
 Fundatorzy szkoły 

     Każdy, kto przekracza próg naszej szkoły może przeczytać na tablicy pamiątkowej 

umieszczonej przy wejścia, że Szkoła Pomnik została ufundowana przez „Społem” Związek 

Spółdzielni Spożywców w Warszawie. Kronika szkolna i wspomnienia osób uczestniczących 

w budowie świadczą, że tak naprawdę to wszystko, co powstało 50 lat temu, to zasługa 

mieszkańców i Fundatorów.  

      O tym, że „Społem” ZSS będzie fundatorem szkoły poinformował mieszkańców Kaznowa 

Władysław Kozdra, ówczesny I sekretarz KW PZPR w Lublinie, na zebraniu wiejskim, w 

listopadzie 1961 r. Miało to związek z tym, że Powszechna Spółdzielnia Spożywców 

„Jedność” w Lubartowie osiągnęła dobre wyniki ekonomiczne w skali kraju, a Oddział 

Okręgowy „Społem” ZSS w Lublinie postanowił pokryć koszty budowy jednej ze szkół w 

powiecie lubartowskim. We wspomnieniach pana Kazimierza Filipiuka Gościem 

wspomnianego zebrania był także Tadeusz Bielski, dyrektor Oddziału Okręgowego „Społem” 

ZSS w Lublinie. Podczas dyskusji z mieszkańcami zapadła także decyzja (podjęta przez                  

I sekretarza), że to „Społem” ZSS w Lublinie, dołoży 50 000 zł na zakup odpowiedniej 

działki pod budowę szkoły. Pozostałą kwotę 20 000 zł zapłacą mieszkańcy wsi.  

       W niespełna rok później - 12 sierpnia 1962 r. został wmurowany akt erekcyjny.                         

Z ramienia „Społem” na uroczystość przybyła pani Jadwiga Łokkaj, członek zarządu 

„Społem” ZSS w Warszawie i pan Tadeusz Bielski dyrektor Oddziału Okręgowego „Społem” 

ZSS w Lublinie. Aby ta uroczystość mogła się odbyć wiele pracy wykonali mieszkańcy 

Kaznowa, wspierani przez nauczycieli. Przygotowano dokumentację techniczną budowy, 

pozwolenia, a mieszkańcy w czynie społecznym wykonali wykopy pod fundamenty. 

Zaangażowanie wszystkich było tak duże, że już w następnym roku szkolnym 1963/64 

uczniowie mieli rozpocząć naukę w nowej szkole. Z niewielkim opóźnieniem,                               

13 października 1963 r. nastąpił oczekiwany od wielu lat (przypomnę, że pierwszy wniosek                

o budowę szkoły w Kaznowie zgłosili rodzice w 1932) moment otwarcia szkoły.                                

W uroczystości wzięli udział wspomniani już wcześniej: pani Jadwiga Łokkaj, i pan Tadeusz 

Bielski reprezentujący Fundatorów szkoły - „Społem” Związek Spółdzielni Spożywców, 

ówczesny Minister Oświaty – pan Wacław Tułodziecki, Kurator Okręgu Szkolnego                        

w Lublinie – pan Edward Zahajkiewicz, a także przedstawiciele władz wojewódzkich, 

powiatowych i gromadzkich.  

 

      Podczas uroczystości pani Jadwiga Łokkaj wręczyła klucze do nowo wybudowanej szkoły 

Ministrowi Tułodzieckiemu, a dyrektor Tadeusz Bielski wręczył kierownikowi szkoły 

Kazimierzowi Filipiukowi ufundowany sztandar. Szkoła otrzymała imię Jana Sławińskiego. 

Fundatorzy szkoły zadbali nie tylko o budynek, ale także o wyposażenie w podstawowy 

sprzęt: meble szkolne i pomoce dydaktyczne do nauczania poszczególnych przedmiotów. 

Wyposażono także świetlicę, która miała służyć nie tylko dzieciom, ale również wszystkim 

mieszkańcom wsi.  

