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Gostyñska Tysi¹clatka cz. 4
Szko³a, któr¹ opuœci³o oko³o trzech tysiêcy absolwentów - SP nr 3 im. Przemys³awa II - skoñczy³a swoj¹ dzia³alnoœæ w czerwcu 2003 roku. Jej ostatnie
lata dzia³alnoœci na trwale wpisuj¹ siê w historiê kulturalna Gostynia
W 1992 r. przeprowadzono konkurs na dyrektora szko³y. Po niezatwierdzeniu mgr. Kazimierza Dworeckiego do konkursu przyst¹pi³
mgr Tadeusz Tyrzyk. W tym okresie funkcjê dyrektora pe³ni³a mgr
Janina Walczak, a z-c¹ zosta³a mgr
Ewa Nawrocka. Po wyborze nowym dyrektorem zosta³ mgr Tadeusz Tyrzyk. W dniu 3 XII 1992r.
Rada Pedagogiczna uchwali³a Statut Szko³y. Od 1994r. Zmieni³a siê
organizacja samorz¹du uczniowskiego. Parlament Uczniowski sk³ada³ siê z dwóch cz³onów: Rady Parlamentu i Rady Przewodnicz¹cych
Klas. W sk³ad RP wchodz¹ przewodnicz¹cy, dwóch zastêpców, sekretarz, skarbnik, komisja rewizyjna, s¹d kole¿eñski oraz opiekunowie sekcji naukowej, kulturalno rozrywkowej i gospodarczo - finansowej. Parlament w³¹czy³ siê aktywnie w ¿ycie szko³y. Jest organizatorem szeregu imprez szkolnych:
“Tygodnia Kultury Jêzyka Polskiego”, “Tygodnia Humoru”, wyboru
D¿entelmena Szko³y, dyskotek, balów przebierañców, akcji pomocy
dzieciom z Domu Dziecka, wyborów Najmilszego Nauczyciela, obchodów Œwiêta Sportu, Dnia Dziecka itp. Wyboru opiekuna Parlamentu Uczniowskiego dokonuj¹
uczniowie spoœród zg³oszonych
propozycji.

Przebudowa szko³y
W latach 90-tych szko³a mog³a
poszczyciæ siê nowym wyposa¿eniem sal lekcyjnych. Oprócz nowych pomocy naukowych, których
obecnie szko³a posiada bardzo
du¿o, dla czêœci klas zakupiono
meble, telewizory i magnetowidy.
Po generalnym remoncie szkolnych
ubikacji w 1994r., kolejno malowane by³y klasy i budynek szko³y.
Praktycznie od paru lat trwa jego
remont. Czêœæ zmian mo¿liwa jest
dziêki ofiarnoœci sponsorów.

Struktura i sukcesy wychowawcze
Od 1965 r. wzros³a liczba
uczniów i absolwentów, w latach
1969-1976 przekroczy³a ona tysi¹c
uczniów, by jednak w latach 197887 liczyæ nieca³e 900. Lata 90-te
przynios³y kolejny wzrost liczby
uczniów - przekroczy³a ona 1100.
Gostyñska trójka mia³a równie¿
wiele sukcesów dydaktyczno - wychowawczych. Du¿e znaczenie
wi¹za³o siê z przyst¹pieniem szko³y do eksperymentu Heliodora Muszyñskiego. Mimo i¿ dziœ oceniane
mo¿e byæ krytycznie, faktem pozostaje, ¿e postawa grona pedagogicznego nigdy nie by³a bierna. Listy
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uczniów czêsto publikowano w czasopismach oœwiatowych. Osi¹gniêcia dydaktyczne szko³y przedstawione zosta³y w pozycji wydanej
przez Instytut Pedagogiki UAM
“Samorz¹dna i organizacyjna dzia³alnoœæ dzieci i m³odzie¿y w szkole”.
Szko³a aktywnie prowadzi³a
dzia³alnoœæ wychowawcz¹. Prowadzono zajêcia dla m³odzie¿y “trudnej”. Plan pracy szko³y przewidywa³ walkê z zagro¿eniami dla m³odzie¿y: alkoholizmem i narkomani¹. Organizowane by³y zajêcia
z przedstawicielami MONARU. SP
Nr 3 jako jedyna z nielicznych prowadzi³a bardzo aktywn¹ akcjê
wspólnie z t¹ organizacj¹, dlatego
te¿ zagro¿enie narkomani¹ zosta³o
praktycznie usuniête.

