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JUBILEUSZ 

 
„Dar lat to prezent, na który nie można sobie zasłużyć i którego nie 

można sobie kupić. Nie można go też ukryć. Nie jest on dany wszystkim                    

w równej mierze. Zawiera radość, ale nie jest pozbawiony bólu, zawiera 

śmiech i łzy, przemijanie i wzrastanie. Dar ten trzeba przyjmować                      

z wdzięcznością, dlatego że jest darem naszego życia”. 

Te piękne słowa korespondują z dzisiejszą uroczystością. Obchodzimy 

bardzo ważny jubileusz. Nasza szkoła liczy już 130 lat. To święto nas 

wszystkich, których te mury połączyły i wciąż łączą. Każde pokolenie ma tu 

nie tylko własną historię, ale i swoje doświadczenia, przeżycia, jakieś 

tajemnice. Czas mija, a wraz z nim historia wielu ludzi, uczniów i pracowników 

naszej szkoły. Szkoły, która ze skromnego budynku stała się pokaźnym, 

rozbudowanym obiektem, z którego dzisiaj jesteśmy naprawdę dumni. Warto 

przytoczyć wiersz napisany wiele lat temu przez nieżyjącego już tutejszego 

poetę i zasłużonego mieszkańca Skomielnej Białej pana Franciszka Macioła. 

    O naszej szkole 

Hej szkoło nasza szkoło 

Wyrosłaś jak ten kwiat, 

Rok temu cię nie było 

Dziś dumnie patrzysz w świat. 

 

Rok temu na tym placu 

Gdzie stoisz kwitły bzy, 

Dziś podobna do pałacu 

Radosne ciśniesz łzy. 

 

Hej szkoło nasza szkoło 

W słoneczny piękny czas, 

Witamy cię wesoło 

Witamy wszyscy wraz. 

 

Ucz nas i prowadź przez życie                                          fot. Z.Kraus 

Przez trudny życia bój, 

Świeć nam jak gwiazdka w błękicie 

Przez trudny życia znój. 
 

Właśnie z okazji jubileuszu wydajemy specjalny numer gazetki, który 

został w całości poświęcony naszej szkole. Znajdziecie w nim między innymi 

historię szkoły, informacje o patronie, ciekawostki, ponadto opinie i poetyckie 

refleksje uczniów oraz prace plastyczne przygotowane specjalnie na tę 

okazję w ramach jubileuszowego konkursu.  
  



Z KART HISTORII … 
Początki szkolnictwa w naszej wsi sięgają 1844 roku, kiedy to proboszcz 

rabczański ks. Tomasz Zubrzycki założył szkółkę parafialną przy kościele św. 

Sebastiana. Początkowo nauka odbywała się tylko w okresie zimowym, kiedy było 

najmniej prac polowych.  Naukę religii prowadził zazwyczaj proboszcz rabczański,             

a czytania i rachowania uczył miejscowy gospodarz.   

Sytuacja ta trwała do 1884 roku, kiedy to z inicjatywy Aleksandra Duchowicza  

Okręgowa Rada Szkolna w Myślenicach  nakazała pod groźbą egzekucji 

„reorganizację szkoły” w Skomielnej Białej. Rada gminy wykupiła w tym celu starą 

chałupę położoną w pobliżu kościoła, składającą się z trzech pomieszczeń bez 

żadnego zaplecza gospodarskiego, którą po remoncie przeznaczono w 1885 r. na 

budynek szkoły publicznej. Nie zachowały się wiadomości, kto został kierownikiem 

skomielniańskiej placówki. Nauka trwała trzy lata, podczas których dzieci osiągały 

umiejętności czytania, pisania i rachowania w podstawowym zakresie.  

W latach 1893/94 szkoła przeżyła pierwszą reformę programową. 

Wprowadzono wtedy też nowe podręczniki.  W roku szkolnym 1900/01 do szkoły 

uczęszczało 75 dzieci.  

