historia

Gostyñska Tysi¹clatka
czêœæ 1
Za cztery miesi¹ce jedna z gostyñskich szkó³ o kilkudziesiêcioletniej tradycji przestanie istnieæ.
Szko³a, któr¹ opuœci³o oko³o trzech tysiêcy absolwentów - SP nr 3 im. Przemys³awa II - koñczy swoj¹ dzia³alnoœæ
w czerwcu 2003 roku. Niestety, przejmuj¹ce budynek Gimnazjum nr 2, nie jest zainteresowane kontynuacj¹ tradycji
i imienia podstawówki, wybieraj¹c nowego patrona Mariê Sk³odowsk¹ – Curie.
Na prze³omie lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych ca³e spo³eczeñstwo przygotowywa³o siê
do obchodów tysiêcznej rocznicy chrztu Polski. Episkopat zaplanowa³ na 1966 rok bardzo
bogaty program uroczystoœci koœcielnych, w których mia³ braæ
udzia³ papie¿ Pawe³ VI. W³adze
polityczne w powojennej Polsce,
obawiaj¹c siê wzrostu znaczenia
koœcio³a, a tym samym obni¿enia pozycji PZPR jako „przewodniej si³y narodu” postanowi³y zorganizowaæ konkurencyjne
obchody Tysi¹clecia Pañstwowoœci. Podkreœlano znaczenie osi¹gniêæ gospodarczych PRL, organizowano na szerok¹ skalê czyny spo³eczne, podejmowano
nowe zobowi¹zania m.in. rzucaj¹c has³o: „Tysi¹c szkó³ na Tysi¹clecie Pañstwa Polskiego”.

Tysiêczna Tysi¹clatka
W sytuacji ogromnego przeludnienia izb lekcyjnych (w 1961
roku w Gostyniu na 1 izbê lekcyjn¹ przypada³o prawie
74 uczniów) wybudowanie nowych placówek oœwiatowych sta³o siê koniecznoœci¹. W³adze wykorzysta³y wiêc obchody Tysi¹clecia, by dziêki ofiarnoœci spo³eczeñstwa (szko³y miano budowaæ czêœciowo w czynie spo³ecznym) uzupe³niæ braki lokalowe.
Wybudowano ich, wed³ug ówczesnej propagandy, 1417. Prawdopodobnie tysiêczn¹ oddan¹
szko³¹ by³a SP nr 3 w Gostyniu.

Dzie³o wielu r¹k
Budowê szko³y rozpoczêto
01.09.1963 r. Rok póŸniej – 22
lipca 1964 r. dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod budowê szko³y. W dokumencie podkreœlano rolê klasy robotniczej
w czynie spo³ecznym, a tak¿e
wspólne starania Komitetu Powiatowego PZPR, Prezydium
Rady Narodowej, Wydzia³u
Oœwiaty i Kultury, Powiatowego
Komitetu Koordynacyjnego,
Spo³ecznego Funduszu Budowy
Szkó³, Powiatowego Komitetu
Frontu Jednoœci Narodu oraz Kuratorium Okrêgu Poznañskiego.
Komitet Budowy Szkó³ Tysi¹clecia w Gostyniu pod kierownictwem Henryka Andrzejewskiego
przewodnicz¹cego PMRN w Gostyniu podj¹³ siê wykonania
w czynie spo³ecznym ma³ej architektury. Dokumentacjê kosztorysowo – projektow¹ wykona³ ze-

spó³ architektów pod kierunkiem
mgr in¿. Rychlickiego z Biura
Projektów Miastoprojekt z Poznania. Wykonawstwem robót
zajmowa³o siê Przedsiêbiorstwo
Budownictwa Rolniczego w Gostyniu, którego dyrektorem by³
mgr Stanis³aw Rogalka. Inwestorem z ramienia Prezydium PRN –
Wydzia³u Oœwiaty i Kultury by³a
Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych w Poznaniu. Nadzór
techniczny sprawowa³ in¿. Marian Bartkowiak, kierownikami
robót byli: Stanis³aw Szymczak
i Seweryn Fahner.

Szko³ê ukoñczono, ale...
W dniu 2 wrzeœnia 1965r. nast¹pi³o rozpoczêcie roku szkolnego w nowym budynku. Mimo
¿e dzieci rozpoczê³y naukê i dokonano uroczystego otwarcia –
budowa szko³y nie by³a jeszcze
ukoñczona. Powodem opóŸnienia
by³y silne mrozy w zimie, w lecie
natomiast – huragan. Ostatecznie
prace rozpoczête pierwszego
paŸdziernika 1963 r. ukoñczono
dopiero drugiego listopada
1966r. W dniu ukoñczenia prac
powierzchnia u¿ytkowa szko³y
wynosi³a 2807 m2, budynek zajmowa³ obszar 1467 m 2, a jego
kubatura 13073 m3. W 1965 r. SP
nr 3 posiada³a 16 izb lekcyjnych,
bibliotekê, gabinet lekarski,
mieszkania dla nauczycieli, sto³ówkê i salê gimnastyczn¹. Kierownikiem szko³y zosta³ mgr Kazimierz Dworecki. W szkole dzia³a³y m.in. PCK, SKO, SFOS i SFBS
oraz oczywiœcie Ko³o Przyjació³
Zwi¹zku Radzieckiego.W1965r.
funkcjonowa³y równie¿ dwie
dru¿yny zuchowe, piêæ dru¿yn
m³odszych harcerzy i jedna starsza. Funkcjê szczepowego pe³ni³
phm. K. Dworecki.

