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HISTORIA SZKOŁY W ILKOWICACH ROZPOCZYNA SIĘ W 1885 ROKU, 

Z TEGO TEŻ OKRESU POCHODZĄ PIERWSZE ZAPISKI  

W „KRONICE SZKOLNEJ Z GMINY ILKOWICE”. 

 

 

 Po roku 1885 dzieci w tutejszej gminie, jak również w Niedomicach                

i Bobrownikach Wielkich nie pobierały nauki w szkole. Kilkoro uczęszczało do 

szkoły w Łęgu - Partyniu, kilkoro zaś gromadziło się w jednym domu i tam 

uczył je czytać i pisać gminny pisarz, ale tylko w zimowej porze.  

Dlatego też, gminy: Ilkowice, Niedomice i Bobrowniki Wielkie na Radzie 

Gminnej uchwaliły, że wspólnie wybudują szkołę w gminie Ilkowice. 

 28 maja 1885 roku wysłały prośbę o budowę szkoły do Rady Szkolnej 

Okręgowej w Tarnowie.  

W dniu 8 lipca 1885 roku  Rada Szkolna Okręgowa przychyliła się do 

prośby gmin, ale zarządziła aby jeszcze tego roku od 1 września dzieci mogły 

pobierać naukę i poleciły wynająć odpowiedni lokal. Pierwszym nauczycielem 

został Adolf Holender.  Mianowany przez Radę Okręgową dnia 20 sierpnia 

1885 roku. W dniu 21 czerwca 1886 roku odbyła się rozprawa konkurencyjna, 

na której obliczono koszty budowy na 4 tysiące ówczesnych  złotych.  

Zakupione zostało pół morgi gruntu od Maurycego Pabiana i rozpoczęła się 

budowa jednoklasowej szkoły, która miała składać się z dwóch sal.  
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W wybudowanym i oddanym do użytku budynku od 1 września 1888 

roku rozpoczęto naukę. 
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Nauczycielem w nowej szkole został Antoni Matzencauer, który w 1900 

roku zmarł w wyniku zapalenia płuc.  

26 sierpnia 1900 roku podjął pracę w w/w szkole Ludwik Totoś.                          

W październiku 1902 roku wykończono drugą salę lekcyjną, a w 1903 roku 

gminy wystawiły przy szkole stajenkę, za kwotę 300 koron.                                        

12 grudnia 1911 roku szkoła została przemianowana przez Okręgową Radę                

w Tarnowie na dwuklasową. Natomiast w 1912 roku Kierownik Szkoły Ludwik 

Totoś, założył przy szkole sad. 

 Od 17 lipca 1912 roku gminy Bobrowniki Wielkie i Niedomice zostały 

wyłączone z obwodu szkolnego w Ilkowicach.  

W 1914 roku w wyniku wybuchu I wojny światowej dzieci uczęszczały                    

do szkoły do 8 listopada, dopiero 1 stycznia 1916r rozpoczęły ponownie naukę 

w wynajętych lokalach – jeden znajdował się w Rudnie , drugi w Ilkowicach, 

gdyż szkoła została częściowo rozbita. W maju Ludwik Totoś i Stanisław Pikul 

podjęli starania o odbudowę szkoły i tak 12 czerwca 1918 roku powstał 

odnowiony i wykończony budynek szkoły. Końcem kwietnia 1925 budynek 

szkolny został otoczony sztachetami od strony zachodniej, a w 1929 od strony 

południowej.    

W 1926 w wyniku decyzji Rady Szkolnej miejscowej został postawiony 

nowy ganek i szopa, natomiast w marcu 1933 ku wielkiej uciesze dzieci 

oddzielono ogród od boiska ogrodzeniem. W tym też roku wyposażona została 

biblioteka szkolna, zakupiono nie tylko regał, ale również aż 98 tomów różnych 

książek.  

Dzień 20 sierpnia 1930 roku był dla ludności Ilkowic bardzo ważny, gdyż 

to właśnie w tym dniu Ludwik Totoś (Kierownik szkoły)za intensywną pracę 

obywatelską i wychowanie dzieci został honorowym obywatelem Ilkowic                 

a 5 października urządzono mu jubileusz 30- lecia pracy w gminie. 30 lipca 

następnego roku został przeniesiony w stan spoczynku, zmarł 30 kwietnia 1932 
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roku. Od 1931 roku obowiązki kierownika szkoły objęła Kazimiera 

Pawlikówna.  

Kolejne zapiski dotyczą dnia 17 lipca 1934 wówczas to gminę nawiedza 

straszna powódź, jednakże nauka rozpoczyna się normalnie 20 sierpnia 1934 

roku. Rząd pospieszył wówczas z pomocą i m.in. zadbał o dożywienie dzieci 

trwało to od listopada do maja następnego roku.  

