i delegata konsystorza Książeco-biskupiego X. Jana Kolstrąga. Po       
skończonym popisie młodzież rozeszła się do domów rodzicielskich na letnie          
wakacye, trwające do dnia 1o września 1892 r.  

 

Rok szkolny 1892/93 
Rok szkolny dopiero nadmieniony nie rozpoczął się właściwym        

czasie, to jest 1o września 1892 r. z powodu tego, iż w czasie w feryi               
wakacyjnych tegoż roku zaczęto dopiero kończyć budowę nowej szkoły         
IIu klasowej, rozpoczętej w sierpniu roku zeszłego . Ponieważ budowa        41

41 „Cegłę do budowy szkoły robiła i wypalała gmina na kościelnickim błoniu, za gościńcem              
idącym do Krakowa, w północno- zachodnim krańcu błonia gdzie do dziś jeszcze znajduje             
się stawek - glinianka. Głównymi majstrami murarskimi byli Jochan od Niepołomic oraz            
Pitra z Mogiły. Majstrem od robót w drewnie był Wilk z Kościelnik. Budowa szła powoli, bo                
na budowie pracowało się tylko ze dwa dni w tygodniu. W inne dni robotnicy pili, bo                
przecież karczma była „pod nosem”. Pewnego razu, między robotnikami wybuchła zaraza.           
Rzekomo miała to być cholera. Chorych umieszczono w „kuchni” baraku pośrodku wsi            
(dzisiaj w tym miejscu znajduje się Dom Ludowy). Barak ten wybudowano dla asenterunku i              
użytkowania przez wojsko, które co roku urządzało ćwiczenia - manewry na kościelnickich            
polach. Dojście do chorych robotników było zabronione, opiekował się nimi jedynie „fizyk”            
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potrzebowała przy sobie wiele roboty, bo wykończenia głównych murów,         
przykrycia dachem, wyprawy murarskiej wewnątrz, podłogi, drzwi, okien        
i pieców, dla tego wakacye szkolne musiały być przedłużone jeszcze przez          42

miesiąc wrzesień, październik i listopad, gdyż w starym budynku nauki          
odbywać nie można było dla braku ławek zabranych przez stolarza do           
przerobienia i dla braku ściany od stron wschodniej, która w początkach           
czerwca br. wypadła, a młodzież szkolna odbywać musiała popis roczny          
w dziurawej szkole dzięki sprzyjającej i ciepłej porze roku. Zupełne         
wykończenie sal naukowych nastąpiło dnia 30 listopada 1892 r. Mieszkanie          
dla nauczycieli tegoż roku nie było wykończone, odłożono wykończenie         
takowego, jako też i tynkowanie zewnętrzne do roku przyszłego.  

Z powodu, że sala naukowa potrzebowała kilkadniowego ogrzania,        
a stolarz dostarczył ławki szkolne dopiero 4 grudnia 1892 r., nauka z dziećmi             
rozpoczęła się dnia 5o grudnia 1892 r. W tym dniu była młodzież na             
nabożeństwie w kościele parafialnym w Górce Kościelnickiej zrana, poczem         
Wny X. Kanonik Józef Oleksy, tutejszy proboszcz, poświęcił wykończoną salę          
naukową.  

Rok szkolny 1892/3 zakończono popisem odbytym w dniu        
26 czerwca 1893 r. pod przewodnictwem JWo P. Hrabiego Romana         
Wodzickiego, tutejszego obywatela dóbr. W tym dniu młodzież była na          
nabożeństwie w Kościele parafialnym.   43

z Krakowa. Chorzy po jakimś dłuższym czasie wyzdrowieli, a barak wapnem odkażono.            
Nowo wybudowana szkoła była murowana, piętrowa, o czterech salach szkolnych i dwóch            
mieszkaniach dla nauczycieli. Dla kierownika szkoły były dwa pokoje i kuchnia, a dla             
jednego nauczyciela pokoik, od przyległej sali szkolnej oddzielony przepierką drewnianą.”          
(„Wspomnienia Heleny Ściborowskiej-Mierzwiny” spisane prawdopodobnie na początku lat        
60 XX w. na podstawie wspomnień rodziców i sąsiadów; udostępnione przez jej syna –              
Wojciecha Mierzwę) 
42 Pisownia oryginalna 
43 „Cegła do budowy szkoły zbyt dobra nie była. Część cegły dobrze wypalono, ale część               
słabszej, gdy furmani zrzucali ją z wozów na ziemię szybko podnosząc gnojnice - kruszyła              
się. Aby wyprodukowaną cegłę dobrze wykorzystać, tylko zewnętrzną okładzinę murów          
wykonywano z cegły całej, a w środek kładziono gruz. Ponad dach budynku wystawała             
wieżyczka, a w niej znajdował się dzwonek zwołujący dziatwę do szkoły. Obok szkoły             
znajdowały się zabudowania gospodarcze tj. stodoła i stajnia, i to wszystko kierownika            
szkoły. Obok szkoły, w osobnym budynku były ustępy. Ustępy znajdowały się także na I              
piętrze budynku szkoły. Do szkoły przylegał ugór o powierzchni ….. (zapis nieczytelny -             
WM) do użytku kierownika. Do szkoły należało też ….. (zapis nieczytelny - WM) mórg pola               
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Rok szkolny 1893/94 
Rok dopiero nadmieniony rozpoczęła młodzież nabożeństwem      

w Kościele parafialnym w dniu 4o września 1893 r. W tymże dniu odbyło się             
poświęcenie drugiej sali naukowej. Na ten rok zamianowała c.k. Rada          44

położonego koło fosy, na Krzemionkach. Szkoła kościelnicka była budynkiem na owe czasy            
wprost monumentalnym. Prawdopodobnie najokazalszą szkołą w całym powiecie. Tylko         
krakowskim - miejskim szkołom równa. Gmina na budowę nowej szkoły zaciągnęła wielką            
pożyczkę. Jej spłaty rozłożono na mieszkańców Kościelnik, po trzy reńskie z uprawianego            
morga (1q żyta kosztował wówczas 5 reńskich). Spłaty pożyczki ciągnęły się około 15 lat.              
Budowy szkoły dokonano za urzędowania wójta Besali Józefa. Z powodu budowy szkoły            
Józef Besala miał długi, bo 3 lata trwający proces z gminą ….. (zapis nieczytelny - WM).                
Besala w tym czasie budował stodołę. Wszystko drewno na szkołę kupowano u Żyda             
Dawidka w Ruszczy, a kwity osobiście podpisywał Besala. Kiedy przyszło do spłaty, gmina             
się z tym nie śpieszyła, ba, nowi radni Krupa ze Cła i Dziura - późniejszy następca w                 
wójtowaniu po Besali w ogóle zaprzeczali, że gmina ma jakieś pieniądze do spłacenia.             
Mówili, że pieniądze te (w sumie 300 reńskich), to prywatny dług Besali, i że było wcześniej                
dość pieniędzy, aby dług taki spłacić! Kupiec wytoczył proces Besali jako temu, który był              
podpisany na kwitach. Besala proces przegrał i musiał płacić. Z kolei Besala zaskarżył             
gminę, udowadniając kwitami, że drewno jednak było na szkołę brane. Ten proces w końcu              
wygrał Besala, ale bardzo dużo procesy te go kosztowały i bardzo nadszarpnęły, i pod              
względem finansowym, i w opinii wiejskiej!” („Wspomnienia Heleny        
Ściborowskiej-Mierzwiny” spisane prawdopodobnie na początku lat 60 XX w. na podstawie           
wspomnień rodziców i sąsiadów; udostępnione przez jej syna – Wojciecha Mierzwę) 
 
44 „…po odpowiedzi na nasze pozdrowienie Besalina wdała się z nami w rozmowę:             
„A wiecie dzieci jak się ta nasza szkoła budowała?” i zaczęła całą opowieść. „Stara szkoła -               
drewniana była ciasna i zagrzybiała od starości, ale karczmarze Żydzi, dzierżawcy dwóch            
sąsiednich karczem nie chcieli żeby budować nową, dużą, murowaną szkołę. Co chłopi z             
podwodami zjechali się na plac budowy, to karczmarze Żydzi upijali ich, a nawet upijali i               
samego wójta Besalę, tak, że dnie dobrego czasu dla robót przy budowie mijały, a furmanki               
nie mogły się wybrać nawet po materiał budowlany”. Pewnego razu Besalina założyła na             
siebie odznakę wójtowską za męża, który upity spał w stodole i uzbrojona w insygnia władzy               
wysłała podwody po materiał na budowę, i tak się wreszcie jego zwózka rozpoczęła. […].              
Wisłą, galarami przyszły kamienie na fundamenty pod budynek szkoły (wapień). Do zimy            
czekano z ich zwózką, bo chłopskie wozy były za słabe do ich transportu. Robiono specjalne               
płozy z bierwion drzew i na tych płozach, po przetartych wcześniej saniami drogach,             
zwożono na plac budowy te kamienie - głazy. Drewno, częściowo jodłę, a częściowo             
modrzew gmina dostała również i od hrabiego. Szkoła ma na 1,2 m głęboki fundament, a po                
rogach 2 m i szeroki na 1 m.” !” („Wspomnienia Heleny Ściborowskiej-Mierzwiny” spisane             
prawdopodobnie na początku lat 60 XX w. na podstawie wspomnień rodziców i sąsiadów;             
udostępnione przez jej syna –  Wojciecha Mierzwę) 
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szkolna okręgowa w Krakowie drugą siłę nauczycielską do szkoły tutejszej,          
pannę Wandę Czerwińską, praktykantkę szkoły XIII w Krakowie. 

Nadmieniona p. Wanda Czerwińska przybyła do Kościelnik       
i zaczęła pełnić obowiązki nauczycielskie w dniu 16 września 1893 r.  

Świetna c.k. Rada szkolna okręgowa z dnia 24/7 1894 do L.1201           
mianuje na miejsce przenoszącego się p. Terlikiewicza do Prądnika białego          45

tymczasowym nauczycielem p. Stefana Piechnika nauczyciela z Prądnika        
białego od 1go września 1894 r. 

 

Rok szkolny 1894/5 
Rozpoczęła młodzież nabożeństwem w Kościele parafialnym.      

W roku tym sprzedano budynek starej szkoły za 185 złr, a nauczyciel nowo            
mianowany rozpoczął już mieszkać w nowym budynku szkolnym, jeszcze         
nie całkiem wykończonym. 

W roku tym, w dniu 20. maja 1895 odbył w tutejszej parafii, wizytę             
kanoniczną Jego Książęca Mość Ks. Biskup Krakowski Jan Puzyna, podczas          
której dziatwa szkolna wzięła czynny udział. Z powodu tej wizyty Księcia           
Biskupa, obecny P. Przewodniczący Rady szkolnej miejscowej JWny        

P. Jakób Nitkowski, plenipotent dóbr JWnej Pani Hr. Teresy Wodzickiej         46

darował dla dziatwy szkolnej miejscowej szkoły 2.chorągwie; jedną        
z wizerunkiem św. Stanisława Kostki dla chłopców, druga z wizerunkiem         
N. M. Panny dla dziewcząt, są one umieszczone w kościele parafialnym         
w Górce i podczas uroczystości kościelnych i szkolnych młodzież z niemi          
występuje.  

W dniu 27. czerwca [1]895 r. odbył się w tutejszej szkole egzamin            
roczny a to pod przewodnictwem JWnego Pana Radcy (nieczytelne)         
Delegata c.k. Namiestnika a zarazem Przewodniczącego c.k. Rady szkolnej         
okręgowej P. Kazimierza Laskowskiego w obecności przedstawicieli       47

duchowieństwa, panów okolicznych i licznie zgromadzonej publiczności       

45 Pisownia oryginalna 
46 Pisownia oryginalna 
47 Nazwisko niepewne 
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i nauczycielstwa. Egzamin ten odbył się po południu, a zrana poprzedziło go           
nabożeństwo młodzieży szkolnej w kościele parafialnym. 

Po egzaminie odbył P. Przewodniczący c.k. Rady szkolnej        
okręgowej w obecności Wnego Pana Inspektora okręgowego Józefa Spisa         
pertraktacyę z przedstawicielami gmin Kościelniki i Węgrzynowice, tudzież        
obszarów dworskich Kościelniki i Węgrzynowice, celem przeistoczenia       
tutejszej szkoły  1 kl. na 2.klasową.  

Skutkiem zgody stron konkurencyjnych, Wysoka c.k. Rada szkolna        
krajowa rozporządzeniem z dnia 7. lipca 1895 r. do L. 15444 przeistoczyła            
tutejszą 1.klasową szkołę na 2.klasową t.j. o 2 siłach nauczycielskich,          
a mianowicie składającą się z nauczyciela kierującego i młodszego. 