Druga po³owa lat dziewiêædziesi¹tych
W 1996 r. w szkole zatrudnionych by³o 58 nauczycieli. W tym
okresie zaznaczy³a siê ju¿ tendencja spadkowa wœród uczniów.
W roku szkolnym 1993/94 szko³a
liczy³a 1118 uczniów by w trzy lata
póŸniej posiadaæ ich ju¿ o 112
mniej.
W latach dziewiêædziesi¹tych
szko³a posiada³a szerok¹ ofertê zaj¹æ pozalekcyjnych. Na przyk³ad
w roku szkolnym 1995/96 funkcjonowa³y kó³ka; informatyczne, plastyczne, geograficzne, biologiczne,
taneczne, chemiczne, fizyczne, redakcyjne (“Piegus”), jêzykowe
(j. angielski) oraz muzyczne i SKS.
W 1997 roku ruszy³ chór szkolny.
Mimo ¿e od 1996 roku wynagrodzenie za prowadzenie kó³ek zosta³o wstrzymane, nauczyciele SP Nr
3 nadal organizowali zajêcia
dla uczniów, nie prowadz¹c jednak
dokumentacji. W kolejnych latach
funkcjonowa³y prowadzone spo³ecznie zajêcia przygotowuj¹ce
uczniów do egzaminów do szkó³
œrednich, oraz kó³ka: SKS, matematyczne, turystyczne, historyczne,
polonistyczne, recytatorskie, przyrodnicze, taneczne, jêzykowe, plastyczno-przyrodnicze, teatralne,
chemiczne, plastyczne, fotograficzne, techniczne. Istnia³ tez zespó³
muzyczny. Tradycyjnie na wysokim poziomie plasowa³a siê gostyñska Tysi¹clatka w dziedzinie sportu.

Trzeci dyrektor
W 1996 roku wybrano nowego
dyrektora. Zosta³ nim Józef Gerowski, wczeœniej pracownik SP Nr 1 i
Delegatury Kuratorium Oœwiaty
w Gostyniu. Od 1995 roku pe³ni³
on obowi¹zki zastêpcy dyrektora

Tysi¹clatki. Zastêpcami dyrektora
zostali: Janina Walczak i Krzysztof
Perdon.

Ostatnie lata funkcjonowania
oœmioklasowej podstawówki
Szko³a têtni³a ¿yciem. Organizowano szereg ciekawych imprez.
W kwietniu organizowany by³ tydzieñ ekologii. W jego ramach zaproponowano uczniom m.in. konkursy: plastyczny oraz wiedzy ekologicznej. Ubrani na zielono
uczniowie zwolnieni byli z odpowiedzi “przy tablicy”. Podobnie
w weso³ej atmosferze odbywa³ siê
Dzieñ Wiosny. Scena w “Hutniku”
wystrojona by³a... kolorowymi gazetami. Na szarym papierze du¿ego formatu widnia³ kolorowy weso³y napis 21 III - Dzieñ Ucznia.
Poœrodku z godnoœci¹ wisia³ herb
szko³y: tarcza z wkomponowan¹
w cyfrê “3” podobizn¹ króla Przemys³a II. Dwa miesi¹ce póŸniej
odby³ siê konkurs ortograficzny
“O Z£OTE PIÓRO DYREKTORA” w trzech kategoriach: uczniowie klas IV-VI, uczniowie klas VII
- VII oraz doroœli: rodzice, nauczyciele i sympatycy szko³y.
Uczniowie trójki brali aktywnie
udzia³ w konkursach przedmiotowych. W fina³ach wojewódzkich
reprezentanci szko³y Przemys³awa
popisywali siê w 1998 roku wiedz¹
z matematyki, historii, biologii oraz
w Miêdzywojewódzkim Konkursie
o Wielkopolsce, a w kolejnym roku
z jêzyka polskiego oraz z historii
(Maciej Bajerski zdoby³ pierwsze
miejsce w rejonie). Warto odnotowaæ, ¿e Szymon Kaczmarek zosta³
laureatem wojewódzkim a¿ trzech
konkursów: chemicznego, fizycznego i matematycznego. W roku
szkolnym 1998/99 grono nauczycielskie zasilili: Anna Gogó³, Lucyna Szymkowiak i Tomasz Banaszak.

