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W 1992 r. przeprowadzono kon-
kurs na dyrektora szko³y. Po nieza-
twierdzeniu mgr. Kazimierza Dwo-
reckiego do konkursu przyst¹pi³
mgr Tadeusz Tyrzyk. W tym okre-
sie funkcjê dyrektora pe³ni³a mgr
Janina Walczak, a z-c¹ zosta³a mgr
Ewa Nawrocka. Po wyborze no-
wym dyrektorem zosta³ mgr Tade-
usz Tyrzyk. W dniu 3 XII 1992r.
Rada Pedagogiczna uchwali³a Sta-
tut Szko³y. Od 1994r. Zmieni³a siê
organizacja samorz¹du uczniow-
skiego. Parlament Uczniowski sk³a-
da³ siê z dwóch cz³onów: Rady Par-
lamentu i Rady Przewodnicz¹cych
Klas. W sk³ad RP wchodz¹ prze-
wodnicz¹cy, dwóch zastêpców, se-
kretarz, skarbnik, komisja rewizyj-
na, s¹d kole¿eñski oraz opiekuno-
wie sekcji naukowej, kulturalno -
rozrywkowej i gospodarczo - finan-
sowej. Parlament w³¹czy³ siê ak-
tywnie w ¿ycie szko³y. Jest organi-
zatorem szeregu imprez szkolnych:
�Tygodnia Kultury Jêzyka Polskie-
go�, �Tygodnia Humoru�, wyboru
D¿entelmena Szko³y, dyskotek, ba-
lów przebierañców, akcji pomocy
dzieciom z Domu Dziecka, wybo-
rów Najmilszego Nauczyciela, ob-
chodów �wiêta Sportu, Dnia Dziec-
ka itp. Wyboru opiekuna Parlamen-
tu Uczniowskiego dokonuj¹
uczniowie spo�ród zg³oszonych
propozycji.

Przebudowa szko³y
W latach 90-tych szko³a mog³a

poszczyciæ siê nowym wyposa¿e-
niem sal lekcyjnych. Oprócz no-
wych pomocy naukowych, których
obecnie szko³a posiada bardzo
du¿o, dla czê�ci klas zakupiono
meble, telewizory i magnetowidy.
Po generalnym remoncie szkolnych
ubikacji w 1994r., kolejno malowa-
ne by³y klasy i budynek szko³y.
Praktycznie od paru lat trwa jego
remont. Czê�æ zmian mo¿liwa jest
dziêki ofiarno�ci 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 1978-
87 liczyæ nieca³e 900. Lata 90-te
przynios³y kolejny wzrost liczby
uczniów - przekroczy³a ona 1100.

Gostyñska trójka mia³a równie¿
wiele sukcesów dydaktyczno - wy-
chowawczych. Du¿e znaczenie
wi¹za³o siê z przyst¹pieniem szko-
³y do eksperymentu Heliodora Mu-
szyñskiego. Mimo i¿ dzi� oceniane
mo¿e byæ krytycznie, faktem pozo-
staje, ¿e postawa grona pedagogicz-
nego nigdy nie by³a bierna. Listy

uczniów czêsto publikowano w cza-
sopismach o�wiatowych. Osi¹gniê-
cia dydaktyczne szko³y przedsta-
wione zosta³y w pozycji wydanej
przez Instytut Pedagogiki UAM
�Samorz¹dna i organizacyjna dzia-
³alno�æ dzieci i m³odzie¿y w szko-
le�.

Szko³a aktywnie prowadzi³a
dzia³alno�æ wychowawcz¹. Prowa-
dzono zajêcia dla m³odzie¿y �trud-
nej�. Plan pracy szko³y przewidy-
wa³ walkê z zagro¿eniami dla m³o-
dzie¿y: alkoholizmem i narkoma-
ni¹. Organizowane by³y zajêcia
z przedstawicielami MONARU. SP
Nr 3 jako jedyna z nielicznych pro-
wadzi³a bardzo aktywn¹ akcjê
wspólnie z t¹ organizacj¹, dlatego
te¿ zagro¿enie narkomani¹ zosta³o
praktycznie usuniête.

