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Ustawodawstwo stanu wojen-
nego zabrania³o dzia³alno�ci nieza-
le¿nych zwi¹zków zawodowych.
Nasili³a siê natomiast propaganda
PZPR. W roku szkolnym 198/1982
pierwsze miejsce w województwie
przyznano Towarzystwu Krzewie-
nia Kultury �wieckiej przy SP nr 3
w Gostyniu. TKK� liczy³o wów-
czas 23 cz³onków rzeczywistych
i 32 wspieraj¹cych. G³ównym za-
daniem szkolnego ko³a TKK� by³o
propagowanie i upowszechnianie
tradycji i obrzêdowo�ci �wieckiej.
Istotn¹ rolê pe³ni³ tutaj Uniwersy-
tet dla Rodziców, w ramach które-
go organizowano odczyty i wyk³a-
dy.

Z uwagi na du¿e trudno�ci za-
opatrzeniowe szko³a organizowa³a
dla uczniów sprzeda¿ obuwia tek-
stylnego i s³odyczy. Rozdawano
dary z NRD (koszulki i spodenki
gimnastyczne), z ZSRR (zeszyty
dla uczniów klas pierwszych) oraz
ze Szwecji (odzie¿ i obuwie).

Wspó³praca z zagranic¹
W listopadzie 1982 r. go�æmi

gostyñskiej Tysi¹clatki byli: kura-
tor o�wiaty oraz nauczyciele i dy-
rektor jednej ze szkó³ Mariesfled
w NRD. Wizyta mia³a na celu na-
wi¹zanie bli¿szego kontaktu miê-
dzy szko³ami oraz wymianê do-
�wiadczeñ. Go�cie z NRD, którym
towarzyszyli kurator Edward Szy-
mañski, inspektor Zygmunt Jag³a
i Jan Fulasz uczestniczyli w lek-
cjach matematyki i wychowania
obywatelskiego.

W tym te¿ roku wprowadzono
w klasach VII i VIII dodatkowe
zajêcia z j. niemieckiego i j. fran-
cuskiego. W celu pozyskania pomo-
cy naukowych do nauki j. francu-
skiego nawi¹zano kontakt z amba-
sad¹ tego kraju w Warszawie.  Do
SP nr 3 przyby³ francuski attache
jêzykowy P. Cuisset, który ofiaro-
wa³ sw¹ pomoc przy realizacji pro-
jektu nauczania tego jêzyka.

Latem 1983 r. na kolonii
w szkole go�ci³a grupa dzieci i m³o-
dzie¿y z NRD. Razem z nimi za-
kwaterowani byli równie¿ ucznio-
wie SP nr 3. Rok wcze�niej to w³a-
�nie m³odzie¿ z Politechnicznej
Szko³y �redniej im. Ró¿y Luksem-
burg go�ci³a uczniów gostyñskiej
Trójki. W tym samym roku harce-
rze brali udzia³ w obozie w Bia³o-
wie¿y i w ZSRR.

I znowu zwyciêstwa w konkursach
Pierwsza po³owa lat 80-tych

przynios³a ugruntowanie pozycji
sportowców (m.in. dziewczêta wy-
walczy³y pierwsze miejsce w pi³ce
siatkowej na szczeblu wojewódz-

kim w latach 1982 � 1986) oraz
zwyciêstwa w miejsko � gminnych
konkursach: j. rosyjskiego (1983),
j. polskiego (1982), o Armii Poznañ
(1983) oraz 40-lecia ZWP (1983).

Wreszcie god³o szko³y
W roku szkolnym 1984/1985

Kuratorium O�wiaty i Wychowania
wyrazi³o zgodê na rozpoczêcie
prac, których uwieñczeniem by³o-
by otrzymanie god³a. Plan dzia³añ
opracowany przez zespó³ wycho-
wawczy zosta³ zrealizowany.
 Wszyscy uczniowie zostali zapo-

znani z histori¹ god³a Polski i jego
znaczeniem w ¿yciu narodu. W celu
podniesienia efektów nauczania
i wychowania og³oszono konkurs:
�Wybieramy najlepsz¹ klasê
w szkole�. Projekt god³a opracowa-
ny zosta³ w oparciu o pomys³y dzie-
ci. Aby upiêkszyæ szko³ê i jej oto-
czenie, wszystkie klasy przejê³y
opiekê nad skwerami zieleni i przy-
st¹pi³y do dekorowania swoich izb
lekcyjnych. Zorganizowano te¿ pra-
cê dla �rodowiska: porz¹dkowanie
miejsc pamiêci, terenów przyszkol-
nych i lasu.

