
145 lat

Szkoły Podstawowej 

im. Antoniego Sewiołka

w Czułowie



Szkolna Kronika



Szkolna Kronika

• W gminie Czułów aż do roku 1875 nie było budynku szkolnego i 

regularnej nauki. Kilkadziesiąt lat wcześniej był nauczyciel, lecz nie 

było wiadomo, kto go mianował lub kto mu płacił.

• Od roku 1870 do 1874 tymczasowym nauczycielem został emeryt 

Antoni Spyrzyński, który w wynajętej dla siebie izbinie, mogącej 

pomieścić 10-ro dzieci, udzielał lekcji w zimie  trzy razy tygodniowo. 

Każdy ojciec płacił mu za zimę 1 Złoty reński od dziecka. Jednakże 

tego nauką nazwać nie można.



Szkolna Kronika

• Kiedy  w 1867 roku wprowadzono w kraju Rady Szkolne,  niemal w 

każdej zamożniejszej gminie zaczęto  zakładać szkoły. Również  

gmina Czułów została zniewolona do wystawienia budynku szkolnego 

i w roku 1873 rozpoczęto  pierwsze prace budowlane.

• W zimie roku 1875 stał już murowany budynek strzechą  poszyty, lecz 

niedokończony. Dopiero po zawarciu kontraktu z Józefem Bajonem,  

ówczesnym wójtem, budynek szkolny wykończono  za sumę 1400 

złotych reńskich.



Szkolna Kronika

• Historia szkoły w Czułowie zaczyna się więc od roku 1875 - od czasu 
rozpoczęcia nauki, otworzenia szkoły i ukończenia budynku szkolnego.

• Szkoła w Czułowie została szkołą etatową i na mocy ustawy  z roku 
1873,  każdy pracujący tu nauczyciel mógł zarabiać 300 złotych 
reńskich.

• W czasie zakładania szkoły w roku 1875 panującym Monarchą był Jego 
Cesarsko-Królewska -Apostolska Mość Franciszek Józef  Pierwszy , 
Cesarz Austrii, Król Węgier, Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim 
Księstwem Krakowskim. 



Szkolna Kronika

• Od początku istnienia szkoły uczniowie zdawali trudne egzaminy, w 

dodatku przed liczną komisją. I tak, dnia 22 czerwca 1880 roku odbył 

się egzamin pod przewodnictwem Wielebnego Ellingera, Cesarsko-

Królewskiego inspektora. Obecnymi na egzaminie byli też: Wielebny 

ksiądz Ignacy Orzechowski,  Ksiądz Katecheta Ralski, 

przewodniczący Rady szkolnej miejscowej Józef  Nęcek , kilku 

nauczycieli i nauczycielek z okolicy, tudzież wójt gminy i bardzo 

licznie zgromadzeni włościanie.



Szkolna Kronika

• W dniach  1, 2 i 3 września 1880 roku bawił w Krakowie cesarz  
Franciszek Józef  I. Z tego powodu Rada szkolna okręgowa wydała 
rozporządzenie, że rok szkolny rozpocznie się dopiero 4 września, aby 
nauczyciele i nauczycielki mogli wziąć udział w uroczystościach 
związanych z pobytem monarchy.

• Jak wspomina kronikarz,  wiele razy szkoła była zamknięta i to na kila 
miesięcy z powodu panujących epidemii. Od 15 marca roku 1881 do 4 
maja szkołę zamknięto na polecenie doktora Kralczyńskiego, fizyka 
powiatowego, z powodu panującej w gminie ospy.



Szkolna Kronika

• W roku 1885, znowu z powodu ospy,  nie odbył się popis roczny 
młodzieży szkolnej.

• W 1887 nie odbył się  kolejny popis roczny, gdyż  w gminie Czułów 
pojawił się tyfus plamisty. Lekarz powiatowy kazał szkołę zamknąć od 
6 grudnia 1887  do 12 czerwca 1888 roku

• Dzień 10 maja 1881 roku był obchodzony  uroczyście . Młodzież 
szkolna udała się na  nabożeństwo w Rybnej - z powodu zaślubin 
Arcyksięcia Rudolfa, następcy tronu – z królewną belgijską Stefanią.