 

 
 

W 1905 roku oddano do użytku nowy, murowany budynek szkoły. Były w nim 

dwie obszerne sale lekcyjne. Dzieci uczyły się na zmiany i w bardzo dużych grupach. 

Pierwszym kierownikiem szkoły i nauczycielem został pochodzący z Jordanowa Jan 

Fuliński. W latach 1932-1935 kierownikiem szkoły był Kazimierz Czopkiewicz. 

Następnie do 1939 obowiązki kierownika pełnił geograf Tadeusz Prus Wiśniowski, 

człowiek z uniwersyteckim wykształceniem. W okresie okupacji niemieckiej 

stanowisko kierownika szkoły piastował p. Roman Bombol (1939-1941). Kolejnym 

kierownikiem szkoły urzędującym do kończ wojny był p.  Ferdynand Balon. W szkole 

uczyli wtedy: ks. Edward Fic, państwo Balonowie, Helena Chrząszcz i Władysław 

Hyrlicki. W tym okresie nauczanie było fragmentaryczne. W szkole uczono tylko 

podstawowych umiejętności. Naukę geografii ograniczono do geografii fizycznej, 

usunięto naukę historii, naukę języka polskiego ograniczono do czytania i 

bezbłędnego pisania, a matematyki do liczenia. Po zakończeniu wojny w 1945 roku 

kierowanie placówką objęła Kazimiera Sulisławska, a nauczycielami byli: Zofia 

Walas, Helena Orawczyk, Zofia Jancarczyk, Mieczysław Łacek. 



W 1950 roku wprowadzono 7-letni okres nauczania obowiązkowego. 

Organizowano kursy uzupełniające dla wojennych i powojennych uczniów, dlatego 

ponownie zaczęto wynajmować sale lekcyjne w domach okolicznych mieszkańców 

m.in. u p. Franciszka Biernata. W 1953 roku kierownikiem szkoły została Maria 

Wólczyńska. Wówczas w szkole pracowało 6 nauczycieli: Helena Konieczna, Zofia 

Górska, Stanisław Gąbczak, P. Pawłowicz, Aleksandra Feiglewicz 

W latach 1959-1962 przeprowadzono remont i rozbudowę budynku szkoły. 

Dobudowano nowy, piętrowy, który wyglądem nawiązywał do staropolskiego 

dworku. Oba budynki połączono razem. Na parterze powstały sale lekcyjne, a na 

piętrze mieszkania dla nauczycieli.  

Od 1967 roku w wyremontowanym budynku funkcjonowała już szkoła 

ośmioklasowa.  Grono nauczycielskie liczyło 12 osób. W dniu 30 listopada 1969 r. 

odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Władysława Orkana – poety                            

i powieściopisarza. W latach 1972 –1986 dyrektorem szkoły był Andrzej Wólczyński.                  

W 1986 placówką rok kierowała Maria Zaziąbł, a w latach 1987-1992 stanowisko 

dyrektora piastowała Krystyna Dąbrowska. Następnie od 1992 do 2001 roku funkcję 

dyrektora szkoły pełnił Władysław Mikulec.  

Kolejna rozbudowa budynku szkoły nastąpiła w 1996 roku. Powstało nowe 

skrzydło z sześcioma salami lekcyjnymi i małą salą gimnastyczną. Podczas 

uroczystego otwarcia poświęcono nowy sztandar szkoły.  