Przyuczenie rolnicze
W dniu 11.11.1965 r. przy Tysi¹clatce w Gostyniu utworzono
dwuletni¹ Szko³ê Przysposobienia Rolniczego. Uczêszcza³y do
niej przewa¿nie dziewczêta zdobywaj¹c praktykê rolnicz¹ oraz
podstawowe wiadomoœci na temat
szycia, gotowania i prac rêcznych.
Kierownikiem szko³y by³ K.
Dworecki. Szko³a funkcjonowa³a do 1968 r.

Có¿ to by³ za pochód...
Pierwszy pochód pierwszomajowy, w którym bra³a udzia³
SP nr 3, mia³ charakter szczegól-

nie uroczysty. Mniej ni¿ zwykle
by³o czerwonych szturmówek
i hase³ propagandowych: uczniowie gostyñskich szkó³ zaprezentowali Pochód Wieków. SP nr 3
przedstawia³a czasy stanis³awowskie. Na czele kroczy³ Stanis³aw
August Poniatowski wraz z damami dworu. Przepiêkne stroje królewskiej œwity robi³y du¿e wra¿enie na przygl¹daj¹cych siê gostyniakach. Nie zabrak³o równie¿
dzia³aczy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej, kosynierów i Koœciuszki.
Uczniowie SP nr 3 nieœli plansze
przedstawiaj¹ce mapy ziem zabranych Polsce w kolejnych
trzech zaborach. Du¿e wra¿enie,
szczególnie wœród m³odszej gawiedzi, czyni³a atrapa siedemnastowiecznej armatki. Jak¿e
skromnie dziœ wygl¹daj¹ obchody Dni Gostynia, gdzie cel przemarszu m³odzie¿y szkolnej spod
góry zamkowej do parku jest dla
wielu zagadk¹.

Jakie imiê? Jaki patron?
Pierwsze zakoñczenie roku
szkolnego w gostyñskiej Tysi¹clatce zwi¹zane by³o z nadaniem
imienia. Jeszcze we wrzeœniu
1966r. proponowano nadaæ szkole imiê Powstañców Wielkopolskich. W marcu 1966r. rozwa¿ana propozycjê Zofii Prywer nadania imienia Janusza Korczaka.
Ostatecznie jednak w dniu
24 czerwca 1966r. patronem szko³y zosta³ Przemys³aw II. Dzieñ obchodów Œwiêta Patrona ustalono
na 11 czerwca. Na uroczystym
apelu, który odbywa³ siê wówczas
przed g³ównym wejœciem do
szko³y od strony placu zabaw,
I sekretarz KP PZPR Jan £awniczak dokona³ ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej.

Prawie tysi¹c uczniów w Tysi¹clatce
Rok póŸniej szko³ê opuœcili
pierwsi absolwenci. Ju¿ wówczas
SP nr 3 by³a bardzo liczn¹ placówk¹ oœwiatow¹. Œwiadectwa
otrzyma³o 941 uczniów, w tym 69
absolwentów klas VIII a i VIII b.
W tym okresie szko³a pokona³a
pierwsze trudnoœci. Jednym
z g³ównych problemów by³o zdyscyplinowanie uczniów. Kierownik zwraca³ uwagê, ¿e do szko³y
trafi³y jednostki agresywne i niezdyscyplinowane. W sytuacji,
gdy klasa liczy³a niekiedy
40 uczniów, wœród których znajdowali siê nawet o 5 lat „przeroœniêci”, bardzo trudno by³o proNumer 18 - 2 maja 2003

wadziæ lekcje. W rozwi¹zywaniu
problemów z m³odzie¿¹ du¿¹ rolê
odgrywa³o harcerstwo. W 1967r.
na bazie aktywnie dzia³aj¹cego
szczepu B³êkitna Trójka, SP nr 3
jako pierwsza w kraju zosta³a eksperymentaln¹ szko³¹ harcersk¹.

