„TAKIEGO OJCA, PASTERZA I PRYMASA
BÓG DAJE RAZ NA 1000 LAT”

Publikacja wydana z okazji nadania imienia
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Publicznej Szkole Podstawowej w Krawcach
12 listopada 2009 r.

Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział:

„ TAKIEGO OJCA, PASTERZA I PRYMASA
BÓG DAJE RAZ NA 1000 LAT”.

Krawce, 12 .11.2009r
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SŁOWO WSTĘPNE

„Warto służyć każdemu człowiekowi
i dla każdego warto się poświęcić.
Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić,
to tylko jedno – miłować”.
Kardynał Stefan Wyszyński

Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce obejmuje historię
i współczesność Publicznej Szkoły Podstawowej w Krawcach.
Dołożyłyśmy wszelkich starań, by zawarte w tej publikacji informacje
były kompletne i rzetelne. Zamieściliśmy w niej fotografie
przedstawiające etapy budowy szkoły oraz aktualne zdjęcia
społeczności szkolnej .
Nadanie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole
Podstawowej w Krawcach to święto wszystkich tych, którzy byli i są
z tą szkołą związani. Zarówno pracowników i uczniów, jak i osób,
które swoją działalnością zawodową i społeczną przyczynili się do
coraz lepszego, efektywniejszego i bezpiecznego funkcjonowania
naszej szkoły. Od początku istnienia szkoły wszyscy tworzyliśmy
i dalej tworzymy jej historię. Zapisana jest ona w szkolnych
dziennikach, uczniowskich zeszytach i księgach protokołów.
Mamy nadzieję, że wydanie tej publikacji spotka się
z życzliwym przyjęciem czytelników.
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Zespół Redakcyjny
I.

UZASADNIENIE NADANIA SZKOLE IMIENIA
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Najważniejsze wartości wynikające z nauki Prymasa Kardynała
Wyszyńskiego, które zadecydowały o Jego wyborze na Patrona szkoły
to: poszanowanie godności człowieka, wartości rodziny i umiłowanie
Ojczyzny. Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński imponował Polakom
mocą ducha, która przejawiała się głębokim człowieczeństwem. To
człowiek niezłomny o wielkiej mądrości i prawym sumieniu . Budził
podziw swoim patriotyzmem . Był to przede wszystkim autentyczny
człowiek o bogatej i otwartej osobowości . Kochał małych, wielkich,
niezwykłych i skromnych. Jesteśmy w głębokim przekonaniu, że
autorytet i wzorzec osobowy Prymasa Wyszyńskiego pomogą
wychować naszych uczniów na godnych i prawych obywateli oraz
dobrych ludzi.
Nadanie szkole imienia Księdza Kardynała Stefana
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia jest nie tylko zaszczytnym
wyróżnieniem dla naszej placówki, ale też źródłem mobilizacji dla jej
pracowników, które przejawiać się będzie w jeszcze lepszej pracy
edukacyjnej oraz wychowawczej.

Dyrektor Szkoły
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II. AKT
FUNDACYJNY SZTANDARU
W dowód uznania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej
PRZEKAZUJĘ SZTANDAR
DLA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRAWCACH
IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Niech ten sztandar prowadzi Was ku lepszej przyszłości,
nigdy nie rezygnujcie z poznawania samych siebie,
doskonalcie się poprzez odkrywanie prawdy
i piękna otaczającej Was rzeczywistości.
Nigdy nie zapominajcie o wartościach stanowiących istotę naszego
życia, którym służył Patron Waszej szkoły.
Życząc wszelkiej pomyślności, wyrażam przekonanie, iż pod tym
sztandarem cała społeczność szkolna zjednoczy wysiłki, by godnie
służyć Bogu i pracować dla dobra Ojczyzny.