dane miejsce, które zespó³ musia³
odwiedziæ, tym wiêcej zdobywa³
punktów. Niedozwolone by³o rozdzielanie siê grupy. Odwiedzenie
zaznaczonych na mapie punktów
i zdobyte tam informacje potrzebne by³y do zaliczenia zadania. Po
zakoñczeniu trasy uczestnicy wyruszyli nad jezioro, gdzie serwowano gor¹ce kie³baski. Na zakoñczenie rajdu ka¿dy zespó³ mia³ wzi¹æ
udzia³ w Konkursie Piosenki Turystycznej i Biwakowej, wykonuj¹c
przynajmniej dwie zwrotki piosenki o tematyce turystycznej.

Pod znakiem reformy
Reforma oœwiaty wprowadzi³a
spore zamieszanie. Wed³ug pierwotnego planu Tysi¹clatka mia³a
byæ szeœcioklasow¹ szko³¹ podstawow¹. Takiemu rozwi¹zaniu sprzeciwiali siê m.in. nauczyciele ucz¹cy w SP3. w takiej sytuacji najwiêksza szko³a w Gostyniu sta³aby niewykorzystana. Zespó³ w sk³adzie:
Pawe³ Hubner, El¿bieta Palka,
Krzysztof Perdon i Grzegorz Skorupski przedstawi³ Zarz¹dowi Miejskiemu propozycjê utworzenia
w gostyñskiej Tysi¹clatce zespo³u
szkó³, ³¹cz¹cych szko³ê podstawow¹ i gimnazjum. Zdaniem w³adz
miejskich nie mo¿liwe by³o oddzielenie fizyczne tych dwóch placówek. W tej sytuacji, maj¹c na uwadze wykorzystanie sal lekcyjnych,
warunki lokalowe, jak i po³o¿enie
Rada Miejska zadecydowa³a
o utworzeniu w budynku Tysi¹clatki Gimnazjum Nr 2. Dotychczasowa SP 3 mia³a stopniowo zmniejszaæ liczbê uczniów. Klasy pierwsze od nastêpnego roku szkolnego
zosta³y przeniesione do SP2, nowy
nabór do “Trójki” by³ wstrzymany.
Od tej pory liczba uczniów systematycznie siê zmniejsza³a,
a¿ do roku 2003, kiedy to ostatnie
klasy szóste mia³y opuœciæ szko³ê.

“Bajcykor”

Ostatni dyrektor “Trójki”

W gostyñskiej Tysi¹clatce z inicjatywy nauczyciela geografii Hieronima Madera powsta³ ciekawy
pomys³ rajdu rowerowego, który
spotka³ siê z ogromnym zainteresowaniem m³odzie¿y nie tylko z tej
szko³y. Startowa³o kilkanaœcie dru¿yn z³o¿onych z 8 uczestników. Co
15 minut startowa³ kolejny zespó³.
Na kilka minut przed startem
uczniowie z opiekunem otrzymywali mapê topograficzn¹ okolicy.
Nale¿a³o w okreœlonym czasie
(oko³o 4 godzin) odwiedziæ jak najwiêcej punktów znaczonych na podanej mapie i zebraæ odpowiedzi
na pytania. Im dalej znajdowa³o siê