 

Rok 1895/6 
Rok ten rozpoczął się nabożeństwem młodzieży szkolnej w kościele         

parafialnym. W roku tym przypadają ustawiczne zmiany w personelu         
nauczycielskim a mianowicie: dotychczasowa młodsza nauczycielka      
p. Wanda Czerwińska rozporządzeniem ck. Rady szkolnej okręgowej z dnia         
24.września 1895 do L. 1627 przeniesiona została w charakterze nadetatowej          
nauczycielki do 1.kl. szkoły w Bronowicach małych, a w miejsce jej tem            
samem rozporządzeniem zamianowało ta sama władza p. Helenę ...         48

kandydatkę zawodu nauczycielskiego, która w charakterze młodszej       
nauczycielki pełniła obowiązki zawodowe tylko do 1.grudnia bieżącego roku.         
Rozporządzeniem z dnia 18.listopada do L2.209 zwolniła ck. Rada         
szkolna okręgowa p. Helenę ... od pełnienia obowiązków zawodowych,         49

a zamianowała temsamem rozporządzeniem w jej miejsce w tym samym         
charakterze p. Kazimierę ... , młodszą nauczycielkę przy 4.kl. szkole         50

w Lipniku, jednakże ta z powodów niewiadomych posady powyższej nie         
objęła. Z tego też powodu obecny p. kierownik szkoły p. Stefan Piechnik od             
dnia 1.grudnia b.r. musiał sam wszystkie dzieci uczyć. 

48 Nazwisko nieczytelne, prawdopodobnie Stanowska 
49 Nazwisko nieczytelne, prawdopodobnie Stanowska 
50 Nazwisko nieczytelne 
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W tym samym też roku następuje organizacja Rady szkolnej         
miejscowej a mianowicie: Na mocy reskryptu Wysokiego prezydium c.k.         
Rady szkolnej krajowej z dnia 29 sierpnia 1895 r. 1.435 ogłaszającego           
ustawę szkolną krajową z 23.maja [1]895 Nr 58. Dziennika ustaw krajowych           
c.k. Rada szkolna okręgowa organizuje wspólną Radę szkolną miejscową dla          
szkoły w Kościelnikach  i w Wolicy.  

Na mocy § 3. przytoczonej ustawy Rada szkolna miejscowa         
w Kościelnikach składać się ma [z] reprezentantów a). kościoła b). szkoły          
c). gmin d). obszarów dworskich e). tudzież  delegata Rady powiatowej. 

Reprezentantem kościoła dla Rady szkolnej miejscowej      
w Kościelnikach będzie duszpasterz kościoła w Górce. Reprezentantem       
szkoły będzie nauczyciel kierujący w Kościelnikach. Reprezentantami gmin        
będą wybrani reprezentanci z gmin zakresowych i tychże zastępcy,         
a mianowicie: 

1. reprezentant z Kościelnik dla szkoły w Kościelnikach 
1. reprezentant z Górki dla szkoły w Kościelnikach 
1. reprezentant z Wolicy dla szkoły w Wolicy 

razem 3. reprezentantów i 3. ich zastępców. 
Reprezentantami obszarów dworskich mają być ich właściciele lub        

tychże zastępcy. Reprezentantami Rady powiatowej będzie delegat, którego        
Wydział Rady powiatowej zamianuje. 

Na mocy dokonanych wyborów, okazało się, iż do składu Rady          
szkolnej miejscowej w Kościelnikach wchodzą następujące osoby,       
a mianowicie: 

Reprezentantem kościoła: Wielebny Ks. Józef Oleksy – Proboszcz miejscowy 
Reprezentantem szkoły: P. Stefan Piechnik kier[ownik] szkoły 
Reprezentantem obszaru dworskiego w Kościelnikach: Wny P. Jakób Nitkowski         

przełoż[ony] obsz[aru] dwor[skiego] 
Reprezentantem obszaru dworskiego w Węgrzynowicach: Wny P. Czesław Zapalski 
Reprezentantem obszaru dworskiego w Wolicy: Wny P. Jakób Nitkowski 
Reprezentantem gminy w Kościelnikach: Jan Kordaś zastępcą Kazimierz Wójcik 
Reprezentantem gminy Węgrzynowice Jan Kubiński zastępcą Mikołaj Wójcik 
Reprezentantem gminy Wolicy Wojciech Habas zastępcą Stanisław Habas 
Reprezentantem Rady powiatowej: Wny Jakób Nitkowski 
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Przewodniczącym powyższej Rady obrano … P. Jakóba       51

Nitkowskiego a Zastępcą Wojciecha Habasa. 
W tym roku także nastąpiło stałe obsadzanie posady nauczyciela         

kierującego przy tutejszej szkole a mianowicie: na mocy ogłoszonego         
konkursu c.k. Rady szkolnej okręgowej wniosło 4. kandydatów podanie na          
posadę nauczyciela kierującego, a mianowicie: p. Stefan Piechnik        
tymczasowy obecny kierownik przy tutejszej szkole; p. Karol Kozłowski         
stały nauczyciel przy 1 kl. szkole w Pleszowie. Na posiedzeniu Rady szkolnej            
miejscowej w dniu 12.grudnia [1]895 r. jednogłośnie nadano posadę         
p. Stefanowi Piechnikowi, jednakże na wniosek c.k. Rady szkolnej        
okręgowej Wysoka c.k. Rada szkolna krajowa rozporządzeniem z dnia         
18 stycznia 1896 r. do L.33051 zamianowała stałym kierującym        
nauczycielem, przy tutejszej szkole p. Karola Kozłowskiego, stałego        
nauczyciela przy 1 kl. szkole w Pleszowie, który z dniem 2.marca 1896 r.            
rozpoczął pełnić obowiązki służbowe, przy tutejszej szkole, a zaś c.k. Rada           
szkolna okręgowa przeniosła dotychczasowego kierującego nauczyciela      
p. Stefana Piechnika do Pleszowa w charakterze tymczasowego nauczyciela.  

Rozporządzeniem z dnia 1.maja 1896 r. do L. 871 zamianowała c.k.           
Rada szkolna okręgowa, tymczasową młodszą nauczycielkę przy tutejszej        
szkole p. Filipinę Terlikiewiczównę, kandydatkę stanu nauczycielskiego,       
która  z dniem 11.maja rozpoczęła pełnić obowiązki służbowe. 

W dniu 26.czerwca 1896 r. odbył się popis młodzieży szkolnej,          
który poprzedziło nabożeństwo w kościele parafialnym. 

Delegatem c.k. Rady szkolnej okręgowej wyznaczonym był       
Wielebny Ks. …(nieczytelne), Kanonik i Proboszcz z Staszowa, jednakże nie          
przybył. 

Wobecności Wielebny[ch] Księży Kanonika Józefa Oleksego      52

i Kolstrąga z Czulic, tudzież Wnego Pana Jakóba Nitkowskiego,        
przewodniczącego Rady szkolnej miejscowej, odbył się powyższy popis        
dziatwy szkolnej, a po odczytaniu klasyfikacyi i rozdaniu nagród,         
rozpuszczono dziatwę szkolną na wakacie, naczem rok ten szkolny         
zakończono! 

51 Słowo nieczytelne 
52 Pisownia oryginalna 
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Rok 1896/7 
Rok ten rozpoczął się uroczystem nabożeństwem młodzieży       

szkolnej   w kościele parafialnym w Górce Kościelnickiej. 

W roku tym dnia 22. października zwiedził tutejszą szkołę         
Wiceprezydent ck. Rady szkolnej krajowej J. W. P. D. Michał Bobrzyński.           
Wizytacja ta trwała 1 ½ godziny, na której obecnymi byli J. W. P. Hr. Teresa               
Wodzicka, J. W. P. Zofia Popiel, Wielmożny Pan Józef Spis ck. Inspektor            
okręgowy, Wny Pan Jakób Nitkowski, przewodniczący Rady szkolnej        
miejscowej, Wna Pani Filipina Terlikiewicz, młodsza nauczycielka przy        
tutejszej szkol.[e], J. W. P. Hrabianka Helena Wodzicka. 

Wynikiem tejże wizytacji, była pochwała jaką miejscowy kierownik        
szkoły p. Karol Kozłowski otrzymał od P. Wiceprezydenta ck. Rady szkolnej           
krajowej, a mianowicie: Ck. Rada szkolna krajowa reskryptem z dnia          53

14. grudnia 896 r. do L. 28857 przyznała Panu . ...  w wysokości 50 złr w.a  54

Wizytacja ta odbyła się z dziećmi IIIgo i IVtego stopnia nauki           
ze wszystkich przedmiotów, młodsze zaś dzieci z Igo i IIgo stopnia nauki były            
wolne, a p. nauczycielka Filipina Terlikiewicz, jak już wyżej przytoczono,          
była tylko obecną. 

W tym że samym roku dnia 4.listopada odbył wizytację dekanalną          
w tutejszej parafii Przewielebny Ks. Dziekan, Szambelan Jego       
Świątobliwości Leona XIII. . ...(nieczytelne) Ks. Romuald Szwarc. Przy tej          
wizycie odbyła się wizyta nauki religii w tutejszej szkole, na której był tamże             
obecnym Ks. ...(nieczytelne) W. Dziadkowiec, proboszcz z Raciborowic        
i miejscowy proboszcz ks. kanonik Józef Oleksy. 

W dniu 26.czerwca [1]897 r. odbył się egzamin młodzieży szkolnej,          
który poprzedziło nabożeństwo w kościele parafialnym w Górce. Na egzamin          
ten wyznaczyła ck. Rada szkolna okręgowa delegatem swym Wnego         
P. Jakóba Nitkowskiego przewodniczącego Rady szkolnej miejscowej. Rada       

53 reskrypt daw. pisemne rozporządzenie panującego lub zarządzenie władz wyższych /SJP/ 
54 Słowo nieczytelne 
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powiatowa wyznaczyła J. W. P. Zofię Popiel z Ruszczy, Książeco-Biskupi          
Konsystorz w Krakowie wyznaczył na komisarza do religii Ks. Kanonika          
Wojciecha Siedleckiego proboszcza z Mogiły. 

Oprócz wyżej przytoczonych delegatów była także obecną na        
egzaminie kierowniczka szkoły z Ruszczy . ... Józefata – Felicjanka. Po           55

egzaminie dziatwy szkolnej nauczyciele miejscowi odczytali klasyfikację,       
a następnie rozdano nagrody i rozpuszczono dziatwę szkolną na wakacyę i na           
czem rok ten szkolny zakończono. 

W roku tym przypada zanotować smutną wiadomość, a mianowicie,         
że w dniu 4.marca 898 r. zakończył życie miejscowy Ks. Proboszcz, kanonik            
Józef Oleksy, a zarazem katecheta tutejszej szkoły. Pełnił on obowiązki          
proboszcza i katechety przez przeciąg 24. lat. Pracował z zaparciem dla dobra            
parafii i dziatwy szkolnej, to też smutek wielki napełnił serca wszystkich,           56

kiedy wyrokiem „Bożym” został powołany ś.p. Ks. Józef Oleksy po zapłatę,           
jaką wyznaczył Mu Najwyższy za swą gorliwą i sumienną pracę na tym            
padole płaczu. Pogrzeb odbył się wspaniały, przy udziale wszystkich Ks.          
Plebanów z całego dekanatu Bolechowickiego i wobec miejscowego ludu         
nie tylko z całej parafii, lecz także i z sąsiednich. W pogrzebie i nabożeństwie              
żałobnem wzięła udział dziatwa tutejszej szkoły, odprowadzając swego        
ukochanego  Ks. Katechetę i Proboszcza aż do zimnej mogiły. 

Rozporządzeniem Naj[jaśniejszego] Ks. Biskupiego Konsystorza     
wyznaczonym został na administratora tutejszej parafii Ks. Melchior        
Majchos członek zgromadzenia O.O. Paulinów na Skałce i przez przeciąg          57

2 ½ miesiąca spełniał obowiązki duszpasterza i katechety w tutejszej parafii. 

W dniu 25.maja [1]898 r. przybył do parafii w Górce Kościelnickiej           
nowo- mianowany Ks. Proboszcz Ignacy Białek, który poprzednio pełnił         
obowiązki wikaryusza przy kościele parafialnym na Zwierzyńcu pod        
Krakowem. Zaznaczyć tu wypada, że nie zapomniał o tutejszej parafii Pan           
Bóg i zesłał niejako na pociechę dla parafian Ks. Proboszcza młodego,           

55 Nazwisko nieczytelne, prawdopodobnie Reschiff 
56 Pisownia oryginalna 
57 Nazwisko niepewne 
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pełnego sił i pragnącego tylko dobra swych owieczek, dlatego też życzy Mu            
się „Szczęść Boże” w tej zbożnej pracy! 

W roku szkolnym bieżącym odbyła się w tutejszej szkole w dniu           
20 czerwca w niedzielę po nieszporach uroczystość ku pamięci największego         
naszego poety Adama Mickiewicza w stuletnią rocznicę jego urodzin,         
poprzedzone w dniu poprzednim nabożeństwem żałobnem. Uroczystość ta        
odbyła się w obecności dziatwy szkolnej ze szkół Kościelniki i Wolicy,           
wobec zaproszonych gospodarzy i w obecności gości, między którymi         
zaszczyciła także swą obecnością J.W. P. Hr. Teresa Wodzicka wraz z córką.            
Na uroczystość tę złożył się następujący program: odczyt o życiu i zasługach            
Adama Mickiewicza przez miejscowego kierownika szkoły p. Karola        
Kozłowskiego, śpiewy patriotyczne i deklamacyę, które wygłosili d. Marya         58

Nitkowska, córka miejscowego dzierżawcy i administratora dóbr Kościelniki        
i Andrzej Cichoń uczeń 2.klasy. Na zakończenie przypadło wspaniałe        59

przemówienie miejscowego Ks. Proboszcza Ignacego Białka, poczem       
rozdano pomiędzy dziatwą szkolną obrazki przedstawiające podobiznę       
Adama Mickiewicza. 