Krawce, dnia 12 listopada 2009 roku.
W imieniu Fundatorów:
Wójt Gminy
mgr Zuzanna Paduch
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III. POSTAĆ KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Stefan Wyszyński to jedna z niewielu postaci w naszej historii,
o której można powiedzieć: „był prawdziwie wielki” ,bez obawy, że
w miarę upływu czasu ten sąd okaże się nie prawdziwy. To człowiek
o niezwykłej osobowości, kapłan, któremu przyszło piastować funkcję
prymasa Polski w wyjątkowo trudnych dla naszej Ojczyzny czasach.
Były to lata zniewolenia narodu w systemie totalitarnym, narastających konfliktów społecznych, ateizacji, ośmieszania wszelkich
wartości chrześcijańskich. Czasy prześladowań i aresztowań
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zagrażali rządom
komunistycznej władzy. Polska potrzebowała duchowego wsparcia
oraz przewodnika, który poprowadziłby Kościół i Naród ku lepszym
czasom. Prymas Kardynał Stefan Wyszynki stał się wzorem najpełniej
rozumianego patriotyzmu.
Urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem, jako drugie
dziecko w wielodzietnej rodzinie organisty. Bardzo wcześnie stracił
matkę, już w dziewiątym roku życia. Wykształcenie średnie zdobywał
w Warszawie, potem w Łomży i Wrocławiu, gdzie w roku 1920
wstąpił do seminarium duchownego. 3 sierpnia 1924 roku Stefan
Wyszyński otrzymał święcenia kapłańskie w kaplicy Matki Bożej
Częstochowskiej w bazylice włocławskiej. Pierwszą mszę prymicyjną
odprawił w Częstochowie przed cudownym obrazem Matki Boskiej
Jasnogórskiej. Na polecenie swego biskupa podjął studia na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w roku 1929
pracą doktorancką na temat : „ Prawa Kościoła do szkoły”. Po
wybuchu wojny w 1939 roku był poszukiwany przez Gestapo.
Prowadził konspiracyjną akcję oświatową dla młodzieży, najpierw na
Lubelszcyźnie, potem w Lakach pod Warszawą. W czasie powstania
warszawkiego był kapelanem Armii Krajowej Obwodu II Żoliborz
oraz rejonu Puszczy Kampinowskiej i szpitala powstańczego
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w Laskach. Oprócz obowiązków duszpasterskich pomagał rannym,
towarzyszył przy operacjach, podtrzymywał na duchu dotkniętych
skutkami wojny. W Dzień Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
otrzymał wiadomość o mianowaniu na biskupa. Sakrę biskupią przyjął
12 maja 1946 roku na Jasnej Górze. W liście z dnia 16 XI 1948 roku
w uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia otrzymał wiadomość
o mianowaniu go arcybiskupem gnieźnieński i warszawskim. Głęboki
kult maryjny stał się programem pracy Prymasa Tysiąclecia. Matce
Bożej zawierzył siebie, losy Norodu i Kościoła, 14 lutego 1953 roku
wypowiedział znamienne słowa: „Wszystko postawiłem na Maryję".
Nadrzędnymi i najważniejszymi wartościami w życiu prymasa