Szkolna Kronika

• Dnia 12 września 1883 roku przypadła uroczystość dwustuletniego 

jubileuszu odsieczy Wiednia pod dowództwem króla Jana III 

Sobieskiego. Aby uczcić to wydarzenie, Rada szkolna ogłosiła ten 

dzień wolnym od nauki. Po nabożeństwie w kościele w Rybnej udano 

się do szkoły, gdzie odśpiewano hymn ludowy i rozdano 

najpilniejszym dzieciom 10 egzemplarzy obrazków „Król Jan III 

Sobieski pod Wiedniem” .



Szkolna Kronika

• Wielkim wydarzeniem w życiu szkoły i wielkim wyróżnieniem była 

wycieczka do Lwowa. Dnia 2 lipca 1894 roku dwóch chłopców z gminy 

Czułów , Franciszek Madyda i Franciszek Ziomek wraz z 

nauczycielem miejscowym zwiedziło Wystawę Krajową we Lwowie. W 

wycieczce z całego okręgu krakowskiego brało udział 800 osób.



Szkolna Kronika

• Rada Szkolna Okręgu Zamiejskiego w Krakowie wydała dnia 1 

września 1875 plan nauk, w którym w szkołach  jednoklasowych z  

jednym nauczycielem uczono następujących  przedmiotów:

• religia, język wykładowy –polski, drugi język wykładowy –niemiecki, 

rachunki, nauki przyrodnicze, geografia, historia, pisanie, rysunki i 

geometria, śpiew, gimnastyka, roboty ręczne kobiece.



Szkolna Kronika

• Jako pierwsi nauczyciele zostali w kronice wymienieni od roku 1875 do 

1899: 

• Piotr Liptak,  Agnieszka Kozłowska, Andrzej Bisztyga i Jan Gworek. 

Początkowo pełnili funkcje zastępców nauczyciela lub młodszych 

nauczycieli, potem pracowali jako nauczyciele rzeczywiści. Andrzej 

Bisztyga w 1899 roku został mianowany kierownikiem dwuklasowej 

szkoły w Czułowie.



Szkolna Kronika

• I wojna światowa oszczędziła wieś i mieszkańców. Kronikarz zapisał, 
że żaden nieprzyjaciel, czyli rosyjski żołnierz,  nie dotarł do wsi, nie 
było przemarszu wojsk ani zarazy. Jednak wysyłano mężczyzn na 
front, a ludzie dzielili się swoimi produktami z innymi. Kiedy 
nieprzyjaciel był pod Krakowem, szkołę zamknięto, a nauczyciele 
schronili się za murami twierdzy, bo w Czułowie, położonym przy 
rejonie fortyfikacyjnym nie bardzo było bezpiecznie. Ludność tutejsza 
przygotowywała się na wypadek oblężenia Krakowa. 

• Chowała i zakopywała ziemniaki, zboże  i inne produkty, a nawet 
przezorniejsi robili sobie na wzór wojskowych doły,  czyli dekunki.



Przed budynkiem szkoły – rok 1927



Szkolna Kronika

• Dnia 3 marca 1916 roku szkoła w Czułowie ofiarowała 51 koron  na 

Kolumnę Legionów, aby pomóc rannym legionistom lub ich rodzinom.

• Z kroniki szkoły dowiadujemy się, skąd wzięły się 45 minutowe lekcje. 

W 1922 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego wydało 

rozporządzenie, aby nie przeciążać dzieci nauką, i odtąd  godzina 

nauki miała trwać tylko 45 minut. 





Szkolna Kronika

• Po I wojnie światowej warunki nauki  w szkole były tragiczne. Stary 

piec tak dymił, że nie można było prowadzić lekcji, a gmina nie miała 

pieniędzy na postawienie nowego pieca. Dlatego dzieci uczęszczały do 

jednej sali szkolnej co drugi dzień na zmianę. Dopiero po wielu 

trudach  wystawiono  malutki piec z cegły. Niestety,  piec słabo grzał  i 

w klasie panowała temperatura poniżej zera.