W dniu 23.czerwca odbył się doroczny popis młodzieży tutejszej         
szkoły, po odprawieniu poprzednio dziękczynnem nabożeństwie w kościele        
parafialnym. Popis ten odbył się w obecności zgromadzonych gości,         
a mianowicie: Przewielebnego Ks. Wicedziekana Kanonika i Proboszcza       
z Ruszczy Jana Puchały, W. Ks. Proboszcza Ignacego Białka miejscowego         
katechety, Wgo Pana Jakóba Nitkowskiego miejscowego przewodniczącego       
Rady szkol[nej], tudzież Wnego Pana Pawła Hańki  nauczyciela z  Czulic.  60

Po odbyciu popisu odczytano klasyfikacyę i rozdano nagrody,        
następnie rozpuszczono dziatwę szkolną na feryę i na tem rok szkolny           
bieżący zakończono. 

58 Znaczenie skrótu niejasne 
59 Nazwisko niepewne 
60 Nazwisko niepewne 
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W szkole uczniowie nie tylko uczyli się czytania i pisania. Poznawali również            
tajniki ogrodnictwa – na zdjęciu grupa dzieci podczas prac w ogródku           
szkolnym (zdjęcie wykonane w 1955 roku) 

Rok szkolny 1898/9 
Rok ten szkolny rozpoczął się uroczystem nabożeństwem       

odprawionem w kościele parafialnym w Górce Kościelnickiej - przez         
miejscowego Plebana  ks. Ignacego Białka. 

W roku tym wypada zapisać smutną wiadomość, która spotkała         
i dotknęła ludy zamieszkujące monarchię Austryacko – Węgierską,       
a przedewszystkim zaś Osobę cesarza Franciszka Józefa I. Mianowicie        61

w dniu 11. września 898 r. dokonany został zamach skrytobójczy na osobie           
dostojnej Cesarzowej i królowej Elżbiecie w mieście Genewie        
(w Szwajcarii), przez Luigi Lucchiniego anarchistę urodzonego 17 kwietnia        
1873 r. w ...(nieczytelne) t.j. Włocha. Na wiadomość tej strasznej i hańbiącej            
wiek 19. zbrodni wzburzyły się serca ludzkie nie tylko w krajach           
podległy[ch] berłu Habsburgów, lecz [i] całego świata – oburzenie i wzgarda           
dla tych strasznych i zwyrodniałych ludzi nie miało granic, a zaś współczucie            
wskutek strasznej boleści dla Dostojnego Monarchy u ludów poddanych,         
jako i też całego świata nie da się opisać. Ze wszystkich krańców ziemi             

61 Pisownia oryginalna 
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przychodziły do Wiednia telegramy wyrażające jak największą boleść        
z powodu tej strasznej zbrodni, jako i też współczucie Naj[jaśniejszemu]         
Panu Franciszkowi Józefowi I. We wszystkich kościołach w całem państwie          
odbywały się nabożeństwa żałobne za spokój duszy ś.p. Najdostojniejszej         
Pani i Cesarzowej. Również i młodzież szkolna wszystkich krajów         
i kategoryi szkół brała udział w tychże nabożeństwach. Toteż dnia         
17. września wzięła udział młodzież szkolna z tutejszej szkoły w temże          
nabożeństwie, które odprawionem było w Ruszczy, a na które przybyła          
dziatwa z 6. szkół okolicznych.  

W roku tym przypadła także wspaniała uroczystość, którą        
obchodziły ludy monarchii Austryacko-węgierskiej, a mianowicie: „Jubileusz       
50. Panowania Naj[jaśniejszego] Pana Cesarza Franciszka Józefa I”. W dniu         
2. grudnia 1848 r. wstąpił na tron Habsburgów młody, bo zaledwie 18. lat           
liczący Arcyksiążę Franciszek Józef. Do obchodu tej wspaniałej uroczystości         
przygotowywały się ludy monarchii już od roku, by dzień taki uczcić           
i zarazem okazać swą gorącą miłość dla swego ukochanego Monarchy.         
Jednakże wyroki Boże są niezbadane. Toteż cała ta uroczystość przyoblekła          
się kirem żałoby i największem współczuciem dla Najdostojniejszego        
Cesarza, a to z powodu wyżej przytoczonego. Wszystkie obchody         
i wspaniałe festyny, które w dniu tym miały się odbyć, zostały z rozkazu            
Naj[jaśniejszego] Pana zakazane, a jedynie solenne i uroczyste nabożeństwa         
odbyły się po kościołach, na których zgromadzone ludy zanosiły przed tron           
„Najwyższego” gorące modły, by jak najdłużej raczył zachować Osobę         
Naj[jaśniejszego] Pana Cesarza Franciszka Józefa I przy życiu i zdrowiu, i by           
mu dodał sił do zniesienia wszelkich boleści i krzyżów na tym padole płaczu.             
I w dniu tym także wzięła udział dziatwa z tutejszej szkoły w uroczystem             
nabożeństwie, które zapisanem zostało w kościele parafialnym w Górce         
Kościelnickiej przez miejsc. ks. Proboszcza. 

W bieżącym roku szkolnym odbyły się Misyę w tutejszej parafii –           
pod przewodnictwem O.O. Reformatów, w których brała udział także         
i dziatwa szkolna tutejszej szkoły w czasie od 24.lutego do 1.marca b.r. 

Nadmienić tu wypada, że w czasie między 20.maja a 25.czerwca b.r.          
była szkoła tutejsza zamknięta, a to z powodu gwałtownego szerzenia się           
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pomiędzy dziatwą szkolną odry, ale dzięki Bogu zakończyła się bez żadnego           
wypadku. 

W dniu 24.czerwca [1]899 r. odbył się [w] tutejszej szkole doroczny           
popis młodzieży szkolnej pod przewodnictwem Wnego Ks. Proboszcza        
i katechety miejsc.[owego] Ignacego Białka, jako delegata c.k. Rady        
szkol.[nej] okręgowej, tudzież w obecności J. W. P. Hr. Teresy Wodzickiej           62

miejscowej delegatki i właścicielki dóbr „Kościelniki”, jako delegata Rady          
parafialnej i w obecności Wnego P. Jakóba Nitkowskiego Przewodniczącego         
Rady szkol[nej] miejsc[owej] i zgromadzonych gości. Popis ten poprzedziło         
uroczyste nabożeństwo odprawione na zakończenie roku szkol.[nego] w dniu         
23.czerwca w tutejszym kościele parafialnym. 

Po odpytaniu religii przez miejsc.[owego] Ks. Katechetę Ks.        
Ignacego Białka odbył się popis, na który złożyły się deklamacje i śpiewy.            
Nadto dzieci IV. stopnia odpowiadały[sic!] historyę polską i administracyjne         
urządzenie monarchii Austryacko-węgierskiej. Poczem nastąpiło odczytanie      
klasyfikacji przez pp. nauczycieli, rozdanie nagród i rozpuszczenie dziatwy         
szkolnej   na wakacye na czem ten rok ten szkolny zakończono. 

Zakończając kronikę tego roku szkol.[nego] nadmienić wypada, że        
w składzie personelu nauczycielskiego zachodzi zmiana, a mianowicie:       
kierownik tutejszej szkoły p. Karol Kozłowski po 3 ½ letnim pobycie na            
posadzie w tutejszej szkole wskutek rozpisanego konkursu na posadę         
kierownika szkoły 2. kl. w Raciborowicach został mianowany w wyżej          

62 „W Kościelnickim pałacu była ogromna biblioteka. W miarę czasu i możliwości            
pojmowania, Mama dużo książek z tej biblioteki przeczytała, zwłaszcza powieści          
historycznych. Pewnie dlatego, zamiast bajd o strzygoniach i strachach jak to czyniły inne             
matki, opowiadała nam - swoim dzieciom, dzieje Polski z tych przeczytanych książek. Także             
Stara Hrabina pisała powieści historyczne. Napisała nawet dwa tomy Polskiej Historii.           
Mama nabrała ogromnego szacunku do Starej Hrabiny za jej miłość do historii, a także za               
pobożność i stałe niemal poszczenie, umartwianie się m.in. przez spanie na gołym, twardym            
sienniku oraz chodzenie we włosiennicy itp. Z hrabianką też łączyło ją przyjazne uczucie.            
Nie cierpiała natomiast Mama trzech braci hrabianki i kiedy o nich mówiła, to nigdy inaczej               
jak tylko: lenie, nicponie, utracjusze, zboczeńcy... Tego ostatniego przezwiska wtedy jeszcze           
nie rozumiałam…” 
(publikacja Jacka Mierzwy:   
http://www.mierzwa.org.pl/index.php/rodzinnik-m/wydanie-internetowe-2018/2-dziay/rodzi
nnik/322-z-pamietnika-heleny-sciborowskiej-mierzwiny - wspomnienia matki Heleny) 
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przytoczonej szkole – kierownikiem – rozporządzeniem W. ck Rady         
szkol.[nej] krajowej z dnia 20. maja [1]899 do L.9937. Opuszczając niniejszą           
posadę miło mu zaznaczyć, że pobyt na niej należał do wcale przyjemnych,            
a to zpowodu życzliwości jakiej doznawał od Inteligencyi w tutejszej         63

i okolicznych gminach, a przedewszystkim dziękuje Panu Przewodniczącemu       
Jakóbowi Nitkowskiemu, który na każdym kroku i wszędzie okazywał         
życzliwość i gorące zainteresowanie się losem nauczyciela. Z tego też więc           
powodu życzę i nadal tej szkole, a przedwszystkim przyszłemu p. Koledze,           
by oile możności starał się uprosić Go do pozostania na tymże stanowisku!            64

Również miło mi pożegnać i p. nauczycielkę Filipinę Terlikiewicz, za pracę           
gorliwą i sumienną i wspieranie swego kierownika na każdym kroku.  

 

Rok szkolny w r.1899[/1900] rozpoczął się jak zwykle z dniem          
1.września uroczystym nabożeństwem. Na ten rok zapisało się do szkoły ze           
Stanisławic i przysiółków, czyli z gminy Kościelnik 69 chłopców         
i 76 dziewczyn. Razem 145 dzieci na naukę codzienną, a 24 chłopców          
i 19 dziewcząt - razem 43 dzieci na naukę dopełniającą; razem z Kościelnik           
188 dzieci , z gminy Węgrzynowic 9 chłopców i 6 dziewcząt, razem            
15 dzieci, na naukę codzienną , a 2 chłopców i 4 dziewczęta razem 6 dzieci              
na n[aukę] dopełniającą – razem z Węgrzynowic 21 dzieci., na cod[zienną]           
60. Razem wszystkich 209 dzieci.  

Nauczycielem kierującym  
tymczasowym został z dnia 1/8 w      
miejsce Karola Kozłowskiego Józef    
Okulczyk, rodem litwin, przeniesiony    
przez c.k. Radę sz[kolną] ok[ręgową] w      
drodze urzędowej z Czulic, gdzie pełnił      
obowiązki tymczasowego nauczyciela   
przy jednoklasowej szkole. Młodszą    
nauczycielka tasama Filipina   65

63 Pisownia oryginalna 
64 Pisownia oryginalna 
65 Pisownia oryginalna 
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Terlikiewicz. WP. Inspektor okr[ęgowy] Józef Spis wizytował tut[ejszą]        
szkołę  4/10. 

 

 

Józef Okulczyk – kierownik Szkoły w Kościelnikach w latach 1899-1931         
(zdjęcie nagrobne) 

 

Rok 1900 
Początek tego roku zaznaczył się smutnym zdarzeniem, które grono         

nauczycielskie wstrząsnęło dogłębnie: dnia 24/8 uczeń I stop[nia] Franciszek         
Wójcik został przejechany w Górce przez fornala dworskiego z Czulic          
wiozącego zboże. Koło przeszło przez głowę, czaszkę zmiażdżyło, buchła         
krew przez szpary roztrzaskanej czaszki, dziecko ani drgnęło.  

W dniu 19. września wizytował szkołę WP. Inspektor Józef Spis. 

W dniu 1/5 Marcyanna Zając wyszła o 1 godzinie ze szkoły, a o 6 g.            
tegoż dnia zmarła na zapalenie mózgu.  

W ciągu tego roku szkolnego … chłopców i 7 dziewcząt. Umarło           66

1. ... wyżej wspomniane ubyło. Ukończyło 6 chłopców i 8 dziewcząt razem            67

14 dzieci, z tych wybitnie odznaczyła się przez cały rok Józefa Wilkówna.            
Dominujące jej cechy, które wyróżniły od innych były: dojrzała rozwaga,          
przykładna uwaga i zamiłowanie do porządku i punktualności. Popisy         
szkolne powszechnie zwane egzamina odbyły się dnia 27 czerwca. 