Druga po³owa lat dziewiêædziesi¹tych
W 1996 r. w szkole zatrudnio-

nych by³o 58 nauczycieli. W tym
okresie zaznaczy³a siê ju¿ tenden-
cja spadkowa w�ród uczniów.
W roku szkolnym 1993/94 szko³a
liczy³a 1118 uczniów by w trzy lata
pó�niej posiadaæ ich ju¿ o 112
mniej.

W latach dziewiêædziesi¹tych
szko³a posiada³a szerok¹ ofertê za-
j¹æ pozalekcyjnych. Na przyk³ad
w roku szkolnym 1995/96 funkcjo-
nowa³y kó³ka; informatyczne, pla-
styczne, geograficzne, biologiczne,
taneczne, chemiczne, fizyczne, re-
dakcyjne (�Piegus�), jêzykowe
(j. angielski) oraz muzyczne i SKS.
W 1997 roku ruszy³ chór szkolny.
Mimo ¿e od 1996 roku wynagro-
dzenie za prowadzenie kó³ek zosta-
³o wstrzymane, nauczyciele SP Nr
3 nadal organizowali zajêcia
dla uczniów, nie prowadz¹c jednak
dokumentacji. W kolejnych latach
funkcjonowa³y prowadzone spo-
³ecznie zajêcia przygotowuj¹ce
uczniów do egzaminów do szkó³
�rednich, oraz kó³ka: SKS, matema-
tyczne, turystyczne, historyczne,
polonistyczne, recytatorskie, przy-
rodnicze, taneczne, jêzykowe, pla-
styczno-przyrodnicze, teatralne,
chemiczne, plastyczne, fotograficz-
ne, techniczne. Istnia³ tez zespó³
muzyczny. Tradycyjnie na wyso-
kim poziomie plasowa³a siê gostyñ-
ska Tysi¹clatka w dziedzinie spor-
tu.

Trzeci dyrektor
W 1996 roku wybrano nowego

dyrektora. Zosta³ nim Józef Gerow-
ski, wcze�niej pracownik SP Nr 1 i
Delegatury Kuratorium O�wiaty
w Gostyniu. Od 1995 roku pe³ni³
on obowi¹zki zastêpcy dyrektora

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

Ostatnie lata funkcjonowania
o�mioklasowej podstawówki

Szko³a têtni³a ¿yciem. Organi-
zowano szereg ciekawych imprez.
W kwietniu organizowany by³ ty-
dzieñ ekologii. W jego ramach za-
proponowano uczniom m.in. kon-
kursy: plastyczny oraz wiedzy eko-
logicznej. Ubrani na zielono
uczniowie zwolnieni byli z odpo-
wiedzi �przy tablicy�. Podobnie
w weso³ej atmosferze odbywa³ siê
Dzieñ Wiosny. Scena w �Hutniku�
wystrojona by³a... kolorowymi ga-
zetami. Na szarym papierze du¿e-
go formatu widnia³ kolorowy we-
so³y napis 21 III - Dzieñ Ucznia.
Po�rodku z godno�ci¹ wisia³ herb
szko³y: tarcza z wkomponowan¹
w cyfrê �3� podobizn¹ króla Prze-
mys³a II. Dwa miesi¹ce pó�niej
odby³ siê konkurs ortograficzny
�O Z£OTE PIÓRO DYREKTO-
RA� w trzech kategoriach: ucznio-
wie klas IV-VI, uczniowie klas VII
- VII oraz doro�li: rodzice, nauczy-
ciele i sympatycy szko³y.

Uczniowie trójki brali aktywnie
udzia³ w konkursach przedmioto-
wych. 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 odnoto-
waæ, ¿e Szymon Kaczmarek zosta³
laureatem wojewódzkim a¿ trzech
konkursów: chemicznego, fizycz-
nego i matematycznego. W roku
szkolnym 1998/99 grono nauczy-
cielskie zasilili: Anna Gogó³, Lu-
cyna Szymkowiak i Tomasz Bana-
szak.

