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50-lecie SP nr 3 w Choszcznie - Co nam utkwiło z tych lat
17.02.2016.

Czemu mnie tu nie ma?
CHOSZCZNO. Nawet najważniejsze wydarzenia gminne giną w tle w momencie gdy zaczyna się dyskusja
na temat 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie. Do nas najczęściej trafiają pytania o to, czemu
w zamieszczonej tu galerii brakuje tej czy innej klasy? Odpowiedź jest raczej prosta. Musimy sobie
uświadomić, że tylko w 1966 roku do tej szkoły uczęszczało 650 uczniów pochodzących z południowej
części miasta (od barbakanu na południe), a także z Koplina, Gostyczna, Rudnik, Wickowa, Stawina i
Smolenia. Na dodatek od 1974 roku placówka ta stała się Zbiorczą Szkołą Gminną i uczyły się tu również
dzieci z klas IV &ndash; VIII z Piasecznika, Wardynia, Radunia, Stradzewa i Zamęcina.

W poprzednim artykule podkreśliliśmy, że historię tej szkoły tworzyli
przede wszystkim ludzie. Każde nazwisko, które się przez nią przewinęło
coś do niej wniosło i najlepiej byłoby wymienić wszystkie, ale to już
raczej niemożliwe. WIESŁAWA AWIRZEŃ, EWA LEONCZUK, MAREK LEWICKI, WIKTORIA PISZCZAKO,
MARIA ĆWIRKO, RYSZARD HAWRYLEWICZ, ANATOL KAŚKIEWICZ, PIOTR ŁABUŃKO,
BARBARA NIEDŹWIEDZKA, MARIA MOZOŁOWSKA, ANDRZEJ OSTRASZEWSKI, LUCYNA
STĘPNIAK &ndash; dlaczego akurat te nazwiska wymieniliśmy? Bo to pierwsi
absolwenci Trójki, którzy w 1967 ukończyli ją z wyróżnieniem. Przez 49
kolejnych takich prymusów było pewnie&hellip; około tysiąca?

W rozmowach dotyczących roku 1966 dzisiaj bardzo często ówcześni
uczniowie stwierdzają, że Trójka oddana została do użytku z opóźnieniem
(niektórzy twierdzą, że nawet z półrocznym), więc musieli uczyć się w
Szkole Podstawowej nr 1 w Choszcznie. Rzeczywiste (oficjalne) otwarcie
szkoły nastąpiło 29 października 1966 roku, ale ustaliliśmy, że przez te
dwa miesiące lekcje odbywały się nie w Jedynce, lecz w Szkole
Podstawowej nr 2 (w godzinach popołudniowych). Jeśli ktoś nadal uważa,
że w tym czasie był uczniem Jedynki lub Dwójki, to się myli, bo Trójka
utworzona została 1 września 1966 roku, a tamta szkoła użyczała tylko
murów. Jeśli ktoś zachował w swoich kronikach fotografie dokumentujące
uroczyste otwarcie Trójki lub czas nauki w Dwójce, to bardzo prosimy o
ich udostępnienie.
W poniższym fotoreportażu widzimy fotografię (sp3_historia 2016_003)
wykonaną 9 maja 1970 roku. To właśnie wtedy szkoła otrzymała sztandar i
imię pisarza Leona Kruczkowskiego (był więziony w Oflagu II B
Arnswalde). Na razie nikogo jeszcze o to nie pytaliśmy, ale widoczny na
ścianie napis &bdquo;70 lat&rdquo; zapewne dotyczy rocznicy urodzin pisarza (28
czerwca 1900 r.). Udało się nam ustalić, że na tym wydarzeniu był
również obecny Józef Bohatkiewicz, (także więzień tego oflagu), który
cztery lata później czas spędzony w Arnswalde opisał w książce &bdquo;Oflag II
B Arnswalde&rdquo;&hellip;
cdn.
Tadeusz Krawiec
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PS. W poniższym fotoreportażu znajdziemy nowe zdjęcie i nadal czekamy na kolejne&hellip;

CHOSZCZNO. 13 i 14 maja br. Szkoła Podstawowa nr 3 obchodzić będzie
50-lecie. Z tej okazji ogłoszony został konkurs zatytułowany &bdquo;Trójka we
wspomnieniach byłych i obecnych uczniów&rdquo;. My również zachęcamy,
szczególnie absolwentów do podzielenia się reminiscencjami z tamtych lat
i przy okazji prezentujemy kilkadziesiąt archiwalnych fotografii. Tu
też znajdziemy regulamin konkursu.

Mamy nowe zdjęcie:-). Zobaczcie jak wyglądała klasa Ib w 1969 roku.