Z dniem 1. Sierpnia dotychczasowy nauczyciel kier[ownik]       
tymczas[owy] uzyskał stabilizację. 

 

Rok szkolny 1900/1 rozpoczął się jak zwykle, 1.września uroczystym         
nabożeństwem. Zapisało się w tym roku na naukę codzienną z gminy           

66 Ilość nieczytelna 
67 Słowo nieczytelne 
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Kościelnik 74 chłop[ców] i 75 dziewcząt, razem 149 dzieci, a Węgrzynowic           
11 chłopc[ów] i 7 dziewcząt razem 18 dzieci, razem wszystkich na codzienną            
167 dzieci a na dopełniającą 54 dzieci . Razem wszystkich z dopełniającymi            
221 dzieci. Grono nauczycielskie było tosamo . 68

WP Inspektor wizytował szkołę we wrześniu,  a m[ianowicie] 26. 

 

Rok 1901 
W dniu 18 marca nauczyciel został powołany na trzytygodniowy         

kurs ogrodniczy do Krakowa. Doroczne popisy szkolne odbyły się         69

27.czerwca. Ukończyło szkołę 5 chłopców i 10 dziewcząt, razem 15 dzieci.          
Z tych nadzwyczajną zdolnością odznaczyła się Marcyanna Zająców, pamięć        
jej nadzwyczajna. Nieco mniej, ale wyróżniające zdolności posiadała        
Franciszka Małotówna. 

 

1901/2 rok szkolny rozpoczął się zwyczajnie 1.września uroczystem        
nabożeństwem. Zapisało się na n.[aukę] codzienną 170 dzieci, dopełn.[iającą]         
51, razem 221 dzieci. Nauczyciele dotychczasowi. Rada miejscowa też. 

Z dniem 1.października została szkoła zamknięta z powodu        
grasującej w gminie szkarlatyny i dyfterytu. Kilkoro dzieci szkolnych padło          
ich ofiarą, a między innymi jedna z najzdolniejszych Katarzyna Zającówna          
z Cła, siostra Marcyanny. Nauka rozpoczęła się dopiero 9.grudnia. 

68 Pisownia oryginalna 
69 „poruszane wiatrem jej gałęzie cichutko szemrały, potwierdzając słowa Okulczyka:          
„…rośniemy, kwitniemy, owocujemy, ale dlaczego tak się dzieje - wiedzą tylko uczeni,            
którzy przez mikroskopy zaglądają w najgłębsze, najskrytsze komórki naszego ciała.          
Ciekawaś tych cudów? Ciekawaś naszych tajemnic? To idźże do szkół... Nauka da ci do              
odkrycia tych wszystkich tajemnic odpowiednie klucze…”. „Bez nauki widzi się tyle, tylko            
tyle, maleńko” - ile na szkolnym stole pokazywał kierownik Okulczyk ledwie rozłożonymi            
dłońmi. „Nauka rozwija zmysły i rozum i widzi się wtedy świat ogromny, wspaniały. Żadne              
majątki, żadne ziemskie dobra nie mogą się porównywać z posiadaną wiedzą, choć zdobycie            
jej nie jest sprawą prostą…”. Tak mówił do nas kierownik, nauczyciel z powołania,             
zamiłowany przyrodnik z wyższym wykształceniem.” (publikacja Jacka Mierzwy:        
http://www.mierzwa.org.pl/index.php/rodzinnik-m/wydanie-internetowe-2018/2-dziay/rodzi
nnik/322-z-pamietnika-heleny-sciborowskiej-mierzwiny - wspomnienia matki Heleny) 
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1902 
Inspektorska wizytacya szkoły odbyła się przez WP. Józefa Spisa         

dnia 26/4. W tym dniu odbyła oględziny komisya budowlana wydelegowana          
przez ck. Starostwo celem zbadania trwałości budynku szkolnego, w którym          
ukazały się rysy. Komisya fachowców orzekła, iż budynkowi nie grozi żadne           
niebezpieczeństwo. 

Dnia 27. lutego ukonstytuowała się nowa Rada szkolna miejscowa         
na następne sześciolecie. Przewodniczącym został obrany Ks. proboszcz        
miejscowy Ignacy Białek. 

Doroczne popisy szkolne odbyły się 24.czerwca. Ukończyło szkołę        
codzienną 10 chłopców i 4 dziewczęta, razem 14 dzieci. Najzdolniejszymi          
z nich okazał się Jan Kordaś, a zwłaszcza Tekla Durasówna. Posiadała ona           
kolosalną pamięć i piękną dykcyę. 

W sierpniu tego roku został dobudowany ganek z frontu budynku          
szkolnego. 

 

50 
 



Nie posiadamy żadnego wcześniejszego zdjęcia szkoły, jednak na podstawie         
opisów możemy sądzić, iż jej wygląd nie zmienił się znacząco w ciągu            
kolejnych pięćdziesięciu lat  – zdjęcie wykonane w 1954 roku. 

 

Rok 1902/3 szkolny rozpoczął się z dniem 1. września uroczystym          
nabożeństwem. Zapisało się na naukę codzienną 78 chłopców, 83 dziewcząt          
z gminy Kościelnik, razem 161 dzieci, a z gminy Węgrzynowic 8 chłopców           
i 4 dziewczęta, razem 12 dzieci. Razem wszystkich na naukę codzienną          
173 dzieci. Na naukę dopełniającą wpisało się 23 chłopców, 28 dziew[cząt]          
razem 51 dzieci. Razem wszystkich 224  dzieci.  

Świeccy nauczyciele byli dotychczasowi t.j.: Józef Okulczyk       
i Filipina Terlikiewicz, katecheta Ks. Piotr Marzec, administrator i zastępca         
Ks. Białka. 

Wizytacya szkoły przez WP. ck. Inspektora okręgowego Józefa Spisa         
odbyła się 17. października. 

W połowie listopada katecheta został nowoustabilizowany proboszcz       
Ks. Karol Kawicki. W tym miesiącu Spółkowa Rada została przeniesiona do           
szkoły.  

W dniu 29. listopada przewodniczącym Rady szk.[olnej] miejs.[cowej] został         
wybranym Ks. Karol Kawicki w miejsce Ks. Białka. 

Dnia 15 grudnia Ks. Karol Kawicki zastrzelił się z rewolweru,          
a katechetą został Ks. Włodyga, administrator miejscowy. 

 

Rok 1903 
Od dnia 1 kwietnia katechetą jest nowoprzybyły proboszcz        

Ks. Czesław Łukasik. Z początkie[m] tego roku zostały płace nauczycieli         
podwyższone, a mian[owicie]: płace podzielono na 4 klasy. Więcej         
nauczycieli należą do płacy IV klasy. Ta klasa znowu na 3 kategorye .             
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Połowa nauczycieli w okręgu została… do I kat.[egorii] pobierając 1000 K          70

, czwarta część do II. pobierając 900 K i druga ¼ do III kat.[egorii] z płacą               71

800 K. Tutejszy nauczyciel kier.[ownik] J. Okulczyk został zaliczony do          
II kat.[egorii], a nauczycielka   F. Terlikiewicz do III kat.[egorii].  72

W dniu 25/5 903 przewodniczącym Rady szk.[olnej] m.[miejscowej]        
został obranym w miejsce ś.p. K. Kawickiego Andrzej Łoboda, gospodarz ze           
Stanisławic. 

W początku czerwca dziatwa szkolna zwiedziła Kraków, Zamek,        
groby królów, widziały dzwon Zygmunta, zwiedzili ogród Krakowski i inne          
pamiątki  i rzeczy godne uwagi. 

W dniu 23/6 odbył się popis dzieci szkolnych, na który nikt prócz            
dzieci i nauczyciela nie przybył z powodu przygotowań na przyjęcie          
J.E. Ks. Biskupa, który miał przybyć 24/6 b.r. Ukończyło szkoły 8 chłopców           
i 7 dziewcząt. Najzdolniejszą okazała się Marya Wróblówna; 2 chłopców -           
Stanisław Krupa syn Jana i Andrzej Dziura.  

 

Rok szkolny [1903/04] rozpoczął się jak zwykle 1. września.         
Na naukę codzienną zapisało się chłopców 94. dziewcząt  91., razem 185.  

70 Tekst niejasny 
71 Korona austro-węgierska – jednostka walutowa Austro-Węgier w latach 1892-1918 
72„Matka moja nie lubiła kierownika Okulczyka. Służyła w młodości u jednej           
z nauczycielek, byłej guwernantki hrabianki, przez dwór popieranej na kierowniczkę         
kościelnickiej szkoły. Kiedy jednak, do szkoły przyszedł Okulczyk na kierownika, zaczęły           
się zatargi i sprzeczki, może nie tyle między panią Terlekiewicz [sic! – przyp. red.]             
a Okulczykiem, lecz bardziej jego żoną. Mama w te zatargi mimowolnie była wciągana i             
zawsze stawała za swoją ulubioną panią. Właściwie to walka ta toczyła się na płaszczyźnie              
raczej politycznej. Pani Terlekiewicz była uległą dworuską, a nowy kierownik, a zwłaszcza            
jego żona była rewolucjonistką, związaną z rosyjskimi rewolucjonistami. Przez swoją siostrę           
poznała i utrzymywała kontakty z Nadieżdą Krupską, a także i z Leninem, kiedy oboje              
przebywali w Krakowie. Władek, jedyny syn Okulczyków, bardzo przystojny młodzieniec,          
zdał maturę - niby zapisał się na wyższe studia, na prawo, ale wszyscy prócz zaślepionych               
rodziców wiedzieli, że się wcale nie uczy, lecz notorycznie upija.” (publikacja Jacka            
Mierzwy: 
http://www.mierzwa.org.pl/index.php/rodzinnik-m/wydanie-internetowe-2018/2-dziay/rodzi
nnik/322-z-pamietnika-heleny-sciborowskiej-mierzwiny - wspomnienia matki Heleny) 
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W dniu 19. września wizytował szkołę W. Pan Inspektor J. Spis. 

 

Rok 1904 
Z dniem 1. stycznia nauczycielstwo tut.[ejszej] szkoły otrzymali        

podwyższenie płacy a mian.[owicie] płaca J. Okulczyka została przesuniętą         
do I. kategoryi, a  p. F. Terlikiewicz do II. 

W dniu 16/2 b.r. zmarła uczennica II. stop.[nia] Marya Moksianka,          
8/9 b.r. uczeń też II. stopnia Antoni Adamski, 14/6. Helena Kawulówna,          
III stop.[nia] Mikołaj Duras bardzo zdolny chłopak. 16/6 odbyła się wizytacja          
inspektorska. 

W dniu 21./6. odbył się popis dzieci szkolnych. Na popis przybyło           
wiele osób z inteligencji, tudzież włościan. Ukończyło szkołę 8 chłopców          
i 6 dziewcząt. Najzdolniejszymi byli Bronisław Kasprzak, Wojciech Duras       
i Marya Kozłowna.  

 

[Rok szkolny] 1904/5 rok szkolny rozpoczął się 1. września         
nabożeństwem uroczystem. Na naukę codzienną zapisało się 91 chłopców         
i 82 dziewcząt z Kościelnik, 9 chłopców i 4 dziew.[cząt] z Węgrzynowic.           
Razem na naukę codzienną zapisało się 100 chłopców i 86 dziewcząt, razem            
wszystkich 186 dzieci. Na dopeł.[niającą] 23 chł.[opców] i 22 dziew.[cząt]=          
45d.[zieci]. Wszystkich 231. 

 

Rok 1905 
W początku tego roku grasowała w Kościelnikach epidemia zapalenia         

opon mózgowych. Na chorobę umarło 3 dzieci szkolnych t.j. w dniu           
15/2 Józefa Kawulówna, 17/2 Józefa Szydłówna i 25/2 Agata Ciósówna.         
Doroczny popis młodzieży szkolnej odbył się dnia 26. czerwca. Ukończyło          
szkołę 9 chłopców i 8 dziewcząt. Najzdolniejszemi były Marya Krupianka          
ze Stanisławic  i Stanisław Pająk.  
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[Rok szkolny] 1905/6 rok szkolny rozpoczął uroczystem       
nabożeństwem dnia 1. września. W szkole tutejszej została utworzona trzecia          
klasa nadetatowa. Trzecią nauczycielką nadetatową została mianowa[na]       
p. Zofia Nitkowska z roczną płacą 600 K. Czynność swą rozpoczęła z dniem            
1. września.  

Na naukę codzienną zapisało się 95 chłopców i 86 dziewcząt          
z Kościelnik i 8 chłopców i 8 dziewcząt z Węgrzynowic: razem 103           
chłopców i 94 dziewcząt. Razem na naukę codzienną 197 dzieci. Na naukę            
dopełniającą 16 chłopców i 21 dziewcząt. Razem wszystkich 234 dzieci.  

W dniu 11 września odbyła wizytacya inspektorska. 

 

Rok 1906 
Doroczny popis dziatwy szkolnej odbył się 25/6.06. Ukończyło szkołę         

chłopców 11, dziewcząt 9 i razem 20. Najzdolniejszymi byli Stanisław          
Kowalski, Piotr Krupa i Jan Kostecki. 