były: ojczyzna - Polska i zamieszkujący ją Polacy.
W imię wolności narodu kardynał Stefan Wyszyński nie uznawał
żadnych kompromisów, które miałyby tę wolność ograniczyć. W 1950
roku, w chwili największego zagrożenia ze strony rządu
komunistycznego, który chciał przejąć władzę nad Kościołem
i sumieniami ludzi, kategorycznie sprzeciwił się tym zakusom.
W nocy 25 września 1953 roku Stefan kardynał Wyszyński został
aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał w „odosobnieniu”
w Rywałdzie Królewskiej koło Grudziądza, Stoczku Warmińskim,
Prudniku koło Opola i Komańczy w Bieszczadach. Wszystkie
miejsca internowania Prymasa były pilnie strzeżone i utrzymywane
w tajemnicy.
Trzy tragiczne lata więzienia stały się czasem bardzo owocnym.
To właśnie w Komańczy prymas Wyszyński zredagował „Śluby
Narodu" - będące odnowieniem przyrzeczeń króla Jana Kazimierza.
Zrodziła się też myśl „Wielkiej Nowenny" przed Tysiącleciem Chrztu
Polski, oraz peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Zredagowany w więzieniu tekst „Ślubów Narodu" ujrzał w końcu
światło dzienne 26 sierpnia 1956 roku naród polski zgromadzony
w swoich przedstawicielach u stóp Jasnogórskiej Pani złożył
uroczyste ślubowanie.
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26 października 1956 roku Prymas odzyskał wolność i powrócił do
Warszawy. Nadal niestrudzenie walczył o wolność Polski i jej
właściwy kształt. Często w swych wypowiedziach pouczał:
„Dla nas po Bogu, największa miłość to Polska!"
„Pierwszy obowiązek, który spoczywa na nas, współczesnych i na
młodym pokoleniu, to obowiązek szacunku dla przeszłości
historycznej".
„Nie należy zrywać z przeszłością. Naród bez dziejów to naród
tragiczny" .
W połowie marca 1981 ujawniła się w jego organizmie choroba
nowotworowa. Mimo starań lekarzy nie dało się zahamować jej
rozwoju. 16 maja 1981 prymas przyjął sakrament namaszczenia
chorych.
22 maja 1981 wystąpił publicznie ostatni raz, otwierając obrady
Rady Głównej Episkopatu Polski. Zmarł sześć dni później,
w czwartek 28 maja, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
W dniu śmierci prymasa nadeszła do Polski depesza
kondolencyjna od przechodzącego rehabilitację po zamachu papieża
Jana Pawła II. Papież odprawił również mszę za duszę prymasa
w swoim szpitalnym pokoju, zaś w Kościele Najświętszej Maryi
Panny na Zatybrzu, tytularnym kościele zmarłego, odprawiona została
msza żałobna pod przewodnictwem kardynała Władysława Rubina.
Postawa i nauka Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego
szczególne umiłowanie Ojczyzny, są dla nas piękną lekcją
patriotyzmu. Jego osoba stała się symbolem umiłowania wolności,
sprawiedliwości oraz szacunku dla człowieka.
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IV.