Czy jest w Choszcznie ktoś, kto pamięta rok 1966 i oficjalne otwarcie
36. z kolei (w ówczesnym województwie szczecińskim) pomnika Tysiąclecia
Państwa Polskiego? Pytanie raczej retoryczne, bo wystarczy wziąć do ręki
kilka starych fotografii i pokazać je mieszkańcom miasta spacerującym
np. ulicą Wolności. Zdjęcia najpierw wywołują uśmiechy, a następnie
usłyszymy szereg ciekawych wspomnień. Intrygujące jest to, że każdemu ze
wspomnianych przechodniów utkwiły w pamięci zupełnie inne wydarzenia,
różne historie, a najczęściej zaskakujące, czasami całkowicie już
zapomniane detale. Być może niektórych zaskoczymy tym stwierdzeniem, ale
sami byliśmy mocno zdziwieni oglądając zdjęcia przestawiające Trójkę
zaledwie sprzed 8-10 lat. Aż trudno uwierzyć, że w tak krótkim czasie,
tak wiele się tam zmieniło. 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leona
Kruczkowskiego w Choszcznie będzie szczególną okazją do stwierdzenia
tego na własne oczy. Historię tej placówki tworzyli, tworzą i będą
tworzyć ludzie i to właśnie do absolwentów oraz obecnych uczniów
kierowany jest konkurs, którego regulamin poniżej zamieszczamy.
Zachęcamy też naszych Czytelników do podzielenia się z nami
wspomnieniami z Trójki. A może ktoś rozpoznaje się na zamieszczonych
poniżej zdjęciach?
Tadeusz Krawiec
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZORGANIZOWANEGO
Z OKAZJI OBCHODÓW JUBILEUSZU 50-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. LEONA
KRUCZKOWSKIEGO
W CHOSZCZNIE

&bdquo;TRÓJKA WE WSPOMNIENIACH BYŁYCH I OBECNYCH UCZNIÓW&rdquo;

"W
tym roku nasza szkoła obchodzi jubileusz 50-lecia. Jubileusz ten to
wyjątkowa okazja do wspólnego przeżycia na nowo wydarzeń z minionych
lat, wspomnienia chwil, które zasługują na utrwalenie. Pragniemy, aby
zechcieli Państwo podzielić się z nami cząstką swoich wspomnień z
różnych okresów minionych pięciu dziesięcioleci. Zapraszamy więc do
wyruszenia w sentymentalną podróż w przeszłość w organizowanym - z
okazji jubileuszu &ndash; konkursie plastycznym. Zachęcamy do swobodnej
wypowiedzi na temat szkoły, jej obecnego kształtu oraz wyobrażeń
dotyczących historii i przyszłości."

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w
Choszcznie.
2.

Celem konkursu jest:

&bull;

upamiętnienie jubileuszu 50-lecia powstania szkoły,

&bull; zachęcenie uczestników konkursu do zainteresowania się historia szkoły, popularyzowanie wiedzy
o niej,
&bull;

pogłębianie poczucia tożsamości ze szkołą,

&bull; promocja szkoły jako instytucji propagującej edukację i wychowanie, pomoc drugiemu
człowiekowi,
&bull;

poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego regionu, budowanie tożsamości lokalnej
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mieszkańców,
&bull;

inspirowanie do pracy twórczej, rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni,

&bull;

promocja talentów.

3. Konkurs adresowany jest do absolwentów, jak i obecnych uczniów SP nr 3 w Choszcznie.
4. Z uwagi na rodzinny charakter konkursu, prace mogą być wykonane
zespołowo (dziecko, rodzice, rodzeństwo lub dziadkowie będący
absolwentami szkoły).
5.

Technika i format prac: dowolna.

6.

Termin składania prac - najpóźniej do 29 kwietnia 2016 r.

7.

Uczniowie mogą przekazywać prace opiekunowi konkursu Elżbiecie Gawron.

8.

Absolwenci mogą dostarczyć prace osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawa nr 3 w Choszcznie
ul. Wolności 62 a,
73-200 Choszczno
z dopiskiem: "KONKURS"

9.

Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane:

&bull;

imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy,

&bull;

wiek uczestnika konkursu.

10.
Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych i
opublikowanie nazwisk zwycięzców na stronie internetowej szkoły.
11. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Jubileuszowej gali z okazji 50lecia szkoły dnia 14 maja 2016 roku.
12. Laureaci najlepszych prac wybrani przez komisję konkursową zostaną nagrodzeni w trzech
kategoriach wiekowych:
&bull;

I &ndash; klasy I &ndash; III

&bull;

II &ndash; klasy IV-VI

&bull;

III &ndash; byli absolwenci

&bull;

Prace zbiorowe
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