 

[Rok szkolny] 1906/7 rok szkolny rozpoczął się jak zwykle 1/9.          
Nauczyciele cisami . Na naukę codzienną zapisało się 92 chł[opców] i 89           73

dziewcząt z Kościelnik tudzież 6 chł[opców] i 11 dziewcząt z Węgrzynowic,           
razem 98 chł[opców] i 100 dziewcząt . Razem wszystkich 198 dzieci. 

Rok 1907 
W dniu 15. maja odbyła się wizytacya inspektorska.  

Doroczny popis dziatwy szkolnej odbył się 25/6.07. Ukończyło        
10 chł.[opców] i 11 dziewcząt. Najzdolniejszymi byli Jan Nowak, Katarzyna         
Kordasiówna i Anna Tkaczykówna.  

73 Pisownia oryginalna 
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[Rok szkolny] 1907/8 rok szkolny rozpoczął się jak zwykle 1/9.          
Nauczyciele ci sami. Na naukę codzienną zapisało się chłopców 93          
i dziewcząt 92 z Kościelnik oraz chł.[opców] 8 i dziewcząt 10          
z Węgrzynowic: razem 101 chł.[opców] i 102 dziewcząt. Wszystkich        
203 dzieci. 

 

Rok 1908 
Od dnia 24/1. do 4/3. szkoła była zamkniętą z powodu epidemii odry.            

W dniu 20/5. zwiedził szkołę inspektor okręgowy WP. Józef Spis. Doroczny           
popis dzieci szkolnych odbył się w dniu 23/6.08. Ukończyło szkołę 10           
chłopców i 12 dziewcząt. Najzdolniejszymi byli Władysław Okulczyk, Zofia         
Kasprzakówna, Marya Tkaczykówna i Rozalia Wohlfeilerówna. 
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Prace w ogródku szkolnym – zdjęcie zrobione w 1954 roku 

 

[Rok szkolny] 1908/9 rok szkolny rozpoczął się 1/9. Nauczyciele         
cisami. Na naukę codzienną zapisało się chłopców 94 i dziewcząt 94           
z Kościelnik, tudzież 7 chł.[opców] i 10 dziewcząt z Węgrzynowic: razem          
chłopców 101 i dziewcząt 104. Razem wszystkich 205 dzieci.  

 

Rok 1909 
Doroczny popis szkolnej młodzieży odbył się w dniu 23/6. 1909 [r.].           

Ukończyło szkołę 16 chłopców i 11 dziewcząt. Najzdolniejszymi byli Józef          
Nowak i Marysia Byrska . 74

 

[Rok szkolny] 1909/10 rok szkolny rozpoczął się 1/9. Personel         
nauczycielski pozostał tensam . Na naukę codzienną zapisało się        75

105 chłopców i 102 dziewcząt, razem 207 dzieci. 

 

74 W arkuszu ocen z tego roku figuruje jako Marcela Byrska. 
75 Pisownia oryginalna 
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Skala ocen oraz podpisy nauczycieli – arkusz ocen z roku szkolnego 1909/10 (archiwum 
SP141 w Krakowie) 

Rok 1910 
Dnia 25/V 1910. odbyła się wizytacja WP P. J. Spisa, inspektora           

okręgowego. 

Doroczny popis młodzieży szkolnej odbył się w dniu 24. czerwca.          
Ukończyło szkołę 11 chłopców i 11 dziewcząt, razem 22. Najzdolniejszemi          
byli Andrzej Krupa  i Marya Josenkowna. 

 

[Rok szkolny] 1910/1 Rok 1910/1 rozpoczął się 1/9. Personel          
naucz.[ycielski] pozostał tensam. Na naukę codzienną zapisało się        
110 chłopców i 104 dziewcząt, razem 214 dzieci; na naukę dopełniającą          
26 chłopców i 24 dziew.[cząt] razem 50 dzieci. 

 

Rok 1911 
W dniu 30. marca o godzinie 1 ½ po południu spaliła się stodoła             

szkolna wraz ze stajnią i chlewikami tudzież cała zawartość: koniczyna,          
słoma na paszę i słoma na ściółkę, deski suche na ule, sieczkarnia i inne              
narzędzia gospodarskie, krowa minorka i 3 sztuki świń rasy westfalskiej. Te           
ostatnie wyciągnięto z podgruzów i 2 znich ocucono, najładniejsza maciora          76

stała się pastwą płomieni. Spalił się też i kot, czatujący w koniczynie na             
myszy. Zniszczoną została zupełnie szkółka drzewek składających się        
z 64 szczepków, duża już wiśnia słodka odmiany „Czarna Późna” tudzież         
wczęści ucierpiała gruszka Laliskura i jabłonka Landsbercka. Pożar powstał         77

z niewiadomej przyczyny w plewiarce , przybudowanej do stodoły od strony           
południowej. Budynek był stary, spróchniały, grożący rychłem zawaleniem        
się. Zaasekurowany był na 600 K i całą tę kwotę wypłaciło Towarzystwo            

76 Pisownia oryginalna 
77 Pisownia oryginalna 
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wzajemnych ubezpieczeń w Krakowie. A więc utraconą została właściwie         
tylko prywatna własność nauczyciela wartości przeszło 300 K.  

13/5 wizytował szkołę zastępujący czasowo chorego p. J. Spisa p. inspektor           
miejski p. Dobrowicz Popis młodzieży szkolnej odbył się 27.czerwca         78

1911[r.]. 

 

[Rok szkolny] 1911/2 Rok szkolny rozpoczął się 1/9.        
W personelu nauczycielskim zaszła zmiana, a mianowicie p. Zofia        
Nitkowska na własne staranie została przeniesioną do Ruszczy, a na jej           
miejsce przybyła z Ruszczy p. Bronisława Pietrusikówna w charakterze         
nadetatowej. Na naukę codzienną zapisało się 133 chłopców,        
111 dziew.[cząt]-razem 244 dzieci; na dopełniającą: 25 chłop.[ców]       
27 dziew.[cząt]- razem 52 dzieci.  79

78 Nazwisko niepewne 
79 „Remonty w szkole wykonywał Bonarski Józef. Około 1912 roku cegłę robili Moksa             
Stanisław i A……. (zapis nieczytelny - WM) z Górki. Z gliny wydobytej z rowów              
melioracyjnych gmina (zdaje się za wójta Łobody) postanowiła zrobić cegłę na dom            
nauczyciela (jak wspomina Moksa Franciszek był wtedy małym chłopcem i nosił jeść ojcu).             
Tu gdzie dziś jest dom D……. (zapis nieczytelny - WM) Józka wykopano stawek na wodę i                
tu robiono cegłę. Tu też ją wypalano. Było jej około 100.000 sztuk. Przewieziono ją              
podwodami na plac naprzeciw szkoły, gdzie miał być budowany dom dla nauczycieli. Do             
budowy domu jednak nie doszło. Część cegły zużył Bonarski Józef na piwnicę dla Kordasia.              
Część sprzedano do Czulic. Resztę cegły w początkach światowej wojny, w 1914 roku,             
wojsko wykorzystało na budowane przez siebie „dekunki”. Poznaną historię powstania          
nowej szkoły w Kościelnikach na podstawie opowiadań mojego ojca, matki, sąsiadów -            
powyżej zapisałam.” („Wspomnienia Heleny Ściborowskiej-Mierzwiny” spisane      
prawdopodobnie na początku lat 60 XX w. udostępnione przez jej syna – Wojciecha             
Mierzwę) 
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Fragment kroniki z 1883 roku 

Rok 1912 
W dniu 2. stycznia umarła na ospę Marya Ochylowna         

z Węgrzynowic, uczennica III. roku nauki. 
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17. kwietnia dziatwa o godzinie 1. po nauce obserwowała przez          
zakopcone szkła zaćmienie słońca. Najwyższy stopień zaćmienia przypadł na         
pół do drugiej godz.[iny] Zakryto było 4/5 słońca. 

25. czerwca odbył się popis młodzieży szkolnej. 

 

 

Fotografia wykonana 22 lutego 1936 r. w Kościelnikach przed domem przy drodze na             
"Topolówce" - obecnie ulicy Andrzeja Stopki, na weselu Heleny Ściborowskiej ze           
Stanisławem Mierzwą, po lewej od ks. proboszcza Wójcika siedzi Filipina Terlikiewicz,         
nauczycielka ze szkoły w Kościelnikach (zdjęcie udostępnione z prywatnego archiwum          
przez pana Wojciecha Mierzwę) 
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[Rok szkolny] 1912/3 Rok szkolny rozpoczął się 2/9. W personelu          
nauczycielskim zaszła zmiana, a mianowicie: zamianowana została na        
czwartą siłę p. Bolesława Woźniakowska. P. Filipina Terlikiewicz dostała         
półroczny urlop, a na jej zastępstwo przybyła p. Jadwiga Woźniakowska,          
młodsza siostra Bolesławy. Na naukę codzienną zapisało się 135 chłopców          
i 111 dziewcząt, razem 246 dzieci; na naukę dopełniającą chł.[opców] 32,          
dziew.[cząt] 38, razem 70. 

17. listopada zastrzeliła się p. Bolesława Woźniakowska       
usadowiwszy się na fotelu w biurze c.k. Rady szk.[olnej] okr.[ęgowej].          
Pośrednim powodem samobójstwa był rozstrój nerwowy, bezpośrednim zaś        
to, że Rada szk.[olna] m.[miejscowa]ok.[ręgowa], Rada szk.[olna]       
okr.[ęgowa], tudzież J.E. p. wiceprezydent ck. Rady szk[olnej] kr[akowskiej],         
do którego specyalnie jeździła, nie pozwolili zamieszkać w sali szkolnej.          
Wraz z nią opuściła tut.[ejszą] posadę młodsza siostra, Jadwiga.  

W miejsce śp. Bronisławy Woźniakowskiej została zamianowaną       
nauczycielką z dniem 1.grudnia p. Stefania Maceluchówna, kandydatka,        
a w miejsce Jadwigi Woźniakowskiej kandydatka Janina Chęcińska. 

 

Rok 1913 
Z dniem 16.lutego 1913. dotychczasowy Inspektor WP. Józef Spis         

ustąpił z powodu podeszłego wieku i braku zdrowia, a został zamianowanym           
WP. Józef Lorenz, dotychczasowy ck. Inspektor w Brzozowie . 80

26. czerwca odbył się popis młodzieży szkolnej. 

 

[Rok szkolny] 1913/14 Rok szkolny rozpoczął się w dniu 2/9.          
Z dniem 1. września powróciła z urlopu p. F. Terlikowicz. P. J. Chęcińska             
zastępująca ją została przeniesiona do Dojazdowa. Na naukę codzienną         
zapisało się 135 chłopców, 111 dziewcząt razem 246 dzieci; na naukę           
dopełniającą 32 chłopców, 37 dziewcząt - razem 70. Dnia 10/9 wizytował           

80 Prawdopodobnie - nazwa nieczytelna 
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szkołę WP. Inspektor Józef Lorenc. Z dniem 1/11 p. F. Terlikiewicz           
uzyskała ponownie urlop. Na jej miejsce została zamianowana p. Walerya          
Maceluchówna, młodsza siostra Stefanii, dotychczasowa nauczycielka      
nadetatowa w Piekarach.  

5/11 rozpoczęła się w tut.[ejszej] szkole nauka gotowania, prania,         
szycia - słowem nauka kobiecego gospodarstwa domowego – udzielała nauki          
tego przedmiotu p. Bronisława Pietrusikowna. Frekwencja była doskonałą,        
zainteresowanie wielkie. Specyalną kuchnię żelazną zakupiła Rada szk.[olna]        
miejscowa za 80K. Kuchnia ta umieszczona w dużej sali na 1. piętrze. 

 

Rok 1914 
Popis młodzieży szkolnej odbył się w dniu 25. czerwca. Ukończyła           

naukę codzienną 17 chłopców, 8 dziewcząt, razem 25 dzieci. Od 1. lipca            
nauczyciele pobierają płacę według nowej regulacyi uchwalonej na corocznej         
sesyi sejmowej, według której 1/3 nauczycielstwa stałego w powiecie         
zamiejskiego t.j. I. kategorya pobiera rocznie 1700 K, 1/3 części          
a m[mianowicie] II kategoria 1500 K, III. kategorya 1300 K. Podział          
nauczycielstwa na kategorye normowały lata służby. Tymczasowa       
naucz.[ycielka] z egzaminem kwalifikacyjnym pobierała 1100 K, bez        
kwalifik.[acji]- 990 K. Kwota 100 K i 90 K jako dodatek na mieszkanie.             
W dniu 2. sierpnia wybuchła wojna europejska. Moskale stojące [sic!] na          
granicy w Cle względnie w Pobiedniku, uciekli w nocy. 

 

[Rok szkolny] 1914/5 Rok szkolny rozpoczął się w dniu 1/9. Na           
naukę codzienną zapisało się 

 chłopców, dziewcząt, razem dzieci, na naukę dopełniającą 

chłopców, dziewcząt, razem                 . 81

We wrześniu w końcu nauki dzieci szkolne wraz z nauczycielstwem          
chodzili zbierać liście ostrężyn na herbatę dla wojska, składali w kancelarii           

81 Nie podano liczby dzieci 
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szkoły, a następnie suszyli jużto na słońcu, już w piecach po chlebie.            82

Nasypali 3 worki, ale zdołali odesłać, przyszli moskale i zabrali. 

