Historia Skomielnej Białej

XIII wiek – Początki osadnictwa wzdłuż rzeki Raby
1364 - przywilej króla Kazimierza Wielkiego dla Mikołaja z Uścia na założenie Rabki i wsi okolicznych.        
1490  - Skomielna Biała należy do parafii w Łętowni.                                          
1550 - Wybudowano pierwszy kościółek św. Sebastiana, odłączono wieś od parafii łętowskiej i  utworzono przy kościele "farę"                                 1565 - Spytek Jordan zafundował kościółek sąsiedniej wsi Rabce i w tym samym roku skomielniańska "fara" weszła w skład nowo powstałej parafii rabczańskiej.
1581 - Istnieje dokument, potwierdzający,  że Skomielna należała do w/w parafii, wraz okolicznymi wioskami.
1596 - Akta wizytacyjne dekanatu dobczyckiego potwierdzają, że w kościółku św. Sebastiana były odprawiane nabożeństwa przez księdza z Rabki.
1665 - Kolejne akta wizytacyjne informują, że zaniedbania rządców kościoła w Rabce doprowadziły do ruiny skomielniańską świątynię.
1710 - Wybucha epidemia cholery. 
1772 - Następuje I rozbiór Polski i okres panowania na tych terenach Cesarstwa Austrii.
1773 - Rozpoczęto budowę nowego kościoła w Skomielnej z inicjatywy proboszcza rabczańskiego ks. A. Antałkiewicza i organisty W. Olechowskiego.
1776 - Zakończono budowę pięknego, modrzewiowego kościoła w Skomielnej Białej                  ( Wacławik, Paś, Kiszka)
1786 - Skomielna liczy 922 mieszkańców.
1831 - Wybucha kolejna epidemia cholery. 
1884 - Przeprowadzono ceremonię pierwszego pogrzebu na miejscowym cmentarzu. 
1885 - Przeznaczono chałupę z trzema pomieszczeniami na budynek szkoły publicznej.
1890 - W Skomielnej mieszka 1347 osób, a w Rabce tylko1298, w Skawie zaś 1703 osoby.
1896 - Parafia w Skomielnej Białej otrzymała ks. ekspozyta (nie proboszcza). Był nim ks. Jan Pabian. Wieś zamieszkuje 1345 osób.
1901 - Wieś zamieszkuje już 1539 osób 
1905 - Oddano do użytku nowy murowany budynek szkolny. 
1907 - Postawiono kapliczkę na roli Żurowej.
1914 - Wybuch I wojny światowej.
1916 - Doszło do zaboru wszystkich dzwonów z kościoła
1918 - Polska odzyskała niepodległość.
1923 - Wykonano remont kapitalny wieży kościelnej, pokryto cały dach nowymi gontami.
1928 - Oddano do użytku nową,  okazałą plebanię.
1929 - Poświęcono cmentarz - powiększony i ogrodzony.
1930 - Założono Orkiestrę Dętą – F. Macioł.
1933 - Ufundowano nowy ołtarz i pozłocono pozostałe dwa.            
1934 - Wpisano kościół na listę zabytków. Wykonano remont kapitalny wieży kościelnej oraz dachu.
1935 - Rozpoczęto układanie kostki na gościńcu.
1936 - Oddano do użytku dom parafialny.  
1939 - Wybuch II wojny światowej. Niemcy spalili kościół i 86 domów wraz z zabudowaniami gospodarczymi (3 IX) w odwecie za opór stawiany przez wojsko polskie i ludność cywilną na linii Jordanów-Chabówka(2IX).
1941 - Poświęcono nowo wybudowany, tymczasowy kościół drewniany.
1956 - Założono jednooddziałowe przedszkole. Mieściło się ono w budynku p. Mierzwy na Kamieńcu.
1958 - Uroczyście poświęcono kamień węgielny. 
1959-62 - Wykonano remont szkoły,
 dobudowano nową piętrową część. 



1967 – Szkoła ośmioklasowa 
w wyremontowanym budynku.
1970 - Ukończono wieżę kościoła. 
1971 - Odbyto uroczystą przeprowadzkę ze starego do nowego kościoła przy udziale ks.kard. Karola Wojtyły.
1977 - Parafię wizytował ks. kard.Karol Wojtyłą.
1982 - Przedszkole przeniesiono do budynku państwa Dąbrowskich.
1986 - Rozebrano drewniany kościół, plac, na którym stał przeznaczono na cmentarz. 
1996 - Ukończono rozbudowę szkoły oddając 6 nowych sal i salę gimnastyczną. 
1996 - Przeprowadzono uroczystości jubileuszowe 100 - lecia parafii, w których uczestniczył ks. kard. Franciszek Macharski.
1999 - Reforma szkolnictwa: powstaje 6- letnia Szkoła Podstawowa i 3- letnie Gimnazjum.
2003 - Oddano do użytku nową salę sportową, z zapleczem, odsłonięto pomnik Henryka Łasaka.
2010 – Założono Góralski Zespół Pieśni i Tańca „Korpiołki”.
2014 - Uroczyście odsłonięto obelisk z tablicą upamiętniającą 75 rocznicę tragicznych wydarzeń 3września 1939 w Skomielnej Białej.
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