W 1999 roku ma miejsce kolejna reforma szkolnictwa: szkoła zostaje 

podzielona na dwie odrębne placówki powstaje 6- letnia Szkoła Podstawowa i 3- 

letnie Gimnazjum, którego dyrektorem zostaje p.Halina Macioł. W 2001 roku 

Dyrektorem Szkoły Podstawowej zostaje Jerzy Kołpak. Rozpoczyna się budowa hali 

gimnastycznej z zapleczem. Sale sportową oddano do użytku 4 stycznia 2003 roku i z 

powodzeniem służy do 

dzisiaj obu szkołom. W 

2004 roku podwórko przed 

szkołą wyłożono kostką 

brukową. W 2006 roku 

obok sali sportowej 

powstało trawiaste boisko 

szkolne. W 2007 roku w 

szkole założono 

monitoring, a w 2008 roku 

docieplono budynek                   

i wymieniono okna. W latach 2009-2010 dokonano kolejnej rozbudowy budynku 

szkolnego. Gimnazjum powiększyło się o trzy sale lekcyjne.  W 2010 roku odbyło się 

uroczyste otwarcie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią. Rok później w 2011 

oddano do użytku szkolny plac zabaw, a w roku 2012 aulę szkolną. Ostatnią 

inwestycją było wykonanie parkingu przyszkolnego z kostki brukowej w 2015 roku. 

Obecnie obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej pełni pan Jerzy Kołpak.      

W roku szkolnym 2015/2016  w 12 oddziałach uczy się 210 uczniów. 

 

 

 



WŁADYSŁAW ORKAN – PATRON NASZEJ 

SZKOŁY 
 

 Władysław Orkan (naprawdę Franciszek 

Xawery Smaciarz, w 1898 r zmienił nazwisko na 

Smreczyński) urodził się 27 listopada 1875 r. w 

Porębie Wielkiej w ubogiej rodzinie góralskiej. 

Ukończył szkołę elementarną przy klasztorze 

cystersów  w Szczyrzycu. Następnie wbrew woli 

ojca, który chciał, żeby chłopiec pracował na roli, 

zaczął wraz z bratem uczęszczać do Gimnazjum 

św. Jacka w Krakowie. Raz w miesiącu matka 

chodziła do nich pieszo z jedzeniem (a z Poręby do 

Krakowa jest 70 kilometrów!). W gimnazjum był 

bardzo lubiany. Angażował się mocno w życie 

szkoły- brał udział w wielu kółkach zainteresowań, 

oraz w zebraniach tajnych organizacji 

niepodległościowych. Pochłaniał pasjami książki.  

Opublikował je pod pseudonimem Orkan (oficjalnie drukowanie twórczości przez 

uczniów było zakazane przez władze austriackie). Niestety przestał sobie radzić                          

z nauką. W siódmej klasie miał cztery niedostateczne, a z reszty przedmiotów trójki. 

Chciał wprawdzie kontynuować naukę, ale mimo możliwości zdawania 

eksternistycznej matury nigdy nie przystąpił do egzaminu maturalnego. 

  Po zakończeniu edukacji próbował objąć stałą posadę urzędniczą                                  

w Krakowie, ale nie udało mu się to. Wrócił do Poręby. W 1898 r. pisarz wydał swój 

oficjalny debiut- "Nowele". Gdy pięć lat później dostał skromne honorarium za 

powieść "W Roztokach", rozpoczął budowę nowego domu, ponieważ stara rodzinna 

chałupa nie nadawała się już do remontu. W 1905 zamieszkał w niewykończonej 

jeszcze siedzibie, którą nazwał Orkanówką. Ze względu na problemy finansowe 

pisarza nie została ona nigdy w pełni ukończona. Wkrótce po zamieszkaniu tam 

Orkan poznał pracownicę poczty Marię Zwierzyńską i wzięli ślub. Mieli jedną 

córeczkę- Zosię. Niestety ich szczęście trwało krótko. Maria zmarła, gdy dziecko 

miało trzy lata. O jej śmierci Orkan dowiedział się dopiero dwa tygodnie po 

pogrzebie, przebywał, bowiem wówczas w jednym z krakowskich szpitali. 