9/10 o godzinie 12, we dnie dało się słyszeć huk armat w            
północno-wschodniej stronie. Była to potyczka oddziału wojski       
austr.-węgierskich z oddziałem kozaków. Znaleźli się oni w pobliżu        
Krakowa po rozbiciu we wrześniu centrum wojsk austr.-węgierskich        
dowodzonem przez gen. Anfenberga . Wojska bowiem austr.- węgier.[skie]       83

poszły na Lublin, a moskiewskie uderzyły na Austrię od wschodu t.j. Galicję           
wschodnią i od północnego wschodu. Wojsko austr.-węgierskie ugrupowało        
się pod Lublinem w ten sposób: lewem skrzydłem dowodził gen. Dankl ,           84

centrum gen. Anfenberg a prawem gen. Ermoli Moskale uderzyli od          85

północnego wschodu na Anfenberga, rozbili go i wrzynając się klinem oba           
skrzydła, prawe skrzydła gen. Ermolego odcięli od podstawy operacyjnej i z           
Krakowa wyparli, a właściwie samo uciekło, aby uniknąć okrążenia ku          
Karpatom. Lewe skrzydło gen. Dankla uszło ze stratami do Krakowa, a           
moskale zwłaszcza kozacy zaleli północną Galicję i królestwo posuwając się          
ku Krakowu . Potyczka 9/10 była właśnie jed[n]ego oddziału kozaków         86

oddziałem austr.[iackim]. Po nowem ugrupowaniu się wojska       
austr.[iacko]-węgier.[skie] i niemieckie wyparli[ły] moskala na północ za        
Wisłę na linię Warszawa Dęblin. W drugiej połowie października moskale          
rozbili niemców, zajmujących lewe skrzydło linii Warszawa Dęblin i         
zagrozili oskrzydleniu austyjaków. Austriacy więc cofnęli się do Krakowa i          
to [w] przeciągu tygodnia. Cofanie to słyszeliśmy w pierwszych dniach          
listopada. Huk armatni słyszeliśmy co dzień bliżej, lecz uczyliśmy, gdyż nie           
wpłynęło rozporządzenie zaprzestania nauki. 

6 listopada widać było dym dział armatnich. J. Wojsko austriackie          87

uciekało przez Cło. Tegoż dnia p. Maceluchowa matka nauczycielek         
tutej.[szych] mieszkająca w Krakowie, przysłała po córki, aby natychmiast         
przybywały do Krakowa, gdyż sytuacja wojenna jest groźną. Ku wieczorowi          

82 Pisownia oryginalna 
83 Generał Moritz Auffenberg 
84 Generał Victor Dankl 
85 Generał Eduard Freiherr von Böhm-Ermolli 
86 Pisownia oryginalna 
87 Znaczenie skrótu niejasne 
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więc tegoż dnia nauczycielki pp. Stefania i Walerja Maceluchówny tudzież          
p. Bronisława Pietrusikówna wyjechały z Kościelnik do Krakowa. Kierownik        
szkoły Józef Okulczyk nie miał zamiaru opuszczać Kościelnik. Ucieczka         
jednak wojsk austria[ckich] przejęła grozą i lękiem, a te wywołały          
postanowienie ucieczki do Krakowa. Wtem postanowieniu utwierdziło i to,         
że Kościelniki leżą w pasie poza fortecznym, a więc w … pocisków            88

austriackich i moskiewskich, a pociski mogły padać przez długi czas, bo           
zanosiło się na oblężenie Krakowa. Wobec tego J. Okulczyk wraz z rodziną            
wyjechał o godzinie 9 rano 9. listopada w chwili kiedy kozacy, przednia straż             
wojsk rosyjskich byli już we Wróżenicach, pozostawiając całą krescencję         89

i nieruchomości na pastwę losu. Zabrano z sobą tylko najpotrzebniejsze         
rzeczy jak pościel i … i coś żywności, tyle, co można było pomieścić na              90

jednym wozie, bo więcej fur nie można było w tak groźnej chwili dostać.             
Zabrał też i obie krowy. Pasza zaś dla nich pozostała, którą wojsko            
węgierskie, tak zwani Honwedzi spalili. W pół godziny przybyli do          91

Kościelnik kozacy. Pierwszy patrol kozacki rabował tylko … kogo spotkał          92

na drodze: kazali takiemu stanąć, „ruki w wierch” i zabierali kto, co miał.             
Następnie wchodzili do mieszkań i szukając austryja... po szafach,         93

kuferkach, skrzyniach i pościelach zabierali co tylko było przydatnem         
przedewszystkiem pieniądze. Po kilkudniowem … kozactwa przybyło       94

wojsko austriackie. Powstały bitwy na polach kościelnickich, góreckich        
i w około. Po 12dniowej walce moskale zostali odparci o trzy mile ku           
północy i wschodowi. Przez ten czas w szkole umieszczono szpital polowy           
wojsk austriackich; z początku … wiedeńskiej, potem czeskiej. We         95

wszystkich klasach leżeli ranni, w mieszkaniu kierownika tj. w 1. pokoju           
była kancelaria szpitalna, w drugim, większym t.j. od gościńca mieściła się           

88 Słowo nieczytelne 
89 Krescencja - daw: plony uzyskane w ciągu jednego roku w gospodarstwie rolnym /SJP/ 
90 Słowo nieczytelne 
91 honwedzi - [honved -z j. węgierskiego dosł. obrońca ojczyzny], nazwa w j. polskim              
określająca żołnierzy królewsko - węgierskiej Obrony Krajowej powstałej w 1867 r.           
W czasie I wojny św. żołnierze tej formacji uczestniczyli w wielu działaniach wojennych            
prowadzonych przez armię monarchii austro - węgierskiej. 
92 Słowo nieczytelne 
93  Słowo nieczytelne 
94 Słowo nieczytelne 
95 Słowo nieczytelne 
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sala operacyjna. Wszystkie ruchomości z mieszkania kierownika i klas         
naukowych, słowem z całego budynku wojsko wyrzuciło na pole, które          
rozdrapali częścią żołnierze a jeszcze więcej ludność miejscowa. Koniczynę         
i siano za stodołą spasło wojsko, a zaczęli Honwedzi. Pasiekę kierownika          
składającą się z 37 pni, wojsko zniszczyło. Zaczęli Honwedzi, a skończyli           
Czesi, a to w ten sposób: pnie były zaopatrzone na zimę, a więc miały pod               
ramkami słomę. Te żołnierze zapalali, a słoma paląc się opalała pszczołom           
skrzydełka. Wtedy wyjmowali plaster po plastrze, zmiatali pszczoły na         
ziemję i miód jedli. Po wypróżnieniu uli, palili je. Z początku rąbali, a potem             
całe ule kładli na ognisko. W ogrodzie bowiem szkolnym oprócz kuchni           
polowej, umieszczonej przy studni szkolnej, znajdującej się między        
budynkiem szkolnym, a stodołą, na której nieustannie płonął ogień, było          
mnóstwo ognisk, przy których ogrzewało się wojsko w czasie postojów,          
a postoje odbywały się bez przerwy, gdyż jedno wojsko odchodziło, a drugie           
przychodziło. Po dwutygodniowej walce wojska austrjackie cofnęły się na         
linię twierdzy Kraków t.j. pierwszy szaniec w Mogile, gdyż moskale          
przesunęli się wzdłuż Karpat i od południa zagrażali Krakowowi, gdzie          
Kraków był najsłabiej ufortyfikowany. Kościelniki zajęli wojska       
moskiewskie i przebywali tu przez 17 dni, a mianowicie od dnia …. do             
dnia… 1914 r. Moskale wszystkie sprzęty szkolne drewniane: ławki,         96

tablice, szafy, a także drzwi wszystkie z budynku szkolnego zabrali na           
budowę rowów strzeleckich dekunkami przez Niemców zwanych. Rowy        97

strzeleckie w kilka dni wybudowali na Soleńcach , a szły one bez przerwy            98

z Soleńców na północny wschód przez pola kościelnickie, tropiszowskie,        
pobiednickie, itd. W drugą zaś stronę na północny zachód przez pola           
wróżenickie, czulickie i tak aż do Oświęcimia. Moskale rozebrali też na           
dekunki i stodołę szkolną, nową, przed dwoma dopiero laty zbudowaną          
z desek i chlewik zbudowany z grubego drewna - tak, że tylko pozostał dach             
na słupach. Po połowie grudnia wojska niemieckie zwłaszcza odznaczyli się          
Bawarczycy, z austrjackimi przełamali linję bojową moskiewską pod        
Gorlicami, zadali moskalom straszną klęskę tak, że moskale uciekli z całej           
Galicyji, pozostawiając w szkole niemców i austrjaków całe zapasy wojenne          

96 Daty nie zostały wpisane 
97 Dekunka – dekowanie się, ukrywanie się /SJP/ 
98 Nazwa trudna do ustalenia 
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i jeńców moc, zwłaszcza ci, co przeszli przez przełęcze Jablonkowską          
i Dukielską na Szląsk . Na północy zaś moskale, opuściwszy Kościelniki         99

i północne okolice Krakowa (Uwaga: to się stało w połowie lutego 1915,           
a w połowie grudnia 1914 odparło moskali o 3 mile na północ.) zatrzymali           
się nad Nidą. 

 

1915 
Na wiosnę r. 1915 cały materiał, nagromadzony w rowach         

strzeleckich przez moskali na Soleńcach, zabrał p. Grabowski, dzierżawca         
ówczesny gruntów dworskich, porobił z desek bramy i drzwi do stodół           
dworskich, ogrodzenia dworskie, a resztę porąbał na drewka. Trochę         
ułamków z desek szkolnych, zwłaszcza z ławek szkolnych zabrano z dworu,           
a reszta przepadła. W połowie lutego 1915 r., kiedy właśnie odparto moskali            
za Nidę, Józef Okulczyk, kierownik szkoły, uzyskawszy dopiero teraz         
legitymację na przyjazd do Kościelnik, znalazł szkołę kompletnie        
zdemolowaną, pozostały w budynku szkolnym tylko obdrapane mury        
z podziurawionym przez odłamki granatów dachem, bez drzwi i pieców, bo          
piece żelazne, a takie były w 3 salach naukowych, bez szyb w oknach, ze              
stodoły i chlewa tylko podziurawiony dach na słupach. Na podłodze          
w budynku szkolnym było na łokieć słomy względnie barłogu i strzępów          
papieru z potarganych aktów szkolnych i spółki oszczędności i pożyczek.          
W klasie bowiem dolnej mieściła się kasa ogniotrwała spółkowa, a w niej           
akta kasowe. Kasę moskale rozbili, a akta potargali podobno ze złości, że nie             
znaleźli w niej pieniędzy. Naukę rozpoczął kierownik w połowie lutego          
w kuchni dworskiej nieopalanej, bez ławek. Prowadził ją do końca lutego,          
gdyż legitymację na pobyt w Kościelnikach miał do tego terminu. Nową           
legitymację uzyskał po przeszło tygodniu i to tylko na dwa tygodnie, przez            
które znowu naukę prowadził w kuchni pałacowej. Dopiero po Wielkanocy,          
która przypadła 4.kwietnia, uzyskał stałą legitymację i przybył do         
Kościelnik. Przedewszystkim przeprowadził kierownik uporządkowanie     
wnętrza zaśmieconego budynku, bielenie, dezynfekcję, wprawienie szyb       
u okien, wprawienie drzwi przyniesionych z dekunków, pieców i rozpoczął         
naukę. Nauka odbywała się bez ławek. Dzieci siedziały na ziemi po turecku,            

99 Śląsk 
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a do pisania pochylały się na kolanach do zeszytów leżących na podłodze.            
Później przynosili krzesełka, [na] których siedziały w czasie nauki głośnej,          
a na nie kładły zeszyty w czasie pisania. 

10/6 wizytował szkołę inspektor p. Józef Lorenz. 

W połowie czerwca przybyła druga siła naucz.[ycielska]       
a mianowicie p. Bronisława Pietrusikówna. W sierpniu tego roku kierownik         
zakupił ławki szkolne z magistratu krakowskie[go] wybrakowane ze szkół         
miejskich po 8 Koron za 1 dla wszystkich czterech sal naukowych. Za zasiłek             
uzyskany z Rady szk.[olnej] krajowej w kwocie 500 K kierownik wraz           
z przewodniczącym Rady szkolnej miejscowej Janem Adamczykiem      
sporządził nowe stoły, szafy i tablice. Po wakacjach w miejsce pp.           
Maceluchowien został mianowany do tutejszej szkoły p. Kazimierz Puchała,         
kandydat naucz.[mycielski], krakowiak - z dniem 1/9, a z dniem 1/10           
również kandydat Stanisław Litrowski, także krakowiak. Z dniem 12/11.         
[1]915 został zamianowanym kandydat Mieczysław Marcinek w miejsce        
K. Puchały przeniesionego do Zwierzyńca, a to dlatego, że on posiadał          
wybitne zdolności do malarstwa, aby mógł kształcić się w szkole sztuk           
pięknych w Krakowie. Rok szkolny zakończył się 30 czerwca bez popisu. Na            
początku wakacji p. Marcinek został powołany do wojska. W czasie tychże           
wakacji  p. Litrowski został przeniesiony do Dojazdowa. 