    Po zakończonych uroczystościach społeczność szkolna raz jeszcze pięknie podziękowała 

darczyńcom przesyłając list na ręce Prezesa Zarządu „Społem” ZSS w Warszawie pani Ireny 

Strzeleckiej. Pani Prezes ciepło odpowiedziała na list pisząc „Jednocześnie zapewniam Was, 

że będziemy nadal sprawowali opiekę nad Waszą szkołą, powierzając patronat nad nią 

Oddziałowi Okręgowemu „Społem” ZSS w Lublinie.”- 25 listopada 1963 r. W rok po 

wybudowaniu szkoły nasi wspaniali darczyńcy nie zapomnieli o nas. Szkoła otrzymała 

kolejne 50 000 zł. od Oddziału Okręgowego „Społem” ZSS w Lublinie – opiekuna szkoły - 

na doposażenie placówki w pomoce naukowe i potrzebny sprzęt. W piśmie podpisanym przez 

Dyrektora Oddziału pana Tadeusza Bielskiego czytamy: „…prosimy Obywatela o ponowne 

opracowanie wykazu brakującego najbardziej potrzebnego sprzętu i uzgodnienie go                          

z Dyrekcją Okręgu” (Lublin, 27.10. 1964 r.)  

     Z kroniki szkolnej (rok szk.1963/64): „W ten sposób szkoła została prawie całkowicie 

wyposażona w sprzęt i pomoce naukowe. Wykorzystaliśmy pełną dotację. Szkoła otrzymała 

aparat filmowy 16 mm, magnetofon, telewizor, pełne wyposażenie pracowni technicznej, 

fizyko - chemicznej, sali gimnastycznej, świetlicy i sal lekcyjnych.” 



Kierownik szkoły i nauczyciele bardzo starali się, aby kontakty z Fundatorami były 

utrzymane. Byli oni zapraszani na uroczystości szkolne, gościliśmy także zespoły muzyczne, 

które działały pod patronatem „Społem”. Biblioteka szkolna otrzymała książki z LSS                    

w Lublinie. Przy udziale PSS „Jedność” z Lubartowa w szkole odbywały się kursy gotowania, 

pieczenia, kroju i szycia dla kobiet.  

     Kiedy w 1966 r. zdecydowano, że w szkole potrzebne jest centralne ogrzewanie (szkoła 

posiadała piece węglowe) i kanalizacja to ówczesny jej kierownik, pan Ryszard Furmańczuk 

zwrócił się o pomoc do Fundatorów Nie zawiódł się – szkoła otrzymała z PSS „Społem” 130 

000 zł na wykonanie modernizacji. ”W związku z wnioskiem Komitetu Rodzicielskiego                  

i Kierownictwa Szkoły z dnia 14 VIII 1966 r. zawiadamiamy, że Zarząd „Społem” przyznał 

Komitetowi Rodzicielskiemu w drodze wyjątku dodatkową dotację w kwocie 130 000zł.(…) 

na dokończenie robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania.”(Warszawa,                           

8 października 1966 r.)  

     Ogromne serce jakie okazali ludzie „Społem” Szkole Podstawowej w Kaznowie                        

w dekadzie lat 60-tych docenione zostało przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie.     

W listopadzie 1970 r. Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „Społem” nagrodzona została 

Dyplomem Uznania „za duży wkład pracy i pomoc w dziedzinie nauczania i wychowania”.                

Początek lat 70-tych był dobrym okresem współpracy pomiędzy Społem ZSS i naszą szkołą. 

Harcerze ze szkolnej drużyny spotkali się z pracownikami PSS „Jedność” w Lubartowie na 

wspólnym ognisku. Były wesołe piosenki, skecze oraz kiełbaski pieczone w ognisku. 

Staraniem harcerzy i ich drużynowej p. Aliny Żak udało się w 1973 r. urządzić w szkole Izbę 

Harcerską, do której wyposażenie sfinansowało „Społem” w Lubartowie. Poparto też prośbę 

harcerzy skierowaną do „Społem” Centralnego Zarządu Spółdzielni Spożywców                              

w Warszawie dotację na zakup telewizora kolorowego. Prośba została pozytywnie przyjęta. 

Dyrektor szkoły, pan Waldemar Żak zakupił telewizor, który odtąd służył uczniom.  

      Mijały lata i z biegiem czasu nasz kontakt z Fundatorami uległ rozluźnieniu. 