Przed budynkiem szkoły



Szkolna Kronika

• Z uwagi na odzyskanie  11 listopada 1918 roku upragnionej 

niepodległości zmieniły się uroczystości szkolne: obchodzono Święto 

Niepodległości, Święto Imienin Pana Prezydenta Ignacego  

Mościckiego, Święto 3 maja, Rocznicę śmierci Marszałka Józefa 

Piłsudskiego i uroczysty popis na zakończenie roku szkolnego.



Szkolna Kronika

• Oprócz tradycyjnych świąt miały miejsce i inne, nieco odmienne. W 

1933 roku zorganizowano „Święto zrywania chwastów”. Najpierw 

nauczyciele przeprowadzili pogadankę na temat szkodliwości 

chwastów, a potem dzieci pod nadzorem grona nauczycielskiego 

tępiły chwasty w okolicznych polach. 



Szkolna Kronika

• Każdego roku w czerwcu miało miejsce „Święto pieśni i Sportu”. W 

1933 roku w popisach w Skałach Mnikowskich brało udział kilkanaście 

szkół nie tylko z rejonu , ale nawet szkoły z Prądnika Czerwonego.  

Przybyło wiele wpływowych osób z Krakowa, inspektor szkolny, pani 

wojewodzina, zastępca wojewody krakowskiego, starosta oraz senator 

Siewko. Ludność okoliczna również z zainteresowaniem śledziła tok 

tych imprez.



Dolina Mnikowska – pocztówka

https://f.allegroimg.com/s1024/0c9c8a/24004c644982bb7606c96321977f



Szkolna Kronika

• Kronikarz zanotował , że w latach 30-ch  XX wieku  było tak dużo 
uczniów, że nie wszyscy zostali przyjęci do szkoły. W roku 1932 
zapisano do szkoły 258 dzieci. Władze szkolne zadecydowały więc, że 
tylko ci z rocznika 1926 , co okażą uzdolnienie umysłowe do 
pobierania nauki, zostaną przyjęci, a reszta miała uczęszczać do 
szkoły od przyszłego roku szkolnego. Każdy 14-stolatek miał być 
zwolniony z obowiązku szkolnego.

• Obowiązek szkolny trwał  dla dzieci od 7 do 13 roku życia. Jeśli rodzice 
sobie życzyli, dziecko mogło uczęszczać do szkoły do 14 roku życia. 



Szkolna Kronika

• Warunki nauki pogarszały  się z roku na rok. W roku szkolnym 

1935/36 szkoła była w stanie katastrofalnym: sufit przeciekał, ściany 

były mokre, okna powybijane, wokół budynku pełno śmieci, ogród 

zarośnięty. Wnętrze budynku zaniedbane, sprzęt szkolny zniszczony, 

brak okazów, piece żelazne przepalone, akta szkolne porozrzucane i 

niezabezpieczone.

• Mieszkanie kierownika szkoły zrujnowane, bez okien, pieców, podłogi 

– w okropnym stanie.



Budynek szkoły



Szkolna Kronika

• W roku 1936 rzeczoznawca z Wydziału  powiatowego w Krakowie zbadał stan 
budynku szkolnego i orzekł, że budynek nie nadaje się na nauczanie ze względu na 
zniszczenie, wilgoć i zagrzybienie.

• Rada gromadzka powzięła uchwałę w sprawie budowy nowego budynku szkolnego.

• Ale widmo nowej wojny światowej odsunęło budowę szkoły na odległe lata.

• W 1939 roku młodzież szkolna złożyła na cele Obrony Narodowej 16 zł 50 groszy , 
które przekazała Redakcji Ilustrowanego Kuriera Codziennego.



Budynek szkoły



Szkolna Kronika

• W 1945 r. budynek szkolny był zdewastowany –bez ławek, pieców, nawet 

podłóg. Mimo to w marcu rozpoczęto naukę opierając się na przedwojennym 

programie nauczania. Powrócono także do planów budowy nowej szkoły. W 

1946 r. został zawiązany Komitet Budowy Szkoły. Jego prezesem został 

wybrany Cyganik Piotr, a skarbnikiem Wójcik Franciszek. Mieszkańcy 

Czułowa zbierali pieniądze na budowę i pomagali w pracach budowlanych. 