Wychowaniem Zosi zajęła się siostra pisarza. On sam mimo miłości nie poświęcał jej 

zbyt wiele czasu- jego głowę zaprzątały ciągłe troski finansowe. Jakiś czas później 

pisarz ponownie się ożenił. Jego wybranką została Bronisława Folejewska. W 1927 r. 

pisarz obchodził uroczyście jubileusz trzydziestolecia pracy twórczej. Padł pomysł, 

żeby przyznać mu stałą pensję twórczą, ale nie doczekał się realizacji. Trzy lata 

później Orkan otrzymał nagrodę literacką Warszawy, ale nie zdążył jej odebrać.  

Zmarł 14 maja 1930 r. w Krakowie, gdzie przyjechał do śmiertelnie chorej córki. 

Zosia zmarła dwa tygodnie później, nieświadoma śmierci ojca. Pisarz został 

pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, skąd rok później jego trumna                   

z wielkimi honorami została przewieziona na Cmentarz Zasłużonych w Zakopanem. 

 

http://www.granice.pl/recenzja.php?id=5&id3=508


SZKOŁA DZIŚ 
 

 Wszystkie zajęcia prowadzone są 

przez wykwalifikowaną kadrę 

pedagogiczną  

z wieloletnim doświadczeniem. 

 Duży wybór  zajęć pozalekcyjnych.  

 nauka odbywa się w kolorowych  

i nowocześnie wyposażonych salach 

lekcyjnych, 

 zajęcia ruchowe i sportowe 

odbywają się na dużej sali sportowej, 

bogato wyposażonym placu zabaw i 

boisku sportowym, 

 na lekcjach wykorzystujemy ciekawe 

formy pracy z uczniami, 

 organizujemy wycieczki i wyjazdy 

edukacyjne do kina, teatru, piesze 

wycieczki krajoznawcze, spotkania z 

ciekawymi ludźmi, 

 posiadamy stołówkę szkolną z 

nowocześnie wyposażoną kuchnią,  

 

Plac zabaw            

 

 

Boisko sportowe 

 
 

 

 

Świetlica szkolna 

 

 

Biblioteka 

 

] 

Klasopracownia  

 

 

 

 

              

Uczestniczymy w akcjach: 

 Szklanka Mleka dla Każdego ucznia, 

 Owoce w Szkole, 

 Góra Grosza, 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

 Zbiórka makulatury, 

 Odblaskowa Szkoła 

Pomagamy nie tylko przyrodzie  

(zbiórka nakrętek, zużytych baterii 

  Odblaskowa Szkoła 

 Pomagamy nie tylko przyrodzie  

(zbiórka nakrętek, zużytych baterii, szkła) 

 

 

 

 

 
     

 

Nasze osiągnięcia: 

 II miejsce w Powiatowych Igrzyskach  

w Halowej Piłce Nożnej Chłopców (2011) 

 I miejsce w IX Powiatowym Przeglądzie 

Dorobku Artystycznego Szkół 

Podstawowych i Gimnazjów Festiwal 

Dzieci i Młodzieży Bajdurek (2012) 

 I miejsce w IX Powiatowym Przeglądzie 

Dorobku Artystycznego Szkół 

Podstawowych  

i Gimnazjów Grupy Muzyczne  

(zespół wokalny „Selene” – 2012) 

 II miejsce w XX Ogólnopolskim Konkursie 

Poetyckim „Serduszkowy wiersz”  

(Justyna Skwarek – 2012) 

 I miejsce w Powiatowym Przeglądzie 

Pieśni Maryjnych i Religijnych (Julia 

Skupień – 2013) 

 III miejsce w III Powiatowym Przeglądzie 

Kolęd  

i Pastorałek (Julia Skupień – 2013) 

 III miejsce w 57 Ogólnopolskim Konkursie 

Recytatorskim w kategorii „Wywiedzione 

ze słowa” (Martyna Gładysz – 2013) 

 III miejsce w XXXI Konkursie Recytatorskim 

im. A. Zachary Wnękowej (Oliwia Kuros- 

2015 ) 

 III miejsce w XI Małopolskim Konkursie 

Literackim „Zaczarowana Różdżka” 

(Weronkia Łopata – 2



CIEKAWOSTKI 
 

 W roku szkolnym 1900/01 uczniowie byli oceniani w: 

 „obyczajach” (chwalebne, dobre, dość dobre, naganne),  

 pilności (wytrwała, dobra, dość dobra, mała), 

  postępu (bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny),  

 porządku (wzorowy, dobry, niejednostajny, naganny). 

