
Z historii Głębokiego 

Fragment zapisków Klementyny Maczyńskiej – pierwszego kier.
szkoły

„20 VI 1948

Dziś zebrałam kilka wiadomości potrzebnych mi do napisania
Monografii  Głębokiego.  Wiadomości  te  spisuję.  Według
zapisków  kroniki  kościelnej  w  Piwnicznej  Głębokie  dawniej
nazywano  Miechury,  dlatego,  ze  należało  do  rodziny
Miechurskich  wójta  z  Piwnicznej.  Było  to  wójtostwo  nadane
przez królów polskich. W roku 1768 wójt Miechurski Stanisław
zapisał  ten majątek   na kościół.  Są  również  zapiski  z  r.1819
które  wspominają  o  strasznej  powodzi  jaka  nawiedziła
Głębokie/Miechury/.  W  górach  było  oberwanie  chmury,  woda
nadeszła niespodziewanie w nocy zalewając oba brzegi Popradu
tak  nagle,  że  na  folwarku  zbudowanym  niedaleko  Popradu
utonęli  wszyscy  kto  żył.  Między  nimi  dzieci  i  żona
administratora  Miechurskiego.  Od  ludzi  niewiele  można  się
dowiedzić.  Wspominają  tylko,  ze  dawniej  były  tu  tylko  trzy
domy:  Miechurskiego,  Izworskiego i  Gomulaka.  Poprad płynął
innym korytem tzn. jakieś 70-80 metrów bliżej gór. Bieg zmienił
prawdopodobnie             w roku 1813. Kolej nad Popradem
zbudowano ok. 1889 roku. Niedaleko Głębokiego w lesie jest 5
źródeł mineralnych, które należały do gminy, a od gminy kupił
hr. Potocki                           z Rymanowa. Przed wojna 1914r.
źródła były uporządkowane, a nawet wodę korkowano              i
sprzedawano  we flaszkach.  Obok  źródeł  była  willa.  Działania
wojenne w roku 1914 zniszczyły  urządzenia,  powódź 1934 r.
dokonała reszty…”

Z historii Szkoły Podstawowej w Głębokiem 

/ na podstawie dokumentacji szkolnej opracowała Joanna
Jamrozowicz/



1945r.-  Głębokie liczy 27 domów. Dzieci  chodzą do szkoły w
Młodowie ,  ale są problemy,  bo nie zawsze kursuje łódka na
drugą stronę.

Wrzesień  1945r

Staraniem  mieszkańców  i  dzięki  poparciu  władz  52  dzieci
różnego wieku z Głębokiego oraz  10 dzieci   z  Suchej  Strugi
rozpoczyna naukę w izbie wynajętej u Wojciecha Miechurskiego.
Pożyczone  zostaje  6  ławek  ze  szkoły  w  Piwnicznej.  Pierwszą
nauczycielką  jest  Jadwiga  Krempianka,  do  której  w  styczniu
1946 r. dołącza  Stanisława Krempianka, które uczą               w
kl.I-IV

1946/47 –  Wieś liczy 30 domów. Powstaje klasa V.  Wynajęte
zostają dwie izby-                       u Białowodzkiego Jana i Elżbiety
Żytkowiczowej.   W  szkole  początkowo  uczy  Stanisława
Krempianka i Maczyńska Klementyna, która zostaje zatrudniona
na  miejsce  Jadwigi  Krempianki.  Magistrat  Piwnicznej  kupuje
parcelę pod budowę szkoły, zwiezione zostaje  pierwsze drzewo
na budowę szkoły z rozbiórki z Wierchomli. 

Styczeń  1947 r.-  mieszkańcy  podczas  zebrania  z  władzami
gminy zobowiązują się do pracy społecznej przy budowie szkoły-
biedniejsi  10  dniówek,  bogatsi  -15  dniówek.   Szkołą  kieruje
K.Maczyńska, zostaje przyjęty nowy nauczyciel z Nowego Sącza,
gdyż  Stanisława  Krempianka  również  wyjeżdża  na  dalsze
kształcenie.

Czerwiec  1947 r.-  powódź- ewakuowani zostają mieszkańcy
dwóch domów nad Popradem. Rzeka zalewa niżej położone pola
podobnie, jak miało to miejsce w 1934r.

Wrzesień 1950 r.- powstają fundamenty pod szkołę

Styczeń  1951r.- ukończenie  murów  szkoły,  przykrycie
dachówką.

Styczeń  1952r.-   zostaje  oddana  część  budynku  do  użytku
szkolnego. Dzieci uczą się                   w dwóch klasach, trzecia
sala lekcyjna – bez pieca- pełni rolę kancelarii i mieszkania kier



szkoły, a w kancelarii  mieszka nauczycielka. Trudne warunki ,
ale  odbywa  się  uroczystość   z  tej  okazji  z  udziałem gości  z
sąsiednich  miejscowości  zakończona  zabawą  taneczną.
Podkreślone zostają zasługi nie tylko ówczesnej Rady Narodowej
z Piwnicznej, ale poprzedników- Kałwak, ??, Gomulak, Łomnicki
Józef, jako kierownik finansowy                         i robotnicy :
Smyda z Zawodzia oraz Jan Białowodzki z Głębokiego.

Grudzień 1953r. - K. Mączyńska przekazuje kierownictwo Marii
Kondolewiczowej.

Maj  1955r. –kierownictwo  szkoły  przenosi  się  do
nowowybudowanego mieszkania na piętrze budynku;

Lipiec  1955r-  powstaje  budynek  gospodarczy,  mieszczący
drewutnię, chlewik i mały kurnik.