      Minęło 29 lat… Kiedy w 2003 r. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o obchodach 

Jubileuszu 40-lecia szkoły pomyśleliśmy, że niezmiernie ważnym jest, aby ponownie 

nawiązać współpracę z Fundatorami szkoły, czyli „Społem”. Dopomogła nam dzisiejsza 

technika i bez większego trudu znaleźliśmy w Internecie stronę naszych darczyńców. Nawet 

zmieniona w tym czasie nazwa - Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców 

„Społem” w Warszawie nie przeszkodziła nam, bo w historii (już 140-letniej Związku) 

znaleźliśmy nazwiska osób, o których także pisze kronika szkoły. Potem już tylko pozostało 

napisać list i … czekać na odpowiedź. Nadeszła szybko i była miła dla nas - kontakt                         

z Fundatorem został odnowiony, a to mogło tylko dobrze wróżyć szkole. Szczególnie ważna 

była wizyta dnia 6 czerwca 2003 r. gości: pani Elżbiety Jasińskiej –Czajki z KZRSS                        

w Warszawie, prezesa „Społem” LSS w Lublinie pana Mieczysława Zapała i pana Grzegorza 

Poznańskiego, Prezesa PSS  „Jedność” w Lubartowie. Goście ze „Społem” zwiedzili szkołę                

i zostali serdecznie przyjęci przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Wyrazili także chęć 

włączenia się w obchody Jubileuszu naszej placówki. Szczególnie serdecznie odniósł się do 

naszych działań pan prezes Mieczysław Zapał deklarując pomoc w przygotowaniach. 

Stwierdzenie, że Pan Prezes wywiązał się ze swoich zobowiązań to zbyt skromnie 

powiedziane –spisał się wręcz wspaniale (w skali szkolnej na szóstkę z plusem), a w dniu 

uroczystości przybył z przepięknym tortem wykonanym przez Cukiernię „Skierka”                         

w Lublinie.  

 

     Odnowione - z okazji zbliżającego się jubileuszu - kontakty z Fundatorami zaowocowały 

nowym, nieznanym nam dotychczas doświadczeniem. Wielkim wyróżnieniem była dla nas 

obecność na uroczystościach Jubileuszu 40-lecia szkoły 7 września 2003 r. znamienitych 

gości z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Warszawie - Prezesa 

Zarządu pana Edmunda Bubaka i pana Michała Opiłowskiego. Z wielką radością gościliśmy 

p. prezesa Mieczysława Zapała i p. Jana Pszczołę, członka rady nadzorczej z LSS „Społem” 

w Lublinie oraz panią Jadwigę Szalast przewodniczącą Rady Nadzorczej i pana Zenona Gaja 

ze „Społem” PSS „Jedność” w Lubartowie.  



     Serca zgromadzonych na placu szkolnym uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców 

wsi podbiły ciepłe i serdeczne słowa wypowiadane przez szacownych Gości. Radości 

dopełniły ofiarowane nam upominki – sprzęt nagłaśniający, którego brakowało w szkole 

(służy nam do dziś) oraz wartościowe książki.   

      W 2006 r. z funduszy gminnych szkoła została gruntownie odremontowana, a do jej 

pięknego wyglądu przyczyniło się też „Społem” KZRSS w Warszawie przekazując dotację              

w kwocie 2 000 zł. Do zupełnie odmienionej po remoncie szkoły zaprosiliśmy tych, którzy 

zmienili jej oblicze. Wśród przyjaciół szkoły nie mogło zabraknąć przedstawicieli „Społem”. 

Przyjęli nasze zaproszenie i uczestniczyli w spotkaniu Prezes LSS pan Mieczysław Zapał                 

i pan Jan Pszczoła oraz Prezes PSS „Jedność” pan Grzegorz Poznański. Spółdzielnie LSS 

Lublin i PSS „Jedność” Lubartowie dopomogły nam w zorganizowaniu uroczystego obiadu, 

który przygotowaliśmy na tę uroczystość nazwaną Spotkaniem Przyjaciół Szkoły. 