27 kwietnia 1934 przy Szkole w Ilkowicach powstaje koło PCK, a  jego 

opiekunka zostaje Kazimiera Pawlikówna. 9 października 1936 odbywa się na 

terenie placówki wystawa rolnicza z ramienia OTR, w Sali rozmieszczone 

zostały eksponaty kół młodzieży. Mimo wybuchu II wojny światowej w latach 

39-40 nauka w szkole toczyła się normalnym rytmem, dopiero w 41 roku trwała 

tylko do grudnia. Po feriach nikt nie powrócił do szkoły, ale z powodów 

pogodowych. Jak donoszą twórcy kroniki styczeń i luty były strasznie mroźne,     

a gmina nie dostarczyła opału.  

Od 5-12 kwietnia szkoła była zajęta przez wojsko mieścił się tam „Polski 

Czerwony Krzyż”, 3 maja wojsko powróciło ponownie i przebywali na terenie 

szkoły do 13 czerwca wówczas nauka odbywała się w wynajętym budynku.             

W roku szkolnym 41/42 nauka trwała tylko do 12 stycznia. Ze względu na 

epidemię tyfusu zostały zamknięte wszystkie szkoły. Władze zarządziły 

szczepienia ochronne dla wszystkich mieszkańców wsi. Dnia 13 marca otwarto 

ponownie szkoły, jednakże nauka w szkole w Ilkowicach rozpoczęła się dopiero 

8 kwietnia, ponieważ jak w roku poprzednim zabrakło opału.  

Od 1941 roku, w tutejszym budynku szkolnym odbywały się również 

zajęcia „Zawodowej Szkoły Rolniczej” do której mogli uczęszczać chłopcy, 

którzy ukończyli szkołę powszechną. Nauka odbywała się raz w tygodniu                     

i  uczęszczali do niej uczniowie z : Ilkowic, Niedomic, Glowa, Łęgu                            

i Bobrownik Wielkich. 

 W lipcu 1944 w skutek działań wojennych szkoła była zajęta przez 

wojsko więc nauka rozpoczęła się dopiero 16 października 1944 i trwała do 13 
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stycznia 1945. Wówczas to w czasie odwrotu okupanta pociski niemieckie 

padały opodal szkoły. Jeden z nich wybił wszystkie szyby w pomieszczeniach, 

podziurawił ściany.  

Ostatnie zmianki dotyczą roku szkolne 45/46. Wówczas to dokonują się 

kolejne zmiany organizacyjne i do szkoły dochodzi kl. V.  

 

 

 

ROK 1961, KL. VI – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
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WYCIECZKA CAŁEJ SZKOŁY DO KRAKOWA WIOSNA 1962. 

KIEROWNIK JÓZEF KOCIALSKI,  

NAUCZYCIELKI: GALEK HELENA, RZEPKA FELIKSA, 

CHRUPEK DANUTA. 
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WYCIECZKA W GÓRY 

 

NA ZDJĘCIU M.IN. KOCIALSKI JÓZEF KIEROWNIK SZKOŁY 
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KURS ROLNICZY 1942 -1943, NA ZDJĘCIU M.IN. KS. RAJCA, 

NAD NIM W DRZWIACH PAWLIK KAZIMIERA 

(NAUCZYCIELKA Z ILKOWIC) 
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ZAKOŃCZENIE KL. VII Z 1963 ROKU, NAUCZYCIELKA 

RZEPKA FELICJA, OBOK PRAWDOPODOBNIE ZOFIA KOTAPKA 

(PORĘBA). 
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Ciężkie czasy zaczęły się w latach 90 – tych ubiegłego wieku, kiedy nad 

szkołą zawisła groźba likwidacji. Wysiłkiem mieszkańców i przy wsparciu 

lokalnych władz wzniesiono nowy budynek szkolny, później wyremontowano 

stary dla potrzeb przedszkola. 
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POWYŻSZE ZDJĘCIA POCHODZĄ Z PAŹDZIERNIKA 1996 ROKU 

DOTYCZĄ BUDOWY NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY. 
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W roku 2004 podjęto decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia, które we 

wrześniu 2005 r. przejęło od gminy rolę organu prowadzącego szkołę                         

i przedszkole, eliminując tym samym zamysł likwidacji. Przewodniczącą 

stowarzyszenia została p. Franciszka Giebułtowska a zastępcami: p. Marek 

Zyguła i p. Ewa Saładyga. Funkcję dyrektora szkoły pełni PAN MGR 

KAZIMIERZ PIOTROWSKI. 

 10 czerwca 2009 zgodnie z wcześniejszymi planami szkoła przyjęła imię 

bł. Karoliny Kózkównej i został jej przekazany sztandar, ufundowany przez 

rodziców.  

 

 

NA ZDJĘCIU M.IN. DYREKTOR SZKOŁY 

MGR KAZIMIERZ PIOTROWSKI 

 

OPRACOWAŁA: KATARZYNA CZOSNYKA - SZWIEC 


