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środa, 08 czerwca 2022 19:53

W związku z uroczystością poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej w Krzywej Wsi,
która odbędzie się 9 czerwca 2022 r. - warto przypomnieć informacje o budowie tej szkoły.

Krzywa Wieś była najstarszą częścią wsi „Kamień Królewski”, powstałej w 1578 r., położoną
przy „gościńcu” łączącym Krąków z Zamościem. Początkowo funkcjonowała tam dwuklasowa
filia szkoły z Kamienia, o której pierwsze zapiski pochodzą z 1899 r. Od 1905 r. w Krzywej Wsi
była już samodzielna szkoła. O budowie nowej szkoły dyskutowano w latach 30-tych na
posiedzeniach Rady Gminnej i Rady Gromadzkiej w Kamieniu.

W protokole z posiedzenia Rady Gminnej, spisanym 25 marca 1930 r., które odbywało się
pod przewodnictwem naczelnika gminy Andrzeja Piroga i przy współudziale 36 radnych gminy
(4 nieobecnych), w punkcie 4 odnotowano:
„Przewodniczący oznajmia Radzie, że szkoła ludowa na Krzywej już prawie się wali i wymaga
konieczna potrzeba budowania nowej szkoły”.

Jak wynika z omawianego protokołu, na posiedzeniu tym podjęto jednogłośnie uchwałę o
budowie nowej szkoły i potrzebie zwrócenia się do wydziału powiatowego, aby ten zatwierdził
uchwalę Rady Gminnej oraz podanie o pożyczkę, o którą zwróciła się Gmina. Protokół ten
podpisał sekretarz Sebastian Majka, Andrzej Piróg, Marcin Szewczyk i Wojciech Wąsik.
Wszystko wskazuje na to, że uchwała ta nie została jednak zrealizowana.

Ponownie temat budowy nowej szkoły w Krzywej Wsi podjęła Rada Gromadzka na
posiedzeniu, które odbyło się 21 lutego 1936 r. Protokół z tego posiedzenia spisany był po raz
pierwszy na maszynie. Podpisali go: Klimek Walenty i Piela Michał. W punkcie 2 tego protokołu
znajdujemy zapis: „budowa szkoły w Krzywej-wsi. AD.2. Przewodniczący oświadcza Radzie, ze
na porządku dziennym jest budowa szkoły w Krzywej-wsi, która jest koniecznie potrzebna oraz
odczytał okólniki T.P.B.Sz.P dotyczący uzyskania pożyczki kilka tysięcy zł za które będzie cegła
i przystąpienie do budowy. Następnie zabrał glos P. Wójt Marcin Wasik i oznajmił P.P. Radnym,
ze Zarząd tutejszej gm. ustalił wydąć z kasy gm. kwotę 1500 zł. Z tem, że rada gromadzka
wynajdzie fundusze na dokończenie budowy tej szkoły i zaproponował P.P. Radnym o
zaciągniecie pożyczki gdyż szkoła ta grozi zawaleniem”
.

Na posiedzeniu tym Rada podjęła uchwałę o budowie nowej szkoły w Krzywej Wsi, ale także
uchwalę o zaciągnięciu pożyczki na budowę szkoły w kwocie 6.000 zł i o uzyskaniu pieniędzy
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na budowę ze sprzedaży pastwiska pod Markowizną. Postanowiono zakupić nowy plac, na
którym będzie budowana szkoła oraz do tego zakupu i wytargowania ceny wybrano komitet w
składzie: Partyka Jan, Klimek Walenty, Skomro Franciszek, Chamot Jan, Rodzeń Stanisław
oraz wójt Marcin Wąsik, jako przewodniczący.

Do przedstawienia w/w informacji wykorzystano oryginalne protokóły z posiedzeń Rady
Gminnej i Rady Gromadzkiej.

Kamień, 8 czerwca 2022 r.

Józef Czubat
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