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Zabytkowa tablica 
w Jasienicy

W asie prac remontowych związanych 
z wymianą poszycia dachu na budynku ad-
ministracyjnym w Jasienicy, tzw. starej szkole 
dokonano ciekawego odkrycia. Na strychu zo-
stała znaleziona tablica z napisem „Szkoła Lu-
dowa II”, która była kiedyś umieszona nad 
wejściem do budynku. Po roku 1909, w którym 
została uruchomiona szkoła podstawowa py 
ul. Strumieńskiej, tablicę zdjęto i schowano na 
strychu, na którym peleżała ponad 100 lat.

Dla pypomnienia kilka faktów z dziejów 
budynku administracyjnego w Jasienicy, na-
zywanego potonie „starą szkołą”.

W 1798 roku powstał w Jasienicy drewnia-
ny budynek szkolny. W 1845 r. podjęto budo-
wę murowanego obiektu szkolnego, w którym 
uono do 1909 r. Nauycielami w pierwszym 
budynku szkolnym (1798) byli Bezina, Miko-
łaj Konieny, Andej Piecha i Adam Kaisar, 
który peniósł się w trakcie swej służby do 
murowanego budynku szkolnego, który nosił 
nazwę „Szkoła Ludowa II”, bo numer jeden 
miała katolicka szkoła w budynku tzw. or-
ganistówki. W ewangelickiej szkole uyli 
Adam Konior, Jan Kaleta, a zakońył w niej 
służbę Jan Mrowiec, który peszedł w 1909 
r. do nowej publinej szkoły. Lokalnymi in-
ektorami szkolnymi byli pastorowie zboru 
jawoańskiego. Nadzorcami z ramienia zboru 
byli Maciej Berek i König (1824) a po nich Jan 

Byssok i Jey Cholewik, w latach późniejszych 
Andej Heinrich i Jan Lorek (1847) (według 
dostępnych dat archiwalnych).

Po zakońeniu szkolnej działalności bu-
dynek był miejscem zamieszkania dla kilku 
rodzin. Najdłużej zamieszkiwała p. Wanda 
Pieszka, była organistka w Jasienicy i Święto-
szówce (służyła 50 lat). Od 2004 roku piętro 
budynku zamieszkuje probosz pomocniy 
a pomieszenia na dole służą jako miejsce 
nabożeństw niedzielnych dla dzieci, otkań 
młodzieży, lekcji religii dla młodzieży szkół 
średnich, otkań Koła Pań, posiedzeń Rady 
Parafialnej. Bardzo ęsto sala zborowa wy-
koystywana jest do pyjęć po pogebach, 
uroystości konfirmacyjnych y pierwszej 
komunii.

W ostatnim asie udało się peprowadzić 
remonty wewnąt budynku kuchni parafial-

nej, ubikacji oraz korytaa, a także 
z zewnąt – wymiana stolarki okien-
nej w całym budynku oraz ęściową 
wymianę więźby dachowej i wymia-
nę poszycia dachu z płytek eternitu na 
blachodachówkę.

Z inicjatywy ks. A. Kykowskiego 
tablica została gruntownie oyszona 
z wiekowego brudu i starej i złuszonej 
farby. Po zakonserwowaniu została po-
malowana, pez co odzyskała dawny 
blask, który niechaj cieszy oko każdego 
parafianina, który pebywać będzie 
w „starej szkole”. 
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