�Bajcykor�
W gostyñskiej Tysi¹clatce z ini-

cjatywy nauczyciela geografii Hie-
ronima Madera powsta³ ciekawy
pomys³ rajdu rowerowego, który
spotka³ siê z ogromnym zaintereso-
waniem m³odzie¿y nie tylko z tej
szko³y. Startowa³o kilkana�cie dru-
¿yn z³o¿onych z 8 uczestników. Co
15 minut startowa³ kolejny zespó³.
Na kilka minut przed startem
uczniowie z opiekunem otrzymy-
wali mapê topograficzn¹ okolicy.
Nale¿a³o w okre�lonym czasie
(oko³o 4 godzin) odwiedziæ jak naj-
wiêcej punktów znaczonych na po-
danej mapie i zebraæ odpowiedzi
na pytania. Im dalej znajdowa³o siê

dane miejsce, które zespó³ musia³
odwiedziæ, tym wiêcej zdobywa³
punktów. Niedozwolone by³o roz-
dzielanie siê grupy. Odwiedzenie
zaznaczonych na mapie punktów
i zdobyte tam informacje potrzeb-
ne by³y do zaliczenia zadania. Po
zakoñczeniu trasy uczestnicy wy-
ruszyli nad jezioro, gdzie serwowa-
no gor¹ce kie³baski. Na zakoñcze-
nie rajdu ka¿dy zespó³ mia³ wzi¹æ
udzia³ w Konkursie Piosenki Tury-
stycznej i Biwakowej, wykonuj¹c
przynajmniej dwie zwrotki piosen-
ki o tematyce turystycznej.

Pod znakiem reformy
Reforma o�wiaty wprowadzi³a

spore zamieszanie. Wed³ug pier-
wotnego planu Tysi¹clatka mia³a
byæ sze�cioklasow¹ szko³¹ podsta-
wow¹. Takiemu rozwi¹zaniu sprze-
ciwiali siê m.in. nauczyciele ucz¹-
cy w SP3. w takiej sytuacji najwiêk-
sza szko³a w Gostyniu sta³aby nie-
wykorzystana. Zespó³ w sk³adzie:
Pawe³ Hubner, El¿bieta Palka,
Krzysztof Perdon i Grzegorz Sko-
rupski przedstawi³ Zarz¹dowi Miej-
skiemu propozycjê utworzenia
w gostyñskiej Tysi¹clatce zespo³u
szkó³, ³¹cz¹cych szko³ê podsta-
wow¹ i gimnazjum. Zdaniem w³adz
miejskich nie mo¿liwe by³o oddzie-
lenie fizyczne tych dwóch placó-
wek. W tej sytuacji, maj¹c na uwa-
dze wykorzystanie sal lekcyjnych,
warunki lokalowe, jak i po³o¿enie
Rada Miejska zadecydowa³a
o utworzeniu w budynku Tysi¹clat-
ki Gimnazjum Nr 2. Dotychczaso-
wa SP 3 mia³a stopniowo zmniej-
szaæ liczbê uczniów. Klasy pierw-
sze od nastêpnego roku szkolnego
zosta³y przeniesione do SP2, nowy
nabór do �Trójki� by³ wstrzymany.
Od tej pory liczba uczniów syste-
matycznie siê zmniejsza³a,
a¿ do roku 2003, kiedy to ostatnie
klasy szóste mia³y opu�ciæ szko³ê.

Ostatni dyrektor �Trójki�
Poniewa¿ powsta³a sieæ szkó³

gimnazjalnych, dotychczasowy dy-
rektor podstawówki Józef Gerow-
ski mianowany zosta³ przez Zarz¹d
Miejski dyrektorem Gimnazjum Nr
2 . W tej sytuacji og³oszono kon-
kurs na dyrektora �Tysi¹clatki�.
Od 1 wrze�nia 1999 roku, nowym
dyrektorem SP Nr 3 zosta³ wybra-
ny Krzysztof Perdon, dotychczaso-
wy wicedyrektor oraz nauczyciel
matematyki i informatyki. W szko-
le pojawili siê nowi nauczyciele:
Anna Pernaczyñska, Danuta Zieliñ-
ska, Joanna Pu�lednik, Dariusz
Smekta³a, Bogumi³a Jakubowska i
Zbigniew Jakuszkowiak.