 

 Przeprowadzona w 1893 roku reformę 

szkolnictwa wprowadziła nowe plany 

nauczania. Uczniowie uczyli się następujących 

przedmiotów:   

 religia,  

 czytanie i pisanie, 

  język wykładowy,  

 rachunki połączone z nauką o formach 

geometrycznych, 

  wiadomości z dziejów i przyrody,  

 rysunki,  

 śpiew,  

 roboty ręczne kobiece dla dziewcząt,  

 gimnastyka dla chłopców. 

 

 W 1909 roku określone zostały nowe oceny zachowania.  

Zachowanie:  

 chwalebne 

 zadowalające,       

 odpowiednie,  

 mniej odpowiednie, 

 nieodpowiednie 

 

 

 W 1915 r. Delegacja Szkolna uchwaliła, że początek lekcji we wszystkich 

szkołach będzie o godzinie 8 rano.  

 

 W tygodniu jedno popołudnie poświęcano zabawom sportowym i 

ćwiczeniom gimnastycznym za miastem, ponieważ początkowo w 

szkołach nie było sal gimnastycznych. 

 



 Liczba uczniów w wybranych latach szkolnych: 

 

Rok szkolny 1917/1918 

142 uczniów  6 lat nauki 

Rok szkolny 1937/1938 

134 uczniów  w klasach I –VI 

Rok szkolny 1939/1940 

155 uczniów  w 6 oddziałach 

Rok szkolny 1949/1941 

212 uczniów 6 oddziałach 

Rok szkolny 1942/1943  

234 uczniów w klasach I-VII 

Rok szkolny 1945/1946 

234 uczniów w klasach I-VII 

Rok szkolny 2010/2011 

214 uczniów w klasach I- VI 

 

 

SZKOŁA W OCZACH UCZNIÓW 
 

Za co szóstoklasiści lubią swoją szkołę: 

 

 „Nauczyłam się w niej wielu ciekawych rzeczy.” 

 „Rozwijam tam swoje zainteresowania.” 

 „Nauczyłam się w niej czytać i pisać.” 

 „Nauczyciele poświęcają nam swój cenny czas.” 

 „Są fajne i ciekawe lekcje.” 

 „Spotykam się z przyjaciółmi.” 

  „Organizowane są wycieczki.” 

 „Możemy brać udział w konkursach.” 

 „Uczę się odpowiedzialności i języków obcych.” 

 „Mam tam wspaniałych kolegów i koleżanki.” 

 „Mamy WF i to jest świetne.” 

 „W szkole jest zawsze ciekawie.” 



 „Mamy dobrze uczących i wymagających nauczycieli” 

  „Uczą w nie cudowni nauczyciele.” 

 „Zdobyta wiedza może pomóc mi w przyszłości.” 

 „Zapewnia mi bezpieczeństwo.” 

 

„Lubię szkołę za nastrój, który nas w nie otacza i za to,  

że mogę się tu czegoś nauczyć, za wiele konkursów 

i zawodów, za to, że mam tu wspaniałych przyjaciół.” 

 

 

 

„Lubię szkołę za to, że zawsze, gdy jest 

potrzeba pomaga uczniom i ich wspiera.” 