Niestety, w 1949 r. postawiony budynek przeznaczono na remizę strażacką. 

Decyzję tę poparł wójt oraz przedstawiciele rządzącej partii, a władze 

szkolne nie protestowały.



Remiza strażacka – stan obecny



Szkolna Kronika

• Czułowianie znowu zaczęli zabiegać o budowę szkoły. Dopiero 2 
października 1957 r., po wieloletnich staraniach, rozpoczęto pierwsze prace 
ziemne na parceli naprzeciwko budynku remizy strażackiej.
6 września 1959 r. szkoła została przekazana do użytku, a dzieci rozpoczęły 
naukę od 8 września. Wcześniej same musiały przenieść sprzęt szkolny ze 
starego do nowego budynku, ponieważ mieszkańcy wsi tym razem nie 
pospieszyli z pomocą. Niestety budynek szkolny nie był idealny – sale 
okazały się zbyt małe i ciasne, a tynki odpadały pod mocniejszym 
dotknięciem. Ponadto w szkole nie było sanitariatów, tylko ubikacje
w odrębnym murowanym budynku.



Pierwsza komunia



Pierwsza komunia



Pierwsza komunia 



Pierwsza komunia



Pierwsza komunia – pani Eugenia



Szkoła Podstawowa w Czułowie 1954-1963



Wycieczka w góry



Pierwsza komunia 



p. Teresa Pietryga z klasą 1973



Pani Węgrzyn z klasą



Nauczycielka P. Pasterska



Przed budynkiem szkoły



Pierwsza komunia 



Pierwsza komunia – ksiądz Pacana



Pierwsza komunia - ksiądz Jakub Sowa



p. Maria Kowalczyk (Duszyk) z klasą



p. Maria Kowalczyk (Duszyk) z klasą



p. Maria Kowalczyk (Duszyk) z klasą



Pani Pietrzyk



Pierwsza komunia – ks. Pacana



p. Elżbieta Bania-Idziak z klasą



p. L. Pielechaty z klasą



p. Anna Biela z klasą



p. Krystyna Kruszewska z klasą



Prowadzenie drużyny harcerskiej przez 

p. Krystynę Kruszewską



Pierwsza komunia-ksiądz Jakub Sowa



Obok szkoły – przed wycieczką



Na wycieczce



Wycieczka z p. Krystyną Kruszewską



p. Małgorzata Radzio i p. Krystyna Kruszewska 

z klasą na wycieczce



p. Małgorzata Czaplińska z klasą



p. Renata Nielipińska z klasą



p. Alina Nowicka z klasą



p. Halina Krawczyk z klasą



p. Halina Krawczyk z klasą



Zabawa karnawałowa



Radosna klasa



p. Małgorzata Pilińska i p. Dariusz Fijałkowski 

– wycieczka do Ojcowa z klasą IV



Szkolna Kronika

• 7 V 1985 r. odbyło się spotkanie Rady Pedagogicznej z Dyrekcją 

Zakładu Opiekuńczego  - Krakowskim Przedsiębiorstwem 

Transportowo-Sprzętowym, na którym omawiano sprawę rozbudowy 

szkoły. Zakład obiecał pomoc w sfinansowaniu dokumentacji tego 

przedsięwzięcia oraz zabezpieczenie transportu. 

• W miesiącu czerwcu powołano Społeczny Komitet Rozbudowy 

Szkoły, którego przewodniczącym został sołtys Jan Czech.



Rozbudowa szkoły 1985-1996



6 XII 1993 r. – Święty Mikołaj przyniósł do 

szkoły pierwszy komputer. 
https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/05/a4/56fe8d7554dba_p.jpg?1459525394



28 XI 1995 - 120 lat szkoły

• 28 XI 1995 r. uroczyście obchodzono  120- ą rocznicę powstania szkoły 

w Czułowie. Z tej okazji nauczyciel historii Dariusz Fijałkowski 
napisał słowa do hymnu szkoły, a nauczycielka muzyki, Celina 
Pielechaty, skomponowała muzykę. Od tej pory hymn jest 
śpiewany na szkolnych uroczystościach.

