
 

1.  

2. PATRZYMY 

3. SŁUCHAMY 

4. MYŚLIMY 

5. DZIAŁAMY 

6. 1971-2011 JUBILEUSZ 40-LECIA POWSTANIA SZKOŁY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KARMANOWICACH 

7. Naszą opowieść rozpoczniemy od wspomnień  z pierwszej szkolnej kroniki … 

„…dwudziestego ósmego LISTOPADA 1964R. POWOŁALIŚMY KOMITET BUDOWY SZKOŁY KTÓREGO 

PRZEWODNICZĄCYM ZOSTAŁ PAN STANISŁAW TUREK. ZWRÓCILIŚMY SIĘ JEDNOCZEŚNIE DO 

INSPEKTORATU OŚWIATY W PUŁAWACH Z PROŚBĄ I UZASADNIENIEM POWSTANIA NOWEJ SZKOŁY W 

KARMANOWICACH. Budowa nie nastąpiła od razu. Minął jeden rok, drugi, trzeci… Wreszcie do budowy 

włączyli się wszyscy mieszkańcy Karmanowic, przeznaczając na ten cel gromadzone od lat fundusze oraz 

wykonując różne prace. Przy sprzątaniu, myciu i porządkowaniu pomagały nawet kobiety i dzieci…” 

8. Dwudziestego pierwszego listopada 1971r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku szkolnego. Przecięcia 

wstęgi dokonał przedstawiciel ówczesnych władz. Nareszcie ośmioosobowe grono pedagogiczne mogło 

nauczać dzieci w jednym budynku.  

9. 6 lat później „ Na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania … nadano Szkole Podstawowej 

w Karmanowicach z dniem 30 maja 1977r. imię Stefana   Żeromskiego. Od tej pory Szkoła otrzymała 

nazwę : ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W WĄWOLNICY  - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA 

ŻEROMSKIEGO W KARMANOWICACH” 

10. Razem z nadaniem imienia Szkoła otrzymała również sztandar. Wg zamówienia złożonego w Spółdzielni 

Pracy „Moda” z Lublina  

11. sztandar po prawej stronie na biało czerwonym tle miał wyhaftowane godło złotymi nićmi ,  

12. lewa strona zawierała na zielonym tle: u góry napis Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego, na 

środku znicz haftowany złotymi nićmi pod zniczem napis „w Karmanowicach”.  

13. Uroczystość nadania Szkole imienia uświetniła swoją obecnością córka Stefana Żeromskiego pani Monika 

Żeromska.  

14. Do dzisiejszego dnia w kronice szkoły można odszukać pamiątkowy wpis: „Cieszę się bardzo, że mogłam 

brać udział w pięknej i wzruszającej dla mnie uroczystości – Monika Żeromska” 

15. Przez kolejne lata swojego istnienia budynek i teren wokół szkoły ulegały zmianom. Już w 1974r. 

przeprowadzono generalny remont podłogi w sali wychowania praktyczno-technicznego (dzisiejsze 

przedszkole)  

16. oraz wykonano szeroki wjazd do szkoły z myślą o dowożeniu dzieci.  

17. W latach 90 budynek ocieplono. W 1997r. pojawiły się pierwsze komputery. Od 2003r. stopniowo 

zaczęto wymieniać okna.  

18. W 2007r w szkole powstała nowa pracownia komputerowa – sprzęt otrzymano z funduszy Unii 

Europejskiej.  

19. W 2009r. wykonano remont centralnego ogrzewania  

20. i rozpoczęto sukcesywne 

21. odnawianie sal lekcyjnych, 

22. korytarzy,  

23. toalet,   

24. sali gimnastycznej,  

25. zorganizowano bawialnię dla młodszych uczniów. 

26. W 2010r dostosowano szkołę, do powstającego z pomocą Unii Europejskiej, punktu przedszkolnego i 

wymieniono ogrodzenie szkoły od strony ulicy. 



27. W 2011r. rozpoczęto odnawianie sztandaru ze środków gromadzonych z różnych inicjatyw i imprez 

szkolnych. 

28. We wszystkich pracach remontowych zawsze wspierali nas rodzice, mieszkańcy oraz sponsorzy. 

Społeczność szkolna odwdzięczała się swoim dobroczyńcom jak tylko mogła. 

29.  Szkoła zawsze pełniła funkcję ośrodka kultury i informacji w środowisku.  

30. To tu odbywały się  i  nadal odbywają: zebrania wiejskie, pierwszopiątkowe Msze św dla mieszkańców, 

31.  kursy komputerowe, szkolenia dla rolników.  

Szkoła podtrzymuje stare oraz tworzy nowe tradycje:  

32. raz w roku organizuje sobotnią zabawę choinkową,  

33. w okresie świątecznym uczniowie odwiedzają mieszkańców z kolędą,   

34. cyklicznie, przy okazji pierwszych piątków miesiąca, goście mogą oglądać przygotowane przez uczniów 

programy artystyczne,  

35. od 2 lat organizowany jest festyn rodzinny,  

36. konkurs literacki „Z Literaturą na Ty”,  

37. wydajemy szkolną gazetkę „Kasztankowe Nowinki” 

38. Szkoła prężnie współpracuje z różnymi instytucjami: Dzięki dyrektor Muzeum im Stefana Żeromskiego w 

Nałęczowie pani Marii Mironowicz-Panek,  uczniowie w sposób atrakcyjny poznają postać swojego 

patrona, 

39. Zapoczątkowana w latach 90-tych przez pana Piotra Zadorę współpraca z pracownikami wydziału 

Archeologii Uniwersytetu Marii-Curii Skłodowskiej w Lublinie zaowocowała w 2010r. warsztatami dla 

uczniów i mieszkańców. Spotkanie zorganizowane przez panią dr Jolantę Nogaj Chachaj przybliżyły 

uczestnikom życie ludzi w czasach przed narodzeniem Chrystusa oraz pozwoliły zapoznać się z 

odkryciami archeologicznym na naszym terenie, 

40. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich współorganizują ze szkołą np. ferie zimowe,  

41. Policjanci z Komendy Powiatowej w Puławach oraz  

42. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Karmanowicach  zapoznają uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa oraz pomagają nam w różnych imprezach plenerowych.  

43. Przez 40 lat dyrektorzy naszej szkoły: 

 Pan Stefan Świerczek 

 Pan Dionizy Łatka 

 Pani Irena Łatka 

 Pan Piotr Zadora 

 Pani Marzena Wartacz-Zadora 

Oraz pełniąca obowiązki dyrektora od grudnia 2006r do sierpnia 2008 pani Lidia Samorek-Nosalska 

przeżywali różne chwile. Obok problemów z zakupem podręczników podczas stanu wojennego, epidemii 

żółtaczki i świnki w latach 80-tych, ciągłymi zmaganiami z finansami mogli być dumni z tego  jak ich 

uczniowie godnie reprezentują  szkołę  

44. w gminie,  

45. powiecie,  

46. a nawet kraju.  

47. Dla wszystkich nauczycieli pracujących na przełomie 40 lat w naszej szkole, dla wszystkich rodziców – 

dbających o edukację swoich dzieci, dla wszystkich mieszkańców Karmanowic i okolic, którzy zawsze 

wspierali i nadal wspierają  naszą działalność, dla pracowników współpracujących z nami instytucji 

gminnych, oświatowych, kulturalnych, finansowych, dla naszych sponsorów … 

48. PATRZYMY 

49. SŁUCHAMY 

50. MYŚLIMY 

51. DZIAŁAMY 