                                                        

 

 
                                                       W oczach czwartoklasistów nasza szkoła: 

 

 „jest jedyna w swoim rodzaju, najlepsza, z chęcią do niej chodzę i chętnie się 

w niej uczę;” 

 „jest w niej miła atmosfera, boisko i plac zabaw, są koleżanki i koledzy;” 

 „jest wspaniała, bo różnych rzeczy się tam uczymy;” 

 „to miejsce gdzie można znaleźć przyjaciół, można się dużo nauczyć;” 

 „jest miła, fajna i bardzo ciekawa, można się dużo nauczyć, można zawierać 

przyjaźnie;” 

 jest wspaniała, piękne korytarze, super lekcje, najlepsi nauczyciele, a na auli 

przedstawienie” 

 

Patryk Tempka 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UCZNIOWIE POETYCKO 

O SZKOLE 
              

              „Szkoła” 

Czym właściwie jest szkoła? 

A któż to pojąć zdoła? 

Różne są opinie na różne tematy 

Odwieczne dylematy. 

Mówią, że jest to ośrodek, 

W którym każdy człowiek 

Kształci się i uczy  

Nawet gdy burza huczy 

Lecz szkoła to nie tylko ławki, 

Klasy, boisko, huśtawki. 

Szkoła to wszyscy uczniowie, 

Na korytarzach wiatru powiew 

Gdy dzieci biegają wesołe 

Tak właśnie widzę szkołę. 

Bo duszę swą ma szkoła 

I echem głośno woła 

Nie na smutek teraz czas 

Dźwięk dzwonka woła do klas. 

Tam czekają przyjaciele 

Z nimi zawsze jest weselej. 

Weronika Łopata kl. VIb 

 

       „Nasza Szkoła” 

Dziś od rana nasza szkoła  

Jest jak zawsze znów wesoła 

Kiedy pani jest już w klasie 

Nauka zawsze dobrze ma się. 

Na wf –ie wciąż ćwiczymy 

Bo jak Małysz być musimy 

Nasza kadra jest wspaniała 

I zaradna , i wytrwała. 

Wiedzę ciągle zdobywamy, 

Więc się w życiu dobrze mamy. 

           Karolina Śmiałek kl. VIa 

 

Lubię moją szkołę, 

Chociaż jest dużo nauki. 

Każdy powinien coś umieć, 

Żeby nie „złapać pałki’ 

                      Adrian Handzel kl. IVb 

 

  „Moja Szkoła” 

Gdy codziennie rano wstaję  

To do szkoły ciągnie mnie,  

Bo w niej dużo jest nowości, 

Każdy o tym dobrze wie! 

Pani wiedzę nam przekaże, 

Nauczy wielu mądrych rzeczy, 

Choć czasami trudno bywa, 

Szkoła fajna jest i nikt temu nie zaprzeczy. 

              Gabrysia Masłowska kl. VIa 

 

 

             „Nasza życie” 

Z wielką ochotą w szkole pracujemy, 

Bo w naszej szkole znakomicie się czujemy. 

Za wzorową naukę czeka nas nagroda, 

Która nowej motywacji do działania doda. 

W naszej szkole bardzo jest wesoło, 

Bo uśmiechów pełno jest wokoło. 

Tu bezpiecznie się czujemy 

 wiedzę z różnych przedmiotów poznajemy 

                                       Kinga Macioł kl. VIb 

 

 

        „Nasza Szkoła” 

Co dzień rano w naszej szkole 

Wita nas wesoły dzwonek. 

Wchodzi pani uśmiechnięta, 

Wita chłopców i dziewczęta. 

Z lekcji dużo się nauczymy 

Kiedy trochę pomyślimy. 

Gimnastykę często mamy, 

Więc na boisko podążamy. 

By powiększyć swoją wiedzę 

 W bibliotece często siedzę. 

Pan dyrektor rządzi szkołą, 

By wszystkim uczniom było wesoło.  

                     Klaudia Mołocznik Kl. VIa 

 

             "Nasza Szkoła" 

Szkoła nas uczy, kształtuje, rozwija. 

Jest z nami przez tygodnie, miesiące i lata. 

Są w niej uczniowie i nauczyciele. 

Wszystko, co jest potrzebne do poznawania 

świata.      

    Iga Ponicka kl. VIa 

 



 