• Ponadto wprowadzono  się na piętro w nowym skrzydle szkoły. Od 
listopada szkoła miała  ogrzewanie gazowe, a nauczyciele pokój 
nauczycielski w nowym skrzydle.



120-lecie powstania szkoły

28 listopada 1995r.



Pierwszy Zjazd Absolwentów

• 10 XI 1996 r. odbył się  Zjazd Absolwentów roczników urodzonych w 

latach 1930 -1960 - dochód przeznaczono na  urządzenie boiska 

sportowego.



Uroczystość otwarcia szkoły i nadania jej 

imienia Antoniego Sewiołka - 14 grudnia 1996 



Nadanie szkole imienia Antoniego Sewiołka

- miejscowego bohatera z okresu II wojny światowej -

14 grudnia 1996 r.



Antoni Sewiołek 1893 - 1943

żołnierz BCh

poległ śmiercią bohatera z rąk hitlerowskiego okupanta

...życie warte jest tyle ile warte są ślady pozostawione tam, gdzie nie ma dróg...

Dariusz Fijałkowski



Drugi Zjazd Absolwentów

• 27 XI 1999 r. odbył się Zjazd Absolwentów roczników urodzonych w 

latach  1961 – 1971. Dochód przeznaczono na organy. 





2003 – SZKOŁA Z KLASĄ

• 10 X 2003 roku – Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły z klasą”.



Trzeci Zjazd Absolwentów

• 26 XI 2005 r. odbył się kolejny  Zjazd Absolwentów roczników 

urodzonych w latach 1971 -1979. Dochód przeznaczono na zakup 

pianina do szkoły.



III zjazd absolwentów (roczniki 1971-1979)

26 listopada 2005r.



2006 – 10 rocznica obchodów Dnia Patrona



Uroczystość poświęcenia i przekazania 

sztandaru – 8 marca 2008 r.



Sztandar szkoły



27.11.2010 - 135-lecie powstania szkoły



Modernizacja szkoły



2013/2014 – WIARYGODNA SZKOŁA



1 IX 2014 - 40-lecie pracy pedagogicznej 

pani dyrektor Krystyny Kruszewskiej



Place zabaw i Zielona Klasa



Izba Regionalna



Otwarcie oddziału przedszkolnego 

„Antonki”-2014 r.



2013- 2015 – uzyskanie certyfikatu 

SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ



140-lecie powstania szkoły

30 maja 2015r. 



140-lecie powstania szkoły połączone 

z Dniem Patrona 23 listopada 2015r.



140-lecie powstania szkoły połączone 

z Dniem Patrona 23 listopada 2015r.



2016 – podziękowania dla 

p. Małgorzaty Pilińskiej za 36 lat pracy w szkole



Przyznawanie certyfikatu „Przyjaciel szkoły”



Przyznawanie certyfikatu „Przyjaciel szkoły”



2017 – pożegnanie pani dyrektor 

Krystyny Kruszewskiej



2017 – p. Joanna Komorowska nowym 

dyrektorem szkoły



2019 – nowa sala lekcyjna 



2019 - W ramach konkursu grantowego Kraków Aiport

„Wspieramy sąsiadów” nasza szkoła otrzymała 

dofinansowanie do projektu „Pracowania marzeń”.



2019 – Dzień Otwarty 



2019 - Ochotnicza Straż Pożarna w Czułowie przekazała 

uczniom szkoły roboty i tablet do zajęć robotyki.



2019 – pożegnanie klasy VIII



2019 – pożegnanie klasy VIII



Szkoła przed otwarciem nowej sali



Szkoła obecnie



2020 – zatwierdzony projekt rozbudowy 

oddziałów przedszkolnych



Prośba

Jeśli rozpoznajecie na zdjęciach nauczycieli, uczniów i inne osoby, prosimy o 

przesłanie tych informacji. Jeśli macie zdjęcia, które moglibyśmy pokazać z 

okazji 150-lecia powstania szkoły, prosimy o zeskanowanie i przesłanie wraz z 

opisem na e-mail szkoły: 

sekretariat@szkolaczulow.pl