15 sierpnia 1958r- Kampania Wojsk Inżynieryjnych Ludowego
Wojska Polskiego rozpoczyna budowę mostu na Popradzie;

13  września   1958  r.-  most  zostaje  oddany  do  użytku
publicznego.  Miejscowa  ludność  zyskuje  połączenie
komunikacyjne  z  przystankiem  kolejowym  i  autobusowym  w
Młodowie.  Wczasowicze,  turyści  i  mieszkańcy  okolic  mogą
korzystać  z  6  źródeł  wody  mineralnej  znajdujących  się  w
Głębokiem.  Dzięki temu miejscowość zyskuje na atrakcyjności i
może  liczyć  na  opiekę  władz  powiatowych  w  eksperymencie
nowosądeckim.  Mimo  początkowego  sprzeciwu  mieszkańców
Młodowa  następuje  połączenie  niżej  zorganizowanych  szkół
w  Głębokiem  i  Młodowie  w  7-klasową  szkołę  z  siedzibą
kierownictwa w Głębokiem. Młodzież nie musi już dojeżdżać do
VII  klasy  do  Piwnicznej,  czy  do  Rytra.  Zyskują  uczniowie  i
nauczyciele,  gdyż  zrezygnowano  z  nauczania  w  klasach
łączonych                             i zatrudniono  dodatkowych
nauczycieli.

Sierpień 1959 r.- w budynku spędzają wczasy władze szkolne.
Do wykończenia budynku najbardziej przysługuje się kierownik
Inspektoratu  Szkolnego Ob. Izdebski Józef.



Uporządkowane i oczyszczone zostają źródła wody mineralnej z
inicjatywy Kondolewicza Kazimierza, który wraz z mieszkańcami
w czynie społecznym doprowadza do użytku studnie z wodą do
picia i do kapieli. Ujęte i zagospodarowane w 1887r. źródła wody
mineralnej  w  casie  I  wojny  światowej  zostały  całkowicie
zniszczone.  W  tym  roku  zostaje  wykonana  dokumentacja  na
ujęcie i rekonstrukcję źródeł w Głębokiem. Od tej pory stanowią
ośrodek  zdrojowy   z  pijalnią  dla  letników  i  kuracjuszy.  Koszt
rekonstrukcji  pokrywa  Dyrekcja  Nowej  Huty  oraz  Fundusz
Rozwoju Ziemi Sądeckiej. Szczególną wartość stanowi  bogate w
silne  szczawy  alkaliczne   źródło  „Kinga”,  leczące  przeze
wszystkim schorzenia górnych dróg oddechowych i żołądka.

Czerwiec 1960r.-  elektryfikacja szkoły, Młodowa, Głębokiego i
części Suchej Strugi;

Lipiec 1960 r. – powódź- duże szkody rolników w plonach na
wskutek obsuwania się wzgórz.

1961- 1976-  działa Szkoła na Kordowcu /kl.IV-VI/ podlegająca
kierownictwu Szkoły                w Głębokiem. 

Luty  1967  r.-  kierownikiem szkoły  zostaje  Aleksander  Styrna,
zatrudniony wcześniej, jako nauczyciel   w Szkole Podstawowej
w  Rytrze.  Zajęcia  odbywają  się  w  trzech  budynkach.  W
Głębokiem  uczą  się  kl.V-VIII,  w  budynku  nr1  w  Młodowie
uczęszczają kl.I-IV,                       a w trzecim budynku
zorganizowana zostaje pracownia zajęć praktycznych.

W  latach  60/70 tych  część  nauczycieli  zajmuje  lokum  u
mieszkańców  wiosek  m.in.  Józefa  Tokarczyka  z  Młodowa.  W
szkole  organizowane  są  kursy  dla  dorosłych,  którzy  mogą
dokończyć szkołę podstawową. 

Wrzesień 1971r.- Liczba uczniów w klasach I-VIII – 232. Po raz
pierwszy są dwa równoległe oddziały klasy V z uwagi na dużą
liczbę młodzieży /42/. Po raz pierwszy ze względu na srogą zimę
6  uczniów  dochodzących   z  Kordowca   przez  trzy  miesiące
mieszka na stancji u Tokarczyka Józefa w Młodowie.



Wrzesień  1973r.-  w  wyniku  reformy  oświaty  szkoła  w
Głębokiem staje się czteroklasową filią Zbiorczej Szkoły Gminnej
w  Piwnicznej,  do  której  dowożeni  są  uczniowie  klas  V-VIII.
Kierownikiem  filii  wraz  z  Ogniskiem  Przedszkolnym  zostaje
Barbara  Górz.  Dotychczasowy  dyrektor   Styrna   Aleksander
obejmuje Państwowy Dom Dziecka                       w Rytrze.

Wrzesień  1979  r.-  kierownikiem  Punktu  Filialnego  zostaje
Agnieszka Żelazko. Nadal prowadzone jest ognisko przedszkolne

Wrzesień  1980  r.-  likwidacja  Ogniska  Przedszkolnego.
Najmłodsze dzieci uczęszczają do Państwowego Przedszkola w
Młodowie.

Wrzesień  1984-  Punkt  Filialny  w  Głębokiem  zostaje
przekształcony  w  czteroklasową  Szkołę  Podstawową.
Dyrektorem Szkoły jest Agnieszka Żelazko. Uczniowie klas V-VIII
nadal dojeżdżają do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Piwnicznej.

Cdn.