Z okazji XX � lecia SP nr 3
przygotowano wystawê dorobku
szko³y oraz wystêp dla spo³eczeñ-
stwa. Uroczysto�æ nadania god³a
i XX rocznicy istnienia szko³y od-
by³a siê 6 czerwca 1985 r. w hali
sportowej SP nr 2. W�ród zaproszo-
nych go�ci zasiedli miêdzy innymi:
Kurator O�wiaty i Wychowania p³k
mgr Boles³aw Janicki, wizytator
Kuratorium O�wiaty Wychowania
mgr Andrzej Kocerka, komendant
Chor¹gwi Leszczyñskiej Stanis³aw
Czajka,  sekretarze Komitetu Miej-
sko � Gminnego PZPR: W³odzi-
mierz Nadolny i Jacek Frydryszak,
sekretarz SD � mgr Zofia Wika oraz
ZSL � mgr Edmund Zawicki, prze-
wodnicz¹cy Rady  Miejsko �
 Gminnej Patriotycznego Ruchu
Odrodzenia Narodowego Tadeusz
Gliszczyñski oraz inspektor O�wia-
ty i Wychowania mgr Zdzis³aw
Mrozek. W�ród zaproszonych go-
�ci byli tak¿e przedstawiciele huf-

Gostyñska Tysi¹clatka cz. 3
Historia szko³y to historia pokoleñ uczniów i nauczycieli. Szko³a nie tylko uczy. Funkcjonuje równie¿ jako o�rodek kulturalny, kszta³tuje ¿ycie spo³eczne.

Szko³a Podstawowa Nr 3 im. Przemys³awa II w Gostyniu, w ci¹gu prawie 40 lat istnienia wykszta³towa³a tradycjê dobrej o�wiatowej placówki.

ca ZHP, RUSW, dyrektorzy gostyñ-
skich zak³adów pracy, przewodni-
cz¹cy RSU z lat 1967-85 oraz na-
uczyciele. Po przemówieniu dyrek-
tora Kazimierza Dworeckiego, któ-
ry przywita³ zaproszonych go�ci
i naszkicowa³ historiê szko³y, g³os
zabra³ kurator Boles³aw Janicki.
Przekaza³ on postanowienie w³adz
Kuratorium O�wiaty i Wychowania
w Lesznie nadaj¹ce SP nr 3 w Go-
styniu prawo posiadania god³a, któ-
rego autorem jest nauczyciel Ty-
si¹clatki Andrzej Pawlicki.

Kszta³t i wygl¹d god³a przedsta-

wi³a wicedyrektor Anna Guderska.
Na owalnym bia³ym tle umieszczo-
no trzy elementy: wizerunek patro-
na Przemys³awa II oraz dwie tar-
cze (jedna z cyfr¹ 3, druga z her-
bem Gostynia). Po przemówieniu
A. Guderskiej m³odzie¿ od�piewa-
³a hymn szko³y:

I
W sercach naszych i w przestworzu
Stron ojczystych têtni s³awa.
Jak w nauki szkolnej morzu,
W Tysi¹clatce Przemys³awa.

Ref:
Gdzie tak bêdzie nam weso³o,
W której z tylu polskich szkó³.
Która naszej stawi czo³o,
Albo nawet i sto czó³.

II
Kto honoru szko³y strze¿e
Wiernie i przez ca³e ¿ycie.
Tak jak Przemys³ jest rycerzem
Co nasz sztandar zdobi w szczycie.
III
M³oda szko³o ty� przystani¹
I latarni¹ docelow¹.
¯adne burze nas nie z³ami¹
Póki w sercu twoje s³owa.
IV
Tutaj nasza m³odo�æ szko³o
Tak siê z³oci jak miód pszczó³
¯adne burze nas nie z³ami¹
Póki w sercu twoje s³owa.

Szko³a otrzyma³a wówczas tak-
¿e dwa inne wyró¿nienia: Zbioro-
w¹ Honorow¹ Odznakê za Zas³ugi
dla Leszczyñskiej Chor¹gwi ZHP
oraz dyplom Przyjaciel Dziecka. Za

wspó³pracê z Trójk¹ wyró¿niono
Swarzêdzkie Fabryki Mebli Zak³ad
nr 8, Zak³ad Obrotu Artyku³ami
Przemys³u Lekkiego, Spó³dzielniê
Pracy Metalowców i Spó³dzielniê
Pracy �Mechanika�.

