Obiecywałem odnieść się do 100- lecia szkoły i to czynię. Przepraszam, że tak późno.
Z historii Michalowa napisanej przez Panią kierownik Elizę Pańczyk i Panią Dorotę
Gnieciak nie mam nic do dodania bo Panie oparły się na dostępnych już w
przeszłości opracowaniach.
Mam natomiast zastrzeżenie co do historii szkoły, która moim zdaniem została
niedopracowana a mogę stwierdzić, że została zafałszowana. Panie miały dostęp do
dokumentów, których nie ujęły lub rozmyślnie pominęły. Ja ok. 2 lat temu
rozmawiałem z Panią Elizą Pańczyk przez telefon i od niej dowiedziałem się, że
mają napisać historię szkoły bo to była jakaś praca obligatoryjna wymagana przez
kuratorium. Właściwie to ta historia była już napisana i ja przypomniałem Pani
Pańczyk, że rok 1916 jest datą nieodpowiednią na to by używać tego jako 100-lecie
szkoły michalowskiej. Nawet zobowiązałem się, że napiszę krótko o szkole i
szkolnictwie przed 1916 rokiem ale na to potrzebowałbym ok. 3 miesięcy bo w APL
przeprowadzano indeksację Archiwum Ordynacji Zamojskiej. Pani Pańczyk miała mi
odpowiedzieć i …. nic od niej nie otrzymałem. Dostałem zaproszenie na tą
uroczystość ale nie mogłem przyjechać.
Po obejrzeniu zdjęć a szczególnie zdjęć sztandaru, byłem w lekkim szoku. Oto z
jednej strony sztandaru jest Godło Polski, napis Bóg Honor i Ojczyzna i data 100lecie szkoły 1916-2016. Druga strona sztandaru to wyhaftowany wizerunek św. Jana
Pawła II. Historię pisaną można szybko poprawić ale co ze sztandarem. Na
uroczystość zaproszono Biskupa Zamojskiego, Kuratorium Oświaty, Wójta Gminy
Sułów, byłych nauczycieli i uczniów i wiele innych osób. Czy żadna z osób
biorących udział w tej uroczystości nie zwróciła uwagi na to, że jest tu coś nie tak!
Na zdjęciu widoczny jest były kierownik tejże szkoły mgr. historii Jerzy Kuźma – też
nie zauważył błędu czy było mu przykro i za późno by to poprawić. Dlaczego jemu
nie powierzono napisanie historii szkoły? Na stronie WWW.michalów1.za.pl jest
zamieszczona instrukcja szkoły z roku 1908 i o tym wiedziała jedna z Pań piszących
historię i że w 1908 rozpoczęła się nauka. Budowa szkoły rozpoczęła się w roku 1906
i tą datę należało przyjąć za istnienie szkoły. Była to szkoła prywatna. Już wcześniej
istniały w Michalowie tak zwane carskie jednoklasówki o czym świadczą podpisy
ojców na aktach urodzin ich dzieci. Mój pradziadek urodzony w 1855 r. podpisywał
się pod aktami, raz cyrylicą raz pismem łacińskim. Dwie szkoły istniały jeszcze w
1918 r. o czym napisał były kierownik Prywatnej Szkoły Ludowej Piotr Ciesielski,
nadmieniając, że była w Michalowie jeszcze Szkoła Ludowa.

W Klemensowie wiedziano kiedy ich szkoła została wybudowana i kiedy
wznowiono tam naukę. Mają to b. dobrze opisane na ich stronie pod linkiem:
http://www.sp3szczebrzeszyn.strefa.pl/index_pliki/page0001.htm.
Wystarczyło przeczytać i powiązać fakty. Szkoła michalowska była budowana w tym
samym czasie. Data 1916 jest b. złą datą. Ktoś może pomyśleć, że oto cesarz
Franciszek Józef tuż przed śmiercią obdarował michalowian szkołą. Austriacy tylko
wznowili naukę po krótkiej przerwie wynikającej z działań wojennych w drugiej
połowie 1915 r. na tym terenie.
Panie piszą: Publiczną Szkołę Powszechną w Michalowie, ale Józef Niedźwiedź w
,,Leksykonie historycznym miejscowości dawnego województwa zamojskiego”
podaje, iż na przełomie XIX i XX wieku istniała już w tej miejscowości szkoła.
Jednakże jest to datacja nieścisła, dlatego też podjęto próbę odtworzenia losów
szkoły od 1916 roku.
Dlaczego dotacja nieścisła???? (JM) Wystarczyło poszperać w Archiwum lubelskim.
Pod tym linkiem, który jedna z Pań wiedziała że istnieje stoi, że szkoła istniała
wcześniej niż w roku 1816.
Następny cytat historii szkoły napisanej przez w/w Panie: Początek istnienia szkoły
datuje się na 10.08.1916 r., kiedy to jeszcze
w czasie zaborów i trwania I wojny światowej zorganizowano Publiczną Szkołę
Powszechną w Michalowie.- BZDURA!
Ja jako były uczeń jestem zawiedziony taką historią. Nie jestem historykiem a
inżynierem ale nigdy nie podjąłbym się napisania czegoś takiego. Co na to obecni
uczniowie co na to Kuratorium, Wójt Gminy, Biskup i wiele innych osób, które
zostały wprowadzone w błąd przez nierzetelne napisaną przez nauczycielki historię
szkoły. Szkoły, która kubaturowo była największą szkoła ludową wybudowaną w
1906 roku na terenie powiatu zamojskiego. Jan Makara
Zamieszczam to także na stronie pod linkiem:

