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Lata siedemdziesi¹te
Pierwsza po³owa lat siedem-

dziesi¹tych up³ynê³a pod k¹tem
zbli¿aj¹cych siê obchodów XXX -
lecia PRL. Przy omawianiu tego
fragmentu dziejów szko³y nale¿y
odwo³aæ siê do ogólnej sytuacji
w Polsce. Program jednej ekipy rz¹-
dz¹cej, sta³ siê okazj¹ do przepro-
wadzenia wielu akcji na rzecz szko-
³y i miasta. Do pracy w³¹czyli siê
ludzie, którym zale¿a³o na popra-
wie wygl¹du otoczenia i dzia³alno-
�ci spo³ecznej. M³odzie¿ wykaza³a
siê tutaj du¿¹ aktywno�ci¹. Kroni-
ka szko³y z lat 1973 � 1975 a¿ �roi
siê� od zobowi¹zañ czynów spo-
³ecznych i zbiórek pieniêdzy. Miê-
dzy innymi sadzono drzewa i krze-
wy, wykonano 11 masztów dekora-
cyjnych przed szko³¹, pomagano
przy pracach budowlanych na jej
terenie, zorganizowano zbiórkê
makulatury i butelek. Samorz¹d
szkolny przeznaczy³ ponad 34 000
z³ na park wypoczynkowy w Go-
styniu.

W dniu 8 I 1975 r. odby³o siê
podsumowanie dorobku XXX � le-
cia PRL w SP nr 3. Po akademii za-
proszeni go�cie mieli okazjê zwie-
dzaæ wystawê zorganizowan¹ pod
kierunkiem Stanis³awy Radajew-
skiej i Andrzeja Pawlickiego. Uro-
czystego przeciêcia wstêgi dokona³
z-ca Naczelnika Powiatu S. Kê-
dzierski. Warto podkre�liæ, ¿e wy-
konanie przez uczniów prace mia-
³y na celu przede wszystkim popra-
wê estetyki otoczenia szko³y i mia-
sta.

Szkolny K¹cik Pamiêci
Styczeñ 1975 roku przyniós³

równie¿ wa¿ne wydarzenie. Na-
uczyciel historii � Pawe³ Hübner
podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do zor-
ganizowania w szkole K¹cika Pa-
miêci. Po wielotygodniowej akcji
zosta³a przygotowana wystawa eks-
ponatów, która wziê³a udzia³ w kon-
kursie �Mój udzia³ w tworzeniu po-
stêpu pedagogicznego�, a z czasem
sta³a siê zal¹¿kiem przysz³ej Izby
Pamiêci. Rozbudowa zbiorów na-
st¹pi³a w 1974 r. Zbli¿a³o siê bo-
wiem X � lecie szko³y i dla uczcze-
nia tego jubileuszu nauczyciel:
Pawe³ Hübner i Felicja Golniewicz
postanowili urz¹dziæ Izbê Tradycji
Szko³y i �rodowiska. Wreszcie 20
I 1975 r. nastapi³o uroczyste otwar-
cie Izby. W akademii uczestniczyli
zaproszeni go�cie, rodzice, nauczy-
ciele oraz uczniowie i m³odzie¿
szkó³ gostyñskich. W Izbie Trady-
cji Szko³y i �rodowiska znalaz³y
ciekawe materia³y �ród³owe, kon-
spekty lekcyjne, ksi¹¿ki o tematy-
ce regionalnej, ciekawostki histo-
ryczne dotycz¹ce Ziemi Gostyñ-
skiej i Biskupizny, wypracowania
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Jedna z gostyñskich szkó³ o kilkudziesiêcioletniej tradycji przestaje istnieæ. Szko³a, któr¹
opu�ci³o oko³o trzech tysiêcy absolwentów -  SP nr 3 im. Przemys³awa II - skoñczy³a swoj¹

dzia³alno�æ w czerwcu 2003 roku.

uczniów, zdjêcia obrazuj¹ce pracê
spo³eczno�ci szkolnej nad zdoby-
waniem imienia szko³y i sztandaru.

Kolejne osi¹gniêcia szko³y
W lutym 1976 r. szko³a mog³a

poszczyciæ siê bardzo wa¿nym wy-
ró¿nieniem. W ogólnopolskim kon-
kursie na najlepsz¹ ekspozycjê do-
kumentów z czasów II wojny �wia-
towej Izba Pamiêci SP nr 3 znala-
z³a siê w gronie laureatów. Ekspo-
zycja uznana za najlepsz¹ w woje-
wództwie. Powsta³a z inicjatywy jej
opiekuna Paw³a Hübnera. Szko³a
otrzyma³a dyplom uznania i Odzna-
kê Opiekuna Miejsc i Wychowania
oraz Odznakê Opiekuna Miejsc Pa-
miêci Narodowej.

Du¿e osi¹gniêcia mieli równie¿
uczniowie Tysi¹clatki. W konkur-
sach miejsko � gminnych zajmowa-
li czo³owe miejsca (jêzyk polski,
matematyka, fizyka). Równie¿
sportowcom rok ten przyniós³ spo-
ro satysfakcji. W Wojewódzkich
Igrzyskach M³odzie¿y w pi³ce siat-
kowej ch³opcy zajêli I miejsce,
a dziewczynki II.

W nowym roku szkolnym 1976/

1977 grupa motorowerowa SP nr 3
w Gostyniu zdoby³a pierwsze miej-
sce w Wojewódzkim Rajdzie �Bez-
pieczna Droga Dziecka do Szko³y�.
Nagrodê 2000 z³ przeznaczono na
zakup sprzêtu dla szko³y. W 1976 r.
m³odzie¿ gostyñskiej Tysi¹clatki
w³¹czy³a siê aktywnie w prowa-
dzon¹ przez Poznañskie Przedsiê-
biorstwo Surowców Wtórnych ak-
cjê zbiórki makulatury. Przeprowa-
dzono j¹ na terenie województw:
kaliskiego, koniñskiego, leszczyñ-
skiego i pilskiego. W rywalizacji
bardzo d³ugo prowadzi³a SP nr 3.
M³odzie¿ tej szko³y zebra³a ³¹cznie
3,2 tony makulatury. Du¿e zas³ugi
mia³o tutaj harcerstwo. O pozycji
ZHP w tym okresie �wiadczyæ
mo¿e równie¿ fakt, ¿e reprezentant
hufca i uczeñ SP nr 3 W. Bogdan
zaj¹³ pierwsze miejsce w drugim
etapie VIII Turnieju Wiedzy Oby-
watelskiej na szczeblu wojewódz-

kim.
Rok szkolny 1977/1978 przy-

niós³ kolejne wyró¿nienia. Spó³-
dzielnia Uczniowska �D¹brówka�
zdoby³a I miejsce w wojewódzkim
konkursie spó³dzielni uczniow-
skich. Opiekunem jej by³ Pawe³
Hübner, który otrzyma³ Odznakê
�Zas³u¿ony Dla Ruchu Spó³dziel-
czego�. SP nr 3 otrzyma³a tak¿e na-
grodê Klubu Otwartych Szkó³ jako
jedyna szko³a w województwie
leszczyñskim. W ocenie pod uwa-
gê brano wspó³pracê szko³y ze �ro-
dowiskiem, zak³adami pracy, pracê
kó³ek zainteresowañ i organizacji
uczniowskich.

W czasie obchodów 700-lecia miasta
Obchody �wiêta Pracy w 1978

roku po³¹czone by³y z jubileuszem
700-lecia nadania praw miejskich
Gostyniowi. Uczniowie uczestni-
czyli w manifestacji i Pochodzie
Wieków prezentuj¹c orszak i rycer-
stwo Przemys³awa II. Barwny po-
chód bardzo podoba³ siê gostyñskiej
publiczno�ci. Widzów zachwyca³o
bogactwo stroju króla i jego insy-
gnia w³adzy. Gro�nie wygl¹dali ry-

cerze maszeruj¹cy z otwartymi
przy³bicami i obna¿onymi miecza-
mi, na wietrze powiewa³y niesione
proporce. Za nimi, robi¹c równie¿
du¿e wra¿enie, kroczy³o po�ledniej-
sze rycerstwo i kmiecie.

W 1978 roku z okazji 60 rocznicy
odzyskania niepodleg³o�ci odby³ siê w
SP nr 3 sejmik uczniowski przygoto-
wany przez RSU i aktyw szczepu har-
cerskiego. Uczniowie przygotowali
wiele ciekawych wyst¹pieñ, referaty,
dyskusje, mini konkursy obrazuj¹ce
problemy 60-lecia istnienia Polski.
Obradom przys³uchiwa³a siê komisja
w sk³adzie: Kazimierz Dworecki,
Pawe³ Hübner, Bo¿ena Habicht, Ma-
rek Wójta. W tym roku uczniowie SP
nr 3 zajmowali pierwsze miejsca
w miejsko-gminnych konkursach: j.
polskiego i matematyki.

Po raz kolejny harcerze
W rywalizacji wojewódzkiej

szko³a zdoby³a pierwsze miejsce
w konkursach: �Harcerze wspó³go-
spodarzami osiedla�, w miêdzyna-
rodowym konkursie rysunkowym
�Czerwony Krzy¿ Przyjacielem
dziecka� oraz w pi³ce no¿nej i szta-
fecie 4 x 200 m dziewcz¹t. W 1979
roku 35 dru¿yna dziewcz¹t z Trójki
pod opiek¹ dh. Danuty Ci¹¿yñskiej
zajê³a pierwsze miejsce w X Turnie-
ju Wiedzy Obywatelskiej na terenie
miasta i gminy.

Kolejne osi¹gniêcia szko³y
W ramach obchodów Miêdzy-

narodowego Dnia Dziecka szko³a
przeprowadzi³a konkursy plastycz-
ne i czytelnicze, nawi¹zano równie¿
kontakty z dzieæmi z NRD, Czecho-
s³owacji i ZSRR. Uczniowie uczest-
niczyli w wycieczkach do Trójmia-
sta, Warszawy i Krakowa. M³odzie¿
zorganizowa³ tak¿e akcjê �Rado�æ
pod choink¹� dla dzieci z Domu
Dziecka w Bodzewie. Du¿e znacze-
nie mia³o urz¹dzenie gabinetu tera-
pii pedagogicznej dla dzieci defek-
tywnych. W gabinecie odbywa³y siê
æwiczenia wyrównawcze, dydak-
tyczne, reedukacyjne i logopedycz-
ne. Pedagog szkolny udziela³ indy-
widualnych porad w podejmowaniu
decyzji zawodowych, likwidowaniu
napiêæ psychicznych spowodowa-
nych trudno�ciami w nauce, b¹d�
zaburzeniami kontaktów z rówie-
�nikami i rodzicami. Oprócz trady-
cyjnej ju¿ wysokiej pozycji �trójko-
wych� sportowców (pierwsze miej-
sce w województwie w punktacji
ogólnej) szko³a odznaczy³a siê du-
¿ymi osi¹gniêciami w innych dzie-
dzinach np. badanie wyników z fi-
zyki  (I miejsce w województwie)
i j. polskiego (II miejsce w woje-
wództwie) wskazuj¹, ¿e SP nr 3 by³a
w tym okresie jedn¹ z najlepszych
szkó³ w województwie. Bior¹c pod
uwagê osi¹gniêcia dydaktyczno-
wychowawcze gostyñskiej Tysi¹c-
latki Kuratorium O�wiaty i Wycho-

wania zaproponowa³o szkole przy-
nale¿no�æ do organizacji Szkó³ Sto-
warzyszonych w UNESCO. W 1979
roku szko³a zajê³a ponownie pierw-
sze miejsce w województwie w kon-
kursie �Szko³a Bezpiecznym Miej-
scem� oraz pierwsze miejsce w kon-
kursie korczakowskim dotycz¹cym
dzia³alno�ci samorz¹du. W nagro-
dê za aktywn¹ dzia³alno�æ w ZHP
uczennica VII b uczestniczy³a
w wycieczce do ZSRR. M³odzie¿
z Polski zwiedza³a radzieckie mia-
sta oraz spotyka³a siê z pionierami
bratniej organizacji. Dla szko³y Ma-
rzena Sobkowiak przywioz³a urnê
z ziemi¹ spod Lenino, któr¹ prze-
kaza³a Izbie Pamiêci.

Pocz¹tek lat osiemdziesi¹tych
W 1980 roku dzia³a³y w szkole

dwa zwi¹zki zawodowe pracowni-
ków o�wiaty: Zwi¹zek Nauczyciel-
stwa Polskiego, którego prezesem
by³ Antoni £aszkowski oraz Zwi¹-
zek Zawodowy Pracowników
O�wiaty �Solidarno�æ�, którego
przewodnicz¹cym zosta³ mgr Tade-
usz Tyrzyk. Stan wojenny wprowa-
dzony 13 grudnia przewidywa³
przerwê w nauce do 3 stycznia. Na
terenie szko³y wprowadzono jedno-
osobowe kierownictwo. Czê�æ na-
uczycieli zwi¹zanych z NSZZ �So-
lidarno�æ� zosta³a zatrzymana na 48
godzin, a jedn¹ nauczycielkê Ewê
Nawrot aresztowano i przewiezio-
no do Aresztu �ledczego w Pozna-
niu. W mieszkaniach pozosta³ych
nauczycieli przeprowadzono rewi-
zjê. Po pó³tora miesiêcznym ocze-
kiwaniu zatrzyman¹ uniewinniono.
Nastêpnie jednak, na wniosek pro-
kuratora odby³a siê druga rozprawa,
na której oskar¿on¹ uznano winn¹
dzia³alno�ci szkaluj¹cej ustrój so-
cjalistyczny. Po powrocie do szko-
³y czê�æ grona nauczycielskiego po-
wita³a nauczycielkê kwiatami.
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