Wystêpy dzieci re¿yserowali:
Maria Buliñska, Bo¿ena Habicht
i Marian Szu³czyñski. Przygotowa-
no monta¿ s³owno � muzyczny, któ-
ry przypomnia³ najwa¿niejsze wy-
darzenia z 20-letniego ¿ycia szko-
³y: wmurowanie aktu erekcyjnego,
otwarcie szko³y, obchody 1000-le-
cia Pañstwa Polskiego, nadanie
imienia Przemys³awa II, zdobycie
sztandaru, przyst¹pienie do ekspe-
rymentu doc. Heliodora Muszyñ-
skiego. Przedstawiono tak¿e trady-
cje szko³y: uroczyste pasowanie
pierwszoklasistów, wybory do
RSU, przekazanie w³adzy nowo
wybranej Radzie Samorz¹du
 Uczniowskiego, po¿egnanie absol-
wentów, obchody Dnia Patrona,
Dnia Sportu i Dnia Ucznia, gie³dy
zawodoznawcze, akcje �Pod³a�-
niczka�. Po czê�ci artystycznej
wszyscy bior¹cy udzia³ w uroczy-
sto�ciach przeszli do SP nr 3, gdzie
obejrzeli wystawê dorobku szko³y.

Druga po³owa lat osiemdziesi¹tych
W 1986r. z okazji Dnia Nauczy-

ciela na spotkaniu z w³adzami po-
lityczno � administracyjnymi
w gmachu Komitetu Miejsko �
Gminnego PZPR kolejni nauczy-
ciele otrzymali nagrody i wyró¿nie-
nia. W latach osiemdziesi¹tych Par-
tii zale¿a³o na podkre�leniu, ¿e

�rozdawnictwo� funduszy pañ-
stwowych le¿y w kompetencji
PZPR.

W listopadzie 1987r. w szkole
odby³ siê sejmik uczniowski po-
�wiêcony rocznicy odzyskania nie-
podleg³o�ci. Uczniowie przygoto-
wali okoliczno�ciowe referaty
i wziêli udzia³ w dyskusji. Ca³o�ci¹
kierowa³ nauczyciel historii mgr
Pawe³ Hübner. W tym samym roku
szko³a otrzyma³a tak¿e po raz
pierwszy ustanowion¹ nagrodê
�Laur Gostynia� w kategorii �Twór-
ca kultury miasta i gminy�.

h i s t o r a

Druga po³owa lat 80-dziesi¹tych
w historii szko³y wi¹¿e siê z wiel-
kimi osi¹gniêciami sportowców.
W roku szkolnym 1987 po raz
pierwszy og³oszono miejsko-gmin-
n¹ punktacjê sportow¹. SP nr 3
przez kolejne lata zajmowa³a pierw-
sze miejsce. W latach 1986-89
szkolna dru¿yna siatkówki dziew-
cz¹t by³a najlepsza w wojewódz-
twie. W 1991r. SP nr 3 w Gostyniu
uzyska³a pierwsze miejsce w woje-
wództwie w ogólnej punktacji spor-
towców. Du¿ymi osi¹gniêciami po-
pisaæ siê mogli tak¿e matematycy,
poloni�ci, chemicy i biologowie.
W latach 1987-89 zajmowali oni
czo³owe miejsca w konkursach na
szczeblu rejonowym. W 1988 r.
w konkursie chemicznym ucznio-
wie Trójki zdobyli trzy pierwsze
miejsca. Podobnym osi¹gniêciem
pochwaliæ siê mogli w konkursie fi-
zycznym � cztery pierwsze oraz
pierwsze miejsca w rejonowych
konkursach: geograficznym, mate-
matycznym, a rok pó�niej technicz-
nym

W 1988 r. przedstawicielki SP
nr 3 zajê³y pierwsze miejsce w eli-
minacjach IX Dzieciêcego Festiwa-
lu Piosenki Konin`88.

W roku szkolnym 1991 ucznio-
wie mogli korzystaæ z dobudowa-
nych do szko³y nowych sal lekcyj-
nych. Obecnie w dobudówce mie-
�ci siê pokój nauczycielski, ksiêgo-
wo�æ, biblioteka, czytelnia oraz 5
izb lekcyjnych. £¹cznie SP nr 3 po-
siada 24 izby lekcyjne. W dobudo-
wanej czê�ci znalaz³o siê równie¿

wiêcej miejsca dla eksponatów Izby
Tradycji Szko³y.

W�ród osi¹gniêæ uczniów Trój-
ki w tym okresie wymieniæ nale¿y
m.in. Zwyciêstwo w Halowym Tur-
nieju Pi³ki No¿nej oraz I miejsce
w punktacji ogólnej sportowców
w roku szkolnym1991. W 1993 r.
uczniowie SP nr 3 byli zwyciêzca-
mi w konkursach rejonowych: or-
tograficznym kl. II � III, matema-
tycznym i plastycznym. Rok pó�niej
przedstawiciele szko³y zajêli trzy
pierwsze miejsca w konkursie che-
micznym.
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