    Nie mogło zabraknąć naszych przyjaciół ze „Społem” podczas uroczystości bardzo 

ważnych w życiu szkoły. Podczas otwarcia boiska ufundowanego przez FFiL ‘Śnieżka” S. A. 

wśród gości był Wiceprezes Zarządu KZRSS” Społem” w Warszawie pan Ryszard 

Jaśkowski, Prezes Zarządu LSS „Społem” w Lublinie pan Mieczysław Zapał oraz 

przewodnicząca Rady Nadzorczej PSS w Lubartowie p. Zofia Tchórz. 

    Było nam ogromnie miło, gdy na uroczystościach szkolnych mogliśmy gościć 

przedstawicieli „Społem”. Pan M. Zapał i pan J. Pszczoła zaszczycili nas swoją obecnością na 

spotkaniu wigilijnym. Na turnieju piłki nożnej o Puchar Prezesa „Śnieżki” gościliśmy – 

Prezesa Zarządu LSS w Lublinie M. Zapała oraz Prezesa Zarządu PSS „Jedność”                            

w Lubartowie pana G. Poznańskiego; Kiedy w styczniu 2011 r. zwróciliśmy się do KZRSS                     

w Warszawie z apelem o wsparcie na budowę placu zabaw przy szkole to nasza prośba 

ponownie została życzliwie przyjęta, a jej owocem jest piękny plac zabaw. Na jego 

wybudowanie złożyło się 27 spółdzielni i KZRSS „Społem” w kwocie 12 600,00 zł. Na 

uroczyste otwarcie placu zabaw w dniu 26 kwietnia 2012 r. zaprosiliśmy przedstawicieli 

wszystkich spółdzielni, które odpowiedziały na apel ogłoszony przez Związek w Biuletynie 

Serwisu Informacyjnego „Społem”. To wydarzenie i wielkie serca ofiarodawców 

upamiętniliśmy na tablicy pamiątkowej. 

     Przyjęli nasze zaproszenia i mogliśmy gościć w dniu otwarcia placu: Wiceprezesa Zarządu 

KZRSS „Społem” pana Ryszarda Jaśkowskiego, pana Mieczysława Dąbrowskiego prezesa 

PSS „Społem” w Białystoku. „Społem” Spółdzielnię Pracy Handlowo-Produkcyjną                        

w Lublinie reprezentował pan Ryszard Kramek, a „Społem” PSS „Pomoc” w Puławach 

prezes Tadeusz Dworski. Ze „Społem” LSS w Lublinie gościliśmy pana Mieczysława Zapała, 

i pana Grzegorza Poznańskiego z PSS „Jedność” w Lubartowie. Uczniowie nasi najpiękniej 

jak potrafili dziękowali darczyńcom; tańcząc, recytując utwory i śpiewając specjalnie dla nich 

przygotowaną piosenkę „Społem Ci da…”. Jeszcze długo po spotkaniu jej nutki 

pobrzmiewały na szkolnych korytarzach.  

    Niebywałym dla nas zaszczytem był fakt, że na nasze i Burmistrza Ostrowa Lubelskiego 

zaproszenie - 25.06.2013 r.- mogliśmy gościć w murach szkoły: Radę Nadzorczą, Komisję 

Rewizyjną i prezesów większości spółdzielni „Społem” województwa lubelskiego.                         

Po planowym spotkaniu Rady Nadzorczej rodzice zaprosili Gości na obiad. Dyrektor szkoły 

pani Marta Szklarczyk przybliżyła Gościom wspólną 50 -letnią historię, po czym dzieci 

zaprezentowały, przygotowaną przez nauczycieli, specjalnie na tę okoliczność część 

artystyczną. Goście ufundowali szkole piękny, wspólny upominek w postaci tablicy 

interaktywnej oraz mnóstwo słodyczy i owoców. Były wspomnienia, podziękowania, 

życzenia i zaproszenie obecnych na uroczystości Jubileuszowe 50-lecia placówki. 

     Za wielokrotnie w przeciągu 50 lat okazywaną nam pomoc finansową, wspaniałe dary, 

przyjmowanie z życzliwością naszych zaproszeń i dobre słowo chylimy z wdzięcznością 

głowy i ufamy, że nasze kontakty będą kontynuowane, a dobra współpraca w dalszym okresie 

będzie przynosiła korzyści obydwu stronom.  

    Wdzięczni za wszelkie otrzymane dobra – serdecznie dziękujemy! 

 

 

 


