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 10 luty 1957 r. – Notatka z zebrania wiejskiego, wsi 

Krawce, dotycząca powołania Komitetu Budowy Szkoły             

w Krawcach. 
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  8 październik 1958 r. - Pismo do Władz Państwowo-

Partyjnych o zarejestrowanie szkoły jako jednej z Tysiąca 

na Tysiąclecie Państwa Polskiego. 
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 14 października 1958 r. - NOWINY RZESZOWSKIE          

nr 244 (wtorek). 
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 19 październik 1958 r.-  ZIELONY SZTANDAR   nr 84  
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 27 października 1958 r. -   GROMADA – ROLNIK  

POLSKI nr 129 ( poniedziałek).  
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 31 październik 1958 r. – uchwała dotycząca zakupu 

parceli pod budowę szkoły od : Julii Ożga, Jana Nitek            

i Józefa Iskra . 
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 5-9 czerwiec 1959 r. – Mieszkańczy Krawców swoimi 

furmankami zwozili kamień na budowę szkoły. Oto wykaz               

z   Prokołu Komitetu Budowy Szkoły. 
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 18 luty 1960 r. - Pismo do Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej w Tarnobrzegu o włączenie budowy szkoły       

do powiatowego planu budowy szkół na rok 1960.   
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 28 maj 1960 r. – Rozpoczęło się kopanie fundamentów . 

Wykaz mieszkańców pracujących przy fundamentach         

w dniu 28 i 30 maja.  
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 31 maj 1960 r. - Wykaz mieszkańców pracujących przy 

kopaniu fundamentów w dniach 31 maja i 1 czerwca.  
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 8 czerwiec 1960 r. o godz. 1320 – Uroczyste rozpoczęcie 

budowy nowej szkoły. Fragment przemówienia 

przewodniczącego Komitetu Budowy Szkoły Stanisława 

Burdzego  :  

”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…” 
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 23 listopad 1960 r. – Nowiny (środa) 
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 2 wrzesień 1962 r. – Uroczyste otwarcie szkoły. 
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 14 wrzesień 1962 r. - Na ostatnim posiedzeniu Komitetu 

Budowy Szkoły, które odbyło się w budynku nowej szkoły, 

został przedstawiony zestaw kosztów budowy . 
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