
Szanowni Państwo, 

Szkoła Podstawowa w Czarnogłowach została uruchomiona w styczniu 1947 roku. W tym
roku obchodziła 75 rocznicę powstania. Na początku szkoła mieściła się w budynku przy ulicy
Fabrycznej 24 i miała tylko jednego nauczyciela. W roku szkolnym 1947/1948 funkcjonowało już 5
klas prowadzonych przez 2 nauczycielki. Dwa lata później jest to już pełna szkoła siedmioklasowa,
w której pracuje 3 nauczycieli. Na początku lat 50. szkoła stanowiła ważny element życia wsi -
pełniła rolę wychowawczą i  oświatową w środowisku. Początek lat  60.  to czas,  gdy do szkoły
wkracza wyż demograficzny. W roku 1961 liczy więc 265 uczniów i 7 nauczycieli. Szkoła pracuje
na dwie, a nawet trzy zmiany. We wrześniu 1964 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny
przy ulicy Lipowej 11, w którym pozostaje do dzisiaj.

Na przestrzeni lat szkoła miała 15 dyrektorów. Zapisali się oni w pamięci mieszkańców.
Chciałabym tu wspomnieć o Irenie Raczyńskiej,  która była pierwszym kierownikiem i jedynym
nauczycielem. Kolejni dyrektorzy to: Ireneusz Łuczak, Zbigniew Pawliński, Franciszek Gendera,
Marian Orłowski, Teodozja Piwońska, Eugeniusz Suleja, Wanda Składowska, Leokadia Piwowarek,
Kazimierz Jagieła, Zenon Wilkanowski, Kazimierz Kazimierczuk, Krystyna Terka, Ewa Majewska.
Od 2018 roku dyrektorem jest Jolanta Grześkowiak. 

W szkole zawsze dbano o jej rozwój i wyposażano ją w potrzebne pomoce dydaktyczne,
które  pozwalały  osiągać  dobre  wyniki  edukacyjne.  Funkcjonowały  w  niej  różnorodne  koła
zainteresowań  i  aktywnie  działało  harcerstwo.  Szkoła  przez  cały  czas  elastyczne  przechodziła
okresy zmian w oświacie, reformy w wyniku których stawała się szkołą sześcioletnią, następnie
ośmioletnią. Działał przy niej również punkt przedszkolny a obecnie oddział przedszkolny.

Ważnym  okresem  w  dziejach  szkoły  był  rok  szkolny  2003/2004.  Ponieważ
26  maja  2004r.  Szkole  Podstawowej  w  Czarnogłowach  nadano  imię  tragicznie  zmarłych
Olimpijczyków Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. I warto tu podkreślić, że imię nadane
szkole to punkt odniesienia do działań całej społeczności szkolnej.

Szkoła  jest  zrzeszona w Zachodniopomorskiej  Radzie  Olimpijskiej  i  Polskim Komitecie
Olimpijskim. Osiąga dobre wyniki w sporcie. 

Za  upowszechnianie  idei  olimpijskich  i  Olimpijczyków,  wśród  mieszkańców  lokalnej
społeczności  ale  też  i  wśród  mieszkańców województwa  zachodniopomorskiego,  w  2019  roku
Polski  Komitet  Olimpijski  przyznał  szkole  brązowy  medal  „Za  zasługi  dla  polskiego  Ruchu
Olimpijskiego”, a dyrektor szkoły otrzymał medal srebrny.

Szkoła systematycznie propaguje idee i postawy, które pomagają osiągnąć sukces nie tylko
w sporcie,  ale  i  w innych dziedzinach życia.  Wieloletnia  działalność społeczna i  kulturalna tej
placówki uczyniła z naszego laureata prężny ośrodek kulturotwórczy. 

Dziś  w Szkole uczą się  wnuki  i  prawnuki  niegdysiejszych absolwentów. Jak powiedział
Cyprian Kamil Norwid „Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło”.

Laureatka  Specjalnych  „Cisów  Przybiernowskich”,  to Szkoła  Podstawowa
im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego w Czarnogłowach!