 

[Rok szkolny] 1916/17 Rok szkolny rozpoczął się 1/9.16. W miejsce           
tych nauczycieli przybyła z początkiem roku szkolnego tylko p. Leonarda          
Książkówna. 15/10 przybyła 4-rta siła naucz.[ycielska] a mian.[owicie]        
Józefa Kasicówna przed wojną nauczycielka pod Stanisławowem, a po         
inwazji moskiewskiej pielęgniarka.  

Z końcem października L. Książkówna została przeniesiona do        
Krakowa. Pozostały w Kościelnikach 3 siły naucz.[ycielskie]. W początku         
grudnia 1916 została zamianowaną w miejsce L. Książkówny Zofja         
Świątnicka, która do Kościelnik zupełnie nie przybyła. 
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Rok 1917 Z dniem 12/2. 917. przybyła p. Emilja Fortunianka w miejsce            
Z. Świątnickiej. W dniu 18/2.17 przybyła jako 4ta siła nauczycielska p. Julja           
Shelikówna . 

Rok szkolny został zakończony w dniu 30 czerwca bez popisu. 

 

Rok szkolny 1917/18 rozpoczął się w dniu 1/9 1917.         
p. Emilja Fortunianka została przeniesiona do Karniowa na swą prośbę.         
W miejsce niej została zamianowana [sic!] kandydat Aleksander Głuc.        
Z początkiem tego roku szkolnego została przyznana tutejszej szko[le] 5.siła         
nauczycielska. Na piątą siłę naucz.[ycielską] została zamianowana       
p. Stanisława Włodarczykówna, która objęła swe czynności służbowe       
18/10.917. 

 

Rok 1918 
Rok szkolny 1917/18 zakończył się w dniu 30 czerwca bez popisu,           

a rozpoczął się z dniem 1/9. Po wakacjach nie powrócili do Kościelnik           
p. Stanisława Włodarczykówna i p. Aleksander Głuc. W miejsce tych miała          
przybyć p. Ludwika Urbańska, stała nauczycielka w Wołowicach ,        100

przeniesiona w drodze urzędowej w miejsce … po kilkuletnim         101

urlopowaniu się stałej nauczycielki tutejszej p. Filipiny Terlikiewiczówny        
i p. Wanda Cholewkówna kandydatka, ale ani jedna, ani druga nie przybyły. 

W dniu 30 października 1918. Kraków ogłosił niepodległość po         
rozbiciu Austrji nad Pijawą , a Niemiec nad Marną . Warszawa to          102 103

uczyniła w dniu 11. listopada, a Wielkopolska, względnie Poznań w kilka dni            
po Warszawie. 

100 Wołowice – podkrakowska wieś, położona 6 km na południe od Liszek. 
101 Słowo nieczytelne 
102 Bitwa nad Piawą, która rozegrała się w dniach 15-23.06.1918 stanowiła symbol            
agonii monarchii Austro-Węgierskiej, wykazała jej słabość militarną i wewnętrzną.       
/Wikipedia/ 
103 Bitwa nad Marną trwająca od 15.07 do 5.08. 1918 bitwa na przedpolach Paryża, gdzie         
wojska francuskie pod powstrzymały ostatnią ofensywę niemiecką./Wikipedia/ 
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W dniu 13/12.918. przybyła do Kościelnik jako 3.siła nauczycielska         
p. Aloiza Drożdżówna. 

 

Rok 1919 
W dniu 8.stycznia przybyła 4.siła p. Anna Biernatówna, przed wojną          

nauczycielka w Sokalskiem, skąd została internowana przez moskali w czasie          
inwazji i wywieziona na Sibir, gdzie pozostawała kilka lat. Jako 5 siła            
naucz.[ycielska] przybyła w dniu 14.lutego Rozalja Wanicka. 

Rok szkolny zakończył się w dniu 30.czerwca bez popisu. 

 

Rok szkolny 1919/20 rozpoczął się uroczystem      
nabożeństwem jak zwykle w dniu 1/9. Po wakacjach nie pojawiły [się]           
p. Aloiza Drożdżówna i Anna Biernatówna, gdyż przez władze zostały         
odprawione zupełnie z Powiatu krakowskiego. W ich miejsce przybyły Marja          
Dzierżyńska z dniem 21/9 i Marja Kawulanka  z dniem 1/10. 

Z dniem 18/11. Rozalja Wanicka figuruje pod nazwiskiem Polaków,         
ponieważ wyszła zamąż  za Polaka rodem Czecha. 104

 

Rok 1920 
W tym roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia        

Publicznego wydało nowe plany naukowe pod nazwą Programy nauki         
w szkołach powszechnych z poleceniem, aby nauczycielstwo zapoznało się        
z niemi i stopniowo zastosowało do nich naukę. Nazwa szkoły ludowej          
została zamienioną na nazwę szkoły powszechnej. 

W dniu 24. czerwca wizytował szkołę inspektor szkolny p. Józef          
Lorenz wraz p. Adamem baronem Konopką, delegatem Rady powiatowej.         
Wizytatorzy nie zastali kierownika szkoły przy czynnościach, gdyż wyjechał         
po węgiel szkolny. Rok szkolny zakończył się 30.czerwca bez popisu.  

104 Pisownia oryginalna 
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Rok szkolny 1920/1 rozpoczął się 1/9. uroczystem       
nabożeństwem. Nauczycielka p. Marja Dzierżyńska nie powróciła po        
wakacjach do Kościelnik. Została ona przeniesioną na jej prośbę do Luboczy.           
W jej miejsce zamianowano p. Emmę Pyrkiewiczównę. Na ten rok zapisało           
się na naukę codzienną 121 chłopców, 121 dziewcząt, razem 242 dzieci.           
5ta siła nauczycielska na początek roku szk.[olnego] nie została        
zamianowaną, choć liczba dzieci wymaga  6 sił naucz.[ycielskich]. 

 

Rok 1921 
W dniu 10.lutego przybyła 5. siła nauczycielska w osobie p. Janiny           

Kowalskiej. W dniu 16.czerwca wizytowali szkołę inspektor szkolny p. Józef          
Lorenz i delegat Rady powiatowej, a członek rady szkolnej powiatowej          
p. Adam (baron) Konopka. Rezultatem wizytacji było nadanie przez Radę         
szkolną powiatową dekretu pochwalnego za gorliwe i umiejętne prowadzenie         
nauki kierownikowi p. Józefowi Okulczykowi i nauczycielce Marji        
Kawulance.  

Rok szkolny zakończył się popisem w dniu 28.czerwca. 

 

Rok szkolny 1921/2 rozpoczął się normalnie w dniu 1/9.         
uroczystem nabożeństwem. Po wakacjach p. Emma Pyrkiewiczówna nie        
powróciła. W Kościelnikach pozostały tylko 4 siły nauczycielskie. Na ten rok           
szk.[olny] zapisało się na naukę codzienną 112 chłopców i 118 dziewcząt           
razem 229 dzieci.  

W tym roku nakazano zastosować naukę do nowych programów dla          
szkół powszechnych, zwanych ministerjalnymi, ponieważ wydało je       
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.  

 

Rok 1922 
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Jako 5.siła nauczycielska w miejsce p. E. Pyrkiewiczównej została         
mianowaną p. Zofja Ackermanówna pismem z dnia 13/12. [1]922. L. 473.  

Z końcem kwietnia nauczycielka p. Maryja Kawulanka została        
przeniesioną z Kościelnik do Krakowa, gdzie pracuje w bibljotece         
krakowskiego Kuratorjum szkolnego. W jej miejsce został zamianowany        
kandydat, żołnierz armji polskiej p. Bronisław Hojnacki. Czynności służbowe         
objął on z dniem   6/5 [1]922.  

Popis dziatwy szkolnej, a razem zakończenie roku szkolnego        
odbyło się 28.czerwca. 

 

[Rok szkolny] 1922/3 rok szkolny rozpoczął się nie 1/9,           
a 2/9; ponieważ ks. Proboszcza miejscowego w dniu 1/9 nie było w parafji.            
Całe grono nauczycielskie pozostało dotychczasowe. Zapisało się na ten rok          
szk.[olny] 113 chłopców, 105 dziewcząt - razem 218 dzieci. 

Rok 1923 
Z dniem 19.lutego nastąpiła przerwa w nauce z przyczyny braku          

opału. W dniu 3.marca umarła na gruźlicę uczennica III. oddziału Marja           
Gierasówna. Z dniem 19.marca nauka po miesięcznej przerwie została         
rozpoczętą w klasach nieopalanych. Ciepłota bowiem na tyle podniosła się          
w powietrzu, że, acz kurcząc się, można było w klasie kilka godzin           
wytrzymać.  

Rok szkolny zakończył się uroczystem nabożeństwem i popisem 
dziatwy szkolnej  w dniu 28.czerwca. 

 

[Rok szkolny] 1923/4 rozpoczął się uroczystem nabożeństwem jak        
zwykle 1.września. Wszystkie 5 siły nauczycielskie pozostały tesame. Dzieci         
zapisało się na naukę codzienną 104 chłopców, 110 dziewcząt, razem 214.  

5/9 nauczycielka p. Zofia Ackermanówna zachorowała na ciche,        
spokojne, ale kompletne obłąkanie. 

20/9. p. Zofia Ackermanówna umarła w zakładzie dla obłąkanych         
w Kobierzynie. 1/10 przybyła do Kościelnik p. Marja Krajewska,        
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dotychczasowa nauczycielka w Czulicach w miejsce ś.p. Zofji        
Ackermanówny. 

30/11. nauka została przerwana z powodu braku opału. 

 

Rok 1924 
22/1. rozpoczętą została przerwana nauka, ponieważ Rada szkolna        

miejscowa dostarczyła opału. 

13/6. odbyła wizytacja biskupia. Kościół parafjalny zwiedził J.E.        
ks. biskup sufragan krakowski Anatol Nowak. W powitaniu        105

i wprowadzeniu biskupa do kościoła brała udział i dziatwa szkolna         
w ordynku. Dziatwa przy powitaniu obsypała biskupa kwiatami, wołając        
chórem: ,,witaj nam, witaj nasz arcypasterzu”. Po wyrazie oczu i twarzy           
biskupa widać było, że powitanie dziatwy miłe na nim zrobiło wrażenie, co            
też zaznaczył w przemowie do ludu, które zaczął słowami dziatwy.          
Następnego dnia po nabożeństwie katechizował biskup dzieci szkolne.        
Katechizm odpowiadała dziatwa doskonale, co też podniósł biskup w         
następnem przemówieniu. 

26/6. zwiedził szkołę inspektor szkolny p. Józef Lorenz.  

28/6. odbyło się zakończenie roku szkolnego uroczystem       
nabożeństwem i popisem dziatwy. 

 

[Rok szkolny] 1924/5 rok szkolny rozpoczął się uroczystem        
nabożeństwem w dniu 1/9. P. Bronisław Hojnacki nie wrócił do Kościelnik.           
W czasie wakacyji został on przeniesiony do Czulic na tymczasowego          
kierownika 2klasowej szkoły. Na ten rok zapisało do szkoły na naukę           
codzienną 100 chłopców i 101 dziewcząt, razem 201 dzieci.  

13/11. przybyła do Kościelnik i rozpoczęła swe czynności służbowe         
nauczycielka p. Bronisława Motylówna, dotychczasowa nauczycielka w       
Prusach pod Krakowem. W końcu listopada inspektor szkolny p. Józef          
Lorenz został przeniesiony na inspektora do Makowa, nowoutworzonego        

105 Sufragan - biskup pomocniczy ordynariusza diecezji /SJP/ 
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powiatu przez podział powiatu żywieckiego. Do powiatu krakowskiego zaś         
przyłączono podgórski. Inspektorem krakowskopodgórskiego został     
p. Wojnarowski Leonard, dotychczasowy inspektor podgórski.  

 

Rok 1925 
Z dniem 1. stycznia br. tutejsza szkoła 2 klasowa została          

przeorganizowaną na 5 klasową Orzeczeniem Kuratorjum O.[kręgu]       
Szk.[kolnego] Krak.[owskiego] z dn. 12 XII 1924 L155471 

Zakończenie roku szkolnego odbyło się w dniu 28/6 uroczystem         
Nabożeństwem i popisem dziatwy. 

 

[Rok szkolny] 1925/6 rok szkolny rozpoczął się uroczystem         
Nabożeństwem w dniu 1/9 1925. Na naukę zapisało się 97 chłopców i 90             
dziewcząt, razem  187 dzieci. 
 

9/9 br. została zredukowaną w tutejszej szkole 5ta siła         
nauczycielska. Wskutek tego nauczycielka p. Marja Krajewska została        
przeniesioną z Kościelnik do Rybnej. 

 

Rok 1926 
1/1 zastępcą inspektora został mianowany p. Dr Stanisław Durek. 