Poniewa¿ powsta³a sieæ szkó³
gimnazjalnych, dotychczasowy dyrektor podstawówki Józef Gerowski mianowany zosta³ przez Zarz¹d
Miejski dyrektorem Gimnazjum Nr
2 . W tej sytuacji og³oszono konkurs na dyrektora “Tysi¹clatki”.
Od 1 wrzeœnia 1999 roku, nowym
dyrektorem SP Nr 3 zosta³ wybrany Krzysztof Perdon, dotychczasowy wicedyrektor oraz nauczyciel
matematyki i informatyki. W szkole pojawili siê nowi nauczyciele:
Anna Pernaczyñska, Danuta Zieliñska, Joanna Puœlednik, Dariusz
Smekta³a, Bogumi³a Jakubowska i
Zbigniew Jakuszkowiak.

Numer 30 - 25 lipca 2003

Wspó³praca z Francj¹
“Trójka” nawi¹za³a wspó³pracê
ze szko³¹ College Masseot Abaquesne z Boos we Francji. W dniach od
17 do 30 paŸdziernika 1999 roku francuscy uczniowie goœcili w gostyñskiej Tysi¹clatce. Program pobytu
oferowa³ wiele atrakcji. Goœcie
z Francji zwiedzili Poznañ, Kraków,
Oœwiêcim, Czêstochowê, Wieliczkê.
Wêdrowali szlakami Ojcowskiego
Parku Narodowego. W ramach zacieœniania wspó³pracy sklejano ³añcuchy
przyjaŸni, malowano obrazy “Ziemia
nasz¹ wspólna planet¹”. Na zakoñczenie wizyty zasadzono przed szko³¹
drzewko przyjaŸni. W kwietniu 2000
roku z kolei uczniowie naszej szko³y
wyjechali do Ruen.

Podsumowanie istnienia
Przez trzydzieœci lat swego istnienia SP Nr 3 posiada³a znacz¹c¹
pozycj¹ wœród placówek oœwiatowych województwa leszczyñskiego. Jej przedstawiciele zajmowali
czo³owe miejsca w konkursach rejonowych i wojewódzkich. Uczniowie Trójki a¿ dziewiêæ razy zajmowali pierwsze miejsca w konkursach jêzyka polskiego, czterokrotnie z tematów zwi¹zanych z histori¹ oraz matematyk¹, piêciokrotnie
z jêzyka rosyjskiego, trzykrotnie
z fizyki. Nie ma przedmiotu, z którego uczniowie SP Nr 3 nie odnieœliby zwyciêstwa w konkursach rejonowych w ci¹gu 30 lat swego istnienia (por. Rozdzia³ X). Znana jest
równie¿ pozycja “trójkowych”
sportowców, szczególnie w pi³ce
no¿nej. Pocz¹wszy od 1969r. kiedy zajêli oni I miejsce w mistrzostwach województwa poznañskiego, po takie¿ osi¹gniêcie w 1973
i 1978r. a¿ po uzyskanie w latach
90-tych: I miejsca w halowym turnieju pi³ki no¿nej w 1992, a w latach 1993-95 minipi³ki no¿nej.
Szczytowym osi¹gniêciem by³o
zajêcie V miejsca w Polsce w 1973r.
oraz I miejsca w Makroregionie
Dolnoœl¹skim w 1994r. Znana jest
tak¿e pozycja siatkarzy i siatkarek.
Szczególnie dziewczêta od wielu lat
zajmuj¹ pierwsze miejsca w eliminacjach wojewódzkich.
Szko³a Podstawowa Nr 3 im. Przemys³awa II w Gostyniu, zakoñczy³a
swoj¹ dzia³alnoœæ w czerwcu 2003.
Istnia³a przez 38 lat. Razem z odejœciem “Trójki” odchodzi te¿ pewna
tradycja bliska sercu wszystkich gostyniaków. Gmach na wzgórzu wzrós³
siê w krajobraz miasta. Dla wiêkszoœci mieszkañców Gostynia budynek
oœwiatowy na Osiedlu Tysi¹clecia
na zawsze pozostanie “Trójk¹”.
GRZEGORZ SKORUPSKI