Wspó³praca z Francj¹
�Trójka� nawi¹za³a wspó³pracê

ze szko³¹ College Masseot Abaqu-
esne z Boos we Francji. W dniach od
17 do 30 pa�dziernika 1999 roku fran-
cuscy uczniowie go�cili w gostyñ-
skiej Tysi¹clatce. Program pobytu
oferowa³ wiele atrakcji. Go�cie
z Francji zwiedzili Poznañ, Kraków,
O�wiêcim, Czêstochowê, Wieliczkê.
Wêdrowali szlakami Ojcowskiego
Parku Narodowego. W ramach zacie-
�niania wspó³pracy sklejano ³añcuchy
przyja�ni, malowano obrazy �Ziemia
nasz¹ wspólna planet¹�. Na zakoñ-
czenie wizyty zasadzono przed szko³¹
drzewko przyja�ni. W kwietniu 2000
roku z kolei uczniowie naszej szko³y
wyjechali do Ruen.

Podsumowanie istnienia
Przez trzydzie�ci lat swego ist-

nienia SP Nr 3 posiada³a znacz¹c¹
pozycj¹ w�ród placówek o�wiato-
wych województwa leszczyñskie-
go. Jej przedstawiciele zajmowali
czo³owe miejsca w konkursach re-
jonowych i wojewódzkich. Ucznio-
wie Trójki a¿ dziewiêæ razy zajmo-
wali pierwsze miejsca w konkur-
sach jêzyka polskiego, czterokrot-
nie z tematów zwi¹zanych z histo-
ri¹ oraz matematyk¹, piêciokrotnie
z jêzyka rosyjskiego, trzykrotnie
z fizyki. Nie ma przedmiotu, z któ-
rego uczniowie SP Nr 3 nie odnie-
�liby zwyciêstwa w konkursach re-
jonowych w ci¹gu 30 lat swego ist-
nienia (por. Rozdzia³ X). Znana jest
równie¿ pozycja �trójkowych�
sportowców, szczególnie w pi³ce
no¿nej. Pocz¹wszy od 1969r. kie-
dy zajêli oni I miejsce w mistrzo-
stwach województwa poznañskie-
go, po takie¿ osi¹gniêcie w 1973
i 1978r. a¿ po uzyskanie w latach
90-tych: I miejsca w halowym tur-
nieju pi³ki no¿nej w 1992, a w la-
tach 1993-95 minipi³ki no¿nej.
Szczytowym osi¹gniêciem by³o
zajêcie V miejsca w Polsce w 1973r.
oraz I miejsca w Makroregionie
Dolno�l¹skim w 1994r. Znana jest
tak¿e pozycja siatkarzy i siatkarek.
Szczególnie dziewczêta od wielu lat
zajmuj¹ pierwsze miejsca w elimi-
nacjach wojewódzkich.

Szko³a Podstawowa Nr 3 im. Prze-
mys³awa II w Gostyniu, zakoñczy³a
swoj¹ dzia³alno�æ w czerwcu 2003.
Istnia³a przez 38 lat. Razem z odej-
�ciem �Trójki� odchodzi te¿ pewna
tradycja bliska sercu wszystkich go-
styniaków. Gmach na wzgórzu wzrós³
siê w krajobraz miasta. Dla wiêkszo-
�ci mieszkañców Gostynia budynek
o�wiatowy na Osiedlu Tysi¹clecia
na zawsze pozostanie �Trójk¹�.

GRZEGORZ SKORUPSKI

Gostyñska Tysi¹clatka cz. 4
Szko³a, któr¹ opu�ci³o oko³o trzech tysiêcy absolwentów - SP nr 3 im. Przemys³awa II - skoñczy³a swoj¹ dzia³alno�æ w czerwcu 2003 roku. Jej ostatnie

lata dzia³alno�ci na trwale wpisuj¹ siê w historiê kulturalna Gostynia