23/I przybyła Komisja Państwowa do Kościelnik celem zbadania        
bezpieczeństwa rysującego się budynku szkolnego. Wskład Komisji       106

wchodzili pp: zastępca inspektora szkolnego Dr Stanisław Durek        
i budowniczy M. Urabin. Komisja po obejrzeniu budynku orzekła, że         
budynek grozi zawaleniem się i zarządziła jak najrychlejsze okotwienie         

106 Pisownia oryginalna 
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(ankrowanie ) budynku na wysokości parteru i piętra tudzież zbudowanie         107

betonowej ławy u fundamentów. 

Z dniem 15 maja Inspektorem powiatu krakow[sk]iego został        
mianowanym przez Kuratorjum Okr.[ęgu] Szk.[olnego] Krak.[owskiego]      
p. Orszulski Teofil w miejsce Wojnarowskiego Leonarda. 

Zakończenie roku szkolnego odbyło się w dniu 28/6 uroczystem         
Nabożeństwem i popisem dziatwy. Prawidłowo ukończyło szkołę       
siedmiooddziałową 6 chłopców i 4 dziewczęta. Najzdolniejszym okazał się         
Piotr Pieczonka.  

 

Rok szkolny [1926/7] rozpoczął się rozporządzeniem      
Ministra W.R. i O.P. w dniu 6/9 uroczystem Nabożeństwem. Na naukę           108

zapisało się  104 chłopców i 97 dziewcząt, razem 201 dzieci. 

13/9 zwiedzili tutejszą szkołę inspektor powiatowy p. Teofil        
Orszulski i jego zastępca Dr Stanisław Durek. 

 

107 ankrować - spajać mury, belki ankrami/SJP/ 
108 Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

74 
 

https://sjp.pwn.pl/sjp/ankrowac;2440441.html


 

Szkoła w Kościelnikach była wielokrotnie remontowana – na zdjęciu remont          
wykonany we wrześniu 1957 roku 

 

Rok 1927 
5/I orzeczeniem Kuratorjum O.S.K. L. (40/927)12416-31/12 26       109

tutejsza pięcioklasowa szkoła powszechna została przeorganizowaną na       
czteroklasową.  

24/I wizytował tut. szkołę inspektor powiat.[owy] p. Teofil        
Orszulski. 

25/VI zakończono rok szkolny. Przyspieszenie zakończenia r.[oku]       
sz.[olnego] nastąpiło rozporządzeniem Ministerstwa W.R. i O.P., a to         
z powodu sprowadzenia zwłok Juliusza Słowackiego z Paryża na Wawel, aby          
młodzież szkolna mogła wziąć udział w pogrzebie. Zakończenie roku odbyło          
uroczystem Nabożeństwem i dokładnem t.j. z rodzajem egzaminu, aby         

109 Okręgu Szkolnego Krakowskiego 
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obecnym pokazać, co dziatwa umie. Prawidłowo ukończyło naukę        
siedmiooddziałową 3 chłopców i 3 dziewczynki. Najzdolniejszym okazali się         
Franciszek Żuchnicki i Michalina Piskorzówna.  
11/7 Rada szkolna miejscowa rozpoczęła naprawę budynku szkolnego, który         
przez czas i wojnę światową był bardzo zniszczony: pękł w połowie           
wpoprzek i rysa wciąż powiększała się i groził zawaleniem się. Dach           110

zbutwiał, mury odrapane, piece, drzwi, okna zniszczone. Wszystko trzeba         
było naprawiać lub przerabiać. Zaczęli od ankrowania. 

 

[Rok szkolny 1927/28] 1/9 rozpoczęto rok szkolny uroczystem        
Nabożeństwem, nauka jednak rozpoczęła się 12/9., ponieważ sale naukowe nie          
były wcześniej wykończone. Zapisało się na r[ok] s.[zkolny] 1927/8         
107 chłopców, 82 dziewcząt, razem 189. 
12/9. Wizytował szkołę Inspektor p. Teofil Orszulski. 

 

Rok 1928 28/6 zakończono tok szkolny uroczystem nabożeństwem         
i popisem dziatwy. Prawidłowo ukończyło szkołę siedmiodziałową      
6 chłopców i 3 dziewczęta. Najzdolniejszemi okazały się Franciszka        
Łobodzianka, Tekla Kuklanka i Józefa Stępniowska.  

 

[Rok szkolny 1928/29] W dniu 1/9 [1]928 rozpoczęła szkoła rok          
szkolny uroczystem nabożeństwem i popisem dziatwy [sic!]. Na rok 1928/29          
zapisało się chłopców 102, dziewcząt 80, razem 182. W tych są 6 dzieci             
z Tropiszowa,   a m[mianowicie]: 3 chłop.[ców] i 3 dziew.[czynki]. 

W dniu 1/X [1]928 wizytował szkołę tutejszy wizytator Kuratorjum         
krakowsk.[iego] p. Kulański i p. Inspektor miechowski celem poznania         
budynku szkolnego i drogi z Tropiszowa do Kościelnik, gdyż powstała myśl           
przyłączenia dzieci Tropiszowa do szkoły w Kościelnikach.  

 

110 Pisownia oryginalna 
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Zdjęcie pochodzi ze zbioru śp. Marianny Franciszki Tkaczyk, c. Mateusza          
i Franciszki z d. Tereszczyk, mieszkanki Kościelnik (d. Stanisławic) przy         
obecnej ul. A. Stopki, zmarłej w 1982 r. Dołączona fotografia przedstawia           
występy kościelnickich „Zniczanek” w pierwszej sztuce wystawianej       
w Kościelnikach - „Polska już wolna…”, w 1928 (wg ustaleń pana Jacka          
Mierzwy) lub 1930 r. (wg opisu M. Tkaczyk). Pierwsza od lewej to Helena             
Ściborowska. Można domniemywać, że te występy były w szkole lub koło niej           
(zdjęcie udostępnione przez  Wojciecha Mierzwę) 

 

Z dniem 1/X. [1]928 zastępcą inspektora szkolnego na krakowski         
powiat zamiejski został mianowanym p. Franciszek Tomaszkiewicz. 15/11        
rada szk.[olna] Pow.[iatowa] zezwala na wprowadzenie planu nauki        
sześcioklasowej i naukę języka niemieckiego.  
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Rok 1929 
Z dniem 11.lutego została przerwaną nauka z powodu silnego         

mrozu.   W tym dniu rano mrozu było 42o Celsjusza.  

Z dniem 18.lutego przerwaną naukę rozpoczęto. Ciepłota nieco        
podniosła się.  

26/4 wizytował szkołę inspektor powiatowy p. Teofil Urszulski i zastępca          
inspektora Dr Antoni Górny. 

28/6 zakończono rok szkolny uroczystem nabożeństwem i popisami dziatwy.         
Ukończyło prawidłowo szkołę 4 chłopców i 1 dziewczyna.  

 

[Rok szkolny 1929/30] Rok szkolny z ministerjalnego rozporządzenia        
rozpoczęto 3/9 uroczystem nabożeństwem. Na rok 1929/30 zapisało się 107          
chłopców, 90 dziew.[cząt]- razem 197 dzieci. W tej liczbie ……          111

8 chłopców i 7 dziewczyn z Tropiszowa, a mianowicie 7 ro na V od.[dział],             
8 na IV.  

 

1930  12/II 1930 wizytował szkołę zastępca inspektor Dr Antoni Górny. 

W połowie lutego 1930 pojawiła się wśród dzieci szkolnych          
epidemja „Mumps” . Wybuchła nagle i z wielką siłą. W trzech dniach           112

zgłoszono 40 zachorowań.  

7 i 8 kwietnia p. lekarz okręgowy okręgu Mogiła Marjan Kowalski           
przeprowadził badanie dzieci szkolnej i wystawił każdemu dziecku Kartę         
Zdrowia. Karty te, pozostają w aktach szkolnych. Każdego roku ma się           
odbywać badanie takie i notowanie w Kartach zdrowia. Karta taka          
przedstawiała rozwój fizyczny oraz stan zdrowia każdego szkolnika. Lekarza         
szkolnego opłaca Wydział Rady Powiatowej. 

111 Słowo nieczytelne 
112 świnka 
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Katechetą obecnie ks. Brożek proboszcz miejscowy, który przybył        
z Trzemeszni, dokąd przesiedlił dotychczasowy ks. Świątek Antoni. Zrobili        
oni zamianę probostw. 

28. maja dziatwa III, IV, V, VI i VI oddziałów zwiedziła kopalnię            
soli w Wieliczce. 

28.czerwca zakończono rok szkolny uroczystem nabożeństwem      
i popisem dziatwy. Prawidłowo ukończyło szkołę t.j. siódmy oddział        
1 chłopiec i 2 dziewczynki. 

 

[Rok szkolny 1930/31] Rok szkolny rozpoczęto uroczystem       
nabożeństwem  w dniu 21 IX. 30. 

Nauczycielka p.  
Bronisława 
Motylówna 
została 
przeniesioną na  
własną jej prośbę   
do Kocmyrzowa,  
a w jej miejsce    
przeniesiono w  
drodze 
urzędowej p.  
Zofję 
Fradymiankę z  
Wyciąż. Zapisało  
się szkoły  
chł.[opców] 118,  
dz.[iewcząt] 85=  
203 dzieci. 

 

Grób Józefa 
Okulczyka 
(kierownika 
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Szkoły w Kościelnikach od 1 VIII 1899 r. do 30 VI 1931r.) na cmentarzu 
parafialnym w Górce Kościelnickiej – zdjęcie pochodzi z 2013 roku. Obecnie 
nagrobek byłego kierownika szkoły  jest uszkodzony i czeka na renowację. 

 

21/X hospitowali szkołę pp: kurator p. Kupczyński, wizytator        
Kuratorium Trepka i inspektor Orszulski. 

7/XI kierownik szkoły Józef Okulczyk ciężko zachorował, pod[d]ał        
się 8/XI operacji jelit w klinice Uniwersyteckiej w Krakowie, skąd powrócił           
18/XII.[1]930. Naukę wprowadziły pozostałe pp. nauczycielki. 

 

Od dwudziestu lat opiekę nad grobem Józefa Okulczyka i grobami żołnierzy z I wojny              
światowej sprawują uczniowie Szkoły Podstawowej nr 141 pod opieką pana Roberta Wośka. 

 

13/XII. przybyła Komisja egzaminacyjna dla przeprowadzenia      
egzaminu praktycznego, zwanego przed tem kwalifikacyjnego. W skład        
Komisji wchodzili pp. Dr. Antoni Górny, zastępca inspektora jako         
przewodniczący, Andrzej Rozowski, kierownik szkoły powszechnej      
w Branicach, Marja Józefczakówna, nauczycielka szkoły powszechnej      
w Pleszowie jako egzaminatorowie. Czwarty egzaminator z Krakowa nie        
przybył. Egzaminowi poddała się tutejsza nauczycielka pani Zofja        
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Fradymianka. Egzamin odbył się w oddziale I. Wynik egzaminu wypadł          
bardzo dobrze. 

 

Rok 1931 28.czerwca zakończono rok szkolny. Prawidłowo ukończyły        
szkołę   4 chłopców i 3 dziewczęta. 

30.czerwca dotychczasowy (od 1/8. 1899 roku.) kierownik szkoły        
Józef Okulczyk przeszedł na emeryturę. Na zastępcę kierownika została         
mianowana tutejsza nauczycielka p. Bronisława Wojtowiczowa.  

 

Rok 1931/32 
Rok szkolny zakończono 28. czerwca uroczystem nabożeństwem       

w kościele parafialnym i popisem młodzieży szkolnej. Na popisie był obecny          
przewodniczący Rady Szkolnej miejscowej oraz kilku miejscowych       
gospodarzy. W roku tym zapisanych było 213 uczniów, z tego uczęszczało           
186 uczni ,  a 27 było nieklasyfikowanych. Ukończyło szkołę 7 chłopców. 113

Dnia 15 września 1931 odbyło się nabożeństwo żałobne za duszę          
M.W.R.iO.P. śp. Sławomira Czerwińskiego , w którem wzięła udział        114

młodzież całej szkoły. 

W roku tym zaprowadzono karty organizacji Szkół. Na miejsce         
lekarza szkolnego Dr M. Kowalskiego mianowano lekarzem szkolnym        
p. Dr Białka zamieszkałego w Mogile. 

Widziałem 

20/III 

(podpis nieczytelny) 

113 Pisownia oryginalna 
114 Czerwiński Sławomir ( 1885- 1931) – polski działacz państwowy, pedagog, minister 
wyznań religijnych          i oświecenia publicznego.  
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Rok 1932/3 
Rok szkolny rozpoczął się dn. 1 września uroczystem        

nabożeństwem w Kościele parafialnym. Na ten rok zapisało się 198 uczniów. 

Dnia 6 września odbyło się badanie dzieci szk.[olnych] przez         
lekarza szkolnego p. Dr. Białka. 

Dnia 1 października odbyło się nabożeństwo żałobne za duszę         
śp. p. Prezydentowej Michaliny Mościckiej. 

 

 
 

Zdjęcie uczniów wraz z nauczycielką ze szkoły w Kościelnikach wykonane          
prawdopodobnie w 1933r. 
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Mapa okolic Szkoły Podstawowej nr 141 w Krakowie        
(https://mapa.targeo.pl/20.1841224,50.1000965,21) 
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