Eksperyment Heliodora
Muszyñskiego
W za³o¿eniach prawie ca³a kadra nauczycielska sk³adaæ siê
mia³a z instruktorów harcerskich,
a nale¿eæ do tej organizacji mieli
wszyscy uczniowie. Kierownikiem naukowym eksperymentu
zajmowa³ siê doc. dr Heliodor
Muszyñski – pracownik naukowy Zak³adu Wychowania Spo³ecznego UAM w Poznaniu.
W tym okresie ka¿da aktywnoœæ
spo³eczna i pedagogiczna musia³a byæ prowadzona na bazie istniej¹cych organizacji. W ramach
uspo³eczniania dzieci i m³odzie¿y utworzy³y siê sekcje harcerskie: reportersko – kronikarska
(Zofia Prywe), radiofoniczna (Stanis³aw Czajka), dekoracyjna (Andrzej Pawlicki) i sportowa (Jerzy
Bajer). Podjêto równie¿ wspó³zawodnictwo w zakresie: prac u¿yteczno – sportowych (Stanis³awa
Radajewska), higieny (Anna Jarus), makulatury (Maria Buliñska), estetyki wnêtrz (Stefania
£aszkowska). Opiekun eksperymentu doc. H. Muszyñski czêsto
odwiedza³ szko³ê. W dniu
30.10.1968 r. odby³a siê w gostyñskiej Tysi¹clatce konferencja
kierowników szkó³ eksperymentalnych. Goœæmi byli m.in. doc.
H. Muszyñski z ¿on¹ i pracownikami Zak³adu Wychowania Spo³ecznego, a tak¿e nauczyciele
szkó³ eksperymentalnych z Gniezna, Leszna, Skalmierzyc i Poznania. Uczniowie zaprezentowali wystawê dzia³alnoœci samorz¹du, pokazow¹ zbiórkê zuchow¹ dh Cierpiszewskiej oraz monta¿ s³owno –
muzyczny
„Zawsze
z Parti¹”. Tytu³ „spektaklu” oddaje nastrój tamtej rzeczywistoœci.

Pierwsze lata dzia³alnoœci
W 1967 r. szko³a uzyska³a radiowêze³ oraz harcówkê. W tym
roku przeprowadzono tak¿e po
raz pierwszy wybory do samorz¹du uczniowskiego. Bra³y w nich
udzia³ klasy VI – VIII oraz pracownicy szko³y. W kampanii wyborczej wykorzystywano radiowêze³, gazetki i ulotki. Pierwszym przewodnicz¹cym samorz¹-

du SP nr 3 zosta³ Marek Zalewski. Kolejny rok przyniós³ wa¿ne
wydarzenie w gostyñskiej Tysi¹clatce. W dniu 13 lutego 1968 r.
dokonano uroczystego ods³oniêcia k¹cika patrona szko³y – Przemys³awa II. Wykonanie go zajê³o sporo czasu. W jego centralnym punkcie znajdowa³ siê portret Przemys³awa II oraz kopia dokumentu lokacji Gostynia. Obok,
„na stra¿y”, sta³y dwie halabardy
oraz tarcza. Ca³oœæ otoczona by³a
kamiennym murem przypominaj¹cym œredniowieczne ruiny.
W uroczystoœciach ods³oniêcia
k¹cika wzi¹³ udzia³ m.in. doc. H.
Muszyñski. Rok 1968 by³ równie¿ bardzo wa¿ny dla harcerstwa.
W dniu 16 marca odby³a siê uroczystoœæ nadania 44 dru¿ynie tutejszego szczepu imienia Obroñców Westerplatte. Na uroczystoœci z tej okazji przyby³ m.in. jeden z piêciu oficerów za³ogi Westerplatte dh kpt. Zdzis³aw Krêgielski.

Sztandar dla szko³y
Rok szkolny 1970/1971 rozpoczêto pod has³em „Dobr¹
nauk¹ i zachowaniem zdobywamy sztandar szko³y”. Miêdzy klasami zawi¹za³a siê rywalizacja o
miano klasy sztandarowej. SP nr
3 jako pierwsza w Gostyniu przyst¹pi³a do zdobywania sztandaru. Grono pedagogiczne i uczniowie w³o¿yli wiele wysi³ku, by
szko³a osi¹gnê³a jeszcze lepsze
wyniki nauce i zachowaniu. M³odzie¿ aktywnie w³¹czy³a siê tak¿e w akcjê zbierania funduszy na
zakup sztandaru – dziêki sprzeda¿y makulatury, butelek i kasztanów zebra³a 7500 z³. Pozosta³a
czêœæ pieniêdzy pochodzi³a od
Komitetu Rodzicielskiego i zak³adu opiekuñczego – Spó³dzielczej Hurtowni Miêdzypowiatowej w Gostyniu. Uroczystoœæ
przekazania sztandaru odby³a siê
1 czerwca 1971 roku. Jego wrêczenia dokona³ przewodnicz¹cy
Komitetu Rodzicielskiego Marian Baran. Kierownik szko³y
Kazimierz Dworecki przekaza³
sztandar spo³ecznoœci szkolnej.
W pierwszym poczcie sztandarowym stali: Lidia Pakosz, Wanda
Szel¹g (dziœ nauczycielka w tej
szkole) i Marek Borowicz. M³odzie¿ z³o¿y³a œlubowanie na wiernoœæ sztandarowi koñcz¹c je s³owami: „Przyrzekamy miasto Gostyñ i Ziemiê Gostyñsk¹ uczyniæ
piêkniejsz¹”.
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