Akt erekcyjny

Dnia 28 sierpnia 1934 roku w Chmielniku – Góra, w czasach rządów Prezydenta
Rzeczypospolitej prof. Ignacego Mościckiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego; Ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wacława Jędrzejewicza; Kuratora Okręgu
Szkolnego Dr. Lewickiego; Bolesława Kaczorowskiego, Inspektora szkolnego obwodu
lubelskiego Przewodniczącego Dozoru Szkolnego, Wielebnego księdza Proboszcza
Władysława Szyszki; Nauczycieli tej szkoły: Stanisława Kobiałki i Aureli Kobiałkowej –
odbyło się uroczyste poświęcenie fundamentów pod szkołę przez.
W obecności Wielebnego księdza Proboszcza Władysława Szyszki,
przewodniczącego Dozoru Szkolnego w Wojciechowie, nauczycieli Stanisława Kobiałki i
Aureli Kobiałkowej, opieki szkolnej, ludności ze wsi Góra Chmielnicka, Chmielnik i Kol.
Chmielnik w liczbie około 500 osób oraz dzieci szkolnych.
Dom pod szkołę został zakupiony przez Wielebnego księdza Proboszcza
Władysława Szyszkę przewodniczącego Dozoru Szkolnego, kierownika szkoły Stanisława
Kobiałkę i Członków Opieki Szkolnej w osobach Stanisława Węglińskiego i Jana
Wiślińskiego od pana Ludwika Nowakowskiego w Ratoszynie za 2800 zł. Oszczędności w
tym czasie szkoły powszechnej w Chmielniku wynosiły 700 zł, a resztę pieniędzy w sumie
1800 zł pokrył własnymi pieniędzmi ks. Przewodniczący Dozoru Szkolnego, ponieważ w
przeciwnym razie zadatek dany na dom przepadał. Na tem miejscu składa się
podziękowanie Wielebnemu księdzu przewodniczącemu Dozoru Szkolnego za Jego trudy i
poświęcenie w czasie kupna szkoły, wyrażając Mu najgłębsze podziękowanie. Nie mająca
granic dbałość Wielebnego księdza Przewodniczącego Dozoru Szkolnego jest widoczna w
dniu dzisiejszym na tym miejscu, kiedy wszyscy zebrani wyżej powiedzeni składają Mu
podziękowania. Wielebny ksiądz Przewodniczący Dozoru Szkolnego w Wojciechowie w
imię swej bezinteresownej pracy nad szkołą w Chmielniku Góra przeznaczył w dniu
dzisiejszym jeden tysiąc złotych zaoszczędzonych z budżetu szkoły na szkołę w Chmielniku
– Góra, za co składa się najserdeczniejsze podziękowania.
Drewniany dom pod szkołę będzie nagrodą za trudy i pracę szanownego księdza
Proboszcza i przewodniczącego Dozoru Szkolnego w Wojciechowie.
Jak również podkreśla niezmordowaną staranność pana Stanisława Kobiałki,
kierownika tej szkoły, przy budowie szkoły. Nie możemy pominąć zasług przy budowie
szkoły opiekunowi Głównemu Panu Stanisławowi Węglińskiemu, który swoją energią
zdołał wynaleźć furmanki do zwiezienia go na plac szkolny. Podkreśla się również starania

członków opieki szkolnej: Jana Wiślińskiego, Adama Grzelaka, Pawła Mazurka i Pawła
Kołodziejczyka. Wspomina się na tym miejscu wszystkich mieszkańców wsi Góra
Chmielnicka, którzy chętnie pracowali ręcznie przy szkole. Wspomina się i tych
mieszkańców wsi parafii Chmielnik, którzy słowem i agitacją utrudniali nam pracę przy
szkole – nie wymieniamy ich nazwisk, ponieważ przekonani jesteśmy, że wszyscy przyjdą
jeszcze i pomogą nam w naszej pracy przy szkole.
Dom pod szkołę zostawia p. Franciszek K…….., majster ciesielski z Kol.
Łubkowskiej.
Akt ten pisany na pamiątkę wznoszenia domu pod szkołę we wsi Góra Chmielnik –
w którym będą się mieścić 3 izby szkolne, kancelaria, szatnia i sień dla teraźniejszych i
przyszłych pokoleń.
Góra Chmielnik, dnia dwudziestego ósmego sierpnia tysiąc dziewięćset trzydziestego
czwartego roku Ks. Sni. Szyszko
A. Kobiałkowa
S. Węgliński
Jan Wiśliński
Adam Grzelak