FOTOGRAFIE

Pamiątkowe zdjęcie społeczności szkolnej – 4.11.2009r.
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Budynek w którym uczyły się dzieci zanim powstała nowa szkoła.

Początki budowy szkoły ( 1960r.)
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Nowa szkoła ( 1990r.)

Tak obecnie prezentuje się nasza szkoła.
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Sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej w Krawcach
imienia Kardynała Stefana Wyszyoskiego
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V.

HISTORIA SZKOŁY

Pierwsze wzmianki dotyczące istnienia szkoły w Krawcach
datują się na rok 1861. Wówczas pierwszym nauczycielem był
Wojciech Jakubowski i uczył po domach gospodarzy za skromną
opłatę(1 zł od dziecka) i wyżywienie.
Pierwszą szkołę gminną w Krawcach zorganizowano w 1909
roku. Mieściła się w budynku Adama Drozda, stojącym na miejscu
dawnej szkoły. W tym czasie nauczycielem była Bazylia Kozaczenko
z Kołomyi.
Etatową szkołę rządową jednoklasową uruchomiono w 1913r. ,
wówczas dzieci pisały na tabliczkach z czarnego tworzywa, które
miały jedną stronę w linie przeznaczoną do pisania, a drugą w kratkę
wykorzystywaną do rachunków. W roku 1931 zapisano 133 dzieci.
Kolejnymi nauczycielami byli: pan Warchoł i małżeństwo
Świątkowscy.
W czasie II wojny światowej szkoła została zlikwidowana,
a w budynku szkoły mieszkał leśniczy. Dzieci uczęszczały do
pobliskiej szkoły w Zapoledniku. Uczniowie nie posiadali książek,
a w zastępstwie wydawano gazetkę pt: „ Ster”. Nie uczono wówczas
ani historii, ani geografii.
Po II wojnie światowej kierownikiem szkoły został pan Adolf
Gądek aż do roku 1954. W siedmioklasowej szkole uczyło się 78
dzieci. W 1954r. funkcję kierownika przejął Józef Ramocki. Pełnił ją
przez 2 lata. W latach 1956 – 1958 kierownikiem był pan Jan Sokół.
Na zebraniu wiejskim w dniu 10.02.1957r uchwalono rozbudowę
szkoły podstawowej ( dobudowanie dwóch klas).
Powstał Komitet Rozbudowy (Budowy) Szkoły, w skład którego
wchodzili mieszkańcy wsi, przedstawiciele komitetu rodzicielskiego,
komitetu gminy i kierownik szkoły:
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Komitet Budowy Szkoły:
1. Pasek Franciszek
2. Burdzy Józef
3. Burdzy Władysław ze Świerczyny
4. Janeczko Wojciech
5. Nieradka Adam
6. Pelc Wojciech
7. Watras Karol
8. Ziółkowski Jan
9. Burdzy Stanisław
10. Drozd Józef – przewodniczący komitetu rodzicielskiego
11. Drozd Piotr- przewodniczący WKG
12. Sokół Jan – kierownik szkoły
Na następnym zebraniu wiejskim w dniu 14. 04. 1957 roku
podjęto dyskusję : „ dobudowa czy budowa nowej szkoły?”.
W wyniku ożywionej dyskusji ustalono budowę nowej szkoły.
Wszyscy mieszkańcy wsi aktywnie włączyli się w realizację tego
projektu, wiele prac wykonali w czynie społecznym.
„Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” – hasło to bardzo
spodobało się członkom Komitetu Budowy Szkoły i w dniu
5. 10. 1958 roku postanowiono, by Szkoła Podstawowa w Krawcach
była jedną z tysiąca szkół na tysiąclecie. Pismo w tej sprawie zostało
umieszczone dnia 19 październik 1958 r. w ówczesnej gazecie
Zielony Sztandar. Ukazuje ono ogromne zaangażowanie społeczności
wsi w budowę nowej szkoły.
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W dniu 8. 06. 1960r. miało miejsce uroczyste rozpoczęcie
budowy nowej szkoły. Głównym budowniczym był pan Geneja, który
poprosił o symboliczne wmurowanie po jednym kamieniu
następujących przedstawicieli Komitetu Budowy Szkoły: Burdzy
Stanisław, Piecuch Stanisław, Sokół Jan, Piecuch Józefa, Ożga Emil.
Z tej okazji przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły Stanisław
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Burdzy wygłosił przemówienie , którego fragment umieszczamy
poniżej:
„Dzień dzisiejszy przeżywany radośnie. Zaczynamy uroczyście
budowę nowej szkoły, o budowie której myślimy już czwarty rok.
Początkowo wydawało się, że z tego nic nie będzie. Nasza wieś jest
jakby w zapomnieniu, a to z tego względu, że do niej dostać się nie
jest łatwo. Ale przecież i tu ludzie dobrzy żyją. I pomału
gromadziliśmy materiał. Nie znaczy to, że szło nam łatwo. Było
trochę nieprzyjemności, ale je nie bierze się pod uwagę, bo mamy
wzniosły cel : wybudować szkołę na Tysiąclecie istnienia naszego
Państwa Polskiego. I właśnie w naszych Krawcach staje pomnik,
w którym dzieci tej wsi będą pobierać naukę…”
W dniu 2. 09. 1962r. nastąpiła uroczystość otwarcia nowej szkoły
w Krawcach.

Od 1974 r. szkoła została przeorganizowana do punktu filialnego
o klasach od I do III, gdzie uczył jeden nauczyciel.
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W roku szkolnym 1979/1980 w wyniku starań rodziców
przywrócono naukę do klasy VI, a od 1 grudnia 1980r. pełną szkołę
ośmioklasową z 67 uczniami. 27 sierpnia 1998 roku rozpoczęła się
rozbudowa szkoły. 25 sierpnia 1999 roku została oddana do użytku
nowo dobudowana część z dużą salą gimnastyczna i z trzema salami
lekcyjnymi, w których teraz znajdują się biblioteka i klub. Z sali
gimnastycznej korzystają nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale
również mieszkańcy.

VI. PRACOWNICY PEDAGOGICZNI SZKOŁY
Kolejnymi kierownikami szkoły byli:
Piecuch Stanisław ( 1958 – 1966)
Ożga Emil ( 1966 – 1971)
Ożga Kazimiera ( 1971 – 1973)
Ożga Emil ( 1973 – 1974)
Dyrektorzy szkoły:
Kazimiera Ożga(1984 – 1990)
Zdzisław Duma ( 1990- 2003)
Bożena Kobylarz (2003- nadal)
Nauczyciele uczący w latach 1953 - 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Józefa Jurek
Janina Bąk
Bolesław Kida
Teresa Preidl
Teresa Jamrozy
Stanisław Piecuch
Józefa Piecuch
Maria Drozd

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18

Halina Czechowska
Stefania Karwacka
Jan Kwaśnik
Maria Czernikowska
Leokadia Stadnik – Rutyna
Halina Młynarczyk
Jerzy Folwarski
Helena Kulig

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Zofia Pelc
Teresa Skrzypacz
Jolanta Łakoma
Teresa Czulińska
Genowefa Mnich
Krystyna Głowacka
Joanna Siembida
Antoni Sanecki
Grażyna Jodłowska
Dorota Szatan
Jolanta Mudzik
Liliana Latawiec
Krystyna Kwaśnik
Edyta Paniec
Teresa Pasek
Joanna Ożga
Elżbieta Stawiarska
Bogusława Szewc

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Romuald Głowacki
Dariusz Wójtowicz
Anna Mularz
Edyta Rajfur
Kazimiera Barnaś
Alicja Kubiak
Barbara Surma
Agnieszka Tryczyńska
Monika Barnaś-Saja
Maryla Wasielewska-Saja
Laura Trojanowska
Alicja Sokół
Joanna Skowron
Zuzanna Kos
Katarzyna Piątek
Elżbieta Dul
Barbara Pławiak
Teresa Pławiak

VII. SZKOŁA WSPÓŁCZEŚNIE
Obecnie w szkole uczy się 49 dzieci w 5 oddziałach, pracuje 10
nauczycieli wraz z księdzem proboszczem. Mimo niewielkiej ilości
uczniów, szkoła aktywnie włącza się w życie społeczne wsi Krawce.
Corocznie organizowane są m.in.: Dzień Seniora – spotkanie
opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Sportu –
Dzień Dziecka, Wakacjada. Ponadto uczniowie naszej szkoły biorą
udział w różnego rodzaju konkursach: interdyscyplinarnych,
przedmiotowych, pożarniczych, plastycznych, sportowych. Wydajemy
również Gazetkę Szkolną Żaczek.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej :
www. pspkrawce.pl
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Sponsorzy Uroczystości Nadania Szkole imienia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego - 2009
Janina Kopała - Prezes Banku w Grębowie
Stanisław Tabor - Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
w Grębowie
Krystyna i Mirosław Gielarek - „ Zajazd Gielarek”
Stanisław Saja - Stanbud
Stanisław Bąk, Mariola Cygan, Krystyna i Stanisław Goryczyca,
Mariusz Gortych, Ryszard Gortych, Jerzy Jarosz, Grażyna i Marek
Ożga, Kazimiera i Emil Ożga, Jan Pasek, Zbigniew Pelc, Stanisław
Rutyna.
Dziękujemy !!!
Dyrektor i Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Krawcach
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